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1 Úvod 

 

 

V dnešní době je velice těžké prosadit se na trhu. Nabídka produktů a služeb je velice 

rozmanitá, na vysoké úrovni a navíc se na trzích objevuje velké množství jejich poskytovatelů 

a jejich počet neustále vzrůstá. Je proto důležité umět nabídnout více než konkurence, být 

výjimečný ve svém oboru a své produkty a služby neustále vylepšovat a doplňovat stávající 

nabídku. Velkým problémem současných firem je nedodržení krátkodobých cílů, které by 

podnik měl mít před zahájením své činnosti ujasněny. Nedodržením základních cílů nemůže 

dojít k splnění cílů střednědobých ani k dosažení hlavního cíle či poslání, pro které byl podnik 

založen. Dnešní trh nabízí velké možností, kterých je důležité si všimnout a umět je aplikovat 

na svou činnost. K tomu je velmi důležité obklopit se odborníky v oboru a odpovědnými a 

pečlivými pracovníky, kterým jde společně o prosperitu firmy.  

 

Podniky by měly hledat možnosti, jak snižovat náklady a přitom zachovat kvalitu výrobků, 

služeb a dokonce tuto kvalitu zvyšovat a přicházet se stále novými možnostmi zlepšení. 

Existuje mnoho řešení, pomocí kterých je možno procesy v podniku zkvalitňovat a přitom 

dosahovat značných úspor. K tomu je potřeba už zmiňovaných odborníků, kteří jsou schopni 

nové technologie vyhledat, zkontaktovat se s potenciálními dodavateli a aplikovat jejich 

produkty do provozu podniku. Podnik může ke zkvalitňování procesů využít lidského 

potenciálu, ale při stávajících možnostech na trhu je dnes už opravdu efektivnějším 

rozhodnutím volit už prověřené technologie. K těmto možnostem zkvalitňování procesů patří 

i technologie automatické identifikace. Investice do těchto technologií bývá v mnoha 

případech vysoká, ale přináší vysokou návratnost. Navíc jejich pořízením a zavedením podnik 

dosáhne nejen efektů peněžních, nýbrž se celý proces zpřesní, zjednoduší, zprůhlední a hlavně 

zrychlí. 

 

Cílem bakalářské práce je zjištění přínosů zavedení projektu hlasových technologií ve 

skladových prostorech v závodě Siemens Elektromotory s. r. o. ve Frenštátě pod Radhoštěm. 

Cíle bude dosaženo na základě zpracování interních dat podniku, díky kterým v bakalářské 

práci dochází k analýze projektu hlasových technologií, uvedením přínosů a následnému 

ekonomickému zhodnocení. 
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Teoretická část je rozpracována do několika kapitol. Z nichž první je věnována problematice 

zásob, jejich vymezení a klasifikace. Další kapitola je věnována systému řízení zásob a 

analýzám pro jejich řízení. Navazují dvě kapitoly, z nichž první je zaměřena na vymezení 

skladů zásob a poslední pojednává o problematice využívání moderních identifikačních 

technologií při řízení hodnoty zásob a materiálového toku, kterými se zabývá praktická část.    

 

Praktická část je především věnována analýze projektu hlasových technologií, který byl 

zaveden do provozu závodu Siemens Elektromotory s. r. o. Frenštát p. R. v roce 2011. 

Hlasové technologie jsou využívány pro optimální způsob vyskladňování potřebných 

komponent na pracoviště montážních linek a tím řízení zásob v tomto provozu. Úvodní 

kapitoly se zabývají uvedením podniku, jeho organizací a především organizací a řízení zásob 

v podniku. V dalších kapitolách praktické části dochází k objasnění systému čárových kódů a 

technologie RFID zavedených do provozu. Začlenění těchto částí je zde zmiňována proto, že 

zavedení hlasových technologií má silnou vazbu na systém identifikace zásob v podniku. 

Poslední kapitola specifikuje hlasové technologie, vysvětluje jejich funkci a použití 

v samotném reálném provozu. V analýze projektu je zpracován detailní průběh realizace 

projektu. Tato kapitola i celá praktická část je zakončena zhodnocením přínosů z projektu 

hlasových technologií. 
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2 Zásobovací činnost 

 

 

2.1 Zásoby 

 

Zásoby jsou statky hmotné povahy, které jsou svou povahou zařazovány do oběžného 

majetku. Jejich smyslem je vyrovnávat jak časový, tak prostorový i množstevní nesoulad mezi 

výrobou a spotřebiteli [8]. 

 

 

2.1.1 Vymezení zásob 

 

Zásoby považujeme za funkční zboží vyskytujícím se v materiálovém toku a jejich 

prostřednictvím se vyrovnávají rozdíly mezi jednotlivými články řetězce. Významnou 

stránkou zásob je redukce nejistot [5]. 

 

Zásoby vznikají ve třech úrovních. Mezi tyto úrovně řadíme úroveň: 

1) materiálovou- hmotné statky určené k jednorázové spotřebě, 

2) ve zpracování- hmotné statky, které má podnik ještě nedokončené- polotovary, 

3) dodavatelskou- hotové výrobky a zboží, které jsou určeny jiným podnikům či 

obyvatelstvu- zásoby dokončené výroby [5]. 

 

Ad 1) Materiálovou sférou myslíme statky, které má podnik předem určené k jednorázové 

spotřebě. 

Ad 2) Zásobami ve sféře zpracování jsou hmotné statky, které podniku se v podniku vedou 

jako nedokončené. Za tyto statky považujeme polotovary.  

Ad 3) Úrovní dodavatelskou charakterizujeme zásoby jako výrobky hmotné povahy, jinak 

také zásoby dokončené. Jsou určené k prodeji, jak domácím spotřebitelům, tak jiným 

podnikům [5]. 

 

Na zásoby pohlížíme z různých pohledů úhlů. Můžeme uvést dva nejlépe hodnotitelé: 

- pozitivní- řeší problém nesouladu (místního, časového, kapacitního a sortimentního) mezi 

výrobou a spotřebou a tím tlumí nejistotu, 
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- negativní- ohrožují likviditu podniku, protože na sebe vážou kapitál a tím spojená rizika 

[8]. 

 

 

2.1.2 Druhy zásob 

 

Zásoby členíme podle: 

1. Stupně zpracování na: 

- výrobní zásoby- suroviny, základní materiál, pomocné materiály, polotovary, nakoupení 

díly, obaly apod., 

- zásoby rozpracovaných výrobků- nedokončené výrobky, polotovary vlastní výroby,  

- zásoby hotových výrobků, 

- zásoby zboží- zboží, které podnik nakupuje k prodeji odběratelům [5], 

  

2. Funkce zásob na zásoby: 

- rozpojovací- zásoby vznikající při rozpojování materiálového toku mezi články 

logistického řetězce nebo jeho jednotlivými procesy. Tyto zásoby se vytvářejí pro 

eliminaci časového nebo množstevního nesouladu mezi podnikovými procesy a zároveň 

zachycuje a tlumí výkyvy v jednotlivých procesech. Existují 4 druhy rozpojovacích zásob. 

Patří mezi ně obratová, pojistná, vyrovnávací zásoba a zásoba pro předzásobení, 

- v logistickém kanálu- za logistický kanál považujeme cestu mezi jednotlivými články 

logistického řetězce nebo cestu, kterou prochází materiál nebo výrobky. Tyto výrobky 

mají již konkrétní určení. Mezi zásoby v logistickém kanálu patří zásoby rozpracovanosti 

a dopravní zásoby, 

- strategické- v podniku jsou udržovány pro možný výskyt nepředvídatelných situací, 

- spekulační- podnik je udržuje, aby mohly vznikat úspory při nakupování základních 

surovin nebo také v důsledku zvyšování cen vstupů, 

- technologické- představují zásoby materiálů nebo výrobků, které se právě nalézají na 

pracovištích a jsou zde opracovávány, 

- bez funkce- jsou jakékoli zásoby, které podnik nevyužívá ani neprodává [5]. 
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Další zásoby (bez bližšího vymezení) 

- okamžitá- velikost této celkové zásoby se v podniku mění denně a je podstatné ji znát, 

abychom si stanovili pravidla, jak zásoby řídit, 

- průměrná spočítá se jako aritmetický průměr velikosti denní zásoby za určité období a je 

důležitá při posuzování vázanosti finančních prostředků v zásobách [5]. 

 

 

2.1.3 Zásobovací činnost 

 

Zásobovací činnost je jedna z nejdůležitějších podnikových aktivit, jejíž hlavní podstatou je 

zajišťování podniku potřebným množstvím surovin a materiálu pro svou činnost [11]. 

 

Základní funkce zásobování je: „Efektivní zabezpečení předpokládaného průběhu základních, 

pomocných a obslužných výrobních i nevýrobních procesů surovinami, materiálem, výrobky, 

a to v potřebném množství, sortimentu, kvalitě, času a místě“ [5, s. 177]. 

 

Pro splnění hlavní a základní funkce zásobování se předpokládá: 

- zjišťovat budoucí předpokládanou spotřebu materiálu, a to včasně a přesně, 

- zjišťovat disponibilní zdroje pro uspokojování těchto potřeb, 

- úplně a včas projednávat a užívat smlouvy o ekonomicky efektivních dodávkách, 

- sledovat a regulovat stav zásob a zabezpečovat jejich co nejefektivnější využití [5]. 

 

 

2.1.4 Nákupní marketing a logistika 

 

Nákup 

Základní funkcí nákupu je zajistit základní suroviny, pomocné materiály, výrobky, náhradní 

díly, součástky, stroje a nářadí k zabezpečení základních, pomocných, obslužných i 

nevýrobních procesů. Funkcí nákupního úvaru je vykonávat řadu činností. Od zjišťování 

potřeb, průzkum trhu, výběr dodavatelů, rozhodování o velikosti dodávek a zásob a zjišťování 

potřeb, průzkum nákupního trhu, volbu dodavatele, rozhodování o velikosti dodávek a zásob 

až po samotnou logistiku [7]. 
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Marketingové pojetí nákupu 

O pojmu marketing, disciplíně v širokém slova smyslu charakterizovanou jako proces 

výzkumu trhu a prodeje výrobků a služeb se začínáme dovídat už v dávné historii. Tehdy se 

hovořilo o marketingu v souvislosti s prodejem. O vyvinutějším marketingu můžeme hovořit 

v době po válce a to v USA. Evropa je více než dvacet let v tomto ohledu v opoždění. Snahou 

„manažerů“ v této době bylo stanovovat myšlenky marketingu na tržním vstupu do podniku. 

Celé Evropě byl obrazem americký a německý přístup k marketingu. Zde se totiž kromě 

běžných nákupních funkcí dával důraz i na celkovou materiálovou odpovědnost. Tedy za 

realizaci a řešení materiálové strategie. Mimo jiné se také dával velký důraz na jakost, 

efektivitu ve využívání materiálu, ekologii, minimalizaci nákladů a zisku, maximalizaci zisku. 

Díky těmto uplatňovaným faktorům docházelo k větší prodejnosti a tržnímu úspěchu 

celkového výrobku nebo služby. Poptávka převyšovala nad nabídkou a podnikům začínalo jít 

o to, aby co nelépe uspokojovala potřeby spotřebitelů. I funkce nákupního dodavatelského 

trhu je sledováno marketingem. Uplatňují se obdobné metody a techniky jako u samotného 

marketingu, který sehrává dominantní roli v oblasti prodeje počínaje výzkumem 

dodavatelského trhu, rozhodováním o výběru dodavatele, podmínkách dodávek, zásobách 

logistice a konče zajištěním všech nákupních procesů [11]. 

 

Základním úkolem nákupní logistiky je „Zabezpečit odpovídající disponibilitu potřebného 

materiálu v době potřeby s vynaložením co nejnižších nákladů a při optimální vázanosti 

prostředku v zásobách“ [11, s. 194]. 

