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Anotace: 

Tématem bakalářské práce je outsourcing logistiky v oblasti skladování 

obalového materiálu. V práci je charakterizována společnost, která využívá danou 

službu. Teoretická část je věnována outsourcingu a logistice, praktická část 

charakterizuje celý proces materiálového toku obalů v rámci projektu Just-in-time. 
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Summary: 

The theme of this work is outsourcing logistics of storing packaging 

material. The work is characterized by a company that uses the service. The 

theoretical part is devoted to outsourcing and logistics, practical part describes the 

process of packaging material flow in the framework of Just-in-time. 
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1 Úvod 

Tématem této bakalářské práce je outsourcing logistiky ve firmě Teva 

Pharmaceuticals CR, s. r. o. 

Stále více společností se přiklání k využití outsourcingu logistiky, protože 

umožňuje snížit náklady, zvýšit konkurenceschopnost a přitom se společnost 

může naplno věnovat hlavní činnosti, aniž by se podniky zatěžovaly vysokým 

nárůstem investic. 

V práci popisuji postup činností pro příjem, skladování a výdej zásob 

spadající pod dodavatele služby, firmu TQM. Tyto postupy používají všichni 

zaměstnanci nákupního, skladovacího, výrobního oddělení a oddělení kvality, kde 

se uplatňuje proces Just-in-time. 

Tyto procesy outsourcingu se používají k zajištění manipulace, skladování, 

značení, přípravy a sestavování zboží v prostoru konsignačního skladu takovým 

způsobem, aby byly zajištěny všechny stávající normy platné ve firmě Teva. 

Cílem bakalářské práce je provést analýzu systému zásobování ve firmě 

Teva Pharmaceuticals CR, s. r. o. Toto téma jsem si vybral, protože firma Teva je 

jedením z největších zaměstnavatelů na Opavsku a zajímalo mě, jakým způsobem 

se dovede uplatnit outsourcing materiálových toků v takovém velkém měřítku. 

V současné době se výrobky od sebe mnoho neliší, jejich kvalita je 

srovnatelná, reklama je stejně masivní a možnost odlišení se začínají 

soustřeďovat do oblasti poskytování služeb zákazníkům a snižování nákladů 

spojených s řízením a vlastní realizací materiálových toků. Rozhodujícím faktorem 

je reakční rychlost dodavatele, který se v konkurenčním boji zasloužil o stále 

rychlejší procesy materiálových toků. A toto je hlavní cíl logistiky, být rychlejší než 

konkurence. 
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2 Charakteristika firmy 

Společnost Teva Czech Industries s.r.o., dříve známá jako Galena, se 

sídlem na severní Moravě v Opavě - Komárově se zabývá výrobou 

farmaceutických výrobků. Nyní patří mezi 10 největších firem na českém 

farmaceutickém trhu s působností ve více než deseti terapeutických oblastech. 

Teva exportuje své výrobky do mnoha zemí světa, kde splňují standardy kvality, 

na kterých se podílí více než 1500 zaměstnanců. 

Je součástí mezinárodní farmaceutické společnosti Teva Pharmaceutical 

Industries Ltd. se sídlem v Izraeli. Teva je se svým globálním portfoliem, více než 

1300 molekul, největším výrobcem generických1 léčiv s přítomností ve více než 60 

zemích. V roce 2010 dosáhly její prodeje 16,6 mld. amerických dolarů. 

 

2.1 Historie 

Jedná se o jeden z nejstarších farmaceutických podniků ve střední Evropě, 

s více než 120letou tradicí produkce léčiv.  

Historie firmy se začíná psát roku 1883, kdy Gustav Hell zakládá společnost 

GUSTAV HELL & Company vyrábějící kromě farmaceutických výrobků a 

cukrovinek i sodovou vodu a sladové extrakty. V roce 1939 se firma přejmenovala 

na HELCCO a. s.  

