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Anotace 

 

V předloţené bakalářské práci je zpracována analýza plánovacího systému společnosti 

Aisan Industry Czech s.r.o. se sídlem v Lounech, kde popisovaný systém jiţ několik let 

funguje v reálném provozu.  

V první části jsou vysvětleny základní zásady výrobního systému společnosti Toyota 

(Toyota Production System) s důrazem na jeho prvky, které jsou přímo pouţity 

v analyzovaném plánovacím systému. Dále je zde pak několik stran věnováno teorii 

plánování výroby a teorii zásob.  

V druhé části je představena společnost Aisan Industry Czech, ale především je druhá 

část věnována samotné analýze plánovacího systému a jeho jednotlivých částí. Na závěr 

je zařazeno několik návrhů moţného zlepšení, z nichţ se některé realizovaly, či částečně 

realizovaly jiţ v průběhu psaní předloţené práce. 
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Summary 

 

Introduced bachelor thesis dissertate about planning system analysis. Presented 

planning system works in real environment for several years now in company Aisan 

Industry Czech s.r.o. (AIC) based in Louny.  

The first part of this thesis describes Toyota Production System (TPS) with a view 

especially to parts of TPS which are used in the AIC planning system. Further there is 

few pages about production planning theory and theory of supplies.  

In the second part of the thesis there is a short introduction of AIC, however the main 

part analyses and describes above mentioned planning system and ist subblocks in great 

detail. Lastly the thesis describes a few improvements, part of which where already 

implemented during completation of this thesis. 
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SEZNAM TERMÍNŮ A ZKRATEK 

 

AIC – Aisan Industry Czech s.r.o. 

AIL – Aisan Industry Louny s.r.o.  

FPM – Fuel Pump Module – palivový modul 

EFP – Electronic Fuel Pump – palivové čerpadlo 

PCL – Production Control Leader – vedoucí logistiky 

PCS – Production Control Specialist – specialista logistiky (operativní nákupčí/plánovač) 

UW – Utility Warehouseman – starší skladník  

EDI – Electronic data interchange – elektronická výměna strukturovaných standardních 

zpráv mezi dvěma aplikacemi dvou nezávislých subjektů 

QAD – informační systém pouţívaný ve společnosti Aisan Industry Czech s.r.o. 

CT – Cycle Time – čas výrobního cyklu 

Kanban – v přímém překladu z japonštiny znamená oznamovací kartu, štítek – japonský 

systém dílenského řízení výroby 

Plexi – interně zavedený pojem, de fakto výrobní kanban, udávající základní informace o 

výrobku, který řídí finální výrobní proces FPM 

Tier 1,2,3 – značí umístění v dodavatelském řetězci v rámci automobilového průmyslu 

 

 

  



Jakub Kozák: Plánovací systém společnosti Aisan Industry Czech s.r.o. 

 

2013  1 

 

ÚVOD 

 

Plánování výroby je jednou z nejdůleţitějších aktivit, kterou musí kaţdá firma, 

společnost nebo podnik v rámci zásobovacího procesu řešit. Proces příjmu objednávek a 

výhledů od zákazníků, jejich následné přetransformování na výrobní plán, nákupní plán a 

přenos informací do výroby pro zajištění správného zásobování není zdaleka tak 

jednoduchý, jak se na první pohled můţe zdát.  

Bakalářská práce se nejprve zaměřuje na Toyota Production System (TPS), coţ je 

ucelený systém slouţící k zefektivnění jak výrobních procesů, tak i podpůrných procesů 

výroby. Kromě historie TPS a jeho základní struktury jsou v práci popsány především ty 

části TPS, které jsou buďto přímo pouţity, nebo na jejichţ principu je postaven, plánovací 

systém společnosti Aisan Industry Czech s.r.o. (AIC) o němţ tato práce pojednává 

především. Jedná se například o systém Kanban, tedy systém informačních karet, který je 

velice důleţitý pro správné přenesení informace o výrobním plánu mezi jednotlivými 

linkami a pro náleţitý závoz materiálu. Dále například Poka-Yoke, coţ je princip 

zvýraznění neúmyslných chyb, jehoţ podstata je v popisovaném plánovacím systému 

taktéţ na mnoha místech pouţita. V neposlední řadě je pak nastíněn význam filozofie 

Kaizen, která pojednává o důleţitosti snahy o neustálé zlepšování procesů. 

Ve druhé kapitole se čtenář dozví něco o teorii plánování výroby, důleţitosti 

kvalitních podpůrných procesů, dále o teorii zásob a jejich významu pro správné fungování 

výrobních procesů. 

Následuje krátké představení společnosti AIC, jejíţ plánovací systém je podrobně 

popsán ve čtvrté kapitole práce. Plánovací systém společnosti AIC je realizován v software 

Microsof Office Profesional Plus 2010 – Excel. Zde je nutno podotknout, ţe se jedná o 

ucelený plánovací systém, jehoţ autorství i kaţdodenní provoz má „na svědomí“ autor této 

bakalářské práce, který v době psaní této práce působil v AIC jiţ pátým rokem jako 

nákupčí a plánovač hromadné výroby. 

Čtvrtá kapitola tedy podrobně popisuje celý plánovací systém, pouţitou metodiku 

tvorby výrobního plánu na základě dostupných informací od zákazníků, dále pak způsob 

přesunu informací z výrobního plánu na jednotlivé výrobní linky. Další důleţitou částí je 

téţ tvorba nákupního plánu a následných objednávek a rozpisů dodávek pro dodavatele 

materiálu.  

Poslední část práce je věnována inovacím a průběţnému optimalizování výše 

uvedeného plánovacího systému. Zde je právě aplikována filozofie Kaizen, tedy systém 

procesu neustálého zlepšování pomocí malých, průběţně implementovaných změn 

systému.   
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1. TOYOTA PRODUCTION SYSTEM 

Toyota Production System (TPS) neboli Výrobní systém společnosti Toyota se 

snaţí o to, aby byl koncový produkt přímo „protaţen“ skrz celý systém. V zásadě to 

znamená, ţe se správné komponenty dostanou na správné místo ke správné montáţní lince 

ve správném mnoţství a ve správný čas. 

 

 

1.1.  HISTORIE TOYOTA MOTOR COMPANY A VZNIK TPS 
 

V roce 1918 Sakichi Toyoda zaloţil Toyoda Spinning and Weaving Co., Ltd. O 

patnáct let později, tj. roku 1933 jeho syn a tehdejší prezident společnosti, Kiichiro 

Toyoda, zakládá oddělení automobilů.  

„Motivován potřebou vyrobit co nejvíce s co nejmenšími prostředky a zároveň 

docílit co nejvyšší kvality a spolehlivosti, vyvinul Kiichiro svou filozofii "just-in-time", 

která společnosti umoţnila zredukovat zásoby dílů potřebných k výrobě a s minimálním 

odpadem vyprodukovat pouze přesné mnoţství předem objednaných vozů. Tento přístup 

se stal klíčovým faktorem pro rozvoj firmy a odráţí dlouhodobý respekt k člověku i k 

ţivotnímu prostředí. Následně se Toyota Production System (Výrobní systém Toyota) stal 

nedostiţným příkladem v očích celého automobilového průmyslu díky důrazu na neustálé 

zlepšování, oddanost zaměstnanců a nejvyšší kvalitu.“ [1] 

„Muţ, který se nejvíce zaslouţil o ucelenou strukturu TPS, Taiichi Ohno – někdejší 

prezident Toyoty, byl koncem čtyřicátých let dvacátého století zaměstnán jako vedoucí 

strojařské dílny. Na této pozici experimentoval s různými způsoby nastavení vybavení za 

účelem celkového zefektivnění a lepšího načasování výroby. Kdyţ v roce 1956 navštívil 

Spojené Státy, měl jiţ ucelenou představu o výrobě Just-in-time. Ohno se vydal do 

Spojených Států za účelem návštěvy tamějších automobilek, ale jeho největším objevem 

byl supermarket. V Japonsku bylo v té době v provozu minimum samoobsluţných skladů a 

Ohna moţnosti tohoto systému ohromily. Ţasl nad tím, ţe si zákazníci mohli objednat 

přesně zboţí, které chtěli v mnoţstvích, které chtěli. Obdivoval, jak supermarkety zásobují 

zákazníky zboţím jednoduše, efektivně a včas.“[2] 

„V následujících letech Ohno často popisoval vlastní výrobní systém v souvislosti 

s Americkými supermarkety. Kaţdá z výrobních linek byla uspořádána tak, aby její výstup 

přecházel přímo do polic supermarketových dopravníků. Kaţdá linka se tak stala 

zákazníkem předcházející linky. Navazující výrobní linka si pak mohla vybrat přesně a 

pouze ty poloţky, které v daném okamţiku potřebuje. Předcházející linka pak doplnila 

pouze poloţky, které si vybrala zákaznická výrobní linka.“[2] 

„Toyota povstala z popela průmyslového otřesu v poválečném Japonsku a stala se 

největším výrobcem ve své zemi – získala si více neţ 40% místního trhu. V roce 1980 

vyrobila Toyota svůj 30-miliontý vůz a na přelomu století jiţ toto číslo dosáhlo hodnoty 

100 milionů.“[1] 

„Kromě území Japonska začala Toyota ke konci 50. let podnikat také nájezdy na 

zahraniční trhy. První modely Toyota Crown dorazily do USA v roce 1957 a do roku 1965 

se firmě díky vozům jako je Toyota Corolla podařilo vybudovat reputaci vynikajících 

zákaznických sluţeb, velké spokojenosti zákazníků a prodejních čísel, která si nezadala s 

místními výrobci.   
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V roce 2004 přesáhly prodeje vozů Toyota v USA hranici 2 milionů, přičemţ 1,4 

milionu vozů a téměř 1,3 milionu motorů bylo vyrobeno na území USA.“[1] 

„První oficiální import automobilů Toyota do Evropy se odehrál v Dánsku v roce 

1963 a od té doby se společnosti daří neustále růst i na náročném a komplexním 

evropském trhu. V roce 2006 dodala Toyota do Evropy svůj 15-miliontý vůz a dosáhla 

rekordních prodejních výsledků jiţ desátý rok v řadě. Toyota věří ve filozofii lokalizace 

svých vozů tak, aby odpovídaly rozličným specifickým poţadavkům evropských 

zákazníků. To znamená, ţe aktivity firmy v Evropě – ať uţ jde o výrobu, výzkum a vývoj, 

nebo marketing – jsou lokalizovány přímo v oblastech, kterým jsou jejich sluţby 

určené.“[1] 

„Dnes se firmě Toyota daří z tohoto přístupu těţit. Po celé Evropě si vybudovala 

neotřesitelnou reputaci díky spolehlivosti, zákaznickým sluţbám a celkové zákaznické 

spokojenosti. To vše za podpory sítě 28 národních prodejních společností ve 48 zemích a 

celkového počtu 3,000 prodejních míst.“[1] 

 

 

1.2.  PILÍŘE TPS 
 

TPS byl vytvořen k poskytnutí nejvyšší kvality, nejniţší ceny a nejkratší doby 

k realizaci za vyuţití eliminace plýtvání.  

