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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 

ŠTĚPÁNOVÁ, L. Optimalizace skladových zásob: diplomová práce. Ostrava: VŠB- 

Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra mechanické technologie, 2012, 55 s. 

Vedoucí práce: Schindlerová, V. 

 

Diplomová práce je zaměřená na optimalizaci skladových zásob ve společnosti 

LIFTCOMP a.s. a na vytvoření evidence zbytkových plechů. V úvodu práce je popsána 

teorie logistiky skladování, následně je uvedena charakteristika podniku. V další kapitole 

se věnuji současnému stavu skladování a evidenci ve firmě. Následuje navrţení způsobu 

evidování plechů a evidenčních softwarů. Problémem v tomto podniku je, ţe není 

zavedená evidence zbytkových plechů. Proto je evidence v práci rozebrána a jsou zde 

uvedené vlastní návrhy řešení. Ve společnosti jsem doporučila zavést evidenci pomocí 

čárových kódů a vyuţití evidenčního softwaru ERP. V závěru je vyhodnocení 

nejvhodnějších variant a shrnutí celé diplomové práce. 

 

 

 

ANNOTATION OF MASTER THESIS 

 

ŠTĚPÁNOVÁ, L. Optimizing of Inventory: Master Thesis. Ostrava: VŠB- Technical 

University of Ostrava, Faculty of Mecanical Engineerong, Department of mechanic 

technology, 2012, 55 s. 

Thesis head: Schindlerová, V. 

 

Master thesis is focused on optimizing inventory in the company and LIFTCOMP a.s. and 

the creation of residual registration plates. The introduction describes the tvory of 

logistics storage, then the company is listed characteristics. The next chapter is devoted 

to the current state of storage and recording in the company. Followin gregistration of 

the design sheets and accounting software. The problem in this business is that there is 

no established evidence of residual metal. Therefore, the evidence analyzed in the 

work described here and their own suggestions. In the company I recommended to 

introduce evidence using bar codes and use of ERP software registration. In 

conclusion, evaluate the most alternatives and summary of the thesis. 
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Seznam zkratek 
 

a.s. - akciová společnost 

CCD - Charge - coupled device, zařízení s vázanými náboji 

CE - shoda výrobku s příslušnými poţadavky  
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ERP - Enterprise resource planning, plánování podnikových zdrojů  

ES - prohlášení shody 

FIFO - First in, First out 
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SOD - smlouva o dílo 

T - tloušťka plechu 
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Úvod 
 

Logistika se začala poprvé uplatňovat ve vojenství při řešení otázek způsobu 

vojenského zásobování a pohybu vojenských jednotek. V polovině 60. let převzala tento 

pojem i různá civilní odvětví v USA. Ekonomický rozvoj během tohoto století, který  

se vyznačuje prudkým růstem podniků a jejich expanzí na různé trhy, vyvolal silný tlak  

na koordinovaný a sledovaný pohyb všech hmotných a hodnotových toků. Tím se otevřel 

vstup logistických úvah do podniků, které rozšířily své činnosti na komplexní řetězec 

základních funkcí od nákupu přes výrobu aţ po odbyt. 

      V této práci se logistika povaţuje za integrované plánování, formování, provádění  

a kontrolování hmotných a s nimi spojených informačních toků od dodavatele do podniku, 

uvnitř podniku a od podniku k odběrateli. 

      Za objekty logistiky se dají povaţovat veškeré druhy materiálu a zboţí, kde patří 

výrobní materiály, pomocné a provozní materiály, subdodávky a náhradní díly, obchodní 

zboţí, polotovary a hotové výrobky. 

      V této diplomové práci se budu věnovat distribuční logistice, která představuje 

spojovací článek mezi výrobou a odbytovou částí podniku. Zahrnuje v sobě všechny 

skladové a dopravní pohyby materiálů výrobků k odběrateli. 

      Kaţdá firma potřebuje skladovat své zboţí, a to do té doby, neţ bude prodáno. Sklady 

jsou nezbytné, protoţe cyklus výroby a cyklus spotřeby nebývají synchronizované. Sklady 

proto pomáhají překonat rozpor mezi poţadovaným mnoţstvím a načasováním dodávek  

na trh. Firma se musí rozhodnout, jaký počet skladovacích míst bude potřebovat. Při jejich 

větším počtu se zboţí bude rychleji dostávat k zákazníkům, zároveň to však znamená vyšší 

náklady na skladování. 

      Vedoucí myšlenkou uplatňování logistických zásad musí být i komplexní posuzování  

a optimalizace celého logistického řetězce.  
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1. Obecný úvod do problematiky skladování 
       

      Logistika zahrnuje plánování, implementaci a řízení fyzického toku materiálů  

a finálních produktů z místa jejich vzniku do místa jejich pouţívání s cílem uspokojit 

poţadavky zákazníků a dosáhnout zisku. 

 

1.1 Základní pojmy z oblasti logistiky 

 

Distribuční logistika 

      Distribuční logistika představuje spojovací článek mezi výrobou a odbytem v podniku. 

Patří sem především veškeré skladové a dopravní pohyby výrobků a zboţí směrem 

k zákazníkovi. Úkolem distribuční logistiky je poskytnout správné zboţí,  

ve správnou dobu, na správné místo, ve správném mnoţství a kvalitě. Zároveň je snahou 

distribuční logistiky vytvořit optimální kombinaci mezi dodacími sluţbami, které jsou 

poţadovány zákazníkem nebo podnik je schopen vytvořit, a náklady. 

      Skladování je činnost, při níţ materiál nebo výrobky mění své místo v čase a prostoru 

(kromě pohybu uvnitř skladu). Zpravidla v průběhu skladování nemění své vlastnosti. 

Pokud není skladování účelem zisku provozovatele skladu, je zpravidla neţádoucí. 

Skladování se můţe vyskytovat ve všech částech logistického řetězce a souvisí s existencí 

zásob. Základním úkolem skladu je ekonomické sladění rozdílně dimenzovaných toků 

[11]. 

 

Mezi hlavní motivy skladování patří: 

- vyrovnávací funkce při vzájemně odchylném materiálovém toku  

a materiálové potřebě z hlediska jejich kvantity nebo ve vztahu k časovému 

rozloţení, 

- zabezpečovací funkce vyplývající z nepředvídatelných rizik během výrobního 

procesu a kolísání potřeb na odbytových trzích a časových posunů dodávek na 

zásobovacích trzích, 

- kompletační funkce pro tvorbu sortimentu v obchodě nebo pro tvorbu 

sortimentních druhů podle potřeb individuálních provozů v průmyslových 

podnicích, protoţe materiály disponibilní na trhu neodpovídají obvykle konkrétním 

výrobně technickým poţadavkům, 

- spekulační funkce vyplývají z očekávaných cenových zvýšení  

na zásobovacích a odbytových trzích, 
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- zušlechťovací funkce zaměřená na jakostní změny uskladněných druhů sortimentu. 

[6] 

 

 

Obr. 1 - Typová struktura skladů 

 

      Sklady dělíme podle různých hledisek: 

- podle konstrukce: 

 podlaţní, 

 regálové, 

- podle druhů zboţí: 

 pro sypké materiály, 
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 pro kusové materiály, 

 pro tekuté materiály, 

- podle vlastnictví: 

 vlastní, 

 cizí, 

- podle způsobu skladování: 

 pevné, 

 volné, 

 náhodné, 

- podle toku materiálu: 

 běţné, 

 průchozí, 

 cross - docking, 

- podle moţnosti přístupu: 

 veřejné, 

 soukromé. 