 

Nákupní marketing obsahuje následující kroky. 

1. Situační analýza 

Umožňuje podniku uvědomit si, jaká je situace na trhu, jaké má firma šance na úspěch při 

stanovených výchozích cílech. Je tedy velmi významná a důležitá pro tvorbu strategie firmy  

Využívány jsou analýzy, které se zabývají postavením na trhu. Provedeným analýzám je třeba 

přizpůsobit nákupní činnost, využít je pro ujasnění případných šancí a snížení rizik. 

 

2. Volba nákupních cílů a strategie 

Všechny kroky, které při uskutečňování podnikatelské činnosti provádíme, musí být 

v souladu s podnikovou strategií a podnikovými cíli. V rámci volby nákupních cílů musíme 

dbát na pečlivé zajišťování „kvalitních“ informací, které jsou potřebné pro zajištění 

efektivního nákupu.  
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3. Poznání potřeb 

Požadavky spotřebitelů jsou dány trhem. Pro podnik jsou velmi ceněné informace především 

z průzkumu nákupního trhu. Podle zjištěných požadavků by se měla přijmout taková opatření, 

aby se podnik přizpůsobil zákazníkovi a svému podniku. Na základě dosažených informací je 

třeba analyzovat a popřípadě pozměnit i operativní plán výroby, (objem produkce, normy 

zásob) stanovit budoucí spotřeby materiálu. 

 

4. Volba nákupního trhu 

V tomto ohledu je nutná obezřetnost. Šíře trhu je veliká, stejně tak i množství dodavatelů na 

něm. Podniky by měly klást značný důraz na jejich výběr.  

 

5. Analýza a volba dodavatele 

Hlavními kritérii, kterými by se měl každý podnik zabývat jsou různá osvědčení, hodnocení 

kvality, certifikáty, druhy obalů aj., komunikace, kvalita průvodních dokladů, možnosti 

dopravy, slevy, rabaty, kvalita dodávek. Špatná volba vede ke ztrátám, které jdou těžko 

odstranit. 

 

6. Poptávka a hodnocení nabídky 

V poptávce budoucí kupující požaduje určité informace o materiálu. Protože je na trhu velké 

množství potenciálních dodavatelů, musí se provést důsledné prověřování a porovnávání 

nabídek různých dodavatelů. Požadovaný rozsah ignorancí a prověřování dodavatelů závisí na 

tom, zda jde o první nákup nebo firma hledá dodavatele nového.  

 

7. Jednání s dodavatelem 

Tato činnost je svěřena nákupními útvaru- přesněji nákupčímu, který vyjednává nejlepší 

podmínky nákupu. Je od něj očekávána pečlivost, neboť připravuje věcnou přípravu. 

 

8. Hodnocení dodavatelů 

Provádí se na základě kontroly objednávky. Důležité je si vytvářet průběžné hodnocení 

pomocí různých systémů a následně je diferencovat. Zjištěné výsledky je potřebné si zakládat. 

Efektivní je seznamovat své dodavatele s výsledky hodnocení pro zvýšení efektivnosti [7]. 
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2.1.4.1 Plán nákupu 

 

Při sestavování plánu nákupu se vychází z finančního a výrobního plánu. Je potřeba pro 

zjištění situace na trhu, jeho požadavků, průzkumu trhu materiálů, výběru dodavatelů a 

propočtu potřeb, zjištění vlastních zdrojů podniku se zpracovávám plán nákupu. Je základem 

pro další jednání s dodavateli, objednávání a nákup materiálu i pro ovlivňování výroby [5]. 

 

Nejjednodušší forma plánu zásobování má podobu bilance. K tomuto propočtu je nutný 

propočet spotřeby materiálu a velikosti zásob, které je třeba udržovat na skladě jak 

v jednotkách naturálních, (pro nejdůležitější druhy materiálových zásob) tak v jednotkách 

peněžních, a to v souhrnu za celý podnik [12]. 

 

Obr. 2.1 

Plánovací bilance 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Spotřebu vypočítáme podle daných metod (podle technické dokumentace, podle výtěžnosti, 

indexní metoda. 

Konečnou zásobu si určuje podnik sám s přihlédnutím k počáteční zásobě. Počítá se jako 

normovaná zásoba. 

Počáteční zásoba je na počátku známá z firemní evidence. Stanoví se jako zásoba očekávaná 

k začátku plánovacího období. Vyjádříme ji tak, že se ke skutečné zásobě ke dni sestavování 

bilance připočte očekávaný nákup a odečte se očekávaná spotřeba do začátku plánovacího 

období. 

Nákup je položka neznámá, kterou je nutno dopočítat z bilanční rovnice [12]. 

 

 

 

potřeba        zdroje 

spotřeba 
konečná zásoba 

počáteční zásoba 
nákup 

       ∑  ∑   = 
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2.2 Systém řízení zásob 

 

Řízením zásob myslíme usměrňování vývoje zásob tak, aby byla zajištěna plynulost procesů 

v podniku, a to s minimálními náklady na řízení a skladování zásob. Řízení zásob se týká 

všech podnikových činností, které se zabývají optimalizací zásob. K získání informací pro 

efektivní řízení zásob se používají propočty dodávkového cyklu, dodací lhůty, obrátky zásob, 

doby obratu. Dále je nutné zjišťovat pojistné zásoby, brát v potaz úroveň signální hladiny a to 

jak minimální tak maximální. Kde minimální nám udává výši zásoby, kterou máme 

k dispozici přesně v okamžiku před novou dodávkou a to při vyčerpání zásoby běžné. Stavu 

zásob v okamžiku nové dodávky, kdy je dosaženo největší zásoby, se říká maximální 

signalizace stavu zásob. K efektivnímu a hospodárnému řízení zásob slouží řada metod. Mezi 

nejznámější patří metody lze uvést metodu Just-in-time, ABC, XYZ, které budou dále blíže 

specifikovány [7]. 

 

„Úkolem řízení zásob je jejich udržování na úrovni, která umožňuje kvalitní splnění jejich 

funkce vyrovnávat časový a množstevní nesoulad mezi procesem výroby u dodavatele a 

spotřeby u odběratele, a dále tlumit zcela zachycovat důsledky náhodných výkyvů těchto dvou 

navazujících procesů včetně jejich logistického propojení“ [11, s. 189]. 

 

Dobré řízení zásob musí vždy znát odpovědi na základní otázky: 

1. Kdy objednat? 

2. V jakém množství objednat? 

3. Co má být na skladě? 

4. Jaká má být výše zásoby 

5. Jak zjistit správnost údajů o zásobách? [8] 

 

Charakteristikami při řízení zásob je: 

- dodávkový cyklus, který představuje časový úsek mezi dvěma bezprostředně 

následujícími dodávkami, ukazatel je vyjadřován ve dnech, 

- velikost dodávky, udává množství dodaného materiálu vyjádřen ve hmotných 

jednotkách, 

- dodací lhůta, která představuje časový úsek od okamžiku podání objednávky, po jehož 

uplynutí musí být dodávka splněna [5]. 
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Na řízení zásob působí řada faktorů, které ji do určité míry ovlivňují. Mezi takovéto můžeme 

zařadit například vztahy s odběrateli, vzdálenost od dodavatele a doprava, požadavky 

zákazníků, schopnosti podnikových pracovníků zabývající se optimalizací a řízením zásob 

úroveň logistických procesů, velikost a struktura sortimentu, druh a jakost zásob, skladovací 

prostory apod.  Úroveň řízení zásob závisí na zkušenostech a schopnostech specializovaných 

pracovníků zabývající se optimalizací, řízením zásob a jejich umění reagovat změny [2]. 

 

 

2.2.1 Klasifikace materiálu 

 

Materiál 

Je jedním z činitelů výrobního procesu. Je součástí oběžného majetku a do materiálu řadíme: 

- základní suroviny- hmoty, které přecházejí zcela nebo z části do výrobku a tvoří jeho 

podstatu, patří sem např. stavební hmoty, kov, dřevo, kůže, 

- pomocné materiály- hmoty, které přecházejí společně se základním materiálem přímo do 

výrobku, ale netvoří jeho podstatu, např. barvy, maziva, 

- obaly- sloužící při převozu a skladování zboží, řadíme zde např. plechovky, kartony, 

- pohonné hmoty- nafta, benzín, apod., 

- drobné nářadí, pokud nesplní podmínku, aby byly zařazeny do dlouhodobého majetku,  

- kancelářské potřeby, 

- čisticí prostředky [14]. 

 

Volba materiálu 

Materiál volí většinou ten, kdo zajišťuje technickou přípravu výrobku. To bývá především 

projektant a konstruktér. Ti nejlépe posoudí, jaký materiál bude nejvhodnější z mnoha 

pohledů. Své rozhodnutí konzultuje s orgány zásobování, odbytu, bezpečnostním technikem, 

výtvarníkem, hygienikem a dalšími [7]. 

 

„Volbou materiálu rozumíme rozhodování o použití takového druhu materiálu, jehož spotřeba 

je s ohledem na ekonomická kritéria podniku za daných možností optimálním řešením. 

Optimální řešení je takové, které je technicky možné a ekonomicky nejvýhodnější“ [4, s. 239]. 
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Zajišťování materiálu 

Nákup materiálu je velmi důležitou činností materiálového hospodářství podniku. Činnosti při 

nákupu vycházejí z kvalitativního a kvantitativního výběru materiálových prvků. Na základě 

tohoto kvalitativního a kvantitativního výběru se následně realizuje přísun materiálu do 

podniku. Činnosti nákupu zajišťují uskladnění materiálu a jeho přípravu pro výrobu. Aby 

výroba plnila svůj program a nedocházelo k problémům při materiálovém toku, musí se při 

řízení nákupu sledovat jak vnější, tak vnitřní faktory a mělo by se usilovat o jejich vylaďování 

a koordinaci [7]. 

 

„Problematiku řízení a realizace zajišťování (nákupu) materiálu v podniku můžeme rozdělit 

na: 

- koncepční ekonomické řízení zásobování, 

- plánování spotřeby materiálu a určení potřeby nákupu materiálu, 

- řízení zásob, 

- vlastní realizaci dodávek“ [7, s. 241]. 

 

Manipulace s materiálem a materiálový tok 

Manipulací se rozumí všechny nevýrobní a netechnologické operace v procesu výroby a 

oběhu. Tyto operace souvisí s pohybem materiálu. 

 

Rozmístění pracovišť má být uzpůsobeno technologickému sledu výrobních operací v plynulé 

a sériové výrobě, nebo podle technologického sledu výrobků nejtěžších či v největším počtu 

vyráběných ve výrobě kusové a malosériové. Rozmístění objektů, a tím i situování 

materiálového toku v těchto nižších typech výroby je velmi obtížné a závislé na vhodné 

organizaci výroby [7]. 

 

„Optimální materiálový tok ve výrobě se má co nejvíce přiblížit těmto požadavkům: 

- vyloučit nebo omezit zdržování materiálu mezi dvěma operacemi, 

- materiál co nejméně přenášet a převážet, 

- zajistit maximální možnou plynulost nebo rytmičnost pohybu materiálu“ [7, s.263]. 

Plynulost materiálového toku ovlivňuje objem výroby, výrobní program i následnost operací. 
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2.2.2 Analýza zásob 

 

„Analýza má poskytnout podklady pro zjištění problémů při řízení zásob a vyústit ve 

stanovení priorit a směrů řešení“ [9, s. 80]. 

  

 

2.2.2.1 Oblasti analýzy zásob 

 

Vývoj objemu a rychlosti pohybu zásob zjištění faktorů ovlivňujících rychlost pohybu zásob: 

- vývoj absolutní hodnoty zásob,  

- vývoj podílu zásob na celkových aktivech, 

- vývoj obrátky a doby obratu, 

- vývoj ukazatele náročnosti tržeb na zásoby, 

- analýza vlivu tržeb a velikost zásob na rychlost pohybu zásob, 

- analýza vlivu zásob na rychlost pohybu zásob. 