TPS se skládá ze dvou pilířů, Just-in-time („právě včas“) a Jidoka („automatizace 

s lidským dotykem“). Často je ilustrován jako níţe uvedený dům TPS (Obrázek 1), který je 

udrţovaný a zlepšovaný skrze opakování standardizované práce, kaizenu, tj. nauky 

neustálém zlepšování. Často se také uvádí třetí pilíř, a sice – vysoce motivovaní 

zaměstnanci. 

 

 

Obrázek 1 - Dům TPS (vlastní tvorba)  
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1.2.1. JIDOKA 
 

Jidoka neboli „automatizace s lidským dotykem“ se vyznačuje výrobou vysoce 

kvalitních produktů je hlavní součástí TPS.  

„Defekty a závady jsou nejhorším způsobem plýtvání, protoţe energie, která musí 

být vynaloţena na jejich opravu, nepřináší ţádnou přidanou hodnotu. Proto Toyota 

vyvinula koncept Jidoka, nebo-li navrhování zařízení a procesů tak, aby se zastavily v 

okamţiku výskytu jakéhokoliv problému. Tedy aby byl nedostatek kvality odhalen a řešen 

v místě svého vzniku a nikdy nemohl postoupit do následujícího procesu. V praxi to 

například znamená, ţe kaţdý zaměstnanec, který zjistí na voze jakoukoliv chybu, můţe 

zastavit výrobní linku, aby se chyba nedostala dále.“[3] 

„Slovo Jidoka má původ ve vynálezu automatického tkalcovského stavu G-Type 

(Obrázek 2), který vynalezl zakladatel společnosti Toyota Group Sakichi Toyoda. Jeho 

automatický tkalcovský stav, splétal vlákna do látky a automaticky vyráběl textilie. Do té 

doby se pouţívaly výhradně manuální tkalcovské stavy. Sakichiho automatický stav byl 

vybaven zařízením, které stroj zastavilo v případě, ţe se vyskytl problém. To znamenalo 

velký úbytek zmetkovitosti a nárůst efektivity výroby. Navíc tak pracovník mohl 

obsluhovat hned několik takovýchto strojů a dosáhnou tak dalšího zvýšení produktivity 

práce.“[4] 

 

 

 
Obrázek 2 - Automatický tkalcovský stav Toyota G-Type [13] 

 

 

ANDON 
 

Vzhledem k tomu, ţe stroje vybavené zařízeními Jidoka zastaví v případě výskytu 

problému, mohou pracovníci vizuálně kontrolovat a efektivně ovládat několik strojů. 

K tomu je, ale důleţitým předpokladem dobrá vizualizace vzniklého problému. Výrobní 

závody společnosi Toytota k řešení tohoto problému pouţívají takzvané „andon tabule“ 

(Obrázek 3), které jasně vizualizují typ problému a místo jeho výskytu. Světelný signál 

často bývá doplněn ještě zvukovým signálem.   
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Obrázek 3 – Andon [14] 

 

POKA-YOKE 
 

Systém Poka-yoke (poh-kah yoh-keh) byl vytvořen v 60. letech 20. století 

japonským inţenýrem společnosti Toyota Shigeo Shingem.  

Mechanismy Poka-yoke mají za úkol předcházet chybám, za pouţití eliminování 

nebo značného zredukování moţnosti výskytu chyb. Moţnost dodání zmetků aţ 

k zákazníkovi by pak téměř neměla existovat. Poka Yoke vytvářejí akce, které dovedou 

eliminovat chyby, omyly a defekty v kaţdodenním procesu, čili jinými slovy pouţívá 

preventivních opatření k zredukování a k zvýraznění chyb. Chyby v procesu pak nemají za 

následek dodání zmetků k zákazníkovi, protoţe jakékoli defekty jsou objeveny a 

zvýrazněny dříve přímo ve výrobcově procesu. 

 

 

1.2.2. JUST IN TIME 
 

„Systémy Just-in-time jsou definovány různými způsoby, například jako výrobní 

strategii, která výrazně sniţuje výrobní náklady a zlepšuje kvalitu prostřednictvím 

eliminace ztrát a ztrátových činností („mudy“) a efektivního vyuţití zdrojů podniku. Je to 

flozofie zaloţená na principu „dostat správné materiály na správné místo ve správnou 

dobu“.[9] 

  

„Jádrem JIT je myšlenka, ţe je potřeba eliminovat jakékoliv ztráty. To je v přímém 

rozporu s tradičním pojetím tzv. „just-in-case“, podle kterého se na skladě udrţují velké 

pojistné zásoby právě pro případ, ţe by jich bylo potřeba. Podle systému JIT se ideální 

ekonomické objednací mnoţství rovná 1 jednotce, pojistné zásoby se povaţují za 

nepotřebné a jakékoli zásoby na skladě by se měly vyloučit.“ [9]  
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TLAKOVÝ SYSTÉM (princip fungování standardní výroby) 
 

Ačkoli tlakový princip neboli systém (Obrázek 4) „just in case“ se v TPS 

nepouţívá, jeho vysvětlení je zásadní pro pochopení rozdílů oproti tahovému systému. 

Konvenční výrobní systémy vyţadují velká mnoţství dílů na skladě s cílem „protlačit“ 

výrobními linkami co nejvíce produktů, a to nezávisle na skutečné aktuální poptávce. 

Princip TPS funguje opačně, snaţí se vyprodukovat pouze přesně takové mnoţství 

produktů, o které je v daném okamţiku zájem. 

 

 

Obrázek 4 - Obecné schéma tlakového systému (Vlastní tvorba) 

 

 

 

TAHOVÝ SYSTÉM (princip fungování štíhlé výroby) 
 

„Tahový systém (Obrázek 5) řízení má velmi jednoduchou definici. Znamená, ţe 

jakákoli činnost v podniku vzniká jen na základě jednoznačného poţadavku 

interního/externího zákazníka. Pokud si tuto definici převedeme do oblasti výroby, pohyb 

materiálu vzniká jen na základě potřeby následujícího procesu, který je pro nás 

zákazníkem. Tento princip můţeme realizovat v jakémkoli procesu firmy a to jak 

výrobním, tak servisním.“[5] 

 

 
Obrázek 5 - Obecné schéma tahového systému (Vlastní tvorba)  
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Cíle tahových systémů 

 

 Malá nebo omezená zásoba surovin a komponentů. 

 Dodavatel dodává přesně v termínech přesná poţadovaná mnoţství. 

 Dodavatel dodává 100% kvalitu (ţádné zmetky). 

 Velmi malá a uváţlivě řízená vyrovnávací zásoba mezi následnými operacemi. 

 Co moţná nejkratší lead time při výrobě. 

 Ţádné zmetky během výroby, kaţdá operace poskytuje 100% kvalitu pro další 

stupeň. 

 Dodávání hotových výrobků do skladu podle potřeby, ţádná výroba zboţí, po 

kterém není poptávka. 

 Malá, respektive ţádná zásoba hotových výrobků.[6] 

 

Výhody 

 

 Okamţité přizpůsobení se přání zákazníka, 

 Minimální vázanost peněţních prostředků v zásobách, 

 Zjednodušené řízení na základě decentralizace. 

 Zlepšení kvality.[6] 

 

Nevýhody 

 

 Nutnost změny myšlení. 

 Náklady na analýzu a realizaci změn řídícího a řízeného systému (decentralizace, 

změna layoutu, změna motivace, změna řídících metod). 

 Udrţení a neustálé zlepšování pouţitých metod.[6] 

 

 

KANBAN SYSTÉM  
 

Kanban v přímém překladu z japonštiny znamená oznamovací kartu, štítek, či v 

širším významu přímo informaci. Jedná se o nástroj, pomáhající kontrolovat mnoţství 

výrobků vznikajících v jednotlivých dílčích procesech, udrţuje plynulost výroby a je tudíţ 

jedním ze základních prostředků pro dodrţování principu Just-in-time. 