 

1.2 Technologie práce skladu 

      Technologie práce ve skladech zahrnuje čtyři hlavní činnosti: 

- příjem, 

- přesun a ukládání, 

- vyskladnění, 

- expedice. 

      Příjem materiálu spočívá v jeho vykládce z dopravních prostředků a jeho převzetí  

do evidence podle dokladů i fyzické skutečnosti. Pokud materiál není uloţen  

na manipulačních prostředcích druhého řádu, je součástí příjmu i jeho uloţení na tyto 

prostředky. Podle povahy materiálu se vykládka děje buď ručně, nebo pomocí vhodných 

manipulačních zařízení. 

      Přesun a ukládaní se děje z vykládacího místa na místo uloţení, kde se materiál 

ponechá. Tento proces se uskutečňuje pomocí vhodných manipulačních zařízení. 

      Vyskladnění spočívá ve vyhledání potřebného mnoţství materiálu a jeho přesunu  

na místo expedice. Expedice zahrnuje kontrolu správnosti a mnoţství materiálu, 

vyhotovení přepravních dokladů a dodacích listů a nakládku na dopravní prostředky. 

Fyzická manipulace se uskutečňuje pomocí vhodných manipulačních zařízení. 
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      Reţim výběru a vyskladnění materiálu závisí zpravidla na typu skladu. V zásadě lze 

pouţít dva přístupy: 

- FIFO, coţ znamená, ţe materiál opouští sklad v takovém pořadí, v jakém byl do 

skladu přijat (First In, First Out). Tento reţim se zpravidla uplatňuje v průchozích 

skladech, 

- LIFO, coţ znamená opačný reţim, při němţ materiál, který byl přijat jako poslední, 

opouští sklad jako první (Last In, First Out). Tento reţim se zpravidla uplatňuje 

v běţných skladech. 

 

1.3 Faktory ovlivňující velikost skladu 

      Velikost skladu můţe být ovlivněna následujícími faktory: 

- úroveň zákaznických sluţeb, 

- velikost trhu, který sklad obsluhuje, 

- mnoţství skladovaných produktů, 

- velikost skladovaných produktů, 

- systém manipulace ve skladu, 

- míra pohybu skladovaných produktů, 

- způsob skladování, 

- poţadavky na manipulační a dopravní uličky, 

- poţadavky na provozní prostory. 

 

     Provozní plochy slouţí ke skladování, manipulaci a přemísťování manipulačních 

jednotek. 

      Pomocné plochy jsou určeny pro nezbytné zázemí provozu. To znamená, ţe jsou to 

plochy k parkování manipulačních zařízení, k jejich dobíjení energií, údrţbě. Velikost 

těchto ploch určuje, jaká manipulační zařízení jsou ve skladu pouţívána, zda údrţba je 

prováděna vlastními silami nebo dodavateli. 

      Správní a sociální plochy slouţí k vykonávání administrativních prací a vytvoření 

sociálního zázemí pro pracovníky skladu. Jejich velikost závisí na způsobu vykonávání 

administrativních prací a na stanovení hygienických předpisů. 

      Plocha pro příjem se uvaţuje zpravidla jeden metr čtvereční na jednu tunu denně 

přijatého materiálu. Tato hodnota je orientační, neboť u materiálů s velkou měrnou 
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hmotností je třeba uvaţovat s hodnotou niţší a naopak u materiálů s malou měrnou 

hmotností s hodnotou vyšší. 

Plocha pro výdej je o něco vyšší neţ u příjmu. 

Plocha dopravních uliček se určí jejich součtem. [5] 

      Umístění skladů je další důleţitý faktor. Při rozmísťování skladů kromě výše nákladů 

můţe hrát úlohu i skutečnost, jakou úroveň zákaznických sluţeb má síť poskytovat. Jedním 

z dalších faktorů můţe být téţ celkový čas, potřebný k přemístění zboţí od výrobce 

k zákazníkovi. 

      Sklady mohou být umístěny: 

- blíţe k výrobě, 

- ve středu, 

- v těţišti, 

- blíţe k zákazníkům. [6] 
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2. Analýza současného stavu ve společnosti LIFTCOMP a.s. 
 

2.1 Společnost LIFTCOMP a.s. 

      Počátky společnosti LIFTCOMP a.s. jsou od roku 1992. V roce 1994 vznikly první 

montáţe hydraulických výtahů v České republice. V roce 1997 se firma transformovala  

na akciovou společnost LIFTCOMP a.s., ryze českou výtahovou společnost. Za dobu 

dvaceti let, co firma existuje, má přes 3000 realizovaných výtahů, více neţ 1500 výtahům 

poskytují celoroční servis a pobočky mají v Praze, Ostravě, Opavě a Havířově. 

      Výroba probíhá ve dvou halách. Hala 1 je součástí administrativní budovy a Hala 2  

se nachází v Průmyslové zóně Nad Porubkou. Vzdálenost mezi halami je jeden kilometr 

(Obr. 2). 

 

 

Obr. 2 - Vzdálenost mezi halami 
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2.1.1 Sortiment podniku 

      Podnik provádí komplexní činnosti v oblasti zdvihacích zařízení. Zabývají se nejen 

projekcí, výrobou, montáţemi a servisem nových výtahů (trakční, hydraulické, bubnové, 

bez strojoven), plošin a ocelových konstrukcí, ale realizují i výměny stávajících výtahů. 

 

Výtahy 

      Společnost vyrábí hydraulické a trakční výtahy do nosnosti aţ 5 000 kg. 

 

Plošiny 

      Podnik vyrábí zdviţné plošiny nůţkové do 3m zdvihu do nosnosti 5 000 kg s dopravou 

osob i bez dopravy osob, domácí zdviţné plošiny pístové a dodávají také šikmé 

schodišťové plošiny pro invalidy. 

 

Ocelové konstrukce 

      Firma vyrábí ocelové konstrukce přímo na míru pro zákazníka dle technických 

moţností. Konstrukce odpovídají evropským normám. 

 

Modernizace výtahů 

      U nového výtahu bude posouzena shoda autorizovanou osobou, vystaveno ES 

prohlášení shody. Výtah bude opatřen označením CE. To znamená, ţe kaţdý výrobek 

uváděný na trh zemí EU, musí nést toto označení, pokud to vládní nařízení poţaduje. CE 

není značkou kvality, pouze znamená, ţe výrobek splňuje všechny náleţitosti daných 

směrnic. Klamavé uvedení tohoto značení na výrobek je v EU i ČR postihováno vysokými 

pokutami a v případě nebezpečných výrobků i dalšími sankcemi, například staţení výrobků 

z trhu. 

 

Obr. 3 - Označení CE 
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      Všechny produkty nebo jejich části nabízí i jako dodávky bez montáţe ve velmi 

krátkých dodacích lhůtách po celé České i Slovenské republice. Samostatným subjektům 

(např. bytovým druţstvům nebo společenstvím vlastníků) nabízí finanční poradenství [14]. 

 

2.1.2 Strojový park 

      Společnost disponuje rozsáhlou strojní a zámečnickou výrobou zaměřenou nejen na 

výtahové komponenty. Pro výroby pouţívají tyto stroje: 

 

CNC řízený plazmový pálící stroj MGM ARROW 

      Je to vysoce výkonný a portálový řezací stroj s CNC řízením. Nabízí vyuţití při řezání 

plazmou a kyslíkem. 