 

Analýza struktury zásob (dle položek nebo skupin podobných položek) např. podle: 

- obrátkovosti,  

- podílu na spotřebě, 

- podílu na průměrné zásobě, 

- předvídanosti spotřeby, 

- šíře použitelnosti, 

- spolehlivosti dodavatelů, 

- dosažitelných dodacích lhůt apod. 

 

Identifikace a analýza situací, kdy došlo k vyčerpání zásoby: 

- scházející položky, 

- scházející množství, 

- důvody vyčerpání zásoby, 

- důsledky vyčerpání zásoby [9]. 
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2.2.2.2 Metoda ABC 

 

Metoda ABC je často používanou, také jednoduchou, ale přesto efektivní metodou kalkulace 

nákladů. Vychází z myšlenky, že všechny činnosti podniku by měly přispívat k naplnění 

hlavních procesů [12]. 

 

Jistá definice uvádí, že metoda ABC je „Metodologie, která měří náklady a výkonnost 

nákladových objektů, aktivit a zdrojů. Nákladové objekty spotřebovávají aktivity a aktivity 

spotřebovávají zdroje. Náklady zdrojů jsou přiřazeny aktivitám na základě užití těchto zdrojů 

a náklady aktivit jsou znovu přiřazeny nákladovým objektům na základě proporcionálního 

užití těchto aktivit nákladovými objekty. ABC využívá kauzální vazby mezi nákladovými 

objekty a aktivitami a zdroji“ [4, s. 153]. 

 

Metoda ABC člení zásoby do tří skupin: 

Skupina A 

Řadí se zde suroviny základní, nezbytně potřebné pro svou výrobu. Za tyto suroviny firma 

vydává za velké množství peněžních prostředků, a proto se jí vyplácí podrobně si spočítat 

velikost optimální zásoby, k čemuž se využívá metoda normování zásob. Zásoby patřící do 

skupiny A bývají druhově málo početné, ale objemem vynaložených financí zaujímají 

v zásobách největší prostor. 

 

Skupina B 

Sem patří zásoby, které se relativně snadno a rychle objednávají, jejich spotřeba pro firmu 

není tak nákladná jako to je u zásob skupiny A. U těchto druhů zásob se stanovuje a hlídá 

minimální skladový limit. V případě, že zásoba poklesne pod stanovený limit, je to signál pro 

nákupčího, aby vystavil a poslal objednávku dodavateli. Počet druhů zásob patřící do této 

skupiny je výrazně vyšší než skupina A, ale objemem spotřeby jsou tyto zásoby nižší než ve 

skupině A. 

 

Skupina C 

„Počtem druhů zásob je tato skupina skupinou nejmenší a objemem spotřeby ve finančním 

vyjádření skupinou nejméně významnou. Můžeme zde zařadit např. zásoby kancelářských 

tužek, zásoby hygienických potřeb pro zaměstnance, zásoby čistících prostředků apod.“     

[12, s. 86]. 
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Hranice mezi skupinami A, B, C  
Skupina A– patří sem 5 – 15 % druhů, které mají 60 – 80% podíl na celkové hodnotě 

spotřeby. 

Skupina B- obsahuje 15 – 25 % druhů podílejících se 15 – 25 % na celkové hodnotě spotřeby. 

Skupina C- v této skupině se vyskytuje 60 – 80 % druhů a na celkové hodnotě spotřeby se 

tyto druhy podílejí jen 5 – 15 % [11]. 

 

Díky členění zásob do skupin ABC management nákupu efektivněji zaměří organizační, 

personální, informační a další opatření, které vedou k výraznějším ekonomickým efektům. 

Výhodou této analýzy je uplatnění ve více činnostech podnikové aktivity. Pomáhá při otázce 

uložení položek ve skladu v závislosti na jejich obrátkovosti, při rozdělování „nákladů“ 

vzhledem k podílu na nákladech celkových, při výběru dodavatelů a následného hodnocení 

jejich významu pro podnik, klasifikace příčin prostojů v závislosti na délce trvání prostojů a 

jejich četnosti. Využívá se tedy v oblasti skladování, rozdělování nákladů, spolupráci 

s dodavateli a odběrateli, distribuční logistice, výrobě, údržbě a v neposlední řadě v oblasti 

kvality. Výsledky analýzy se používají jako materiál vystihující stávající situaci sledované 

oblasti a zároveň slouží jako podklad při uskutečňování změn v podniku [14]. 

 

 

2.2.2.3 Metoda XYZ 

 

„Rozdělení do skupin X,Y,Z 

Skupina X 

Položky s konstantní spotřebou nebo s příležitostnými výkyvy ( vysoká predikční schopnost). 

Skupina Y 

Položky se silnějšími výkyvy ve spotřebě (střední predikční schopnost). 

Skupina Z 

Položky se zcela nepravidelnou spotřebou (vysoký stupeň nejistoty)“ [9, s. 84]. 

 

Hranice mezi skupinami X,Y,Z 

Skupina X- patří sem položky s hodnotou variačního koeficientu nižší zhruba než 50 %. 

Skupina Y- obsahuje položky s hodnotou variačního koeficientu od 51 % do 90 %. 

Skupina Z- najdeme zde zbývající položky [9]. 
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2.2.2.4 Systém řízení KANBAN 

 

Systém zavedený firmou TOYOTA. Zaměřuje se na účinné utváření toku ve výrobě. 

KANBAN v překladu znamená japonský výraz pro kartu. „Mezi nejpodstatnější prvky tohoto 

systému patří: 

- samořídící regulační okruh mezi vyrábějícím a místem spotřeby, 

- princip vzít si pro následující spotřebitelský stupeň namísto všeobecného principu 

„přines“, 

- flexibilní nasazení lidí a výrobních prostředků, 

- přenesení  krátkodobých řídících funkcí na provádějící pracovníky, 

- použití karty KANBAN jako nosič informací“ [10, s. 193]. 

 

Průběh systému KANBAN si lze představit takto: když je u spotřebitelského místa dosaženo 

nejnižšího definovaného stavu, nahlásí toto pracoviště svoji potřebu tak, že předá zdroji 

kanbanovou kartu. Tento zdroj pak musí zásobu doplnit ve správném množství, čase na dané 

místo [10]. 

 

 

2.2.2.5 Just-in-time 

 

Tato metoda se začala využívat v Japonsku. Smyslem metody bylo vytvoření takového 

systému vztahu s dodavatelem a odběratelem, který by odběrateli umožňoval nedržet žádnou 

zásobu. Využitím metody just-in-time se dosahuje i zvýšení jakosti a snížení nákladů na 

odstraňování vad, větší pružnosti přizpůsobování se potřebám trhu a zvýšení produktivity 

práce. Pro správné fungování metody je zavedení přísné kontroly kvality u dodavatele, 

zavedení a dodržování pravidelných a přesných dávek včas až na místo spotřeby, vytvoření 

dobře fungujícího logistického systému v dopravě a manipulaci s materiálem, zajištění 

dokonalé vzájemné informovanosti, dobré a solidní uzavření a dodržování smluv atd. Metoda 

just-in-time se liší od klasického způsobu doplňování zásob v dávkách relativně nezávisle na 

režimu jejich čerpání [11]. 
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2.3 Skladování 

 

2.3.1 Skladování a jeho význam 

 

„Skladování materiálu je v podstatě jeho ukládání na předem zvolená a připravená místa tak, 

aby se v plné míře uchovaly jeho užitné vlastnosti. Skladovací proces je vyvolán především 

časovou a místní odlišností výroby a spotřeby. Předmětem skladování jsou zásoby. Úkoly 

skladového hospodářství určuje struktura a rozmístění zásob a charakter činnosti výrobního 

podniku, rozsah výroby, sortiment apod.“ [7, s. 266]. 

 

Zásoby se dají uskladňovat v průběhu všech fází logistického procesu. Máme dva základní 

typy zásob, které podnik potřebuje uskladnit, a to jsou: 

- suroviny, součástky a díly (fáze zásobování), 

- hotové výrobky (fáze distribuce) 

Kromě toho může mít podnik ještě zásoby zboží ve výrobě a zásoby materiálů určených 

k likvidaci nebo recyklaci, ale tyto zásoby představují malý podíl na celkových zásobách. To 

platí u většiny podniků [6]. 

 

Podniky udržují zásoby na skladě pro některé z následujících důvodů: 

1) „snaha o udržení úspor nákladů na přepravu 

2) snaha o dosažení úspor ve výrobě 

3) využití množstevních slev (při nákupu většího množství produktů) nebo nákupů do zásoby 

4) snaha udržet si dodavatelský zdroj 

5) podpora podnikové strategie v oblasti zákaznického servisu 

6) reakce na měnící se podmínky na trhu (např. sezónnost, výkyvy poptávky, konkurence) 

7) překlenutí časových a prostorových rozdílů, které existují mezi výrobcem a spotřebitelem 

8) dosažení nejmenších celkových nákladů logistiky při současném udržení požadované 

     úrovně zákaznického servisu 

9) podpora programů just-in-time u dodavatelů nebo zákazníků 

10)  snaha poskytovat zákazníkům komplexní sortiment produktů, nejen jednotlivé výrobky 

11)  dočasné uskladnění materiálů, které mají být zlikvidovány nebo recyklovány“ [6, s. 268]. 
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2.3.2 Sklad 

 

Sklad je prostor, kde se trvaleji uchovává materiál veškerých druhů, velikostí, složení, a to 

v původním, nezměněném stavu. Sklady jsou důležitou jednotkou pro průmyslové, obchodní, 

zemědělské a jiné komerční organizace. Skladovací prostory mají řadu funkcí. Mimo jiné 

vyrovnávají materiálový tok při materiálové potřebě, zabezpečuje výrobní proces v případě 

časových zpoždění dodávek, představuje jistotu při zvýšení ceny na trzích. Ve skladech 

probíhá manipulace s většinou produktů ve čtyřech fázích a to je přejímka, uskladnění, 

expedice, nakládka. Sklady poskytují minimum činností, které přidávají výrobku hodnotu. 

Převládá zde dávkové shromažďování dat a snaží se o minimalizaci provozních nákladů při 

současném plnění dodávkových potřeb. Znalost funkcí skladování je velmi důležitá pro 

efektivní řízení v oblasti skladování. Náplní manažerské role je mimo jiné znát metody, 

pomocí kterých lze zlepšit skladový výkon a strategie pro optimální rozmístění svých 

skladových kapacit [2]. 

 

Základní klasifikace skladů 

Blokové a řádkové sklady 

Umožňuje maximální objemové využití skladů. Skladové položky se uskladňují na podlaze ve 

velkoprostorových blocích nebo v řádkové formě. Výhodou může být uspokojivé využití 

prostorů, s tím menší investiční náklady. Naopak nevýhodou špatné podmínky pro řízení 

zásob a jejich kontrolu [10]. 

 

Sklady s příhradovými regály 

Skladování u tohoto typu se děje na uzavřených příhradových podlažích z oceli nebo dřeva a 

skladuje se v několika rovinách nad sebou. V rámu konstrukce regálu se nacházejí děrované 

rastry, do kterých se zavěšují nosníky. Mezi klady tohoto sklady patří umožnění snadného 

přístupu k zásobám, přehlednost a snadné řízení a kontrola. Záporem jsou nevýhody manuální 

obsluhy, vysoká spotřeba ploch, vysoké pracovní náklady atd. [10]. 

 

Paletové a regálové sklady 

Jsou určené pro skladování paletového zboží. Neexistují zde žádná podlaží. Podle konstrukce 

skladových regálů se na palety ukládá jedna nebo více jednotek. 