 

Úlohy kanbanu podle TPS: 

 

1. Informace o metodách a příkazy pro výrobu a zaváţku 

2. Nástroj vizuálního řízení 

- Kontrola nadbytečné výroby 

- Detekce zbytečného procesu 

3. Nástroj zdokonalování procesu 

4. Řídící dokument práce a vylepšování 

 

Kanban je velmi univerzální a komplexní systém, v podstatě není nutné jej pouţít 

v plném rozsahu, ale lze i lokálně pouţít pouze jeho vybrané části.  
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Příklady vyuţití kanban karet v AIC: 

 

Skladový kanban (Obrázek 6) – pouţívá se k označení materiálu, který se fyzicky 

nachází na některém ze skladovacích prostorů společnosti. Obecně by měl obsahovat 

následující informace – název artiklu, číselné označení artiklu, počet kusů 

v normalizovaném balení (box/paleta), číslo či název skladu. Kanbany na obrázcích níţe 

obsahují rovněţ obrázek, který byl interně přiřazen k finálnímu výrobku, pro jehoţ 

kompletaci se dané artikly pouţívají. Jedná se o jeden z příkladů pouţití vizualizace – 

Poka-yoke, který má zamezit zmetkovitosti vzniklé záměnou materiálu a jeho pouţitím do 

nesprávného finálního výrobku. 

 

 

 
Obrázek 6 - Skladový Kanban (interní dokumentace AIC) 

 

Transportní kanban (Obrázek 7) – pouţívá se při přesunu materiálu mezi 

jednotlivými sklady, nebo jako v příkladu níţe, k označení při přesunu materiálu mezi 

skladem (15) a výrobní linkou (2160).  

 

 
Obrázek 7 - Transportní Kanban (interní dokumentace AIC) 

 

Skladový kanban výrobní linky (Obrázek 8) – pouţívá se k označení materiálu na 

výrobních linkách a nese stejné informace, jako předchozí druhy kanban karet.  
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Obrázek 8 - Skladový Kanban výrobní linky (interní dokumentace AIC) 

 

Výrobní kanban neboli Plexi (Obrázek 9) – slouţí k přenosu informace 

z plánovacího systému na linku a tedy k řízení výrobní linky a ke sledování dluhů výroby. 

Obecně by měl obsahovat následující informace – název artiklu, číselné označení artiklu, 

počet kusů v normalizovaném balení (box/paleta), číslo výrobní linky. 

 

 
Obrázek 9 - Výrobní Kanban –Plexi (vlastní tvorba) 

 

Změnový kanban (Obrázek 10) slouţí jako podklad pro správný závoz a obměnu 

materiálu při změně modelu a přestavbě linky. Popisuje jednotlivé pozice na výrobní lince 

a jim přidruţený materiál. 

 

 
Obrázek 10 – Změnový Kanban (interní dokumentace AIC)  
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HEIJUNKA 
 

Slouţí k dávkování výrobních kanbanů do výroby, jednotlivé výrobní dávky jsou 

pak do procesu pouštěny v přidělený čas. Pouţitím Japonské techniky Heijunka (Obrázek 

11) lze dosáhnout rovnoměrného toku materiálu, který je koordinovaný v malých 

výrobních dávkách a taţen skrz celou výrobu. 

 

 

 
Obrázek 11 – Heijunka [15] 

 

 

SUPERMARKET 
 

Supermarkety ve výrobě představují nové formy skladování a nahrazují konvenční 

sklady, jak je známe. Převáţně se pouţívají při zavádění principu tahu v materiálovém 

toku. Jedná se o sklad hotových výrobků nebo zásob, ve kterém je přesně definováno 

mnoţství. 

Supermarkety se vyuţívají pro zavedení plynulého materiálového toku v případech, 

kdy nelze zavést tok jednoho kusu (One Piece Flow) nebo několika kusů. Materiál smí být 

ze supermarketu odebrán pouze na základě kanbanové karty nebo jiné formy informace 

podporující princip tahu.[7] 

 

 

ZAMEZENÍ PLÝTVÁNÍ (MUDY) 
 

„Muda v Japonštině znamená „plýtvání“, nicméně v důsledku toto slovo zahrnuje veškeré 

aktivity, které nepřidávají hodnotu. Na gembě (tj. přímo ve výrobním procesu) probíhají 

pouze dva druhy aktivit: aktivity, které přidávají hodnotu a aktivity, tkeré nepřidávají 

hodnotu. Pracovník sledující automatický stroj, zatímco tento zpracovává kus, nevytváří 

svou činností ţádnou přidanou hodnotu. Je to stroj, který vykonává přidanou hodnotu, 

nezáleţí na tom, jak pečlivě a laskavě na něj bude pracovník při tomto procesu hledět.  

Kdyţ údrţbář musí ujít dlouhou vzdálenost s nástrojem v ruce, nevytváří ţádnou 

přidanou hodnotu. Přidaná hodnota je vytvářena pouţitím příslušeného nástroje k seřízení, 

opravení či nastavení stroje.“[10]  
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KAIZEN 
 

Kaizen je manaţerská filosofie původně pocházející z USA, avšak její skutečná síla 

byla objevena aţ v poválečném Japonsku, kde také vznikl její populární název. Kaizen v 

doslovném překladu znamená „změna k dobru“ („kai“ – změna; „zen“ – dobro). Tato 

manaţerská filozofie bývá často spojován se štíhlou výrobou, avšak implementace jedné 

nepodmiňuje druhou. 

„Jedná se o systém procesu neustálého zlepšování pomocí malých změn. Ve válkou 

zdevastované zemi neměli japonští manaţeři dostatek prostředků pro rozsáhlé inovace,a 

tak byly malé krůčky moţností ke zlepšování firemních procesů. Metoda se, však, nakonec 

ukázala jako velice efektivní pro udrţování konkurenceschopnosti podniku. Zastánci 

kaizen se nikdy nespokojí se stávající situací ve firmě – vţdy je prostor pro zlepšení. Tato 

metoda předpokládá zapojení do procesu co nejvíce zaměstnanců, a to pokud moţno ze 

všech úrovní řízení a všech oddělení. Zejména participace pracovníků nejniţší úrovně je 

velmi důleţitá – to oni jsou nejblíţe místu, kde se tvoří hodnota.“[11] 

 

 

SMED 
 

Je „systém zaloţený na týmové práci a zlepšování, který významně sniţuje dobu 

změny a seřízení stroje. Rychlé změny jsou základem pro např. zvýšení flexibility výroby a 

zkracování průběţné doby procesu. Bývají také předpokladem pro moţné sníţení 

výrobních dávek (vynucené např. nutností rychleji reagovat na poptávky v širokém 

výrobním sortimentu bez navyšování rozpracovaných zásob), které by jinak mělo 

významné negativní dopady na efektivitu.“[8] 

 
 

METODA 5S 
 

Kaizen si cení procesu, stejně tak, jako výsledku samotného. Aby přiměl lidi 

k podílení se na kaizen aktivitách, musí management pozorně plánovat, organizovat a 

vykonávat projekty. Manaţeři často touţí vidět výsledek příliš brzy a mají tendenci 

přeskakovat důleţité procesy. 5S není móda nebo nejoblíbenější aktivita měsíce, ale 

průběţná a pokračující součást denního ţivota. Proto by kaţdý kaizen projekt měl 

zahrnovat následující kroky. 

Protoţe kaizen je zaměřený na odpor lidí ke změně, prvním krokem musí být 

mentální příprava zaměstnanců k přijetí 5S dříve neţ započne samotná kampaň. Úvodem 

před zaváděním 5S by proto mělo být počítáno s určitým časem k prodiskutování filozofie 

a výhod vyplývajících ze zavedení 5S.[22]  
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Metoda 5S pak zahrnuje následující kroky: 

SERI – odstranit, vyhodit – vše zbytečné a nepouţívané, ponechat jen to, co potřebujeme 

k výkonu práce 

SEITON – uspořádat – vše co zbylo z předchozího S – mít správné věci na správním 

místě ve správném mnoţství, standardizovat skladování nářadí, výrobků, materiálů. 

SEISO – vyčistit – snadné a postupné čistění. Omezit zdroje znečištění. Vyčistění všech 

zařízení od nečistot, osvojení si čistění, jako formu kontroly stavu zařízení. 

SEIKETSU – předcházet – nehodám a chybám 

SHITSUKE – dodrţovat pravidla  
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2. TEORIE PLÁNOVÁNÍ VÝROBY 

 

Výrobní proces jako takový je závislý na kvalitních podpůrných procesech. Ať uţ 

se jedná o kontrolu kvality, údrţbu strojového a nástrojového vybavení nebo o logistickou 

podporu. A právě logistickou podporou výroby, respektive její částí – plánováním výroby, 

se budeme v této části práce zaobírat. 

„Úkolem výrobního plánování je vytvoření podmínek pro zajištění technicky 

bezporuchového a hospodárného průběhu výrobního procesu při současném zabezpečení 

příznivých pracovních podmínek - z hlediska procesního přístupu jde o plánování 

vhodných a přiměřených zdrojů nutných k realizaci procesu.“[16] 

 

 

2.1.  PLÁNOVÁNÍ DLE TYPU VÝROBY 
 

„Na efektivnost (produktivitu) výroby má zásadní vliv stupeň jejího 

„zhromadnění“, tedy její standardizace. Ve světě se pro účely odlišného řízení (plánování, 

organizování, motivace, kontroly a regulace), rozeznávají čtyři hlavní typy výrob, podle 

mnoţství jejího výstupu: 

 

 Projekt (Project) – je mnoţina výrobních činností, směřující k dosaţení unikátního 

výrobního cíle. Příkladem můţe být vývoj a zavedení do výroby unikátního 

(nového) výrobku, instalace pruţné výrobní linky, přestěhování sloţitého 

výrobního zařízení z jedné haly do druhé atd. Společným prvkem všech projektů je 

regulovaný časový rámec - pevný začátek a konec prací. S řízením výrobních 

projektů se setkáváme čím dál častěji a tento trend bude jistě dále pokračovat. 

 Kusová výroba (Unit/Batch production) – produkuje určitý typ různých výrobků v 

malých mnoţstvích. Výrobky se liší dle zákazníkovy specifikace potřeb. Kusová 

výroba je většinou spojena s technologickým uspořádáním výrobního procesu (Job 

shop). Příkladem je závod provádějící generální opravy brusek nebo výroba letadel. 