 

 

Obr. 4 - CNC řízený plazmový pálící stroj 
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   Parametry stroje: 

- pracovní prostor stroje š - 1700mm; d - 3000 mm,  

- automatické nastavení toku plynu, 

- rozsah kvalitního pálení do 20 mm, 

- moţnost plazmového značení, 

- programovatelný stroj, 

- rychlost aţ do 40m/min, 

- rychlost zdvihu aţ 120mm/s, 

- vysoká produktivita. 

 

Hydraulický ohraňovací lis APHS 3110x200 

      CNC hydraulický lis je stroj s nezávislými hydraulickými válci. Celý systém pohybu 

beranu pracuje na principu uzavřené regulační smyčky. 

 

Obr. 5 - Hydraulický ohraňovací lis 
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Parametry stroje: 

- výkon 2000 kN, 

- pracovní délka 3100 mm, 

- vzdálenost mezi bočnicemi 2550 mm, 

- zdvih 260 mm, 

- vyloţení 410 mm, 

- světlost rozevření 530 mm, 

- výška stolu 880 mm, 

- maximální síla černého plechu 6 mm v délce 3000 mm, 

- CNC řídicí systém. 

 

 Hydraulické tabulové nůžky HNC 3100x6     

      Jsou to nůţky s nastavitelným úhlem střihu. Pohyb beranu zajišťují dva horní tlačné 

hydraulické válce. 

 

Obr. 6 - Hydraulické tabulové nůţky 
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      Parametry stroje: 

- síla materiálu - 6 mm, 

- síla materiálu - 4 mm, 

- střiţná délka 3070 mm. 

- úhel střihu 0,5 - 1,5. 

 

Hydraulický děrovací lis EUROMAC - MTX 1250/30, CNC 2000 

      Děrovací lis je určen pro bez deformační prostřihávání větších sérií uzavřených nebo 

otevřených profilů [14]. 

 

 

Obr. 7 - Hydraulický děrovací lis 

 

      Parametry stroje: 

- karuselová hlava (3 ks rotační stanice), 

- lisovací síla 30 t, 

- max. průměr razníku 81 mm, 

- max. síla plechu 6 mm, 

- pracovní rozsah v ose Y 1250 mm (s Multitoolem), 
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- pracovní rozsah v ose Y 1300 mm (singl nástroj), 

- pracovní rozsah v ose X 1250/2000 mm, 

- počet zdvihu krok 1,0 mm - 800, 

- počet zdvihu krok 20 mm - 300. 

 

2.1.3 Certifikace 

      Společnost LIFTCOMP a.s. splňuje kvalitativní a ekologické poţadavky. 

      Normy: 

- ČSN EN ISO 9001:2009, 

- ČSN EN 729-2:1996, 

- ČSN EN ISO 14001:2005, 

- OHSAS 18001, 

- ISO 3834. 

      Certifikáty společnosti jsou v příloze A a příloze B. 

 

2.1.4 Doprava materiálu 

      Zajištěna vlastním vozovým parkem: 

- moţnost vyuţití hydraulické ruky, 

- skříňová vozidla, 

- valníková vozidla [14]. 

 

2.2 Vznik a postup zakázky 

      Zakázka začíná tím, ţe přijde objednávka od zákazníka na obchodní oddělení. Eviduje 

se pod identifikačním číslem SOD (Smlouva o dílo). Číslo je uvedeno na objednávce. 

Následně se spolu potkají podnik a zákazník. Obchodní zástupce navrhne zákazníkovi, jak 

by měl výrobek vypadat. Domluví se na finální verzi.  

      Nejdříve se vytvoří projekt.  Na technickém úseku konstruktéři nakreslí výkresy. 

Výkresy pak jdou zpět k nezávislému projektantovi ve firmě, který pracuje na jiné zakázce. 

Ještě jednou to zkontroluje. Kdyţ je dokumentace hotová, je poslána na technologický 

úsek a na technického ředitele a nakonec do výroby. Asistentka technického úseku  

ji vytiskne a odnese s výrobním příkazem do výroby 

      Po konzultaci s mistrem, začne kaţdý zámečník pracovat na své části. Mistr si podle 

výkresové dokumentace ten den ještě vypíše materiál, který na to potřebuje. Případně  

si nechá doobjednat plechy, které nemá na skladě. Vedoucí skladu vypíše ještě ten den 
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objednávku, kde je uvedená jakost materiálu a termín dodání. Materiál bývá obvykle  

do dvou aţ tří dnů na skladě. Do pěti dnů se začne pracovat na objednávce. Vedení výroby 

naplánuje kontinuitu zakázky. 

 

Obr. 8 - Schéma postupu objednávky 

 

2.2.1 Objednávání materiálu 

      Materiál si firma výhradně objednává u společnosti FORTE STEEL. Mají spolu 

nasmlouvané podmínky jako je cena, jakost, doprava, dodavatelské a fakturační podmínky. 

Závoz a objednání materiálu bývá dvakrát aţ třikrát týdně. Průměrně se objednává týdně 

40t plechu. FORTE STEEL musí drţet pro podnik co nejvíce materiálu skladem. 

Projektanti taky určují jakost materiálu a tu musí taky dodávající firma dodrţet. Bývá to 

nejčastěji jakost S235J. 

      Pracovníci ve výrobě většinou sami hlásí, co je potřeba objednat. Na zakázce můţe být 

aţ tři stovky poloţek materiálu, firma si ale velkou část vyrobí sama. Čas na výrobu výtahu 

je asi jeden týden. 

 

2.2.2 Kontrola a příjem 

      Při přejímce zboţí je stoprocentní kontrola. Zboţí není nikdy tolik, aby se nedalo 

zkontrolovat celé. 
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2.2.3 Skladování 

      Firma pouţívá své prostory na skladování. Část materiálu mají na Hale 1 a část  

na Hale 2. 

      Typ skladování ve společnosti nelze přesně určit. Hotové výtahy, připravené k montáţi 

se skladují buď uvnitř, nebo venku, kde je venkovní zastřešený sklad. 

 

2.2.4 Tok materiálu 

      Nové plechy musí vedoucí skladu zaevidovat do systému. Jsou označeny štítkem  

od výrobce. Poté jsou uloţené na paletách a dají se většinou blíţe ke stroji, kde se budou 

dané plechy vyuţívat. Plechy, které se pouţívají u děrovacího stroje, jsou opřené v dílně  

o stěnu nebo leţí na paletě na zemi. Tyto plechy se pak do stroje přemísťují jeřábem. 

Plechy větší tloušťky se skladují v Hale 2. 

      Zbytky plechů se házejí do kontejneru, který je venku. Pokud je to větší zbytek, který 

se dá ještě pouţít, zůstává ve skladu. 

 

      V podniku nakupují plechy s různými tloušťkami. Pouţívají se: 

- T1, T2 na kabiny a dveře, 

- T3 na podlahy kabin, nosné rámy, regulátory, kryty, 

- T4 na ploché tyče - výztuhy, podloţky, 

- T5, T6 na rámy kabin, rošty. 
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3. Specifikace problémů v oblasti skladování. 

 

      V oblasti skladování firma nemá jasně vymezený systém, pomocí kterého by materiál 

sledovala. 