Po 2. světové válce byla jako německá firma znárodněna a následně 

začleněna do podniku Spojené farmaceutické závody. Roku 1948 započínají 

experimenty se žitem uměle infikovaných námelem. O čtyři roky později se podnik 

přejmenoval na GALENA Opava, který měl kromě výroby léčiv zaměření i na 

pěstování rostlinných kultur, technologie extrakce a výrobu tinktur.  

Firma IVAX Corporation se roku 1994 stává majoritním akcionářem 

společnosti a roku 2001 dostává nové obchodní jméno IVAX-CR. O rok později 

získává společnost Ivax Corporation 100% podíl ve společnosti a dochází ke 

změně obchodního jména a právní formy na IVAX Pharmaceuticals s.r.o.  

                                            
1
 Generika jsou ekvivalenty k originálním léčivům, co se týče lékové formy, síly, cesty 

podání, kvality, charakteru účinku a zamýšleného použití. 
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Roku 2006 došlo k integraci firem IVAX Corporation a Teva. O 3 roky 

později se firma přejmenovala na Teva Czech Industries s.r.o. 1. září 2010 byl do 

ostrého provozu spuštěn nový závod na výrobu pevných lékových forem. 

 

2.2 Předmět podnikání 

Společnost se zabývá širokou škálou činností. Její působení zahrnuje 

výrobu širokého spektra farmaceutických výrobků, jejich distribuci a prodej. 

Předmětem podnikání je: 

 výroba léčivých látek, 

 výroba sterilních léčivých přípravků (tekuté lékové formy), 

 výroba nesterilních léčivých přípravků (aerosoly, kapalné a pevné lékové 

formy), 

 výroba a uvádění uznaného osiva a sadby do oběhu, 

 výroba, nákup, prodej, dovoz, vývoz, vývoj a skladování omamných a 

psychotropních látek a prekursorů2 v souladu s povolením Ministerstva 

zdravotnictví dle zákona č. 167/1998 Sb., 

 výroba galenických přípravků, tinktur a extraktů, 

 výroba, dovoz a distribuce prostředků zdravotnické techniky, 

 distribuce léčiv, 

 výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných 

jako výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, hořlavé, vysoce 

toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, 

nebezpečné pro životní prostředí, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, 

senzibilizující a prodej chemických látek a chemických přípravků 

klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické, 

 činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence, [3] 

 

 

                                            
2
 výchozí látka, částice, z níž vzniká chemickou přeměnou výsledný produkt 
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2.3 Divize 

Společnost Teva je členěna na dvě divize, které vyrábějí různé 

farmaceutické přípravky. Divize Pharma vyrábí, balí a prodává sterilní a nesterilní 

roztoky, tablety a měkké želatinové tobolky. Divize TAPI vyvíjí a vyrábí účinné 

farmaceutické látky a rostlinné extrakty. 

2.3.1 Pharma 

Divize Pharma vyrábí, balí a prodává generické léčivé přípravky. Produkce 

léčivých přípravků dosahuje 60-65% podílu z celkového objemu výroby podniku za 

rok. Provoz divize je zabezpečen těmito útvary: Výroba 

 Kvalita 

 Materiálové hospodářství 

Útvar Výroba se zaměřuje na výrobu a balení léčiv v kapalných a pevných 

formách.  

Mezi kapalné formy léčiv patří sterilní roztoky (oční kapky) a nesterilní 

roztoky, suspenze a emulze (ústní, nosní a ušní kapky, ústní roztoky, nosní a ústní 

spreje) Divize Pharma produkuje kolem 2,5 milionů litrů v kapalných lékových 

formách plněných do 65 milionů balení (velikost balení od 10 ml do 500 ml) 

Do skupiny pevných forem léčiv patří tablety, kterých se vyrobí 400 milionů 

kusů za rok v 15 milionech balení a měkké želatinové tobolky vyráběných 

v množství 21 milionu tobolek v 700 000 baleních. 