 Sériová (opakovaná) výroba (Repetitive production) – se týká produkce jednoho, 

nebo několika podobných výrobků/sluţeb. Pokročilý stupeň aplikované 

standardizace umoţňuje dosáhnout značného stupně efektivnosti. Samozřejmě i 

plánování. Sériová výroba dneška je charakteristická nasazením určitého počtu 

specializovaného zařízení, včetně dílčí pruţné automatizace. 

 Hromadná výroba (Continuous processing) – je vyuţívána pro výrobu uniformních 

výrobků a sluţeb. Široká aplikace unifikace skutečně umoţňuje dosáhnout 

nejvyššího stupně produktivity i efektivnosti plánování. Hromadná výroba je 

charakteristická předmětným uspořádáním výrobního procesu. Typickým výrobním 

zařízením je montáţní linka s nasazením vysoce specializovaného zařízení a 

automatizace.“ [17]  
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Další důleţitou charakteristikou hromadné výroby je také fakt, ţe trvá zpravidla 

delší dobu a tudíţ je moţné provádět zefektivňování jak výrobních, tak i podpůrných 

procesů, coţ lze povaţovat za výhodu. Zde je třeba uvést, ţe praktická část této práce 

pojednává především o hromadné výrobě, řízení toku materiálů s ohledem na snahu o 

průběţnou optimalizaci zásob vázaných v podniku.  

 

 

2.2.  TEORIE ZÁSOB 
 

Při jakékoli výrobě se neobejdeme bez zásob. Zásoby jsou vysoce nákladnou 

investicí, patří mezi oběţný neboli krátkodobý majetek podniku. Jejich charakteristickou 

vlastností je, ţe se při činnosti podniku spotřebovávají nebo při ní naopak vznikají. Mezi 

zásoby patří: materiál, zásoby vlastní výroby a zboţí. Kvalitnějším řízením zásob v 

podniku lze docílit zlepšení cash-flow podniku i návratnosti investic.“ 

 

 

2.2.1. ŘÍZENÍ TOKU MATERIÁLU 
 

Logistické řízení zahrnuje uvolnění zakázky do výrobního procesu a následně její 

sledování během výrobního procesu, aţ po uloţení hotové zakázky do skladu hotových 

výrobků a její expedici k zákazníkovi. Zabývá se tedy efektivním tokem surovin a zásob ve 

výrobě, stejně jako tokem hotových výrobků z místa vzniku do místa spotřeby. 

„Nedílnou součástí procesu logistického řízení je řízení oblasti toků materiálů, které 

zahrnuje správu surovin, součástek, vyrobených dílů, balicích materiálů a zásob ve výrobě. 

Distribuční procesy jsou pro celkový logistický proces ţivotně důleţité. Ačkoliv se řízení 

materiálů přímo nedotýká konečných zákazníků, rozhodnutí přijatá v této části logistického 

procesu přímo ovlivňují úroveň všech podnikových procesů, tj. poskytovaný zákaznický 

servis, schopnost podniku konkurovat jiným firmám a hladinu prodeje a zisku, kterého 

jsme schopni na trhu dosahovat. 

Pokud nezabezpečíme efektivní a účinné řízení toku vstupních materiálů, výrobní 

proces nebude schopen vyrábět produkty za poţadovanou cenu, a to v době, kdy jsou tyto 

produkty poţadovány pro distribuci zákazníkům. Ve výrobním prostředí můţe nedostatek 

správných materiálů v době, kdy je jich zapotřebí, vést ke zpomalení výroby, anebo 

dokonce k výpadku výroby, jejichţ důsledkem pak můţe dojít k vyčerpání zásob hotových 

výrobků. 

S tím, jak se podniky rozvíjejí a dospívají, začíná se úloha řízení oblasti materiálů 

rozšiřovat, protoţe musí reagovat na nové podmínky ekonomiky, jejímţ určujícím 

faktorem jiţ není strana nabídky, tj. výroby, ale strana poptávky, tj. trh. I kdyţ mnohé věci 

si zachovávají svoji důleţitost i podle nového pojetí, např. důraz na vysokou úroveň 

zákaznického servisu nebo sniţování nákladů, lze při charakteristice současných podmínek 

řízení oblasti materiálů pozorovat některé nové trendy a priority: globální orientace, 

zkracování ţivotního cyklu výrobků, niţší stavy zásob, elektronické zpracování dat a 

zaměření na trh.  
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Distribuční logistika je ve výrobních podnicích podmíněna řadou faktorů. Ve 

výrobním sektoru se jedná o výrobní program, prostorové rozdělení produkce a časovou 

strukturu přípravy zboţí. Technologické podmínky distribuční logistiky jsou dány 

prostorovou strukturou distribuce, vybaveností prostoru, dopravní infrastrukturou, 

dopravou, obsluţnou technologií a politickosprávním uspořádáním. 

Logistika má vţdy dvě stránky. Stránku orientovaná na infrastrukturu, tedy 

materiálně technická základna a technické prostředky logistických procesů, tj. sklady, 

skladová technika, dopravní prostředky všeho druhu apod. Dále pak stránku orientovanou 

na oblast řízení, tedy veškeré informační, komunikační a rozhodovací procesy, včetně 

jejich technického zabezpečení, které souvisí s plánováním, regulováním a kontrolou 

materiálních toků.“[18] 

 

 

2.2.2. ZÁSOBY ZBOŢÍ 
 

„Zásoby zboţí mají za úkol vyrovnávat časový a místní nesoulad mezi výrobou a 

spotřebou. Vytvářejí ucelený sortiment a představují rezervu k překonání výkyvů v 

poptávce zákazníků. V obchodě mají zásoby význam pro zajištění pohotového prodeje, coţ 

souvisí s procesem tvorby zásob a jejich čerpáním a doplňováním. Racionální hospodaření 

se zásobami znamená udrţovat je na ekonomicky zdůvodněné výši.“[19] 

„Z ekonomického pohledu představují zásoby náklady, neboť zdroje, které někde 

leţí, mohly jinde pracovat. V tomto případě se tedy jedná o náklady ztracených příleţitostí. 

Na rozdíl od ekonomických nákladů spojených s pouhým drţením zásob, vznikají účetní 

náklady aţ v době skutečné spotřeby zásob. Dále můţeme do nákladů, které se zásobami 

souvisejí, zahrnout náklady na objednávání, drţení a jejich kontrolu. 

Z těchto důvodu je v moderní době dbán důraz na sniţování zásob a tedy redukci 

nákladů pomocí štíhlejší výroby, prosazují se principy Just in Time. Strategie drţení zásob 

Just in Time je taková, která se snaţí o zvýšení rentability efektivní výrobou a zamezení 

plýtváním prostředků firmy.“[20] 

 

 

Druhy zásob 
 

Zásoby lze členit podle mnoha hledisek. Příkladem můţe být rozdělení podle 

funkcí, podle disponibility, podle funkcí, popřípadě podle jejich stavu.  

 

Členění zásob podle funkcí: 

 

 Obratová zásoba – slouţí pro krytí potřeby výroby mezi dvěma dodávkami zásob 

 Pojistná zásoba – se v podniku udrţuje nad rámec běţných (cyklických) zásob z 

důvodu nejistoty v poptávce nebo variability v celkové době doplnění zásob. 

 Zásoba pro předzásobení – pro potřeby v případě sezónnosti 

 Strategická zásoba – pro zvýšení jistoty v případě nepředvídaných událostí  
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 Spekulativní zásoba – jsou ty zásoby, které jsou na skladě udrţovány z jiného 

důvodu, neţ pro uspokojování běţné poptávky. Příkladem můţe být nákup 

materiálu ve větším objemu, neţ je z hlediska výroby nutné, kvůli získání 

mnoţstevních slev 

 Technologická zásoba – pro potřeby technologického postupu výroby (například 

chladnutí plastových kusů za vstřikovacími lisy) 

 

Dalším specifickým druhem zásob jsou zásoby ve výrobě, které se do jisté míry 

prolínají s některými z výše uvedených druhů zásob (technologické a pojistné zásoby). 

„Zásoby ve výrobě se často udrţují mezi jednotlivými výrobními operacemi v 

rámci závodu z toho důvodu, aby se předešlo výpadkům výroby, pokud by se pokazila 

důleţitá součást zařízení, nebo proto, aby se zachovala plynulost výroby, neboť ne všechny 

výrobní operace probíhají stejným tempem. Vytváření zásob v rámci výrobního komplexu 

umoţňuje dosahovat maximální úspornosti výroby v tom ohledu, ţe nedochází k 

přerušování práce.“[21] 

 

 

Členění zásob podle stavu zásob: 

 

 „Minimální (pojistná) zásoba – představuje souhrn rezerv, které potřebujeme k 

tomu, abychom překonali výkyvy v prodeji a dodávkách jak ve velkoobchodě tak i 

maloobchodě. Její výše je závislá na konkurenci mezi dodavateli a způsobu 

zásobování, který je především ovlivněn intervalem doplňování zásob a 

spolehlivostí dodávek. Je proto nutné si stanovit seriózního dodavatele, který nám 

umoţní výrazné sníţení této minimální zásoby, která nám pak zbytečně neváţe 

finanční prostředky. 

 Signální zásoba – velmi úzce souvisí se zásobou minimální. Signální zásobu 

můţeme vyjádřit objednávkovým bodem, který vystihuje takovou výši zásob, při 

níţ musíme zajistit objednávku, která po vyřízení dodavatelem dorazí nejpozději v 

okamţiku poklesu zásoby na úroveň minimální zásoby. 

Signální zásobu můţeme vyjádřit vzorcem ZS = Z min  + P x D obj, kde ZS - 

zásoba signální; Z min - zásoba minimální; P - průměrný jednodenní prodej daného 

zboţí; D obj - doba pro vyřízení objednávky ve dnech. 