 

3.1 Špatná evidence zbytkového plechu 

      Jedním z velkých problémů je, ţe není zavedená evidence zbytkového plechu. Firma 

ví, ţe si objednala plech o rozměru T 1,3 - 1250 x 2250 mm, je to zaevidováno.  Kdyţ  

v dílně zůstane po zpracování zbytek plechu například 500x500 mm, neeviduje se to. 

Zbytky plechu jsou uskladněny na paletě a vozíku (Obr. 9). Větší plechy jsou opřeny ve 

stojanech (Obr. 10). Na konci týdne se vyhazují do kontejneru na šrot, který je umístěný 

venku u haly.  

       

 

Obr. 9 - Kusy zbytkových plechů 
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Obr. 10 - Uskladnění plechů 

 

      Zbytků plechů, které zůstanou z plazmy nebo děrovačky, je za týden velké mnoţství. 

 

      V tabulce Tab. 1 můţeme vidět rozměry, váhu a cenu vybraných plechů, které budeme 

sledovat. 

Tab. 1 - Sledované plechy 

Tloušťka 

(mm) 

Šířka 

(mm) 

Délka 

(mm) 

Cena 

(Kč) 
Váha (kg) 

1,3 1250 2250 1322 32 

3 1000 2000 1706 48 

5 1000 2000 3096 78 

 

      Při průzkumu zbytků plechů, jsem zjistila, ţe zbytkových plechů je za 1 měsíc 

v průměru 4000 ks. Z toho je pouţitelných plechů 154 ks . 

       

      Zámečník, který potřebuje kousek plechu, přijde k paletě se zbytky. Pokud zde najde 

plech, který potřebuje, vezme si ho. Ale protoţe to není evidováno, tak neví, jestli tam 

zrovna ta velikost je. Můţe tam být podobný rozměr, ale je to nepřehledné, protoţe je to 
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naházené na hromadě. Vezme si například zbytečně velký plech, který by se dal ještě lépe 

vyuţít. Ke konci týdne je tam zbytků velké mnoţství. 

      Zákazníkovi se na zakázku počítá celý plech. Kdyţ z něj zůstane nějaká část, tak se ji 

snaţí ve firmě ještě vyuţít. Ušetří tím náklady. Z plechu pro zákazníka můţe být i třicet 

procent odpad. Materiál na určitou zakázku se odepisuje v kilogramech. 

 

3.2 Nedostatek prostoru 

      Dalším problémem je nedostatek místa a špatné uspořádání materiálu. V Hale 1 není 

tolik místa, aby se dalo vyřešit skladování zbytků. Nebo prostor mají, ale není efektivně 

vyuţit. Podnik vlastní také Halu 2, ale nejdůleţitější část výroby  

do této doby probíhala na Hale 1. Firma postavila Halu 2 z dotací z Evropské unie, proto 

není zatím moţné přesunutí strojů z Haly 1. Při výstavbě první haly nevyuţili celkovou 

kapacitu a chtěli část pronajímat. Ale během krátké doby dostali tolik zakázek, ţe prostor 

začal chybět. 

      Nevýhodou je, ţe Hala 2 není postavená přímo u sídla firmy. Usnadnilo by to práci  

a nemuselo by se několikrát denně přejíţdět na druhou halu. Tímto by se sníţily i náklady 

na dopravu. 

      Problémem je i to, ţe firma nemá v Hale 1 dost místa na uskladnění nových plechů. 

Kdyţ dovezou dodavatelé nové plechy, tak se dají přímo ke stroji. Zámečníci je mají 

blízko stroje. Pokud nějaké zůstanou, jsou opřené o stěnu nebo poloţené jen na zemi, coţ 

není moc bezpečné a zabírá to místo pro snadnější průchod nebo přejezd s manipulačními 

prostředky.  
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4. Návrh řešení 

 

      Po analýze současného stavu bude nevrţeno vhodnější skladování zbytkových plechů a 

také jejich evidence. 

 

4.1 Efektivnější uskladnění 

      Regálové systémy umoţňují účinné skladování nejrůznějšího materiálu a zboţí. 

 

4.1.1 Regál s dvojím uspořádáním 

      Pro lepší uspořádání zbytků plechů bych volila plechy uskladnit v regálu. Bude mít 

vertikální i horizontální uspořádání. Tyto regály nejsou standardním typem. Na Obr. 11 

a na Obr. 12 je ukázána pouze vizualizace. 

 

Obr. 11 - Schéma regálu, pohled zepředu 
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Obr. 12 - Schéma regálu, pohled z boku 

 

      Z obrázku vyplývá, ţe dolní část regálu bude pro vertikální uspořádání a rozdělíme ji 

do pěti velikostních skupin (Tab. 2). 

 

Tab. 2 - Rozdělení plechů podle skupin 

Skupina Velikost 

1. Skupina do 250 mm 

2. Skupina do 500 mm 

3. Skupina do 750 mm 

4. Skupina do1000 mm 

5. Skupina do 1250 mm 

6. Skupina nad 1250 mm 

       

      Rozdělení podle 1. skupiny znamená, ţe alespoň jedna strana zbytku, bude mít rozměr 

do 250 mm. V tomto případě to bude zbytek plechu, který ale bude mít tloušťku 5 nebo  

6 mm. Menší tloušťky uţ nejsou pouţitelný zbytek. Nedají se upnout do stroje. 
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      Horní část regálu bude mít dva vodorovné regály, do nichţ se uskladní plechy  

z 6. skupiny. Tato část bude variabilní, kdyby bylo potřeba, můţou se přidat další 

vodorovné regály. V této části se mohou skladovat i nové plechy. Maximální nosnost 

regálu bude 2,5 tuny. 

      Přestoţe tento regál není klasický, není tato volba nereálná. Existuje několik firem, 

které dělají regály na míru. Pokud je to v moţnostech podniku, můţou si tento regál 

vyrobit sami. Z důvodu viditelnosti a manipulaci s materiálem, by měl mít regál maximální 

výšku 1600 mm. Při této výšce nebudou zámečníci potřebovat manipulační prostředky. 

Hloubka dolní části regálu bude 1400 mm, aby se daly plechy zasouvat. Tento způsob 

uskladnění plechů bude vhodnější i pro vytahování plechů. 

 

4.1.2 Klasický regál 

      Na uskladnění zbytků plechů můţou ve firmě vyuţít i regál, který pouţívají na hale 2 

(Obr. 13). Ale v uţší jednoúrovňové variantě z důvodu prostoru. Plechy budou rozděleny 

opět do skupin a budou uskladněny na paletách. Řešení vyţaduje vysokozdviţný vozík. 

Manipulace s materiálem zabere hodně času, který můţe být efektivněji vyuţit. Důleţitý je 

i prostor pro manipulaci, který bude minimální. 

 

Obr. 13 - Klasický regál 
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Prostor pro regál  

      Dle schématu v příloze C můţeme vidět, kde leţí nyní zbytkové plechy. Dle schématu 

D v příloze vidíme, kde bude místo pro nové regály. Po zařazení plechů bude v blízkosti 

regálu více volného prostoru. 

 

ě  

Obr. 14 - Nové místo pro regál, Hala 1 
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Obr. 15 - Nový prostor pro regál, Hala 1 

 

      Po rozdělení zbytků plechů dle určených skupin (Tab. 2) zjistíme, která bude nejvíce 

plná. Pokud se určitá skupina zaplní a nebude moţné do ní přidávat další plechy, tak se 

rovnou budou házet do kontejneru pro šrot. Kaţdá část regálu pro jednotlivou skupinu je 

široká 500 mm, takţe zbytků se do ní vejde opravdu hodně. Počet zbytků závisí na tom, 

kolik má firma zakázek. 