- sklady s paletovými plochými regály, 
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- středně vysoké paletové regálové sklady, 

- paletové regálové zakladače, 

- sklady s paletovými vjezdovými a paletovými průjezdovými regály [10]. 

 

Speciální regály 

Využívá se jich, když materiál není uzpůsoben ke skladování na příhradových nebo 

paletových regálech. Tímto způsobem se skladují deskové, tyčové, trubkové suroviny [10]. 

 

Sklady se spádovými regály 

Jsou regály, ve kterých se uskladňuje materiál, který se pohybuje buď sám- samospádově 

nebo je opatřen pohonem, a to od místa nakládání až k odběru. Jsou umístěny v konstrukci 

buď vedle sebe, nebo nad sebou. Uskladnit se zde dají maximálně stejnorodé materiály [10]. 

 

Sklady s posuvnými regály 

Jednotlivé druhy regálů se montují na podvozky. Jsou tedy pojízdné na kolejnicích. Pohyb se 

provádí buď manuálně, nebo pomocí elektrického pohonu [10]. 

 

Sklady s oběhovými regály 

Skladování většinou vede ve dvou blocích, uspořádaných za sebou nebo vedle sebe. Ty jsou 

opět složeny z regálů, postavených za sebou. Jsou obsluhovány na kolejnicích [10]. 

 

Páternosterové regálové sklady  

Mají stejný cíl jako sklady s posuvnými nebo oběžnými regály. Páternosterové regály se ložná 

nákladová zařízení konstruují paralelně, vertikálně obíhajícími řetězy [10]. 

 

Konsignační sklad  

Je to fyzický sklad materiálu, polotovarů nebo dokončených výrobků. Od běžného skladu se 

formálně liší tím, že uskladněné zboží v konsignačním skladu je ve vlastnictví dodavatele. 

Odběratel je obvykle povinen skladovat konsignační zboží odděleně od ostatního vlastního 

zboží, které má ve své vlastní skladové evidenci. Odběratel ze svého konsignačního skladu 

v průběhu své činnosti odebírá zboží pro vlastní potřebu a je obvykle povinen dodavatele 

informovat o odebraném zboží, a to v pravidelných intervalech [17]. 
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Skladování na kontinuálních dopravnících 

Používá se výlučně pro okruh meziskladování ve výrobním procesu. Jedná se o přepravní 

systémy s kontinuálním materiálovým tokem, který připouští integraci součástí do zařízení, ve 

kterých přepravovaný substrát čeká na další fázi zpracování [21]. 

 

 

2.4 Moderní identifikační technologie 

 

V dnešní době, kdy je informační technologie na velmi vysoké úrovni. Existuje velká škála 

možností, jak práci a procesy v provozu firmy zrychlit, zpřesnit a zkvalitnit. Velkými 

pomocníky v řízení skladových procesů je mimo jiné existence čárových kódů, technologie 

RFID a hlasových technologií. 

 

Čárové kódy jsou nejčastěji používaným prostředkem automatické identifikace. Důvodem 

pro to jsou zejména nízká cena za označení a standardizace [19]. 

 

Čárový kód EAN je používán pro označení zboží v obchodní síti. Tento kód využívá každý 

stát, který je zapojený do sdružení EAN International. Kódovány jsou číslice od 0 až do 9, 

kde každou číslici kódují dvě čáry a dvě mezery. Kód může obsahovat 8 nebo 13 číslic. První 

čísla určují stát, dalších několik výrobce nebo dodavatele a další číslice slouží pro kontrolu 

správnosti kódu [25]. 

 

RFID technologie funguje na bezkontaktní identifikaci, která umožňuje čtení i zápis na 

nosiče informace- RFID tagy. Důvodem pro zavádění je bezkontaktní čtení více RFID tagů 

najednou. Nedostatky spočívají ve vysokých pořizovacích nákladech [19]. 

 

Hlasové technologie jsou založeny na rozeznávání a digitalizaci lidského hlasu a 

v interpretaci dat ve formě hlasu pomocí speciálních mobilních terminálů. Uživatel hlasové 

technologie potvrzují příkazy také pomocí hlasu. Není potřeba klávesnice mobilního 

terminálu [19]. 
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3 Systém řízení zásob v Siemens Elektromotory s. r. o. ve 

Frenštátě pod Radhoštěm  

 

 

3.1 Historie podniku Siemens Elektromotory s. r. o. ve Frenštátě pod 

Radhoštěm 

Od doby svého vzniku prošel závod mnoha závažnými změnami, ať už výrobními, 

technickými či organizačními.  

 

Tab. 3.1 

 Důležité mezníky v historii závodu 

 

DŮLEŽITÉ MEZNÍKY V HISTORII ZÁVODU 

1946 15.12. založen MEZ (Moravské elektronické závody) jako závod 05 

národního podniku MEZ 

1947 15.2. Vyexpedování prvního motoru nakrátko 

1950- 1954 Vznik samostatného podniku MEZ Frenštát. Stává se národním 

podnikem 

1958 Rozšíření výrobního programu o generátory, jeřábové kroužkové 

motory, nevýbušné elektromotory a pračkové elektromotory 

1973-1979 Rozšíření výrobního programu o generátory, jeřábové kroužkové 

motory, nevýbušné elektromotory a pračkové elektromotory 

1981 Vznik koncernu ZSE Praha a koncernového podniku MEZ Frenštát. 

1988 Vznik kombinátního podniku ZSE Praha 

1990 Ke dni 1.7. vznik samostatného státního podniku MEZ Frenštát. 

Ukončení výroby indukčních spojek. 

1993 Ke dni 13.8. udělení certifikátu systému managementu jakosti dle 

normy EN ISO 9001:1994 závodu firmou LRQA. 

1994 Dne 1.6. schválena vládou ČR a to formou přímého prodeje majetku 

firmě Siemens. Od 1.10. MEZ Frenštát součástí Siemens Elektromotory 

s.r.o. Praha 
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Zdroj: vlastní zpracování na základě interních informací 

 

 

3.2 Současnost podniku Siemens Elektromotory s. r. o. ve Frenštátě pod 

Radhoštěm 

 

Siemens Elektromotory s. r. o. působí na území České republiky od roku 1994. Podnik se 

skládá ze dvou závodů nacházející se ve Frenštátě pod Radhoštěm a v Mohelnici. 

 

Obr. 3.1 

Závod Siemens Elektromotory s. r. o ve Frenštátě pod Radhoštěm v současné době 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [28] 

1996-1997  Přemístění sídla Siemens Elektromotory s.r.o. z Prahy do Mohelnice. 

Převody výrob elektromotorů mezi závody Frenštát, Mohelnice, Drásov 

a Norimberk 

1998 Ke dni 1.4. vytvoření oblasti A&D SD 

2004 Zahájena realizace projektu Growth 2008 ke zdvojnásobení výrobních 

kapacit a ke zlepšení interních procesů. 

2006 Ke dni 11.8. udělení certifikátu systému environmentálního 

managementu dle normy EN ISO 14001:2005 společnosti Siemens 

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

GmbH 

2010 Dokončení přesunu výroby motorů osových výšek 180 a 200 do závodu 

Mohelnice 
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Dne 1.6. 1994 schválila vláda ČR privatizaci motorářských aktivit s.p. MEZ Mohelnice a s.p. 

MEZ Frenštát pod Radhoštěm. Privatizace proběhla formou přímého prodeje majetku firmě 

Siemens. Podnik Siemens Elektromotory Frenštát pod Radhoštěm vznikl dne 8. 9. 1994 

z původního státního podniku MEZ Frenštát, kdy byla podepsána smlouva mezi Fondem 

národního majetku ČR a Siemens AG v přímém prodeji. Od 1. 10. se stal MEZ Frenštát 

součástí Siemens Elektromotory s. r. o. Praha a došlo ke začlenění se do obchodního pole ASI 

1N (nízkonapěťové motory) [28]. 

 

Siemens Elektropohony s. r. o. patří mezi přední dodavatele nízkonapěťových asynchronních 

elektromotorů: 

- trojfázové o výkonech od 60W do 315kW,  

- jednofázové o výkonech od 120W do 3kW [28]. 

 

Závod dodává Evropě, Asii, Austrálii a Oceánii. V menší míře dováží také do Ameriky a  

Afriky. Cílem společnosti je neustálé zvyšování kvality a spolehlivosti elektromotorů s cílem 

dosažení maximálního užitku pro zákazníka. Hlavními zákazníky jsou výrobci čerpadel, 

kompresorů a klimatizačních zařízení [28]. 

 

3.3 Organizační struktura 

 

V příloze 3 

 

 

3.4 Struktura zásob a jejich organizace v podniku 

 

Podnik disponuje těmito druhy zásob: 

1. Nakupované materiály, 

- vlastní zásoby (kostry, drobné dílce pro motory), 

- konsignační zásoby (DN plech, ventilátory, kryty ventilátorů, izolace CU 

vodič, přířezy, litinové dílce, ložiska, spojovací materiály), 
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� vlastní zásobování pracovišť, 

� zásobování pracovišť dodavatelem (spojovací materiál), 

2. Polotovary (plech statoru, plech rotoru, svazek statoru, rotor, hřídele, opracovaná kostra), 

3. Hotové výrobky (motory a náhradní díly), 

4. Režijní materiály – jedná se o podpůrné materiály pro zajištění výroby (nástroje, mazací a 

chodící kapaliny, kancelářské potřeby…) [vlastní zpracování na základě interních 

informací]. 

 

Pro skladování materiálu se v závodě používají tyto druhy skladovacích technologií: 

- automatické regálové zakladače, 

- výškové regálové systémy, 

- spádové regály, 

- speciální sklady pro chemikálie [vlastní zpracování na základě interních informací]. 
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3.4.1  Sklady a jejich organizování 

 

Podnik disponuje několika budovami. V jednotlivých budovách jsou určena místa ke 

skladování. Skladová místa jsou v budovách situovány funkčně, tedy dle potřeby jednotlivých 

provozů. Rozložení skladů v jednotlivých podnikových budovách znázorňuje následující Obr. 

3.2.  

 

Obr. 3.2 

 Skladové zóny (1)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [28] 

 

 

3.4.1.1 Popis skladů v jednotlivých provozech 

 

Systém skladování v OZ Frenštát je řízen pomocí informačního systému SAP R3- modul 

WM. 

 

Sklad pro obrobny litinových dílců- budova 1 

V tomto skladu je aplikována funkcionalita výškového regálového systému a volné plochy. 

První regálový systém se skládá ze 4 výškových regálů, které mají devět pater. Celková 

kapacita je 504 paletových míst. Nosnost každého paletového místa je 1 200 kg. Skladovány 

jsou zde drobné litinové dílce.  
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Druhý regálový systém je tvořen třemi výškovými regálů, které mají pět pater o celkové 

kapacitě 438 paletových míst o nosnosti 700 kg/paleta. Skladují se zde neopracované kostry. 

Třetí regálový systém se skládá ze 4 výškových regálů. Má šest pater o kapacitě 1 107 

paletových míst o nosnosti 700 kg/paleta a jsou zde skladovány neopracované kostry určené 

pro kooperace [28]. 

Regálový systém skladování pro obrobnu je popsán v příloze 10. 

 

Sklad pro navijárnu – budova 2 

V tomto skladu jsou umístěny regálové systémy.  Sklad je tvořen ze dvou regálových systémů 

o výšce 6 pater. Celková kapacita je 563 paletových míst o nosnosti 1 000 kg. Skladují se zde 

komponenty pro navijárnu (CU vodič, izolace, vývodní vodiče, statorový svazek) [28]. 

Regálový systém skladování pro navijárnu je blíže popsán v příloze 9. 

 

Sklad pro lisovnu- budova 55 

Jsou zde skladovány materiály, které jsou uloženy na volné ploše o celkové rozloze 361 m2. 