Signální zásoba neboli objednávkový bod je závislý na době vystavení objednávky 

i frekvenci poptávek, která ovlivňuje dobu obratu zásob. Signální zásoba musí být 

tím vyšší, čím delší je doba vystavení objednávky a čím vyšší je uţití výrobku. 

Jestliţe doba vyřízení objednávek a spotřebitelské uţití jsou proměnlivé, pak by 

měl být bod také vyšší, abychom si zajistili spolehlivou pojistnou zásobu. 

Definitivní rozhodnutí o výši objednávkového bodu musí vzít v úvahu riziko 

nedostatku zboţí a na druhé straně náklady spojené s nadměrnými zásobami. 

 Běžná zásoba – slouţí k pokrytí poptávky mezi dvěma dodávkovými cykly. 

Vypočteme ji, kdyţ průměrný denní prodej vynásobíme počtem dnů mezi dvěma 

dodávkovými cykly.  
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 Průměrná zásoba – se vypočítá jako prostý aritmetický průměr okamţikových 

ukazatelů objemu zásob k určitému dni. 

 Maximální zásoba – je nejvyšší moţná zásoba omezena kapacitou skladu a 

finančními moţnostmi firmy. Je to vlastně výše zásob v době dodávky zboţí. 

 Indisponibilní zásoba – je specifický druh zásoby. Její výše se sleduje z důvodů 

ekonomických i provozních. Indisponibilní zásoba je zásoba, se kterou nemůţeme 

disponovat, máme ji však ve stavu zásob a váţe nám finanční prostředky (v 

příjmu). Je také zásoba, kterou nemáme ve stavu zásob, ale svou přítomností ve 

skladu váţe finanční prostředky, protoţe vyţaduje prostor a manipulační kapacity 

(čeká se na fakturu, prověřuje se její správnost). Jedná se o zboţí, které je v příjmu 

a nemůţe být aţ do doby jeho ukončení uvedeno do prodeje. Rychlost příjmu, 

dobrý organizační přístup a postup jsou základním předpokladem eliminace této 

neefektivní sloţky zásob. 

 Dodávkový cyklus – je interval, ve kterém se zboţí dodává na prodejnu. Všechny 

druhy zboţí se nedodávají stejně, proto se celková zásoba pohybuje kolem 

průměrné zásoby.“[19] 

 

 

2.2.3. MODELY ZÁSOB 
 

„Smyslem modelů zásob je vyřešit, kdy objednat dodávku nových zásob a jak velká 

by objednávka měla být. Dvě extrémní situace mohou být - velmi vysoký stav zásob, který 

sice zajišťuje plynulou výrobu mezi dvěma dodávkami, ale zároveň s sebou nese vysoké 

skladovací náklady; velmi nízký stav zásob, který sice minimalizuje skladovací náklady, 

ale nezajišťuje plynulou výrobu.“[20] 

Pro zajištění, pokud moţno, co nejoptimálnějšího stavu zásob by se měl 

management při řízení zásob zabývat následujícími základními body: 

 Jak funguje sklad zásob zboží – jde o jeden nebo více produktů; probíhá čerpání 

zásob periodicky, či neperiodicky? 

 Jak je sklad doplňován – okamţitě, náhodně, postupně, dochází k časovým 

prodlevám? 

 Jak je zboží ze skladu odebíráno – náhodně, nebo deterministicky (např. podle 

FIFO)? 

 Existují nějaká omezení – velikost skladu, financování, lead-time na dopravení 

zboţí ze zámoří? 

 Dochází na skladu k nějakým ztrátám – zmetkovitost? 

 

„Modely teorie zásob lze členit podle různých hledisek. Existují modely statické a 

dynamické. V případě statického modelu zásob se jedná o jedinou dodávku, která kdyţ se 

jednou pořídí, nemůţe uţ být znovu doplněna. Z této zásoby je poté uspokojována potřeba 

podniku. Pokud je zásoba nedostatečná, vznikají náklady z jejího nedostatku. Naopak při 

vyšší zásobě vznikají náklady související se zbytkovým mnoţstvím po skončení období. 

V případě dynamického modelu zásob je moţné sklad v čase doplňovat. Dále 

rozlišujeme, jestli lze proces objednávání zásob v čase měnit. V průběhu procesu se sleduje 

hladina zásob na skladě a to buď kontinuálně, nebo ve vymezených časových intervalech.  
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Dále můţeme modely rozlišit na deterministický a stochastický. Dynamický 

deterministický model zásob předpokládá, ţe poptávka je v průběhu času určena 

deterministicky, tzn. je dána známou funkcí x(t) definovanou na T. Na druhou stranu 

stochastický dynamický model zásob předpokládá poptávku vyjádřenou náhodně veličinou 

X, neboli stochastický proces X(t) definovaný na T. Ve většině případů předpokládáme, ţe 

poptávka je stanovena pro celé řešené období. „[20] 

 

 

Model EOQ (economic order quantity) 

 

„Model EOQ (Obrázek 12) je základním a nejznámějším modelem, kde je spojitá 

poptávka a v čase se nemění. V literatuře můţeme najít i označení Harrisův-Wilsonův 

model. 

Zásoby jsou v tomto modelu objednávány o stejné velikosti. Po jejich pořízení roste 

jejich hladina do maxima, ze kterého postupně klesá. V určitém čase je potřeba objednat 

další zásoby tak, aby přišly na sklad včas. 

Náklady na pořízení zásob zahrnují výběr dodavatele, uskutečnění objednávky, 

dopravu, převzetí na sklad, kontrolu objednávky, atd. V modelu se tyto náklady stanovují 

vzhledem k počtu objednávek. Náklady na skladování zahrnují práci skladníků, údrţbu 

skladu a jejich provoz, nájemné, apod. Stanovují se většinou vzhledem k průměrné výši 

zásob na skladě. 

Při výpočtech se v modelu řeší počet dodávek, celkové náklady na pořízení zásob, 

celkové náklady na skladování zásob, celkové náklady strategie řízení skladu. 

Optimalizovat můţeme velikost dodávek, jejich počet a délku dodávkového cyklu, a 

signální hladinu zásob s cílem minimalizovat celkové náklady. 

Kromě modelů zásob EOQ se můţeme setkat s modely POQ, jde o model 

periodicky doplňovaných zásob, kde je rychlost doplňování konečná, nebo různými 

modifikacemi a variantami obou výše zmíněných modelů (uvaţování opčního nebo 

diferenciálního rabatu, moţnost přechodného nedostatku, víceproduktové modely, 

atd.).“[20] 

 

 
Obrázek 12 – Zubový model pro objednání zásob (vlastní tvorba)  
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3. O SPOLEČNOSTI AISAN INDUSTRY CZECH S.R.O. 

 

„Společnost Aisan Industry Czech s.r.o. (dále jen AIC) se specializuje na výrobu 

součástí palivového systému automobilů, které musí splňovat náročné poţadavky na 

vysokou přesnost a dlouhou ţivotnost. Díky stálé technické inovaci v oblasti palivových 

systémů a splňování nároků na bezpečnost a komfort, hraje významnou roli v rozvoji 

automobilového průmyslu. Cílem práce společnosti je zvýšení přínosu automobilu do 

ţivota lidí a sníţení dopadu na ţivotní prostředí. Neustálé posouvání hranice kvality 

automobilů dle přání a poţadavků zákazníků. Pohodlí pro lidi, společnost a Zemi.“[12] 

 

 
Obrázek 13 – logo společnosti (interní dokumentace AIC) 

 

Sídlo společnosti se nachází v průmyslové zóně města Loun, 60 kilometrů od centra 

Prahy. Společnost Aisan Industry Czech v současné době zaměstnává okolo 600 

pracovníků. V roce 2011 proběhlo spojení společnosti Aisan Industry Czech (nynější C-

Plant) se sesterskou společností Aisan Industry Louny (nynější L-Plant), která sídlí pouze 

několik desítek metrů od C-Plant.  

Vlastníky společnosti jsou korporace Aisan Industry co., LTD s 95% podílem a 

Toyota Tsusho Corporation s 5% podílem. Přičemţ obě uvedené korporace jsou součástí 

Toyota Group. Z toho také do značné míry vyplývá skladba zákazníků společnosti. 

 

 

Zákazníci společnosti 
 

Hlavním zákazníkem společnosti je pochopitelně Toyota, do jejíchţ továren AIC 

dodává ať uţ přímo (Tier 1) nebo zprostředkovaně (Tier 2 a 3) zhruba 65% výrobků. 

Dalšími zákazníky jsou: 

 

C-Plant 

Toyota, Abtovaz, Ford, Fiat, Aprilia, Piaggio, Harley Davidson, Peugeot, Citroen a 

Magneti Marelli. 

 

L-Plant  
Toyota a Renault, Land Rover, Jaguar, Suzuki, Dacia a Honda 

 

 

Výrobky společnosti  
 

Závod C-Plant se specializuje na výrobu elektrických palivových čerpadel 

(Electronic Fuel Pump – EFP; Obrázek 14 – první zleva) a palivových modulů (Fuel Pump 

Module – FPM; Obrázek 14 - uprostřed), které slouţí k dopravě paliva z nádrţe do 
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vstřikovacího systému automobilu. V současné době se čerpadlo vyrábí v několika 

modifikacích pro různé druhy automobilů a motocyklů. Palivové moduly jsou vyráběny 

taktéţ v několika modifikacích pro různé druhy automobilů. V červenci 2008 dále přibyla 

výroba filtračních jednotek (Canister; Obrázek 14 – první zprava) pro automobily značky 

Ford. 

Závod L-Plant se specializuje na výrobu hliníkových odlitků za pouţití technologie 

vysokotlakého lití a na následnou montáţ části z těchto výrobků. Hlavní podíl produkce 

zastávají škrtící klapky (Obrázek 15 – vlevo), nicméně postupem času se do výroby zavádí 

další hliníkové součásti. Například drţák kapoty (Obrázek 15 – vpravo) a různé části 

motorů. 