 

4.2 Vytvoření evidence 

      Evidovat plechy můţeme několika způsoby. Zde jsou jednotlivé metody evidování 

popsány. 

 

4.2.1 Papírová metoda 

      Kdyţ budeme mít zbytek plechu, napíšeme na evidenční list, ţe je to plech o rozměru 

500x500mm. List si zaevidujeme (Obr. 16) a nalepíme s rozměrem přímo na plech, podle 

kterého si ho zámečník v případě potřeby vyhledá.  
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Obr. 16 - Evidenční list 

 

      Výhody: 

- jednoduchá metoda, 

- levná varianta, 

- rychlá metoda. 

 

      Nevýhody: 

- velká spotřeba papírů, 

- nepřehlednost při velkém mnoţství evidenčních listů. 
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4.2.2 Označení zbytků plechů křídou nebo barvou  

     Zbytky plechů můţeme přímo označit na plechu (Obr. 17). Křídou nebo smývatelnou 

barvou na něj napíšeme rozměr. Zámečník si pak vyhledá podle nápisu potřebný plech. 

Rozměry plechů se budou opět zakládat a zapisovat do evidenčních listů. 

 

Obr. 17 - Označení plechu barvou 

 

      Výhody: 

- jednoduchá varianta, 

- levná metoda, 

- rychlá způsob označení. 

 

      Nevýhody: 

- spotřeba barvy, 

- velké mnoţství evidenčních listů. 
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4.2.3 Čárové kódy 

      Evidovat plechy můţeme pomocí čárových kódů. Kaţdý plech bude mít svůj kód. 

Plechy se označí nálepkou s kódem. Zámečník si vyhledá kód pomocí čtečky, která mu při 

sejmutí kódu ukáţe přesný rozměr.  

 

      Výhody: 

- přehledné, 

- jednoduchá varianta, 

- přehled o stavu zbytků, 

- kód se můţe nalepit na jakýkoli materiál, 

- jednoduchý tisk a nízké náklady na tisk. 

- rychlejší vyhledání. 

 

      Nevýhody: 

- větší náklady neţ u ostatních způsobů evidování, 

- práce navíc pro zámečníky, 

- snímače musí být udrţovány v čistotě. 

 

      Pro evidování zbytků plechů jsou podle mého názoru nejlepší variantou Čárové kódy. 

 

Čárové kódy 

      Čárový kód je nejrozšířenější metoda automatické identifikace. Skládá se z tmavých 

čar a světlých mezer, ve kterých jsou zakódovány různé informace, například číslo 

výrobce, cena, hmotnost, skladové informace nebo jméno osoby. Ke čtení a k rozšifrování 

čárového kódu slouţí snímače, které na principu světla dokáţí převést informace v podobě 

čísel a znaků do počítače nebo do jiného zařízení, kde lze s těmito informacemi dále 

pracovat. 

      Čárový kód má mnoho výhod a předností. Z tohoto důvodu je poţadován ve většině 

výrobních a obchodních oblastech trhu. Hlavní předností je přesnost. Ke kontrole 

správnosti čárového kódu slouţí kontrolní číslice, která je vypočítána z předchozích číslic 

kódu. V tomto ohledu lze jen s potíţemi srovnat čárový kód s ručně zadávanými 

informacemi. 

      Významnou výhodou je také flexibilita, protoţe čárové kódy mohou být natištěny  

na kterýkoli materiál odolný proti kyselinám, mrazu a vlhkosti, jeho velikost můţe být 



 

34 
 

přizpůsobena velikosti výrobku nebo mnoţství dat. Prací s čárovými kódy můţeme docílit 

maximální efektivnosti a produktivity. 

      Kaţdý čárový kód je tvořen sekvencí čar a mezer s definovanou šířkou. Ty jsou při 

čtení transformovány podle své sytosti na posloupnost elektrických impulsů různé šířky  

a porovnávány s tabulkou přípustných kombinací. Nositelem informace je nejenom tištěná 

čára, ale i mezera mezi jednotlivými dílčími čarami.  

 

 

Obr. 18 - Konstrukce kódu 

 

      Nejpoužívanější skupiny kódů jsou: 

- Code 2/5 (poprvé pouţit v roce 1968), 

- prokládaný 2/5 (Interleaved 2 of 5; Codabar) (1972), 

- UPC (1973), 

- Code 3/9 (1974), 

- EAN (1976), 

- Code 11 (1978), 

- Code 128 (1981), 

- Code 93 (1982). 

 

Kód typu EAN 

      Zkratka EAN znamená European Article Number. Nejčastější EAN kód  

a pravděpodobně nejčastější čárový kód vůbec je EAN-13, který byl definován 

standardizační organizací GS1. Kódy EAN-13 jsou pouţívány po celém světě  

k označování jednotlivých druhů zboţí [15]. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/1968
http://cs.wikipedia.org/wiki/1972
http://cs.wikipedia.org/wiki/1973
http://cs.wikipedia.org/wiki/1974
http://cs.wikipedia.org/wiki/1976
http://cs.wikipedia.org/wiki/1978
http://cs.wikipedia.org/wiki/1981
http://cs.wikipedia.org/wiki/1982
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=European_Article_Number&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/GS1
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Obr. 19 - Ukázka kódu 

 

Tisk kódů 

      Pro tisk kódů se běţně pouţívají jehličkové, laserové tiskárny a inkoustové tiskárny.  

V náročnějších provozech logistických a průmyslových systémů se nabízí moţnost 

dodávky hotových etiket specializovanou firmou. 

      Díky materiálu etiket zaručuje tato volba odolnost vůči mechanickým vlivům, ovšem 

za vyšší ceny. Přijatelnější ceny se nabízí v řešení běţných tiskáren, nicméně kvalita je 

značně kolísavá a závislá na opotřebení. 

 

 

Obr. 20 - Tiskárna na kódy 

 

Snímání čárového kódu 

      Úkolem počítačových periferií, snímačů čárových kódů, je zajištění automatizovaného 

vstupu zakódované informace do hostitele. Hostitelem pak můţe být počítač nebo 

libovolné zařízení podporující standardní průmyslové rozhraní.  

      Dekódovaný elektrický signál se pak dále předává ke zpracování nadřazenému systému 

s komunikačním rozhraním. 
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Obr. 21 - On-line čtečka kódů 

      Při výběru čtečky kódů je třeba posoudit typ kódu, skenovaný povrch, prostředí  

a potřeby manipulace. Dle provedení senzoru se snímače dělí na dotykové, laserové, 

obrázkové a CCD. 

      Pohodlnější obsluhu nabízí laserové snímače, které jsou nejvíce spolehlivé, tolerantní  

k chybám a zakřivení snímaných ploch, rychlé a snášenlivé vzdálenosti aţ 10 m  

(v závislosti na hustotě kódu). Vzhledem k malé šířce snímacího paprsku má vyuţití 

především v pevně zabudovaných stojanech. Nevýhodou je vyšší pořizovací cena. 

      Snímače čárových kódů mají různou míru inteligence a mobility. Od jednoduchých 

pasivních snímačů, které informaci předávají k vyhodnocení nadřazeným systémem,  

aţ po samostatná přenosná zařízení s pamětí a operačním systémem. Autonomním 

přenosným zařízením s integrovaným snímačem a pamětí, které umějí navíc i získanou 

informaci zpracovávat, říkáme mobilní terminály. 