Celková kapacita je 356 paletových míst o celkové hmotnosti 2 600 tun. V tomto skladu jsou 

umístěny svitky DN plechu a hliník [28]. 

 

Sklad pro montáž – budova 2, 9 a 50 

V tomto skladu je aplikována funkcionalita výškového regálového systému. Tento sklad se 

skládá z 12 výškových regálů, které mají dvanáct pater. Celková kapacita je 5 800 paletových 

míst. V regálovém systému je 3 490 paletových míst o nosnosti jedné tuny a 2 310 paletových 

míst s nosností 700 kg. Skladová místa jsou univerzální, takže ve všech těchto skladovacích 

prostorech je možno skladovat více druhů manipulačních jednotek. Jsou zde skladovány 

komponenty pro montáž motoru [28]. 

Regálový systém skladování pro montáž je blíže popsán v příloze 8. 

 

 

3.4.2 Systém řízení zásob 

 
Závod ve svých skladech skladuje polotovary, hotové výrobky a náhradní díly. Velký důraz je 

kladen na optimální velikosti zásob (nakupované komponenty, polotovary, hotové výrobky) 

v návaznosti na všechny logistické procesy. Pro optimální navržení procesu jsou 

zohledňovány tyto faktory: 
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- definice rozhraní mezi operativním a strategickým nákupem, 

- nákupní controlling (vyhodnocování dodacích schopností dodavatelů), 

- správné rozdělení kritérií pro klasifikaci zásob, 

- analýza systému řízení zásob z ekonomického hlediska, 

- navržení optimálních nákupních a výrobních dávek pro doplňování zásob, 

- neustálé vyhodnocování a navrhování pojistných zásob, 

- definice vhodného systému pro doplňování zásob [vlastní zpracování na základě interních 

informací]. 

 

Hlavní kritéria ABC analýzy: 

- roční spotřeba, 

- cena, 

- dodací doby, 

- výrobní kapacity, 

- skladovací podmínky, 

- doba použitelnosti materiálu. 

 

Na základě analýzy ABC jsou na základě historie spotřeby a plánu pro další období materiály 

rozděleny do tří skupin. První skupinou jsou materiály s vysokou obrátkou (60 % spotřeby), 

druhou skupina je tvořena materiály s nižší obrátkou (30 % spotřeby) a třetí skupinou jsou 

speciální materiály (10 % spotřeby).  

Materiálů s vysokou obrátkou jsou plánovány s ohledem na předešlá období a předpovědi 

spotřeby v budoucnu. S dodavateli těchto materiálů jsou dohodnuty krátké dodací lhůty, 

přesně definované množství v balení a  požadované termíny dodávek.  Jedná o konsignační 

zásoby. S dodavateli jsou vytvořeny vazby přes informační systémy, (JONAS) kdy dodavatel 

vidí aktuální stav skladu a budoucí požadavky. 

U materiálů s nižší obrátkou jsou používány stejné metody jako u skupiny materiálu 

s vysokou obrátkou. Liší se pouze stanovením velikosti výrobních dávek a nastavení 

pojistných zásob. 

Speciální materiály jsou zajišťovány na základě požadavků zákazníků, kdy na základě 

požadavků z kusovníku jednotlivých provedení jsou materiály objednávány. Jsou to materiály 

s delší dodací dobou. 

95 %  typů skladů v OZ Frenštát je v informačním systému nastaven tak, aby byla v praxi 

použita metoda FIFO (first in- first out).  Pro zbývajících 5 % jsou skladové příkazy 
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generovány pro manipulační jednotky s nejbližším požadovaným množstvím ( jedná se o 

výlisky plechu statoru a rotoru) [vlastní zpracování na základě interních informací]. 

 

Zásoby, které se závod není schopen vyrobit sám, nakupuje od dodavatelů. Tyto nakupované 

zásoby jsou skladovány v regálových skladech a ve značné míře také v skladech 

konsignačních. 

 

Tab. 3.2  

 Srovnání objemů konsignačních zásob v jednotlivých letech (1) 

 

Stav k 30.09.2009 

 peněžní vyjádření (Kč) procentuální vyjádření 

celkové peněžní vyjádření 

nakupovaných zásob 
2 688 922 573 100 

z toho dodavatelé 

konsignačních zásob 
1 529 454 810 56, 9 

 

Zdroj: vlastní zpracování na základě interních informací 

 

Tab. 3.3 

Srovnání objemů konsignačních zásob v jednotlivých letech (2) 

 

Stav k 30.09.2010 

 peněžní vyjádření (Kč) Procentuální vyjádření 

Celkové peněžní vyjádření 

nakupovaných zásob 
1 737 642 668 100 

z toho dodavatelé 

konsignačních zásob 
931 496 519 53,6 

 

Zdroj: vlastní  zpracování na základě interních informací 

 

Z těchto konsignačních zásob je: 

- 99 % DN plech, 
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- 99 % CU vodič, 

- 100 % spojovací materiál, 

- 95 % chemikálie (barvy) [vlastní zpracování na základě interních informací]. 

 

Systém JONAS 

V současnosti 29 dodavatelů je řízeno systémem JONAS. Tito dodavatelé vidí potřeby 

závodu pro příští týdny a skutečný stav zásob v konsignačních skladech. Díky této aplikaci 

jsou dodavatelé přímo zapojeni do procesu dodání, sami si určují velikosti dodávek a termíny 

dodání, a tím na sebe berou velkou část odpovědnosti za dodávky. Podnik má díky tomuto 

systému možnost kontrolovat spotřebu, množství dodávek materiálů [27]. 

 

Obr. 3.3 

Informace o stavu konsignačních zásob 

 

 

Zdroj: [27] 

 

Jak je na obrázku vidět, v systému je možno vidět číslo materiálu o který se jedná (umístěné 

vlevo nahoře). Je zde uveden název materiálu ve formátu prostého textu. Obrázek uprostřed 

představuje současné množství zásob. Šedé trojúhelníčky označují horní a dolní meze. Zelený 

trojúhelníček označuje aktuální stav materiálu v konsignačním skladu. Všechny značkou jsou 

označeny konkrétními čísly [27]. 

 

Dílčí objednávky 

Průběh procesu objednávky vzniká vznesením požadavku žadatele, který jej pošle svému 

vedoucímu. Ten požadavek ověří a popřípadě provede v tomto požadavku změny. Pokud se 

uzná za oprávněný, pošle jej vedoucí žadatele do oddělení controllingu. Tady se požadavek 

ověří ve smyslu správnosti zapsaného čísla účtu, popřípadě se opraví a pošle dále správci 

účtu. V případě, že controlling chyby ve správnosti zapsaného účtu, pošle jej zpět vedoucímu 

žadatele, který tento účet musí opravit a posílá zpět do oddělení controllingu, kde opět 
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správnost překontrolují. Pokud správce uzná účet za správný, požadavek na objednávku 

posílá dále ke kontrole správnosti dodavatele a ceny. Popřípadě se údaje opraví nebo se 

pošlou předešlému útvaru. Jestliže je i tato, předposlední. fáze vznesení objednávky 

v pořádku, vyhotoví se objednávka, zajistí se schvalovací řízení objednávky a předá se na 

podatelnu v závodě [28]. 

Schéma průběhu vyhotovení objednávky v příloze 4. 

 

Výrobní zakázky 

Celý proces tvorby zakázky začíná obdržením objednávky, která vzejde z potřeby zákazníka. 

Pokračuje procesem plánování a samotné výroby a končí expedicí. Po příchodu zakázky do 

firmy dochází k technickému vyjasnění zakázky. Zde proces objednávání končí a nastupuje 

plánování zakázky, kdy se provede rozpad komponent nutných ke zhotovení zakázky. U 

požadovaných komponent se zjišťuje jejich potřeba a disponibilita na skladě. Jestliže 

potřebný materiál není k dispozici ve skladech, dochází naplánování zakázky pro jednotlivá 

pracoviště (předvýroba, obrábění navijárna), a k zajištění materiálu pomocí systému JONAS, 

(nemusí se tvořit objednávky). Po činnost provozy předvýroba, obrábění a navijárna se určí 

materiálová potřeba zjistí se kapacity. Pokud se z plánování zjistí možnost provedení zakázky, 

tak na plánování začne proces výroby, kdy je nutno zakázku potvrdit, vyrobit komponenty a 

vše dokompletovat v montáži. Poslední fází zakázky je expedice. Zde se zakázka připraví 

k přepravě a vyexpeduje se odběrateli [28]. 

Schéma vypracování zakázky v příloze 5. 

 

Výrobní dávky 

Jednotlivé komponenty mají definované atributy (např. dispozice řízena plánem, sezónní 

dispozice, rytmická dispozice. Každé materiálové číslo má definovanou dispoziční velikost 

dávky, které zohledňuje časové období pro vytvoření časové zakázky (např. půlroční, 

měsíční, denní, dvoudenní, třídenní, atd.) Tyto časové zakázky jsou definovány frekvencí 

spotřeby komponenty. Současně může být nadefinována minimální velikost dávky a 

minimální pojistná zásoba. Nastavení dávek pro jednotlivá materiálová čísla vychází z analýz 

ABC a XYZ [28]. 
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3.4.3 Zásobování pracovišť 

 

Obr. 3.4 

Skladové zóny (2) 

 

 

Zdroj: [28] 

 

Řídícím systémem je informační systém SAP R3. K hlavním funkcím modulu SAP R3 patří: 

- definice a správa skladových míst ve skladu, 

- automatické vyhledávání skladových míst pro uskladňování a vyskladňování materiálu, 

- řízení a vyhodnocení kapacity skladu a skladových míst, 

- inventura skladových míst, 

- rozšiřování možností v oblasti řízení toku materiálu podnikem [28]. 

 

Pro správné fungování programu jsou zapotřebí následující podklady. 

Skladová potřeba 

Slouží jako nástroj k předávání informací o pohybech materiálu a zároveň představuje 

požadavek na přepravu materiálu. Pomocí ní dochází k doplňování materiálu pro skladovací 

místa v oblastech zásobování výroby. Výsledky skladových potřeb poskytují podklad pro 

získání přehledu všech plánovaných pohybů materiálů [28]. 
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Skladový příkaz 

Dává informace o pohybu materiálu, o jeho přepravě materiálu. Důvodem k zjišťování těchto 

informací může být uskladnění, vyskladnění nebo přeskladnění materiálu. Náležitostí tohoto 

příkazu je číslo materiálu, jeho množství, cílový sklad [28]. 

 

S uskladňování materiálu souvisí tyto procesy: 

Příjem materiálu k objednávce do skladu řízeného systémem WM 

Na přejímce materiálu dojde k příjmu materiálu k objednávce. Při tomto úkonu vznikne 

skladový příkaz. Poté dochází k uskladnění materiálu pomocí terminálu, a to na přesně určené 

místo. Uskladnění provádí obsluha BT vozíků. Obsluha vozíku provede ihned po naskladnění 

potvrzení skladového příkazu [28]. 

 

Přeskladnění materiálu ve skladu řízeného WM 

Přeskladnění se provádí buď pomocí ručních terminálů, nebo založením skladového příkazu 

do PC. Tuto činnost pak provádí dispečer. Vytvoří se skladový příkaz k přeskladnění 

materiálu, který vytváří obsluha BT vozíku. V okamžiku dokončení dané manipulace provádí 

pracovník skladu potvrzení skladového příkazu s možností zadání rozdílů. V případě neshody 

dochází k přeskladnění tohoto rozdílu na předem vymezené místo [28]. 

 

Příprava materiálu pro jednotlivé zásobování výroby neboli sběrný běh 

Po zpuštění výrobní zakázky dispečer skladu vytvoří skladové příkazy pro jednotlivé 

materiály, které jsou podstatou zakázky. Obsluhy jednotlivých skladů na základě těchto 

příkazů dovážejí jednotlivé materiály na místa jejich potřeby. Poté se vytvoří tzv. mapy 

návozu materiálu ze skladů. Následně se bude materiál nakládat do přepravek podle čísla 

výrobního příkazu a po potvrzení skladových příkazu dojdu do dovozu přepravky na místo 

potřeby [28]. 