 

 

 
Obrázek 14 – Výrobky haly C [12] 

 

 

 
Obrázek 15 – Výroby haly L (interní dokumentace AIC)  
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4. POPIS PLÁNOVACÍHO SYSTÉMU FPM (Fuel Pump 

Module) VE SPOLEČNOSTI AISAN INDUSTRY CZECH 

S.R.O. 

 

Plánování výroby na hale FPM slouţí k naplánování výroby finálních artiklů na 

linkách 3550, 3555 a 3560. Na ostatní výrobní linky, respektive podlinky se informace o 

výrobním plánu přenáší pomocí systému kanbanových karet (viz strany 9 a 10). Výjimku 

tvoří vstřikovací lisy (linka 3510), které plánují operativně přímo mistři výroby, a to 

z důvodu omezené skladovací zásoby, údrţby forem a různých technologických časů 

chladnutí materiálu. 

 

Plánovací systém je realizován v software Microsof Office Profesional Plus 2010 – 

Excel. Přičemţ se zároveň opírá o firemní informační systém QAD. V příloze je moţné 

najít DFD (data flow diagram) úrovně 0 celého plánovacího systému (příloha 1). 

 

 

4.1.  PŘÍPRAVA ROČNÍHO PLÁNU (Annual Plan) 
 

Cílem zpracování ročního plánu je hrubý pohled na vytíţení kapacit jednotlivých 

výrobních procesů, od kterých se odvíjí zabezpečení lidských zdrojů. Připravený plán je 

vstupem pro další analýzy týkající se stavu zásob, materiálového toku, manipulační 

techniky a podobně. Roční výrobní plán pro další období musí být připravený do konce 

aktuálního kalendářního roku. Na základě dlouhodobých zákaznických výhledů (3-

ročních) se připravuje roční plán výroby, tzv. Annual Plan (Obrázek 16). Dlouhodobý 

zákaznický výhled je zasílaný prodejním oddělením ACE (Aisan Corporation Europe) a je 

revidovaný kaţdý půlrok. 

Zpracování dat do podoby ročního plánu výroby má na starost pracovník oddělení 

Production Control, PCL (vedoucí logistiky). Měsíční hodnoty dlouhodobého výhledu se 

zpřesňují na základě zpětné vazby na aktuální verzi plánu expedic, ve které se nachází 

aktuální zákaznické výhledy na 2-3 měsíce. Na základě těchto informací je prováděna 

interpolace dle počtu pracovních dní v jednotlivých měsících. 

 

 
Obrázek 16 - Annual Plan (vlastní tvorba)  
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4.2.  PŘÍPRAVA PLÁNU EXPEDIC (Shipping Plan FPM) 
 

Po schválení ročního plánu vedením společnosti jsou hodnoty přetransformovány 

do denního plánu expedic, tzv. Shipping Plan FPM, který je připraven na období 6 měsíců 

(Obrázek 17). Za tuto a všechny následující činnosti popsané v tomto dokumentu 

zodpovídá pracovník oddělení Production Control, PCS (specialista logistiky). 

 

 

 
Obrázek 17 – Shipping Plan FPM (vlastní tvorba) 

 

Zákaznické výhledy jsou zasílané zákazníky v předem specifikovaných časových 

intervalech (např. týdně) a komunikačních kanálech (např.: EDI). Na základě těchto 

zákaznických výhledů se pravidelně aktualizuje plán expedic. V plánu expedic jsou pak 

primárně uvedeny hodnoty vycházející z přesných zákaznických odvolávek, tj. objednávek 

a výhledů, přičemţ výše uvedená data z ročního plánu jsou pouţita aţ pro další období, 

které není pokryto přesnými zákaznickými rozvrhy. 

Plán expedic dále slouţí jako podklad pro další reportingové tabulky, tj. například 

report výkyvů v zákaznických odvolávkách – Forecast Fluctuation (Obrázek 18) a 

souhrnný měsíční report – Monthly Summary (Obrázek 19).  

 

 

 
Obrázek 18 – Forecast Fluctuation (vlastní tvorba) 

 

Forecast fluctuation slouţí ke sledování výkyvů v zákaznických objednávkách a 

jako poklad při zdůvodňování přijatých akcí, jako jsou změny objednávek materiálu, 

změny směnnosti výrobních linek, přesčasů, popřípadě je pouţit při obhajobě přepravních 

vícenákladů (například nouzové letecké zásilky u materiálu z Japonska. 
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Report Monthly Summary slouţí jako zjednodušený a ucelený přehled výrobního 

plánu a plánu expedic při poradách s managementem společnosti. V základní verzi 

(některé sloupce pouţívané pro výpočet jsou standardně skryty) zobrazuje sumu plánu 

expedic na měsíc, průměrnou zásobu ve dnech (výrobních), výrobní plán, respektive 

výrobní realitu (u měsíců, které jiţ proběhly) a stav skladu zásob ke konci měsíce. 

 

 

 
Obrázek 19 – Monthly Summary (vlastní tvorba) 

 

 

4.3.  PŘÍPRAVA MĚSÍČNÍHO PLÁNU (Production Plan FPM) 
 

Měsíční výrobní plán – Production Plan FPM (Obrázek 20) zpřesňuje roční výrobní 

plán na základě upravených zákaznických poţadavků. Tyto plány se standardně připravují 

na období 6 měsíců. A slouţí k naplánování výroby finálních výrobních linek. Podprocesy 

nejsou plánovány, ale řízeny tahem, metodou Kanban. 

Soubor udává denní výrobní poţadavek (Daily Plan), porovnává jej se skutečným 

vyrobeným mnoţstvím (Daily Reality) a vypočítává a zobrazuje případný rozdíl 

(Difference). Dále na základě plánovaného mnoţství, skutečně vyrobeného mnoţství a 

plánu expedic (Shipping Plan), přepočítává plánovaný (Total Inventory Plan) a skutečný 

(Total Inventory Reality) stav skladu. 

Výroba musí být plánována tak, aby se zásoby pohybovaly v hranicích vymezených 

firemními cíli a zároveň tak, aby byly uspokojeny zákaznické poţadavky. Plánovaný a 

skutečný stav skladu jsou pak porovnávány s minimální poţadovanou bezpečnostní 

zásobou a s hodnotou maximálního poţadovaného skladu. V případě rozporu je tento 

vyznačen oranţovou barvou.  

Pokud dojde k tomu, ţe aktuální kapacita výrobní linky není adekvátní, je o tomto 

faktu informováno vedení společnosti, které následně rozhodne o případném náboru 

pracovníků či přesčasových směnách.  
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Obrázek 20 – Production Plan FPM (vlastní tvorba) 

 

4.3.1. KONTROLA ZÁSOB 
 

Skutečný počet vyrobených kusů, respektive kusů odvedených na sklad expedice je 

zapisován na konci kaţdé směny pracovníky skladu do přehledu hotových výrobků 

přijatých na sklad expedice (Obrázek 21), na základě tohoto dokumentu je pak vyplněna 

tabulka výrobní reality – Production Result FPM (Obrázek 22). Odtud jsou data 

automaticky nahrána do měsíčního plánu pro další zpracování. 

 

 
Obrázek 21 - Přehledu hotových výrobků přijatých na sklad expedice Modulů (interní 

dokumentace AIC) 

 

 
Obrázek 22 - Production Result FPM (vlastní tvorba)  
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Aktuální stav zásob, jako i vývoj na nejbliţší období, se pak sleduje v měsíčním 

výrobním plánu. Stav zásob se v dokumentu aktualizuje týdně na základě dat z firemního 

informačního systému QAD a fyzické inventury zásob finálních výrobků. V případě, ţe 

hladina zásob klesne pod kritickou hranici, je PCS plánovač povinen informovat konkrétní 

výrobní úsek, který musí zabezpečit doplnění těchto zásob na přijatelnou úroveň. 

 

 

4.3.2. PŘÍPRAVA DENNÍHO PLÁNU 
 

Denní plán (Obrázek 23) je připravován na základě dat z měsíčního plánu výroby. 

Slouţí v podstatě jako zjednodušený denní přehled pro pracovníky výroby a skladu, ale 

především slouţí k detailnímu rozplánování pořadí, v jakém proběhne výroba jednotlivých 

modelů. Toto je velice důleţitý krok, protoţe správné naplánování návaznosti jednotlivých 

modelů má přímý dopad na efektivní výstup linky. Jedná se o to, ţe určité modely 

(především na lince 3555) se skládají převáţně ze stejného materiálu a tak v případě jejich 

naplánování za sebe ušetří pracovníci výroby kaţdý den několik desítek minut, které by 

jinak museli věnovat přestavbě linek. Na lince 3550 je pak nutné plánovat změny modelů 

vţdy mezi směny, protoţe přestavba linky v tomto případě trvá cca 30minut. 

Dalším bodem je pak snaha o výrobu pokud moţno co největší dávky daného 

modelu, a to jak z důvodů popsaných výše, tak kvůli nutnosti kontroly prvních vyrobených 

kusů z dávky po změně modelu oddělením kvality. To vše však musí proběhnout bez 

ohroţení expedic a při zachování předepsaného rozpětí zásob, tj. minimální poţadované 

bezpečnostní zásoby a hodnoty maximálního poţadovaného skladu.  

Denní výrobní plán je připravován vţdy nejpozději jeden den předem a v rámci 

výrobního dne je fixní. Výjimkou, pak tvoří nestandardní situace při plánování (viz níţe). 

Doba, na kterou je denní plán připravován je do jisté míry variabilní a závisí hlavně na 

plánované přítomnosti, respektive nepřítomnosti plánovače, obvykle se jedná o rozmezí tří 

aţ šesti výrobních dní. 