Útvar Kvalita řídí, kontroluje a garantuje kvalitativní parametry vstupů a 

výstupů. Na těchto činnostech se podílí čtyři oddělení. Oddělení Jištění jakosti 

zreviduje dokumentaci k 3 700 výrobních šarží, oddělení Kontroly jakosti uskuteční 

v průměru 68 000 vstupních a 57 000 výstupních analýz. Do tohoto útvaru patří 

také oddělení validace (ověřování) a mikrobiologie. 
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Materiálové hospodářství zajišťuje logistické, koordinační a obchodní 

aktivity. Plánovaná výroba obsahuje více než 1 000 druhů zboží, pro přímou 

výrobní spotřebu je nakupováno přes 3 500 položek, kapacita skladů 13 500 

paletových míst. Dodávky obalových materiálů se uskutečňují podle principu Just-

in-Time. Tento útvar také zavádí nové produkty pro, které zajišťuje zákaznický 

servis pro region střední a východní Evropy, USA, EU a ostatní trhy  

2.3.2 TAPI 

Divize TAPI vyvíjí a vyrábí účinné farmaceutické látky a rostlinné extrakty. 

Jako výchozí materiály slouží hlavně přírodní suroviny (komerčně využívané 

námelové alkaloidy), přičemž je v mnoha případech zabezpečována jak jejich 

polní produkce, tak šlechtění. Konečné výrobky jsou získávány separací a 

následujícím čištěním, velká část výrobků je připravována také prostřednictvím 

chemických úprav a syntéz. Provoz divize je zabezpečen čtyřmi útvary. 

V rámci útvaru Výroba experti v moderně vybavených laboratořích inovují a 

optimalizují výrobní postupy tak, aby byla dodržena maximální jakost výrobků a 

došlo k minimalizaci dopadů na životní prostředí. 

Útvar Kvalita je zodpovědný za tyto tři oblasti: 

 kontrola jakosti kontroluje kvalitu a s použitím nejnovějších laboratorních 

technik jsou realizovány laboratorní testy vyráběných substancí, 

 v oblasti jištění jakosti je nastavován a kontrolován systém Správné výrobní 

praxe (SVP) pro celou divizi TAPI Galena,  

 k procesům produkce a revize substancí je evidována dokumentace. 

Útvar Výzkum a vývoj se zaměřuje na metody oddělování a slučování 

účinných látek, analytické metody a jejich ověřování a nalezení nových polymorfů 

a jejich charakterizaci. 

Útvar Prodej a marketing se zabývá jak prodejem účinných farmaceutických 

látek a rostlinných esencí, tak prodejem práv na hotové lékové formy. Útvar se 

také podílí na získávání nových obchodních kontaktů, na zlepšování služeb 

zákazníkům, na rozšiřování a doplňování portfolia firmy a na zvyšování jakosti a 

konkurenceschopnosti produktů. 



Michal Carbol: Outsourcing logistiky 

 

6 
 

2.4 Hospodářské výsledky společnosti za rok 2012 

Společnost Teva dne 7. února 2013 oznámila finanční výsledky za celý rok 

2012, to je k 31. prosinci 2012. 

Celkové tržby dosáhly 20,3 mld. USD. Celoroční non-GAAP nárůst hodnoty 

dosáhl 5,35 USD, GAAP nárůst 2,25 USD. Nárůst čtvrtletních dividend 15%. 

Sdílený odkup ve výši 1,2 mld. USD za celý rok. Cash flow v rámci obchodní 

činnosti je ve výši 4,6 mld. USD za celý rok. [7] 

 

2.5 Bezpečnost, ochrana zdraví a životního prostředí 

Cílem firmy je stálé vylepšování vedení a výkonnosti podniku v oblasti 

Bezpečnost, ochrana zdraví a životního prostředí. 