 

Odvádění z výroby do skladu řízeného systémem WM 

Spočívá v tzv. zpětném hlášení s uskladněním, které se provádí pomocí stacionárních nebo 

ručních terminálů. Tato činnost se provádí při poslední operaci na výrobku [28]. 

 

Inventura ve skladu řízené systémem WM  

Inventura je řízena těmito kroky: 

- potvrzení skladových příkazů, 
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- vytvoření a vytisknutí inventurního seznamu, 

- spočtení materiálu ve skladech, 

- zadání počítaných hodnot materiálů k inventurnímu dokladu, 

- vypořádání rozdílů a jejich vypořádání [28]. 

 

Ve výškových skladech jsou využívány čelní vysokozdvižné vozíky, pomocí kterých je 

možná práce v úzkých prostorech a speciální systémové vozíky, které jsou užívány k přepravě 

materiálů ukládaných na paletách. Jednoduchou a efektivní manipulaci obstarávají taky 

obslužné vozíky [28]. 

 

Systém KANBAN 

V závodě je uplatňován také systém řízení zásob KANBAN. Tento systém neumožňuje 

vyrábět jiné množství, než stanoví kanbanová karta. Pracuje na tomto principu. Pokud je 

v místě spotřeby materiálu dosaženo nejnižšího stavu zásob, ohlásí toto pracoviště svoji 

potřebu předáním karty KANBAN zdroji. Úkolem zdroje je zajistit dodání zásoby na 

pracoviště a to v určitém čase a ve správném množství na dané pracoviště. Jakmile je 

zásobník naplněn daným počtem dílů, přidá se k připravenému množství i kanbanová karta a 

takto připravený zásobník je odeslán na dané pracoviště. Cyklus se opakuje vždy při dosažení 

nejmenšího stavu zásob daného materiálu. Takto řízené dílce mají určeno své fixní místa. 

V případě poklesu stavu zásob u určitý počet palet se  v informačním systému vytváří 

skladový příkaz k dalšímu vyskladnění palety. Odúčtování se provádí při odhlášení příslušné 

operace [10]. 

 

 

3.5 Identifikační technologie 

 

3.5.1 Čárové kódy 

Zavedení čárových kódů má pro závod mnoho výhod a předností. Mezi hlavní přednost je 

jeho přesnost. Ke kontrole správnosti čárového kódu slouží kontrolní číslice vypočítána z 

předchozích číslic kódu. V tomto ohledu se nedá srovnávat čárový kód s ručně zadávanými 

informacemi. Dalším velkým důvodem je rychlost. Významnou výhodou je také flexibilita. 

Čárové kódy mohou být natištěny na kterýkoli materiál. Velikost čárového kódu je 

přizpůsobována velikosti výrobku nebo množství dat [19]. 



37 

Používaní čárových kódů v provozu 

Důležitým prvkem pro řízení materiálového toku, plánování a kontrolu stavu zásob je nutné 

mít v systému zapracovanou funkcionalitu okamžité identifikace s vazbou na informační 

systém. Tento požadavek v OZ Elektromotory Frenštát zajišťuje aplikace Terminal Conector 

(TC), pomocí které jsou v systému SAP R3 (modul WM) zajištěny všechny důležité 

funkcionality. 

1. Příjem materiálu. 

2. Zaskladnění materiálu na skladovou jednotku. 

3. Přeskladnění materiálu v rámci definovaných skladových míst. 

4. Přeskladnění materiálu v rámci skladových jednotek. 

5. Informace o skladové jednotce. 

6. Permanentní inventarizace. 

 

Všechny uvedené činnosti pracovníci provádějí pomocí ručních terminálů, které jsou on-line 

připojeny do systému SAP R3. Pro zjednodušení funkcionality a zrychlení skladových 

činností je logika jednotlivých transakcí v TC založena na identifikaci manipulační jednotky 

(jedinečné číslo čárového kódu pro každou manipulační jednotku). 

Číslo skladové jednotky nese zásadní informace o materiálech uložených na skladové 

jednotce: 

a) číslo materiálu, 

b) text materiálu, 

c) počet, 

d) datum příjmu (pro zajištění FIFO), 

e) číslo zvláštní zásoby (v případě, že se jedná o konsignační zásobu nebo materiál vyrobený 

na E-konto), 

f) status kontroly jakosti (v případě, že materiál ještě nebyl uvolněn do výroby) [28]. 

 

Jednotlivé polotovary a díly jsou skladovány na různých druzích palet. Každý typ palety má 

určen interval čárového kódu. 

Přehled používaných palet s přiřazením intervalu čárového kódu v příloze 7. 
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3.5.2 RFID 

 

Zkratka RFID se skládá z anglických slov Radio Frequency Identification. Název naznačuje, 

že se jedná o systémy pro radiofrekvenční identifikaci. Objekty jsou identifikovány pomocí 

radiofrekvenčních vln. Potřebné informace jsou ukládány v elektronické podobě na disk. 

Stejně tak tomu je i u čárových kódů. Tyto čipy jsou známy v podobě etiket, plastových karet, 

náramků, apod. Tag se skládá z malého čipu s anténou a pamětí. U některých typů RFID je 

možný opakovaný zápis informací. Tagy jsou připevňovány buď na povrch, nebo na vnější 

stranu sledovaných objektů. RFID umožňuje bezkontaktní přečtení z tagů. Výhodou této 

technologie je umožnění předání informace i do vzdálenosti několika metrů. S touto metodou 

identifikace se setkáváme v mnohých odvětvích, kde je kladen důraz na přesné a rychlé 

zpracování informací a jejich rychlý převod k následnému zpracování [3]. 

 

Historie RFID 

První zmínky o vzniku této technologie jsou známy od období 2. světové války, kdy po 

nasazení radarů vznikla potřeba rozlišit vlastní letadla od nepřátelských. Němci zjistili, že při 

naklánění letadla se může změnit odrážený radiový signál, což je v podstatě pasivní systém 

RFID. V 50. a 60. letech minulého století se začaly rozvíjet radiofrekvenční komunikační 

systémy, které se využívaly pro vzdálenou identifikaci. Radiofrekvenční systémy se v této 

době začaly používat k elektronické ochraně zboží. Systém je využíván dodnes [23]. 

 

Mobilní datová komunikace 

Tato komunikace funguje pomocí bezdrátového komunikačního systému na principu 

radiofrekvenční technologie. Její provoz se neobejde bez centrálního počítače, který pracuje 

v aplikačním procesu a udržuje databáze, radiovysílače, který funguje jako přijímač pomocí 

něhož je zabezpečena komunikace dat mezi kontrolní sítí a radiofrekvenčními datovými 

komunikačními terminály. Používána je ve skladech při zachycování pohybu zásob, které se 

mohou vyskytovat jak v objektu tak vně. Využití je rozsáhlé. Lze se sní setkat nejen 

v podnicích, ale je využívána i v železničních a kontejnerových terminálech, přístavech apod. 

Systém přináším podniků je pro podniky velice výhodný. Je přesný, zvyšuje se pomocí něj 

produktivita v čase a rychlosti dat [16]. 

 

Usnadňuje práci logistických operátorů tak, že mohou informace ze skladového systému 

WMS (warehouse management systém) získávat a zadávat v reálném čase a přímo v místě, 
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kde je potřeba. Podniky je v současné době nejvíce využíváno bezdrátové řešení na platformě 

WiFi dle norem 802.11. Prostor, kde se pohybují koncoví logističtí pracovníci, je pokryt 

bezdrátovým signálem z přístupových kódů. Ty jsou navedeny do podnikové sítě, kde se 

nachází i server s řídící aplikací a datovým úložištěm [16]. 

 

Obr. 3.5  

Schéma bezdrátového řešení na platformě WiFi 

 

 

 

Zdroj: [16]  

 

Koncovým zařízením bývají RFID kódů nebo mobilní terminály ve většině případů se 

čtečkou čárových. Dnes se nejčasnější je vše řešeno přenesením obrazovky serveru na displej 

mobilního terminálu, a to graficky přes server nebo vzdálenou plochu. Při zavedení 

bezdrátového systému je nutno zabezpečit bezpečný provoz, aby systém nebyl narušován 

zvnějšku.  V praxi se často využívají i koncové terminály na vozících. Ty jsou připojovány na 

konstrukci vozíku a mají opět různé typy čtecích zařízení. Činnosti uskutečňující se ve skladě 

řídí skladový informační systém, který je součástí buď hlavního informačního systému jako je 

například SAP R/3, HELIOS nebo ho řeší speciální aplikace „midleware“ [16]. 

 

 

3.5.2.1 Zavedení technologie RFID do provozu 

 

Cílem projektu bylo zavést systém, který zajistí pořízení informací pouze jednou a v místě, 

kde bezprostředně vznikají a jsou vkládány přímo do systému SAP R/3. Účelem zavedení 

čárových kódů RFID je nejen odstranění lidských chyb a záměn, ale také urychlení procesu 

identifikace a zrychlení datových a materiálových pohybů [vlastní zpracování na základě 

interních informací]. 
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Etapy projektu RFID 

Projekt byl do provozu zaváděn od roku 2002 do konce roku 2005. Kvůli rozsáhlosti byl 

rozdělen do několika etap. Na základě studie vypracované studie bylo rozhodnuto o pořadí a 

náplni každé etapy.  

 

Projekt začal první etapou, kdy se řešil úkol týkající se způsobu označování materiálů, 

polotovarů a hotových výrobků. Etapa řešila i otázku rozmístění tiskáren pro tisk etiket (vždy 

jedna etiketa na materiál RFID + čárový kód) ve výrobě. Na této etapě se zakládalo směřování 

celého projektu. Proto bylo nezbytné se věnovat této etapě pozorně a pečlivě, a také dbát na 

to, aby nebyl zanedbán žádný krok. 

 

V druhé etapě šlo o zavádění čárového kódu do provozu předvýroby, neboli lisovny. Tato 

etapa měla být prvotním projektem zavedení odhlašování výroby, identifikaci materiálů 

v oblasti skladového hospodářství s využitím čárového kódu. Na základě zkušeností z této 

etapy se mělo pokračovat i v dalších provozech. V této fázi bylo třeba vyřešit odvádění 

vylisovaných plechů, nenavinutých statorových paketů (výstupy lisovny), činnost 

manipulanta a odvoz do uskladňovacího prostoru dalšího zpracování (navijárny). 

 

Třetí etapa zavádění čárového kódu a RFID do závodu se týkala provozů navijárna, obroben, 

montážních linek a zbývající části skladového hospodářství. Řešily se otázky skladových 

pohybů polotovarů, odvádění polotovarů a vykazování jednicové mzdy pracovníků. Úkolem 

třetí etapy bylo vyřešit i poslední úkol. Byla to identifikace materiálů a příjmu materiálů od 

externích firem. Etapa se tedy zabývala příjmem, uskladněním a vyskladněním polotovarů 

v navijárně, popisem činnosti skladníka navijárny a terminálem a odhlášením operací zakázek 

navijárny, odvádění naimpregnovaných statorových svazků z navijárny do skladu polotovarů 

pro montáže. Na to navazujícím vstupem do příjmové zóny a proces uskladnění ve skladovací 

zóně, a také následné vyskladnění pro montáž i vrácení zbytku materiálu zpět do regálu. 