 

 

 
Obrázek 23 – Denní Plán (vlastní tvorba)  
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Denní plán je následně rozeslán elektronickou poštou pracovníkům skladu a 

oddělení výroby, kvality, řízení projektů a dalším. Dále je vytištěna papírová verze, která 

je vyvěšena na skladě FPM a v oddělení výroby. 

Na základě vytištěné verze pracovníci skladu (UW – utility warehouseman) naplní 

zásobníky (Obrázek 24) výrobními kanbany, tzv. Plexi (Obr. 13 – Plexi). Takto naplněné 

zásobníky pak slouţí k řízení výrobních linek.  

 

 
Obrázek 24 – Zásobníky na Plexi (vlastní tvorba) 

 

 

V případě, ţe aktuální výrobní kapacita linky není pro výrobní plán dostatečná 

(například z důvodu poruchy strojů či vyšší nemocnosti pracovníků), můţe dojít k 

nesplnění výrobního plánu na daný výrobní den. Pokud takováto situace nastane, mistr 

výroby přesune nezpracovaná plexi do příslušného zásobníku na dluhy. 

Při zpracování výrobních dluhů na lince 3550 se pracovníci výroby řídí pole 

algoritmu uvedeného na obrázku (Obrázek 25).  

Na lince 3560 (canister line) jsou dluhy vyráběny vţdy v případě, ţe na konci dne 

zbyla volná kapacita. Toto zjednodušení umoţňuje fakt, ţe na této výrobní lince se 

fakticky vyrábí pouze jeden finální výrobek, liší se pouze číslo artiklu a zákazník. Není 

tudíţ potřeba měnit model, nástroje ani zaváţet nový materiál. 

Zpracování dluhů na lince 3555 je řízeno „akčně“. Systém je v tomto případě 

nastaven tak, ţe se vyrábí jeden model za druhým podle plánu, v případě zpoţdění tak 

pouze dojde k pozdější výrobě finálního artiklu, ale zpoţděné palety se nijak dále 

neodkládají. Výjimku tvoří případy, kdy není k dispozici materiál z důvodu nestandardní 

situace na některé ze zásobovacích linek. Tyto případy se pak řeší individuálně, viz 

následující kapitola.   
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Obrázek 25 - Algoritmus zpracování dluhů výroby na lince 3550 (vlastní tvorba) 

 

 

4.3.3. NESTANDARDNÍ SITUACE PŘI PLÁNOVÁNÍ 
 

Pod nestandardní situací v případě plánování chápeme zásah do závazného plánu 

výroby. Příčina můţe být 

 fluktuace ve výhledu zákazníka 

 nestandardní (extra/nouzová) objednávka zaslaná zákazníkem 

 problém s dodávkou materiálových komponent 

 pozastavení výroby z důvodu kvalitativních problémů 

 poruchy strojů 

 

Pokud příčina ovlivní běţný denní plán výroby, je PCS plánovač povinný tuto 

skutečnost oznámit výrobě, a operativně dohodnout akci na danou skutečnost.  
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4.4.  PŘÍPRAVA NÁKUPNÍHO PLÁNU (Purchasing Plan FPM) 
 

Plán nákupu – Purchasing Plan FPM (Obrázek 26) slouţí k sledování stavů 

jednotlivých nakupovaných komponent, vedení evidence dodávek komponent a k určení 

správného termínu a mnoţství pro nové objednávky. 

 

 

 
Obrázek 26 – Purchasing Plan FPM (vlastní tvorba) 

 

 

Jednotlivé komponenty jsou uskupeny do skupin podle dodavatele. U kaţdé 

komponenty jsou, pak sledovány 4 základní ukazatele: 

Delivery, neboli dodávka zobrazuje objednanou nebo plánovanou kvantitu dané 

komponenty, přičemţ tyto se dále dělí a barevně rozlišují do pěti skupin.  

 Fotecast – označuje se ţlutou barvou a značí plánovanou, dodávku, která můţe být 

zaslána jako informativní výhled pro dodavatele. 

 Not confirmed PO – označuje se oranţovou barvou a značí plánovanou objednávku, 

která jiţ byla vystavena, ale zatím nebyla dodavatelem potvrzena. 

 Confirmed PO – označuje se zelenou barvou a značí dodávku, která byla objednána 

a potvrzena dodavatelem. 

 Delivered PO – označuje se modrou barvou a značí dodanou zásilku. 

 Special events – označuje se fialovou barvou a značí mimořádné události (například 

vrácení reklamovaných kusů dodavateli, dodání nekompletní dodávky a podobně) 

 

Consumption, neboli spotřeba se vypočítává na základě aktuálního měsíčního 

výrobního plánu (Production Plan FPM) a struktur výrobků (tj. kusovník udávající 

spotřebu komponent do finálních výrobků). Matici spotřeby lze nalézt v příloze Soupis dílů 

FPM. (příloha 2).  
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Inventory, neboli zásoba, udává stav skladu ke kalendářnímu dni. Hodnoty z 

tohoto řádku jsou průběţně kontrolovány a aktualizovány na základě automaticky 

generovaných inventur skladu z firemního informačního systému QAD („Inventory Check 

point“). Tato kontrola je prováděna buďto v intervalech jednoho měsíce nebo vţdy před 

vystavením objednávky. Tyto hodnoty jsou průběţně porovnávány s minimální 

poţadovanou bezpečnostní zásobou a s hodnotou maximálního poţadovaného skladu tak, 

aby se zásoby pohybovaly v hranicích vymezených firemními cíly. V případě rozporu je 

tento automaticky vyznačen příslušnou barvou… 

 Rudá – značí minus, tedy situaci, kdy fakticky hrozí zastavení výrobní linky v 

důsledku nedostatku materiálu. 

 Světle červená – hodnota skladu je pod hladinou bezpečné zásoby. 

 Světle oranžová – přeskladnění. 

 

V případě, ţe takováto situace nastane, je úkolem pracovníka logistiky PCS 

(operativní nákupčí/plánovač) aby se v rámci moţností dodavatele a přeplánováním výroby 

snaţil hrozící nebezpečí eliminovat. 

Turnover, neboli obrátkovost. Udává stav skladu vztaţený k měsíční spotřebě a k 

počtu pracovních dní v měsíci. Tedy dobu (ve dnech), za kterou se při průměrném 

měsíčním plánu zásoba komponent zpracuje). 

 

 

Soupis dílů FPM 
 

Dokument soupis dílů FPM (příloha 2), slouţí jako orientační přehled pro 

pracovníka operativního nákupu PCS (nákupčího FPM). Kromě číselného označení a 

názvů výrobků a dodavatelů udává:  

 počet kusů komponent na finální výrobek,  

 minimální objednatelné mnoţství,  

 kontaktní osoby u dodavatele,  

 termíny, do kdy je nutné vystavit objednávky,  

 frekvenci dodávek zboţí,  

 potřebu zasílání dlouhodobých výhledů dodavateli,  

 dobu přepravy,  

 kontaktní osobu přepravce,  

 přepravní podmínky 

 

 

Objednávka 
 

Na základě podkladů z výše uvedených dokumentů (Purchasing plan FPM a Soupis 

dílů FPM) a ceníku komponent spravovaným PL (vedoucí oddělení strategického nákupu), 

vystaví PCS nákupní objednávku (příloha 3) v informačním systému QAD.   
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Rozpisy dodávek 
 

V případě, ţe se jedná o „sloţitější“ případ objednávky, kdy je na jedné objednávce 

značný počet komponent rozloţený na několik termínů dodání, vyplní PCS rozpis 

dodávek. Tento je následně přiloţen k objednávce ze systému QAD. Objednávka ze 

systému QAD v takovém případě uvádí u kaţdé poloţky (artiklu) kumulativní mnoţství, 

které je následně rozděleno na menší dodávky podle rozpisu. 

Tyto rozpisy se pak liší dodavatel od dodavatele. Jeden z jednodušších rozpisů je 

vyobrazen na obrázku níţe (Obrázek 27). Dodavatelům s početnějším portfoliem jsou 

zasílány komplexní reporty (viz příloha 4). 

 

 

 
Obrázek 27 – Rozpis dodávek dodavateli Eurokak (vlastní tvorba) 
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5. NÁVRH A APLIKACE ZLEPŠENÍ STÁVAJÍCÍHO 

SYSTÉMU 

 

Následující kapitola pojednává o inovacích plánovacího systému FPM. Všechny 

níţe uvedené inovace byly připravovány v druhém pololetí roku 2012, tedy v době, kdy 

byla psána tato bakalářská práce. Aplikovány pak byly 2.1.2013, a to s výjimkou změny 

metodiky výpočtu spotřeby materiálu v Purchasing plan FPM (5.2.), která byla do praxe 

uvedena o několik měsíců dříve kvůli nutnému předstihu při plánování dodávek materiálu. 

 

 

5.1.  Zrušení tabulky Production Result FPM 
 

Tabulka Production result FPM (4.3.1 / Obrázek 22) byla původně koncipována 

jako zjednodušený náhled do výrobního plánu pro pracovníky oddělení výroby, kde bude 

moţné kontrolovat výrobní plán a dluhy výroby. Následně pak pracovníci výroby 

(konkrétně mistři výroby) měli sami zapisovat výslednou výrobu jednotlivých směn. 

Praxe ovšem ukázala, ţe je lepší, kdyţ výslednou výrobu zapisuje sám plánovač, 

protoţe při zapisování výroby třemi různými mistry výroby (aţ 3 směny) docházelo ke 

značné chybovosti, kterou pak plánovač musel, tak jako tak, sám dohledat a napravit. 

Druhý výše uvedený důvod (zjednodušený náhled do výrobního plánu) časem také pozbyl 

na smyslu, protoţe se pracovníci výroby po několika měsících od uvedení do praxe začali 

bez problémů orientovat ve sloţitějším Production plan FPM (4.3).  