         Klasická technologie sběru dat je v mnoha aplikacích systémově nevyhovující, 

protoţe ţádoucí je samostatná práce s pamětí v reálném čase. 

      Výhodou online řešení je zpracování dat jiţ na místě sběru a aktuální zpětná vazba, 

snadná identifikace chyb a samostatná práce se systémem, avšak na úkor vyšší ceny, 

závislosti na běhu systému a zařízeních podmiňujících přenos a pokrytí a kvalitě signálu. 

Vybudovanou infrastrukturu pro bezdrátový přenos lze však vyuţít i pro tisk [15]. 
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4.2.4 Postup při zavedení čárových kódů ve firmě  

      Kdyţ budeme mít pouţitelný zbytek plechu, umístíme ho na paletu nebo do regálu. 

Pracovník, který bude určený pro evidenci, vytiskne EAN kód. Následně ho nalepí  

na plech a uloţí ho do regálu. Kódy se budou lepit na místo, které bude určené, a vhodné 

pro snadné vyhledání Obr. 22.  

 

 

Obr. 22 - Čtení kódu z regálu 

 

        Firma si vytvoří svůj specifický kód, například s deseti číslicemi a podle toho by se 

plechy označovaly. Kód následně naprogramují IT specialisté do softwaru. 
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Obr. 23 - Pořadové číslice kódu 

 

1. - 6. číslice -  očíslování plechu podle počtu, buď jen číslicí nebo písmenem nebo    

                         kombinací obou, 

7. číslice - označení tvarů, kterých bude šest (Tab. 3). Atypický tvar bude poslední    

                  skupina. Budou tam patřit plechy, které se nedají zařadit do předchozích skupin. 

 

 

Tab. 3 - Tvary 

 
TVARY 

1 Čtverec 

2 Trojúhelník 

3 Kulatý tvar 

4 Tvar L 

5 Tvar T 

6 Atypický tvar 
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U těchto tvarů se budou muset evidovat tyto rozměry (Tab. 4): 

 

Tab. 4 - Evidované tvary 

Evidované tvary 
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 8. číslice - označení skupiny podle velikosti. Pokud by zavedli ve firmě regál s vertikálním   

                  a horizontálním uspořádáním, tak by označené plechy byly rozděleny do skupin    

                  (Tab. 2). 

 9. - 10. číslice - bude zakódováno umístění plechů.  

      

      Na zbytek plechu se vytiskne kód a nalepí se na plech. Vytiskne a nalepí ho pracovník 

k tomu určený. Nálepky se budou tisknout na klasické tiskárně. Na kódy se budou pouţívat 

lepící štítky. 

      Neţ se kód vytiskne, do počítače ho nejprve navolí pracovník. Bude obsahovat 

zakódované informace o tvaru, umístění a pořadí. Tento plech se zaeviduje prostřednictvím 

softwaru ze čtečky do počítače. Kdyţ bude někdo potřebovat zbytkový plech, podívá  

se do počítače, a zjistí, ţe je na skladu. Software funguje na principu klasického adresáře 

Obr. 24. 

      V celé firmě se pouţívá bezdrátová síť, proto pracovník určený pro evidování plechů 

bude pouţívat online čtečku. Můţe pouţít i pasivní čtečku, bez připojení na internet, ale 

tento způsob je rychlejší. 

 

 

Obr. 24 - Program pro evidování čárových kódů 
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      Na obrázku vidíme ukázku softwaru, který pracuje za pomocí Excelu. Jsou zde 

uspořádány kódy podle pořadí. Kódy se dají seřadit i podle velikosti. Snadněji se potom 

vyhledají.  

      Kdyţ si určená osoba odebere plech z regálu, musí sejmout kód, aby se v počítači 

zbytek odepsal jako pouţitý. K sejmutí kódu pro odstranění z adresáře se bude pouţívat 

ruční skener. Můţe se to odstranit i přímo z počítače. 

      Ze zbytku plechu, který si pracovník vezme, zůstane ještě malá část. Tento zbytek  

uţ nemá smysl dále evidovat. Malé zbytky se umísťují přímo do kontejneru pro šrot. 

      9. - 10. číslice je označení pro umístění plechů. Kdyţ budeme mít regály (Obr. 11  

a Obr. 12), tak regál bude rozdělen na dvě části, horní a dolní. Kde dolní část bude 

rozdělena do pěti skupin. Horní část bude patřit největší šesté skupině. Zde záleţí, kolik by 

se podařilo dát do skladu regálů a jakého typu. Po přemístění plechů Obr. 9 a Obr. 10 

vznikne prostor pro oba typy regálů (příloha D). 

 

Náklady na zavedení 

 

Tab. 5 - Náklady na čárové kódy 

 

NÁKLADY (Kč) 

Snímač 

kódů 8000 

Čtečka 15 000 

Tiskárna 5000 

Software 30 000 

 

4.3 Počítačové softwary pro evidenci 

      Tyto softwary slouţí pro evidování materiálu prostřednictvím počítačového programu. 

 

4.3.1 Systém ERP 

      Enterprise Resource Planning - ERP, znamená plánování podnikových zdrojů.  

       ERP systém je další moţnost, jak vyřešit evidenci v podniku. Pracovníci firmy, kteří 

tvoří takový program přímo na míru, prozkoumají, jak to chodí ve skladu a podle toho 

sestaví program. 

      Je to informační systém, který integruje a automatizuje velké mnoţství procesů 

souvisejících s produkčními činnostmi podniku. Jedná se o výrobu, logistiku, distribuci, 

správu majetku, prodej, fakturaci, a účetnictví. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Informa%C4%8Dn%C3%AD_syst%C3%A9m
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDroba
http://cs.wikipedia.org/wiki/Logistika
http://cs.wikipedia.org/wiki/Distribuce
http://cs.wikipedia.org/wiki/Majetek
http://cs.wikipedia.org/wiki/Faktura
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9A%C4%8Detnictv%C3%AD
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      Výběru informačního systému předchází důkladné prověření všech poţadavků firmy  

ze strany dodavatele ERP systému. To je důleţité zejména pro stanovení vhodné verze  

a následující úpravy. Dodavatelé informačních systémů také na základě zkušeností  

z různých průmyslových odvětví vytvořili upravené verze svých systémů. Přestoţe 

dodavatelé informačních systémů slibují firmám, ţe je moţné jejich systém výrazně 

upravit, většinou se musí firma přizpůsobit pouţitému systému a upravit některé 

vnitrofiremní procesy.    

      Informační systém také nevyřeší všechny problémy. Pokud firma nemá vyřešené 

některé postupy nebo se potýká například se špatným marketingem, zaměstnanci či jinými 

problémy, nebude mít nasazení informačního systému větší přínos. 

 

Modul Sklady 

      Na skladech se sbíhají detailní informace o plánovaných a uskutečněných pohybech 

produktů a materiálů. K dispozici jsou údaje o skutečných stavech, objednaném, 

rezervovaném či právě expedovaném mnoţství [17]. 

 

Obr. 25 - Příklad systému ERP, modul Sklad 
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Modul Sklad obsahuje tyto položky: 

 Libovolné mnoţství skladů. 

 Skladové ceny FIFO i průměrná cena. 

 Sériová čísla. 

 Šarţe. 

 Podrobné členění mnoţství (barvy, velikosti, balení). 

 Čárové kódy (libovolné mnoţství). 