Hlavním zájmem společnosti je: 

 vytvářet bezpečné a zdravé pracovní prostředí pro všechny 

zaměstnance a osoby v areálu společnosti, 

 vyžadovat dodržování zásad bezpečné práce, ochrany zdraví a 

životního prostředí od všech zaměstnanců a dodavatelů, 

 přijímat opatření ke snižování expozice nebezpečným chemickým 

látkám a řídit rizika výrobních procesů, 

 uplatňovat postupy prevence znečištění, 

 dodržovat příslušné právní předpisy a další požadavky, 

 šetřit přírodní zdroje, zejména suroviny a energie, 

 chránit zelená pásma v areálu společnosti i jejím okolí, 

 předcházet vzniku závažných havárií a jejich možným dopadům na 

zaměstnance, obyvatelstvo a životní prostředí. [1]  
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3 Teoretická východiska 

Cílem každého podniku je maximalizovat zisk snižováním nákladů, k tomuto 

cíli vede mnoho cest. Jednou z nich je outsourcing logistiky. 

Stále více společností se přiklání k využití outsourcingu logistiky, protože 

umožňuje snížit náklady, zvýšit konkurenceschopnost a přitom se společnost 

může naplno věnovat hlavní činnosti, aniž by se podniky zatěžovaly vysokým 

nárůstem investic. Poskytovatel logistických služeb může snadněji dosáhnout 

výhodnějších nákupních cen a nižších dopravních sazeb než menší podnik.  

Outsourcingových služeb v oblasti logistiky je na trhu poměrně široká 

nabídka. Tyto služby lze rozdělit na IT systémy v logistice (systémy pro identifikaci 

a sledování, systémy řízení Just-in-time dodávek), lidské zdroje v logistice (pokrytí 

mimořádných směn a výkyvů v poptávce), doprava a manipulační technika 

(externí a interní logistika), plochy (pronájem ploch, kompletní servis logistických 

center). 

 

3.1 Outsourcing 

Rydvalová a Rydval definují outsourcing jako dlouhodobý smluvní vztah s 

„někým“ vně vlastní organizace na poskytování služeb v jedné nebo více 

oblastech její činnosti. [8] 

Při uskutečnění outsourcingu jsou odstraňovány organizační mezistupně 

výrobního podniku. Dochází ke zploštění hierarchické struktury podniku o 

outsourcované činnosti a zároveň ke zjednodušení procesů o služby zajišťované 

poskytovatelem. 
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3.1.1 Důvody pro využití outsourcingu 

Náročnost rozhodování o provedení outsourcingových projektů vyvolává 

otázky týkajících se objektivity potřeby či racionality řešení problémů. Ty v podniku 

většinou vznikají z následujících důvodů: 

 snížení provozních nákladů, 

 kontrola provozních nákladů, 

 přístup k novému KNOW-HOW, 

 nedostupnost potřebných zdrojů, 

 snížení investičních nákladů, 

 transfer rizika, 

 zlepšení kvality procesů ve firmě, 

 zlepšení cash-flow, 

 zvyklost v odvětví, 

 uvolnění kapacity na „core business“, 

 hotovost z prodeje zařízení poskytovateli outsourcingu, 

 uvolnění interních zdrojů pro jiné aktivity.[8] 

Podle Rydvalových se důvody, pro realizaci outsourcingu dají shrnout do 

čtyř skupin. 

Mezi konkurenční důvody o provedení outsourcingových projektů patří 

strategické získávání inovačních technologií, know-how a získávání konkurenční 

výhody. 