Tím pádem odpadly všechny důvody pro pouţívání a údrţbu tabulky Production 

result FPM, a tak bylo přistoupeno k eliminaci této tabulky. Výsledná výroba se nyní 

zapisuje přímo do řádku v Production plan FPM, do kterého se původně automaticky 

stahovala z Production result FPM. 

 

 

5.2.  Změna metodiky výpočtu spotřeby materiálu v Purchasing plan 

FPM 
 

Výpočet spotřeby materiálu je sice v principu velice jednoduchá záleţitost. Co je 

však, při plánování v excelu, nad míru náročné je údrţba vzorců. Tento problém se obecně 

vyskytuje v kaţdé větší tabulce. Ale co teprve v případě kdy máme tabulku s 550 řádky a 

50 sloupci a v téměř všech buňkách je nějaký vzorec nebo odkaz? A co kdyţ je těchto 

tabulek aktuálně pouţíváno 6 (tj. šesti měsíční plánování)? A to je jen jeden soubor – 

Purchasing plan.FPM… Je to spousta informací a riziko vzniku chyby je v takovémto 

mnoţství dat opravdu vysoké.   
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Pomineme-li riziko pouhého překlepnutí či umazání buňky při zadávání dat, 

kterému se dá částečně předejít pouţitím zamykání listů (respektive jejich částí – buněk se 

vzorci), narazíme na mnohem větší problém – nutnost aktualizace vzorců v důsledku 

změny projektu. Řešením je pečlivost a snaha o minimalizaci nutnosti vstupů ze strany 

plánovače.  

Ve staré verzi nákupního plánu (Obrázek 28), která byla pouţívána do prosince 

2012, byl výpočet spotřeby materiálu na jednotku finálního výrobku řešen za pouţití excel 

funkce suma, popřípadě suma krát koeficient spotřeby či zmetkovitosti. Její pouţití bylo 

jednoduché a relativně přehledné. Bohuţel praxe ukázala, ţe aktualizace těchto vzorců při 

změně projektu je velmi náročná.  

 

 
Obrázek 28 - Purhcasing plan FPM - vzorce spotřeby (vlastní tvorba) 

 

V případě, ţe došlo k překlepnutí, či chybnému zapsání struktury (tj. finální 

výrobky spotřebovávající daný materiál) do aktualizovaného vzorce, bylo velmi obtíţné 

tuto chybu dohledat a eliminovat. Proto bylo rozhodnuto o zavedení alternativního způsobu 

výpočtu spotřeby materiálu.  

Jednalo se o pouţití excel funkce svyhledat, která při správném pouţití prohledá a 

porovná soubor buněk na shodu artiklu a v případě shody načte buňku v určité vzdálenosti 

(tj. denní plán) a zkopíruje hodnotu do příslušné buňky do předem zvolené buňky (schéma 

na obrázku níţe - Obrázek 29). Překopírované hodnoty denního plánu jsou pak prostě 

sečteny.  
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Vzhledem k tomu, ţe v době psaní této práce byla nová metodika pouţívána pouze 

4 měsíce (za tu dobu nebyla nalezena ţádná chyba způsobená nesprávným zadáním 

struktury do plánu spotřeby), lze zhodnocení zavedené nové metodiky udělat pouze 

subjektivně… Údrţba je jednoznačně přehlednější a rychlejší. Bohuţel se zdá, ţe poněkud 

vzrostlo mnoţství výpočtů, které musí procesor uskutečnit, a tak dochází ke znatelnému 

zpomalení přepočtů při zadávání dat do plánu.  

 

 
Obrázek 29 - Purhcasing plan FPM - funkce svyhledat (vlastní tvorba)  

Hledá shodu 

Hledá hodnotu 

Kopíruje 

hodnotu 
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5.3.  Změna způsobu kontroly potenciálně nedostatkového materiálu 
 

Typický problém, se kterým se lze setkat v AIC je následující – zákazník pošle 

rozvrh poptávek na 2,5 měsíce. Dodavatel materiálu pro výrobu poţadovaných artiklů se 

nachází v Japonsku, poţaduje fixní objednávku na období 3-4 měsíce plus výhled na další 

dvě měsíční období. Lokalizace materiálu nepřichází v úvahu, protoţe Japonský dodavatel 

materiálu spoluvlastní společnost AIC a tudíţ si můţe dovolit být značně neflexibilní a 

neakceptovat téměř jakoukoli změnu objednávky. V úvahu, pak přicházejí pouze nákladné 

letecké dodávky. Tento „hororový“ příklad není smyšlený, ale jedná se o reálný případ pro 

56 ze 130 materiálů nakupovaných pomocí výše popsaného plánu.  

Vše je samozřejmě řešeno pouţitím ročních dat a interpolací zákazníkových dat, jak 

bylo popsáno v kapitole PŘÍPRAVA ROČNÍHO PLÁNU (Annual Plan). Dále jsou také 

nastaveny relativně vysoké bezpečnostní zásoby (lišící se dle artiklu). Nicméně zákazníci 

mají tendenci měnit své poţadavky, a to často „na poslední chvíli“, coţ můţe vést k 

riziku nedostatku materiálu pro zajištění výroby. A právě takové situace byly 

managementu společnosti prezentovány pomocí tabulky rizikového materiálu (Red Labels 

– Purchase – FPM Obrázek 30) 

Tato tabulka slouţila jako ucelený přehled a k týdennímu zaznamenávání informací 

o aktuálně rizikovém materiálu. Obsahovala – měsíc, dodavatele, číslo materiálu, název 

materiálu, rizikové datum nebo data, plánovanou zásobu k rizikovému datu, finální 

výrobek, který spotřebovává rizikový materiál a komentář.  

 

 
Obrázek 30 - tabulka rizikového materiálu (vlastní tvorba) 

 

 

Zadávání a aktualizace těchto informací bylo prováděno ručně, coţ bylo 

vyhodnoceno jako neefektivní a navíc tato data byla pro management stále příliš sloţitá. 

Proto bylo přikročeno k tvorbě tabulky Minimal turnover 2013 (Obrázek 31). 

Tato „reportovací“ tabulka je napojena na Purchasing Plan FPM v němţ prohledá 

řádky obrátkovostí materiálu (Turnover), určí měsíční minimální hodnoty a ty zapíše. Ve 

výsledku je tedy vidět postupný vývoj situace zásob materiálu. Do budoucna je uvaţováno 

o aplikaci filtrů tak, aby bylo moţno pro management společnosti vyfiltrovat pouze 

nejkritičtější materiály a zvýšit tak přehlednost reportu. Další podstatnou výhodou je 

samozřejmě automatizace procesu přípravy reportu rizikového materiálu.  
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Obrázek 31 - Minimal turnover (vlastní tvorba) 
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ZÁVĚR 

 

Vzhledem k povaze této práce je moţné její budoucí pouţití coby manuálu logistiky 

pro výrobní halu C-Plant FPM. Ačkoli společnost AIC funguje jiţ poměrně dlouhou dobu, 

podobný dokument zabývající se touto oblastí zde, bohuţel doposud chyběl. Důvodem 

byla především značná zaměstnanecká fluktuace na oddělení logistiky C-Plant, vytíţení 

pracovníků a v neposlední řadě také o fakt, ţe celý systém se stále průběţně vyvíjí.  

To co původně začínalo, jako několik tabulek, které jsem si po nástupu do 

společnosti vytvořil k obrazu svému. Stávající systém mi totiţ v mnohém nevyhovoval, a 

to především z důvodu minimální automatizovanosti. Za čtyři a půl roku mého působení ve 

společnosti, a po poţadavcích managementu na další a další reportingové prostředky se 

můj systém velmi rozrostl, a to do té míry, ţe jakékoli další úpravy (například přidání 

nového projektu) jsou nyní časově velice náročné. 

Před několika lety proběhl ve společnosti AIC pokus implementovat APS 

(Advanced Planning System) od společnosti Preactor International Ltd, tj. plánovací 

nástavbu na firemní informační systém QAD. Tento projekt, bohuţel skončil kvůli 

přemrštěným nákladům, neadekvátnímu časovému fondu pracovníků a nedostatečné 

podpoře od společnosti, která tuto zakázku získala.  

Při uvedeném pokusu o zavedení jsme narazili na mnohé problémy, se kterými si 

implementující společnost nedovedla poradit. Jednalo se například o vysokou obtíţnost 

struktury výroby na oddělení vstřikovacích lisů. 

Pro zavedení APS bychom byli bývali museli obětovat určité zavedené standardy, 

které by APS neumělo zohlednit. Jednalo by se například o sekvencování podobných 

modelů (skládajících se z velké části z obdobných komponent, vyuţívající obdobné 

nástroje a tím vzniklá úspora při změně modelu - linka 3555) nebo změny modelů mezi 

směnami (pro změnu linky není potřeba plný počet operátorů, kteří by při změně modelu 

v rámci směny zaháleli, mezi směnami jsou však buďto v šatně nebo na meetingu 

s předchozí směnou - linka 3550). Toto jsou praktiky, které výrazně šetří čas pracovníků 

výroby i transportérů zaváţejících linky a zvyšují tak efektivitu linek. O tuto zvýšenou 

efektivitu bychom přišli, čímţ by průběţně vznikali další skryté vícenáklady, coţ je dle 

mého názoru v přímém rozporu s prvotním důvodem pro zavedení plánovacího 

informačního systému tohoto typu – úspory. 

Ačkoli obecně jsem zastáncem plánování v excelu kvůli jeho flexibilitě, s postupem 

času mne trochu mrzí, ţe se nám výše uvedený systém APS nepodařilo na hale FPM 

zprovoznit, zkrátka proto, ţe takový je v současné době trend. Na druhou stranu v případě 

zavedení APS by, dle mého názoru, celý systém nebyl schopen dostatečně flexibilně 

reagovat na změny. V důsledku čehoţ by vyţadoval větší bezpečnostní zásoby, které se 

nám naopak daří čím dál tím více eliminovat a tím dále sniţovat náklady společnosti. 
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