 Ceníky (neomezený počet ceníků, cizí měny). 

 Slevy (mnoţstevní, obratové, paušální). 

 Inventury. 

 Propojení na internetový obchod. 

 Dělení výrobků na materiál. 

 Rezervace. 

 Kategorizace produktů (také stromová struktura). 

 

Jak funguje ERP systém 

            Modul Sklad má několik poloţek, ale také doplňků. Pro nás bude důleţitý doplněk 

nazvaný Evidence tvarů. Slouţí k zaevidování zbytků plechů. Doplněk Evidence tvarů se 

pouţívá ve výrobě, jako například při opracování plastů, kovů, dřeva či jiných materiálů, 

také při práci s chemikáliemi, nebo tam, kde je potřeba evidovat poloţky katalogu na více 

neţ jednu měrnou jednotku, při potřebě evidovat odpady a zbytky po výrobě. Pouţívá  

se tam, kde standardní moţnosti nestačí na potřebnou evidenci a práci s modulem Sklad. 

      Systém ERP samozřejmě eviduje plechy nové, právě dodané od dodavatele, po 

nahlédnutí do systému se dozvíme, kolik nových plechů tam je, ale my se budeme věnovat 

evidenci zbytků plechů, kterou potřebujeme vytvořit. 

 

Výhody:  

- zvýší se efektivita vyuţití materiálu potřebného pro výrobu a zpracování, 

- moderní technologie, 

- doplňky systému jsou důleţité pro zlepšení oblasti skladového hospodaření, 

- můţe analyzovat data, například za jeden měsíc. 

Nevýhody: 

- firma musí většinou částečně pozměnit své pouţívané procesy, 

- počáteční investice a vysoké licenční poplatky, 

- zavedení systému je dlouhodobější. 
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4.3.2 Evidenční software na míru 

      Další variantou pro zavedení evidence je evidenční software, který bude fungovat na 

bázi ERP systému. Ale bude mít pouze jednu část, jeden modul, a to Sklad. Bude  

se věnovat jen evidenci zbytků plechů. Nebude moţná kontinuita s dalšími odděleními  

a moduly. Existuje několik firem, které dělají tyto softwary na míru. Společnost, v které  

se systém bude zavádět, si navolí poţadavky, které musí evidenční program obsahovat. 

Dodavatelská firma jej na základě informací vytvoří. 

Výhody: 

- levnější neţ ERP, 

- jednodušší, 

- spíše pro malé podniky, 

- rychlejší implementace. 

 

Nevýhody: 

- není návaznost s dalšími odděleními, 

- pro střední podniky s velkým mnoţstvím zakázek není tak vhodná. 

 

Pro evidování je z mého pohledu lepší varianta systém ERP. 

 

4.3.3 Zavedení ERP ve společnosti LIFTCOMP a.s. 

Základní funkce 

      Protoţe navrhuji vyřešení evidence pomocí ERP systému, modulu Sklad, tak se budu 

zajímat jen o doplněk Evidence tvarů, nebudu se věnovat tomu, jak funguje modul Sklad 

jako takový. 

 

Evidence tvarů  

      Základní funkce doplňku Evidence zbytkových plechů je, ţe se rozšíří o více vlastností 

v modulu Sklad. Rozšiřuje práci s poloţkami skladu o moţnost evidovat je ve dvou 

měrných jednotkách a zároveň umoţňuje přesně evidovat tvary jednotlivých zbytků 

plechů. Doplněk pracuje přímo s údaji skladu a přidává další vlastnosti do modulu Sklad, 

které nejsou běţně dostupné.  
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Nastavení evidence 

      V programu Modul Sklad je klasické menu, ve kterém zvolíme Nástroje, Doplňky, 

Evidence tvarů a nastavení, otevře se okno, ve kterém si uţivatel přidá do číselníku tvary 

zbytků plechů, které bude vyţívat a nastaví si, pro jakou kategorii produktů se budou 

parametry tvarů sledovat (Tab. 6). 

 

Tab. 6 - Nastavení doplňku 

NASTAVENÍ 

Doplněk Evidence tvarů- Nastavení 

Tvary 

tvar 1 čtverec 

tvar 2 trojúhelník 

tvar 3 kulatý tvar 

tvar 4 tvar T 

tvar 5 tvar L 

tvar 6 atypický tvar 

 

      V menu Sklad, Tvary skladem (Tab. 7), je tabulka dostupných tvarů zbytků plechů 

včetně doplňujících informací a aktuálního stavu zásob. Editaci lze vyuţít při inventurách  

a hlavně při zadání počátečního stavu zbytků plechů na skladě, kdy se k jednotlivým 

produktům doplní tvary a jejich počty, které aktuálně na skladě jsou. 

      V prvním sloupci je poloţka Produkt. Lze ho vybrat z rozbalovacího seznamu.    

      V dalším sloupci následuje Katalogové číslo. Poklepáním na Katalogové číslo lze 

produkt vybírat podle více údajů z filtrovatelné tabulky. Popis se automaticky doplní z 

Katalogu. 

      Ve třetím sloupci s názvem Tvar se vyplní popis tvaru, o který se jedná. Například 

čtverec a v závorce jeho přesný popis, například s vyseknutým kruhem vlevo. Doplníme 

jeho velikost do pole Rozměry. Pak se vybere tvar z číselníku, který je zadán v nastavení 

evidence tvarů. 

      Umístění určuje, kde se materiál nachází ve skladu, v kterém regálu nebo polici.     

      Sloupec počet Skladem je aktuální stav skladu. Sklad je označení pro sklad, kde  

se zbytek plechu nachází. 
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Tab. 7 - Evidování plechů 

 

Rezervace zbytků plechů 

      Další funkcí, kterou doplněk přidává do systému, je Rezervace zbytků plechů, která 

přímo navazuje na funkci Evidence. Pomocí této funkce lze ve spojení s Evidencí 

efektivněji plánovat výrobu ze zbytků a tím sníţit náklady na nový materiál. 

      Kdyţ si bude chtít zámečník vzít plech, tak se pověřená osoba musí podívat  

do systému, zda není rezervovaný. Pokud je na něj rezervace, u počtu plechů skladem je 

v systému napsáno písmeno R. Měnit rezervace můţe pouze mistr. 

      Materiály, které jsou takhle evidovány, budou na dobu určenou rezervací  

a ve vybraném mnoţství uzamčeny pro pouţití na jiné zakázce a nepouţitelné nikým 

jiným. Funkce tedy předchází násobnému pouţití zbytkového materiálu a sníţení 

produktivity výroby, zároveň tak umoţňuje efektivně vyuţít aktuální stav skladu vhodným 

pouţitím evidovaných zbytků materiálu z jiné zakázky. A to znamená pro firmu zisk navíc. 

      Díky doplňku Evidence a Rezervace lze pro konkrétní prvotní materiál evidovat  

i zbytky, vzniklé jeho zpracováním. Firma si takto ve skladu, eviduje tvary zbytků, jejich 

rozměry a počty ke konkrétnímu typu materiálu. Díky tomu má přehled o materiálu, který 

není pro další zakázku nutné nakupovat, protoţe výsledný produkt lze zpracovat i z těchto 

zbytků po jiné zakázce. Při vytvoření zakázky si mistr ve skladu najde tvary, které dle jeho 

projektu vyhovují potřebám zakázky a vytvoří na ně k zakázce rezervaci. V případě, ţe 

někdo jiný pracuje na zakázce, která má větší prioritu, je potřeba přiřadit jiţ jinde 

rezervované plechy. 