 

Ve čtvrté etapě se jednalo o zavedení identifikace výrobků na jednotlivých závěsech 

poděsného dopravního systému z pracovišť zkušeben přes povrchovou úpravu na pracoviště 

balení. Jednotlivé závěsy jsou osazeny RFID čipy, které nesou informaci o přepravovaném 

výrobku (číslo zakázky, výrobní číslo). Z technologického hlediska musejí jednotlivé RFID 

čipy splňovat teplotní odolnost 75 – 80 stupňů Celsia, která je na pracovišti sušení. Tyto 

informace se dále využívají na pracovišti balení, kdy pracovníci mají s dostatečným 
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předstihem informace o přicházejících výrobcích, což je důležité pro přípravu obalového 

materiálu [vlastní zpracování na základě interních informací]. 

 

Obr. 3.6 

Vývoj zavádění RFID do provozu 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování na základě interních informací 

 

Výhody využití RFID technologií 

- zabezpečuje přesnost, rychlost zpracovávání informací a okamžitý převod k následnému 

zpracování, 

- velkou měrou přispívá k efektivnosti podnikových procesů, 

- využití v celém dodavatelském řetězci, 

- možnost aplikace v mnoha odvětvích a oblastech [1]. 

 

 

3.5.3 Hlasové technologie 

 

Technologie Vocollect 

Systém K. Voice je postaven na dlouhodobě zavedené a celosvětově osvědčené technologii 

společnosti Vocollect. Vocollect je americká společnost sídlící v Pittsburghu, která je na trhu 

s hlasovými technologiemi již více než 20 let a oproti konkurenci vykazuje daleko větší obrat 

v obchodu s hlasovými technologiemi. Vocollect nabízí své produkty ve více jak 60 zemích 

světa v 36 jazycích. Regionální pobočka pro Evropu je v Londýně od roku 2002 [26].  
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Hlasová technologie Vocollect je typu speaker-dependent. To znamená, že před prvním 

použitím si každý uživatel musí namluvit svůj hlasový profil. Operace namlouvání trvá 

v průměru 10 – 20 minut, v závislosti na velikosti dialogu. Kromě tohoto jsou sluchátka 

osazena dvěma mikrofony, jeden je pro zachycování řeči uživatele a druhý je pro zachytávání 

okolního hluku, což se pak využívá v rozeznávacím algoritmu. Systém neovlivní ani taková 

zásadní věc jako je změna hlasu, např. z důvodu na chlazení. Díky těmto faktům se hlasová 

technologie Vocollect vyznačuje velmi vysokou přesností hlasového rozeznávání. Tím pádem 

uživatel jen zřídkakdy opakuje svůj příkaz, což znamená žádnou frustraci a větší rychlost 

(efektivitu) práce. Hlasovou technologii Vocollect lze využívat na několika typech terminálů. 

Pro potřeby tohoto řešení jsou navrženy terminály Motorola WT4090, který umožňuje 

kombinovanou práci hlasového a klasického vychystávání [26]. 

 

Technická specifikace „Hlasový sklad SEM FRE“ 

Implementace hlasem řízeného skladu pro Siemens s. r. o., OZ Elektromotory, Frenštát je 

tvořena systémem K. Voice. Tento systém je tvořen z několika komponent. 

 

Obr. 3.7 

Komponenty systému K. Voice 

 

 

 

Zdroj: [26] 

 

Hlavním jádrem je komponenta VoiceServer. To je windowsová služba, která přes 

bezdrátovou síť komunikuje s komponentou VoiceClient (hlasové terminály) a s nadřazeným 

systémem SAP R/3 s využitím stávající aplikace Terminal Connector. Do terminálu zasílá 
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příkazy o tom, co se má interpretovat do suchátek a z terminálu konzumuje informace o tom, 

co uživatel vyslovil do mikrofonu (popřípadě co nasnímal snímačem čárového kódu.) 

Samotný VoiceServer implementuje dialog, který má na klientech probíhat. A v předem 

nadefinovaných částech dialogu VoiceServer komunikuje s nadřazeným systémem a 

vyměňuje si potřebná data. Kromě tohoto VoiceServeru a VoiceClienta je pro běh systému 

potřeba aplikace VoiceConsole, která slouží pro konfiguraci VoiceClientů (nahrávání, 

licencování…). Aplikace má webové rozhraní a ukládá si potřebná data do SQL databáze 

[26]. 

 

Propojení K. Voice s nadřazeným systémem 

V každém stavu dialogu je prostor pro navázání komunikace s nadřazeným systémem. A to 

buď pro získání informací ze systému pro jejich zpracování, nebo odeslání informací o 

výsledku nějaké hlasové operace. Samotné propojení mezi systémem K. Voice a nadřazeným 

systémem není pevně stanoveno. To znamená, že je možné použít více typů komunikace: 

 

- nejmodernější a zároveň nejlepší způsob komunikace mezi systémy je přes webové 

služby. To znamená, že systém K. Voice volá přes webové služby, které vystavuje 

nadřazený systém, 

- dalším způsobem je možnost předání dat přes databázové tabulky v MS SQL serveru. To 

znamená, že K. Voice čte informace z databázových tabulek a zároveň zapisuje informace 

do databázových tabulek, kam přistupuje i interface SAP R/3, 

- dalším způsobem je možnost volání RFC funkcí systému SAP, stejně, jako je tomu u 

stávajícího způsobu používání terminálů v aplikaci Terminal Connector, 

- je možné použít i další způsoby [26]. 

 

Funkcionalita systému K. Voice 

Funkcionalita či použití systému K. Voice závisí na implementaci dialogu. Systém na 

uživatele umí mluvit různými jazyky, (36) mezi které samozřejmě patří i čeština. Do systému 

lze zadávat přes mikrofon několik různých typů informací: 

- čísla, 

- znaky abecedy, 

- speciální znaky (mezera, pomlčka, apod.), 

- ostatní slova nebo sousloví. 
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Kromě hlasového vstupu lze použít čtení čárového kódu. Navrhne se tedy dialog obsahující 

to, co má terminál v jakou chvíli vyslovit a to, co má terminál v jakou chvíli očekávat od 

uživatele podle výše zmíněných omezení [26]. 

 

Obr. 3.8 

Motorola WT4090 

 

 

 

Zdroj: [26] 

 

Tento terminál není určen typicky pouze pro hlasové aplikace. Obsahuje displej a klávesnici 

pro využití i s jinými typy aplikací. Terminál je uzpůsoben tak, že je možné jej nosit jak 

připevněný k opasku, tak připevněný k zápěstí. K terminálu je k dispozici speciální redukce 

pro využití náhlavních sad Vocollect, a tím tedy udržet stále velmi vysokou kvalitu hlasového 

rozpoznávání. K nabízeným terminálům je tedy vždy samozřejmě připojit náhlavní sady pro 

hlasovou interakci s uživatelem. Náhlavní sady jsou speciálně konstruovány do průmyslového 

prostředí a pro maximální výkon s danou hlasovou technologií [26]. 
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3.6 Zavedení hlasových technologií do provozu a jejich analýza 

 

Zavedení hlasových technologií do provozu mělo návaznost na zavedení technologie RFID.  

Úvodním meetingem dne 12.7. 2011 odstartovala realizace projektu. Hlasové technologie 

byly do provozu zavedeny během jednoho roku. Celý projekt byl ukončen dne 31. 12. 2011 

zahájením rutinního provozu.   

 

Pořízení hlasových technologií by měl mít pozitivní vliv na: 

- optimalizaci procesu výrobních pracovišť, 

- řízení pracovišť vyrábějící jednotlivé polotovary, 

- hodnotu zásob, 

- na personální náklady. 

 

Obr. 3.9 

Harmonogram projektu hlasových technologií 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování na základě interních informací 
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Využitím interních informací, které byly zaznamenány v období po dokončení projektu 

hlasových technologií, byly zjištěny údaje, které sou znázorněny v následujících tabulkách a 

grafech.  

 

Tab. 3.4 

Optimalizace zásob na montážních linkách 

    

cena/ks 
rozpracovanost 

před změnou  

rozpracovanost 

po změně 
rozdíl 

os. výška 

Kč 

poměr 

os. 

výšek ks Kč ks Kč ks Kč 

250 19 150 0,38 

280 23 000 0,33 

315 30 200 0,29 

172 4 063 500 62 1 630 125 110 2 433 375 

 

Zdroj: vlastní zpracování na základě interních informací 

 

Rozpracovanost zásob se vlivem realizace projektu optimalizací montážních linek a 

zavedením hlasové technologie snížil o 110 ks a tím se snížily i náklady o 2 433 375 ,--.  

 

Tab. 3.5 

Porovnání hodnot zásob v závislosti na odvedených kusech a vlivu opatření (1) 

 

rok 
ukazatel 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

průměrná hodnota 

zásob (v mil. Kč) 
140 025 142 271 105 561 74 455 92 537 89 000 

počet ks 132 961 88 787 62207 76124 72 429 72 434 

 

Zdroj: vlastní zpracování na základě interních informací 
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Graf. 3.1 

Porovnání hodnot zásob v závislosti na odvedených kusech a vlivu opatření (2) 
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Zdroj: vlastní zpracování na základě interních informací 

 

Vlivem změny v roce 2011 klesla meziročně hodnota zásob o 3 537 mil Kč. Změna počtu 

kusů zásob není patrná z důvodu změn týkajících se roku 2010, kdy došlo ke změně struktury 

produktů vyráběných v OZ Frenštát- přesun produktů osových výšek 180 a 200 do závodu 

Mohelnice.  

 

Tab. 3.6 

Vliv hlasových technologií na personální náklady 

 

název položky 
počet 

pracovníků 
personální náklady 

za rok (v Kč) 

před změnou 50 17 500 000 

po změně 48 16 800 000 

rozdíl 2 700 000 

 

Zdroj: vlastní zpracování na základě interních informací 

 

Díky úspoře personálních nákladů, které klesly o 700 000 Kč. 

 

Vliv zavedení 
hlasových 
technologií 
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Tab. 3.7   

Obrátkovost zásob 

 

rok 
ukazatel 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

obrátkovost zásob  36,20 36,40 36,90 37,01 37,13 38,44 

 

Zdroj: vlastní zpracování na základě interních informací 

 

Došlo ke zvýšení obrátkovosti zásob. 
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4 Ekonomické zhodnocení 

 

 

Vytyčené body, které měly být zavedením hlasových technologií v Siemens, s. r. o., OZ 

Elektromotory Frenštát, byly splněny.  

 

Došlo k poklesu rozpracovanosti zásob na výrobních pracovištích. V době před zavedením 

hlasových technologií byla rozpracovanost vyráběných motorů v osové výšce 250, 280 a 315 

172 ks v hodnotě 4 063 500 Kč. Vlivem změny byla hodnota rozpracovaných kusů ve výši 

110 ks a v hodnotě podstatně menší než před změnou, a to 2 433 375 Kč. Změna tedy 

zapříčinila úbytek rozpracovaných kusů o 110 a výše rozpracovaných motorů činila v úhrnu 

(za zpracovávané motory všech osových výšek) 2 433 375 Kč.  

 

Dalším pozitivem bylo snížení průměrné hodnoty zásob o 3 537 mil., což má kladný vliv na 

dvě oblasti. První oblastí je zlepšení ukazatele průměrné obrátky zásob o 14,27 %, a tím i 

zlepšení průběžné doby výroby. Druhou důležitou oblastí je zlepšení provozního cash flow, a 

tím eliminace nutnosti profinancování výroby pomocí úvěrů. 

 

Zavedením hlasových technologií došlo k úspoře personálních nákladů zahrnujících mzdu 

pracovníků, náklady na školení, pojištění, ochranné pomůcky o 700 000 Kč. Zvýšila se 

produktivita práce a tím došlo k úspoře pracovní síly o 2 pracovníky. 

 

Od roku 2007 se ukazatel obrátkovosti, tedy počet obrátek průměrných skladových zásob, 

průběžně zvyšoval. Od počátku roku 2007 do počátku roku 2011 meziročně docházelo ke 

zvýšení maximálně o 0,5. K největší změně došlo z roku 2011 na rok 2012. Ukazatel se zvýšil 

z o 1,31. Došlo k nejrychlejšímu spotřebování zásob. 