Věcné důvody řeší hlavně soustředění se na „core business“, zlepšení 

vývoje a operativní výkonnosti v oblasti hlavní činnosti, zmenšení nebezpečí ztráty 

interních informací, přenesení rizik na poskytovatele outsourcingových služeb a s 

tím spojené garantování kvality daných služeb 

Mezi finanční důvody patří vyřešení dilematu o procesu outsourcingu 

z pohledu zmenšení nákladů a zvýšení výnosů, zprůhlednění nákladů a uvolnění 

investičních zdrojů především díky rozložení počáteční investice do měsíčních 

plateb. 
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Do organizačních důvodů je zahrnuto zjednodušení manažerské práce, 

zploštění organizační struktury podniku, zvýšení pružnosti a snížení počtu 

pracovníků, případně “nenavýšení“ z důvodu realizace nového projektu 

3.1.2 Rizika outsourcingu 

Vyčleňování jednotlivých činností má veliký potenciál ve zvyšování 

konkurenceschopnosti společností a při omezování jejich nákladů. Tato metoda 

přináší mnoho rizik, které se mohou objevit při chybné nebo formální aplikaci 

vyčlenění. Nejčastěji se vyskytující rizika známá z praxe: 

 selhání outsourcingu, 

 únik know – how, 

 únik informací, 

 narušení ostatních podnikových procesů, 

 bankrot dodavatele, 

 nepředpokládané náklady, 

 ztráta kontroly nad procesem, 

 nerespektování smlouvy a vzájemných závazků, 

 porušení obchodního tajemství, 

 nízká zkušenost se specifickým typem smluv. [9] 

Rizika, která s sebou vyčlenění přináší, mohou velmi jednoduše převážit 

přínosy. Těmto rizikům nelze zcela předejít nebo zamezit, ale jde je zredukovat, a 

to důsledným přístupem a správným smluvním zajištěním, prostřednictvím 

právních aspektů outsourcingu.  

Dané právní aspekty omezující nežádoucí rizika můžeme shrnout do 

následujících bodů:  

 smluvní aspekty,  

 bezpečnostní aspekty,  

 pracovněprávní aspekt. 

Do smluvních stanovisek omezujících nežádoucí rizika patří správně 

definovaný outsourcingový vztah již v základním kontraktu, a proto se musí 

aspekty vztahu řešit zcela a podrobně. 
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Bezpečnostní aspekty řeší problémy se zamezením úniků informací o 

zadavateli a informační nevyváženost outsourcingových vztahů. 

V pracovněprávním hledisku může být problém převzetí některých 

zaměstnanců. 

 

3.1.3 Životní proces outsourcingu 

Plánování, vedení a rozhodování jsou nedílnou součástí řízení 

outsourcingového projektu. Životní cyklus projektu se dá zjednodušeně 

charakterizovat jako koncepce, rozvoj, realizace a ukončení.  

První etapou outsourcingového projektu je rozhodnutí o outsourcování 

procesu v podniku. V této etapě se rozhoduje vedení firmy, zda a které činnosti 

podniku budou zajišťovat poskytovatelé služeb. K tomu firma potřebuje dostatek 

kvalitních informací provedením analýzy očekávaných přínosů. Na základě 

analýzy je stanovena vize, která upřesňuje představy a očekávání organizace. Vizi 

je poté nutné specifikovat kritickými faktory úspěchu (charakterizovat dovednosti, 

vlastnosti a měřitelné schopnosti potencionálního poskytovatele služeb). 

Druhou etapou je interní audit poskytující objektivní pohled na firmu 

z hlediska stavu investičního majetku, technické infrastruktury, výkonnostních 

parametrů, finančního stavu organizace a analýza oblasti určené k outsourcování. 

Na základě získaných informací z druhé etapy, může vedení organizace 

zpracovat kriteria výběru dodavatele a následného vypsání výběrového řízení. 

Po zvolení nejvhodnějšího „partnera“ následuje podepsání outsourcingové 

smlouvy, tím by měl vzniknout oboustranně prospěšný obchodní vztah. Tento 

partnerský vztah trvá většinou minimálně tři roky, ale nejsou vyjímkou období pět 

až deset let. 