      Mistr na základě podkladů jiţ jen vyhledá tvary zbytků ve skladu. Předá je obsluze 

stroje, a ta dle projektu nastaví parametry stroje na nový polotovar, či koncový produkt. 

      Kdyţ bude mít firma zavedený ERP systém, kde budou zbytky plechů zaevidovány, tak 

bude potřeba plechy nějakým způsobem označit, aby byl snadno dohledatelný. Zde by bylo 

vhodné také zavést čárové kódy nebo jiné označení plechů pro rychlou orientaci 

v regálech. Při evidenci do ERP bude mít zbytek katalogové číslo, takţe kód můţe být 

Tvary skladem (zbytky plechů)                                                                                                     

Produkt 
Katalogové    

číslo 
Tvar 

Číslo   

tvaru 
Rozměry Umístění Skladem Sklad 

Plech 1273839 čtverec 1 500x500 R1-2 3 Hala 1 

Plech 3257192 čtverec 1  259x369 R1-1 1  Hala 1 

Plech               

Plech        
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vytvořen pomocí tohoto čísla. Existuje několik dalších variant, které by si uţ potom firma 

zvolila firma. 

 

4.3.4 Návratnost investice do systému ERP 

      Výpočet návratnosti investice a její výnosnosti je klíčovým předpokladem pro úspěch 

při investování do jakéhokoliv projektu. Společnost by měla kromě těchto výpočtů umět i 

správně odhadnout riziko, které ze zavedení změn ve společnosti můţe vyplynout. 

      Pro vlastní výpočet návratnosti investice je potřeba určit cenu zavedení ERP systému. 

Náklady na zavedení ERP systému jsou v Tab. 8. 

      Pro náš případ bude potřeba jen jedné licence, takţe celkové náklady na zavedení ERP 

systému pro modul Sklad je 135 000 Kč pro první rok. V dalším období uţ budou náklady 

jen 25 000 Kč ročně, coţ je cena licence. 

 

Tab. 8 - Náklady na systém ERP 

 
Náklady (Kč) 

Modul Sklad - 

licence 

25 000/ 

UŢIVATEL/ROK 

Doplňkové řešení 30 000 

Instalace, školení, 

nastavení 
80 000 

 

      Dále musíme určit, kolik kusů plechů zavedením systému ERP ušetříme. Počet plechů, 

které společnost pro svou měsíční spotřebu potřebuje, je 4000 ks. Z kaţdého tohoto plechu 

po vystřiţení poţadovaných tvarů vznikne zbytkový plech. Pouţitelných zbytkových 

plechů je ale řádově několik stovek kusů, přibliţně 300 ks. Z těchto pouţitelných 

zbytkových plechů bylo vyuţito pro měsíc březen 154 ks. Budeme tedy vycházet, pro 

zjednodušení výpočtu, ţe je tato hodnota pro kaţdý měsíc. 

     Další parametry, které je potřeba uvést, jsou tloušťka plechů (pro kaţdou tloušťku je 

jiná cena plechu) a jejich poměr v celkovém objemu 154 ks. Ještě musíme rozdělit 

zbytkové plechy do kategorií dle velikosti, abychom mohli určit, kolik je v tomto počtu 

zbytkových plechů metrů čtverečních. Vše je znázorněné v Tab. 9. 
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Tab. 9 - Rozdělení zbytkových kusů plechů 
 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

      Provedeme příklad výpočtu pro tloušťku plechu  T3, kde je cena plechu 1706 Kč. Pro 

kategorii plechu 500mm a tloušťku T3, je zbytkových plechů 20 ks. Jednotlivé kusy mají 

v průměru délku 0,6 m. 

Metrů čtverečních je tedy: 20 x 0,5 x 0,6 = 6m
2
. 

      Samozřejmě musíme počítat s prořezem, který bývá pro vystřihování plechů přibliţně 

30%. Metrů čtverečních je tedy 4,2 m
2
. Totéţ provedeme pro kategorii plechu 750 mm  

a 1000 mm. 

      Celkový počet metrů čtverečních je pak pro kategorii T3 po zaokrouhlení 12m
2
. 

Nový plech má rozměr 2x1m (2m
2
), takţe ušetřených plechů v kategorii T3 je 6ks. 

Měsíční úspora je 10236 Kč. 

 

Graf 1 - Zastoupení plechů dle jejich tloušťky v % 
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      Po obdobném výpočtu pro kategorie T1,3 a T5 je vypočtená celková měsíční úspora 27 

874 Kč. 

Tab. 10 - Ceny plechů a ušetřená částka za 1 měsíc 

Kategorie Počet plechů (ks) Cena 1ks plechu (Kč) 
Ušetřená částka 

celkem (Kč) 

T1,3 
11 1 322  14 542 

T3 
6 1 706  10 236 

T5 
1 3 096 3 096 

∑ 

 
  27 874 

 

      Vzhledem k tomu, ţe náklady na zavedení ERP systému jsou 135 000 Kč, návratnost 

této investice bude v řádech měsíců (Graf 2). Jestliţe zůstane objem výroby přibliţně 

stejný v následujících měsících a letech, bude ušetřená částka v prvním roce přibliţně 200 

000 Kč. V dalších letech, vzhledem k pravidelné platbě za licenci, by měla přesáhnout 300 

000 Kč. 

 

Graf 2 - Doba návratnosti 
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5. Zhodnocení navrţeného řešení. 

 
     V úvodu této diplomové práce jsem zpracovala přehled současného stavu problematiky 

společnosti LIFTCOMP a.s. 

      Problémem je, ţe v podniku nemají vytvořenou evidenci zbytkových plechů. A nemají 

tyto plechy efektivně uspořádány. 

      Jako vlastní návrhy řešení jsem navrhla lepší uskladnění zbytků plechů pomocí regálů. 

Jeden regál bude klasický. Druhý se rozdělí podle velikostních skupin. Bude mít dvě části, 

horní a dolní. Plechy budou tímto způsobem srozumitelněji uspořádány.  Kolem regálů 

bude více prostoru pro manipulaci s materiálem. Správným umístěním se zvýší hlavně 

bezpečnost na pracovišti. 

      Pro vyřešení evidence jsem navrhla evidování pomocí čárových kódů a systému ERP. 

Vytvoření evidence pomocí čárových kódů je z mého pohledu nejlepší varianta.  

      Doporučila jsem ve firmě zavést evidenční systém ERP. Výhodou je zvýšená efektivita 

vyuţití materiálu potřebného pro výrobu a zpracování, je to moderní technologie a doplňky 

systému jsou důleţité pro zlepšení oblasti skladového hospodaření. Počáteční náklady jsou 

vyšší, ale z dlouhodobého hlediska je tohle řešení výhodné. Vypočítala jsem návratnost 

investice. Do pěti měsíců podnik získá zpět svoje náklady. 

      Systém ERP má několik modulů. Je to Nákup, Obchod, Marketing, Účetnictví, Lidské 

zdroje, Výroba a Sklad. Pokud firma zavede více těchto modulů, přizpůsobí se systému  

a bude přes ERP fungovat, tak se zlepší po všech stránkách. Budou mít větší 

konkurenceschopnost na trhu. Co se týká modulu Sklad, zkrátí se čas na vyhledávání 

vhodného zbytku a z toho vyplyne i šetření materiálem.  
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