 

Při celkových nákladech na pořízení investice do hlasových technologií ve výši 2 300 000 Kč 

bude podnik dosahovat výnosu v hodnotě 809 520 Kč za rok. Tato investice bude splacena za 

tři roky  a na základě uvedených hodnot- vynaloženého kapitálu na pořízení investice a zisku 

z investice- dojde k výnosnosti investice ve výši 64,8 % ročně.  

 

 



50 

5 Závěr 

 

 

Práce se zabývá zefektivňováním podnikových procesů pomocí moderních identifikačních 

technologií. Pozornost je věnována zejména hlasové technologii, které podnik Siemens,  s. r. 

o.,  OZ Elektromotory Frenštát zavedl do provozu v roce 2011. Analýzou této technologie 

došlo ke splnění cíle bakalářské práce, kterým bylo zjištění přínosů v důsledku zavedení 

funkcionality hlasové technologie. 

 

V teoretické části jsou rozpracovány literární i elektronické zdroje, které jsou důležitou 

součástí informací, které vedou ke zdokonalování procesů probíhajících v závodě. Literární 

zdroje jsou využity k popisu problematiky zásob, jejich nákupu, řízení a skladování. Nedílnou 

součástí teorie je nastínění možných způsobů zefektivňování procesů a řízení zásob v závodě 

pomocí  funkcionality informační technologie. 

 
Praktická část se zaměřuje na samotné využívání moderních technologií v oblasti řízení zásob 

a celého podnikového procesu. V praktické části je proveden popis fungování již zavedených 

technologií, uvedení jejich přínosů pro podnik a v závislosti na těchto technikách je 

rozpracován projekt hlasových technologií. Na základě dostupných informací byla provedena 

analýza projektu a vliv této nově zavedené technologie na efektivitu. 

 
Byla zpracována všechna možná dostupná interní data. Díky analýze došlo ke shrnutí 

poznatků, přínosů pro podnik a ekonomickému zhodnocení.  Získaná data byla zpracována ve 

formě tabulek a grafu. Díky zjištěným datům je zřejmé, že zavedení projektu hlasových 

technologií bylo důležitým a výhodným krokem ke zefektivnění procesů. Došlo 

k optimalizaci zásob na montážních linkách, kde se snížila rozpracovanost zásob, snížila se 

průměrná hodnota zásob a podařilo se snížit personální náklady. Efektivitu nejlépe vystihuje 

návratnost investice do projektu, která se vrátí za necelé tři roky. 

 
Výsledkem práce jsou zpracována data, která se dostávají do rukou závodu. Je zřejmé, že tato 

data vystihují výhodnost investovaného kapitálu do tohoto projektu, a proto mohou sloužit 

k utváření myšlenky zavedení dalších informačních technologií, kterých je na součastném 

trhu dostatek. 
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Posuvné regály 

 

              

 

Zdroj: [15] 
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Obr. 3 

Paternosterové sklady 

 

                       

 

Zdroj: [18] 

 

Obr. 4 

Konsignační sklad 

 

 

 

Zdroj: [17] 
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Obr. 5 

Skladování v kontinuálních dopravnících 

 

                

 

Zdroj: [22]
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Příloha 3 
 

Organizační struktura Siemens, s. r. o. Odštěpný závod Elektromotory Frenštát 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: vlastní zpracování na základě interních informací
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Příloha 4 

 
Zdroj: [28]
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Příloha 5 
 

Schéma zpracování zakázky 
 

 
 
 
Zdroj: [28]
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Příloha 6 

Schéma činností pro řízení materiálového hospodářství 

 

 
 
Zdroj:[7]
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Příloha 7 

Čárové kódy v provozu 

 

Název 

palety 
Foto palety 

Skladovaný 

materiál 

Interval 

čárového 

kódu 

Zobrazení čárového 

kódu 

gitterbox 

 
litinové 

dílce, 

svorkové 

desky 

3040000000                                

-                       

3049999999 

 

plastová 

paleta 

 
kostry 

statoru, 

ložiska 

3020000000                              

-                       

3029999999 

 

plastová 

paleta se 

zarážkami 

 

svazek 

statoru 

3020000000                           

-                       

3029999999 

 

plastová 

bedna 

 

rotor 

3300000000                           

-                       

3399999999 

 

plastová 

bedna 

skládací 

 

kryty, 

ventilátory 

3040000000                             

-                       

3049999999 

 

kovová 

bedna 

skládací 

 

kryty, 

ventilátory 

3040000000                            

-                       

3049999999 
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železná 

bedna 

 

přířezy 

3070000000                            

-                       

3079999999 

 

železná 

bedna 

 

rotor 

3070000000                            

-                       

3079999999 

 

železná 

bedna 

 

rotor, hřídel 

3090000000                                   

-                       

3099999999 

 

železná 

bedna 

 

štít 

3040000000                                    

-                       

3049999999 

 

 

Zdroj: vlastní zpracovaní na základě interních informací
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Příloha 8 

Regálový systém skladování pro montáž 

 
typ skladu číslo velikost skladové položky budova 
regál E01 

12 pater, 13 sloupců, 3 buňky, 
délka- 39,7 m, výška 14,7 m  
šířka 1,25 m 

litinové kostry 50 

regál E02 12 pater, 13 sloupců, 3 buňky, 
délka- 39,7 m, výška 14,7 m 
šířka, 1,25 m 

litinové kostry 50 

regál E03 12 pater, 13 sloupců, 3 buňky, 
délka- 39,7 m, výška 14,7 m,  
šířka 1,25 m 

opracované litinové díly 
(štíty, příruby) 

50 

regál  E04 12 pater, 13 sloupců, 3 buňky, 
délka- 39,7 m, výška 14,7 m,  
šířka 1,25 m 

opracované litinové díly 
(hrdla,víka, 
svorkovnicové skříně) 

50 

regál E05 12 pater, 13 sloupců, 3 buňky, 
délka- 39,7 m, výška 14,7 m,  
šířka 1,25 m 

opracované litinové díly 
(víčka, vnitřní a vnější) 

50 

regál E06 12 pater, 13 sloupců, 3 buňky, 
délka- 39,7 m, výška 14,7 m,  
šířka 1,25 m 

drobné díly pro motory 
(propojky,těsnění 
svorkovnice) 

50 

regál E07 12 pater, 13 sloupců, 3 buňky, 
délka- 39,7 m, výška 14,7 m,  
šířka 1,25 m 

drobné díly pro motory 
(brzdy, tacha) 

50 

regál E08 12 pater, 13 sloupců, 3 buňky, 
délka- 39,7 m, výška 14,7 m,  
šířka 1,25 m 

plastové, plechové díly 
pro montážní linky 
(ventilátory, kryty) 

50 

regál E09 12 pater, 13 sloupců, 3 buňky, 
délka- 39,7 m, výška 14,7 m, 
šířka 1,25 m 

plastové, plechové díly 
pro montážní linky 
(ventilátory, kryty) 

50 

regál E10 12 pater, 13 sloupců, 3 buňky, 
délka- 39,7 m, výška 14,7 m,  
šířka 1,25 m 

plastové, plechové díly 
pro montážní linky 
(ventilátory, kryty) 

50 

regál E11 12 pater, 13 sloupců, 3 buňky, 
délka- 39,7 m, výška 14,7 m, 
šířka 1,25 m 

drobné díly pro motory 
(ložiska, kryty, lo-žisek, 
kryty) 

50 

regál E12 5 pater, 1 sloupec o šířce 2,80 
m a 13 sloupců šířka1,9 m 

materiál zákazníků  
speciální provedení 
motorů 

50 

spádový Z1E délka 3,9 m, výška 4,2 m, 
šířka 1,10 m a 2,20 m, 3 patra o 
šířce 0,8 m 

slouží pro zásobování 
výškových regálů E01 
E12z pracovišť  obroben 

50 

Nízkopodlažní 

regálový sytém 

C01 dva regály o kapacitě 420 
paletových míst montážní díly 

9 

Regálový 

systém 

A01-
A04 

čtyři regály o kapacitě 1 600 
paletových míst Rotor, nainpregnovaný 

statorový svazek 

2 

Zdroj: vlastní zpracování na základě interních informací 
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Příloha 9 

Regálový systém skladování pro navijárnu 

 

 
Zdroj: vlastní zpracování na základě interních informací

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

typ skladu číslo velikost skladové položky budova 
regál N01 6 pater, 75 sloupců, 441 buněk, 

délka 80 m, výška 5,4 m, šířka 
1,9 nebo 2,8 m 

komponenty pro 
navijárnu ( CU vodič, 
izolace, vývodní vodiče, 
statorový svazek) 

2 

regál N02 6 pater, 31 sloupců, 122 buněk, 
délka 34 m, výška 4 m, šířka 
1,5; 2,1 a 2,8 m 

komponenty pro 
navijárnu ( CU vodič, 
izolace, vývodní vodiče, 
statorový svazek) 

2 
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Příloha 10  

Regálový systém skladování pro obrobny litinových dílců 

 
Zdroj: vlastní zpracování na základě interních informací 

regálový 
systém 

typ 
skladu 

číslo velikost skladové 

položky 

budova 

1 regál L13 
01 

délka 28,4 m, výška 10,5 
m, šířka 1,25 a 9 pater a  
šířce 1,9 m  na 2 palety 

litinové dílce, kostry, 

komponenty pro 
montáž 

1 

1 regál L13 
02 

délka 30,2 m, výška 10,5 
m, šířka 1,25 m, 9 pater a 
šířce 1,9 m na 2 palety 

litinové dílce, kostry, 

komponenty pro 
montáž 

1 

1 regál L13 
03 

délka 30,2 m, výška 10,5 
m, šířka 1,25 m, 9 pater a 
šířce 1,9 m na 2 palety 

litinové dílce, kostry, 

komponenty pro 
montáž 

1 

1 regál L13 
04 

délka 28,4 m, výška 10,5 
m, šířka 1,25 a 9 pater a  
šířce 1,9 m  na 2 palety 

litinové dílce, kostry, 

komponenty pro 
montáž 

1 

2 regál L13 
05 

délka 25,2 m, výška 8 m, 
šířka 1,05 m, 6 pater a šířce 
2,7 m na 3 palety 

litinové dílce, kostry 1 

2 regál L13 
06 

délka 24,3 m, výška 7,3 m,  
šířka 1,05 m, 5 pater a šířce 
2,7 na 3 palety 

litinové dílce, kostry 1 

2 regál L13 
07 

Délka 24,3 m, výška 7,3 m, 
šířka 1,25 m, 5 pater a šířce 
2,7 m, na paletu 

litinové dílce, kostry 1 

3 regál L11 
01 

6 pater, 20 sloupců o šířce 
2 m, 2 sloupce o šířce 1 m 
a 1 sloupec o šířce 2,7 m, 
délka 49 m, výška 5,9 m,  

kostry pro obrobny 1 

3 regál L11 
02 

6 pater, 22 sloupců o šířce 
2 m, 2 sloupce o šířce 1 m 
a 1 sloupec o šířce 2,7 m, 
délka 49 m, výška 5,9 m, 

kostry pro obrobny 1 

3 regál L11 
03 

6 pater, 22 sloupců o šířce 
2 m, 2 sloupce o šířce 1 m 
a 1 sloupec o šířce 2,7 m, 
délka 49 m, výška 5,9 m, 

kostry pro obrobny 1 

3 regál L11 
04 

6 pater, 18 sloupců o šířce 
2 m, 3 sloupce o šířce 1 m 
a 2 sloupce o šířce 2,7 m, 
délka 49 m, výška 5,9 m, 

kostry a štíty pro 
obrobny 

1 