Nejnáročnější etapou celého projektu je řízení přechodové fáze, kdy 

dochází k restrukturalizaci procesů v podniku. Dochází ke změnám pracovních 

náplní zaměstnanců, kteří přecházejí k poskytovateli služeb s odlišnou firemní 

kulturou. 
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Pro kvalitní řízení partnerského vztahu je nutné začlenění outsourcovaných 

služeb do restrukturalizovaných procesů podniku a upřesnění kompetencí 

strategického managementu a administrace.  

Podstata úspěchu a kvality služeb outsourcingového projektu tkví v úrovni a 

kultuře managementu obou smluvních stran. [8] 

 

3.2 Logistika a outsourcing logistiky 

Logistika je rozsáhlý vědní obor, o kterém mluvíme v souvislosti s procesem 

plánování, řízení a realizací efektivního toku a skladování zboží, služeb a 

souvisejících informací.  

Hlavní změny v systému řízení toků materiálu v oblasti trhu jsou vyvolány 

především výrobkovou diferenciací, krátkými životními cykly výrobků, velkými toky 

zboží mezi zeměmi a orientací trhu na zákazníka. 

3.2.1 Megatrendy vývoje 

K pochopení důležitosti logistiky současnosti je podstatné vysvětlení 

hlavních směrů vývoje tzv. megatrendů, jak je uvádí J. Sixta ve své publikaci: 

 svět se vyvíjí směrem k převaze tržního hospodářství a západního způsobu 

života, spojeného s individualismem, 

 v hodnotové orientaci obyvatel Západu počíná docházet ke změnám -  

zároveň se proměňuje životní styl a vztahy k práci, 

 probíhající procesy globalizace trhu, internacionalizace managementu a 

technických inovací již nemají kontinuální, ale turbulentní charakter, 

 spolu s globalizací trhu se mění povaha konkurence, 

 význam informací pro fungování tržního hospodářství i obecně pro život 

společnosti nebývale vzrůstá, 

 strategickým faktorům konkurenceschopnosti podniků je čas v podobě 

pružnosti při uspokojování zákazníků a při inovaci výrobků, služeb a 

technologií, 

 japonský a západní systémy řízení jsou jako celek neslučitelné. [10] 
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3.2.2 Cíle logistiky 

Hlavním cílem logistiky je optimální uspokojování potřeb zákazníků. Cíle 

můžeme rozdělit podle oblasti jejich působení, na vnější (primární) a vnitřní 

(sekundární), a způsobu měření jejich výsledků na výkonové (primární) a 

ekonomické (sekundární). 

Vnější logistické cíle patří mezi nejdůležitější. Zaměřují se na uspokojování 

potřeb zákazníků a to prostřednictvím zkracování dodacích termínů, zvyšováním 

objemu prodeje, zlepšováním flexibility, spolehlivosti a kompletnosti dodávek. 

Požadovanou výši služeb zabezpečují výkonové logistické cíle. 

Vnitřní cíle logistiky se zaměřují na omezování nákladů v dopravě, 

zásobách, manipulaci a skladování, ve výrobě a řízení. Ekonomickým logistickým 

cílem je zabezpečení služeb s maximální kvalitou za nejnižší možné (optimální) 

náklady. 

3.2.3 Logistické technologie 

Jedná se o systémově chápanou sérií postupů, činností a operací 

uspořádaných do jednotlivých stálých procesů. Musí být zaručena úroveň 

logistických služeb požadovaná zákazníkem s co nejnižšími náklady, nebo být 

dosažena maximální úroveň poskytovaných služeb při stanovené výši nákladů. 

S rozmachem novodobé logistiky ve světě postupně vzniklo a na základě 

získaných zkušeností při jejich uplatňování v logistických systémech, se ustavičně 

rozvíjí mnoho logistických technologií. Mezi nejdůležitější logistické technologie je 

možno zařadit: Kanban, Just-in-time, Quick Response, Efficient Consumer 

Response, Hub and Spoke a Cross-Docking. Pro účely této bakalářské práce 

bude stačit vysvětlit pojem Just-in-time. 

Systém Just-in-time, nepředstavuje uzavřený soubor jasně definovaných 

metod, pravidel a postupů, ale jedná se spíše o filozofii, která musí být dotvářena 

v souladu s charakteristickými podmínkami daného podniku. Cílem systému je 

produkce vysoce kvalitních výrobků s nulovým výskytem vad, podstatné zkrácení 

doby toku materiálů, výrazné snížení zásob a rozvíjení dlouhodobých vztahů 

s ostatními články dodávkového řetězce. Pro úspěšné zavedení systému Just-in-
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time do praxe jsou požadavky kladeny hlavně na spolehlivost a přesnost 

dopravce, který se musí přizpůsobit odběrateli tím, že svou činnost zkoordinuje 

s jeho potřebami. Tato metoda by měla dopomoci k výraznému zkvalitnění a 

zhospodárnění logistických procesů. I přes mnoho výhod, nelze přehlížet 

problémy, které systém Just-in-time přináší. Jde zejména o nárůst přepravy stále 

menších zásilek větším množstvím nákladních automobilů a s tím spojené 

negativní vlivy exhalací výfukových plynů na zdraví občanů a životní prostředí. 

Další problémy se týkají výrobní oblasti, zejména plánování výroby, kdy se hladina 

zásob redukuje až do bodu, kde již neexistuje žádná nebo jen malá pojistná 

zásoba a nedostatek dílů může nepříznivě ovlivnit výrobní operace. Velmi důležitá 

je také schopnost dodavatele poskytnout díly v souladu s výrobním plánem 

podniku, tedy na správném místě, ve správný čas, ve správném množství, ve 

správné kvalitě a za správnou cenu.  

3.2.4 ABC analýza 

U podniků, jejichž skladová zásoba se skládá z velkého počtu položek 

materiálu nebo hotových výrobků je neúčelné věnovat stejnou pozornost všem 

položkám zásob. Proto je potřeba tyto skladové položky rozčlenit do několika 

kategorií a věnovat jim při řízení různou pozornost. K tomuto účelu se používá 

ABC analýza, kde se skladový sortiment člení do tří základních skupin. 

ABC analýza vychází z Paretova pravidla, dle něhož jsou výsledky 

rozhodujícím způsobem (80%) ovlivněny malým počtem činitelů (20%) z celkové 

množiny činitelů (pravidlo 80 : 20). V oblasti řízení zásob to znamená, že malá 

část počtu položek je zastoupena větší hodnotou spotřeby.  
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Zdroj: [13] 

 

Kategorie A zastupuje velmi důležité položky zásob tvořené téměř 80% 

hodnoty prodeje nebo spotřeby. Představují převážnou část zásob a váží velký 

objem kapitálu. Je potřeba sledovat tyto položky permanentně a objednávat je 

v malých množstvích i za cenu vyšší frekvence dodávek. 

Kategorie B reprezentuje středně důležité položky zásob tvořené asi 15% 

hodnoty prodeje nebo spotřeby. U této skupiny zásob jsou dodávky menší zato 

velikost dodávek i pojistná zásoba jsou obvykle vyšší než u položek kategorie A. 

Kategorie C zahrnuje málo důležité položky zásob, které tvoří jen asi 5% 

hodnoty prodeje nebo spotřeby. V této kategorii je největší počet položek, patří 

sem například běžný kancelářský materiál. Pojistná zásoba se stanovuje 

jednorázově ve větším množství proto, aby se nemusely příliš často objednávat a 

byly k dispozici stále na skladě. 

Občas se ještě vyčleňuje zvlášť kategorie D obsahující položky zásob 

s dlouhodobě nulovým prodejem nebo spotřebou. 

 

 

 

 

 

Ovlivňující 
činitelé 

  
Výsledky 

Životně důležitá      

80% 

menšina 20%     

    

  

    

    

Užitečná  

většina 80% 
    

20% 
        

Obrázek 1: Paretův princip 80 : 20     



Michal Carbol: Outsourcing logistiky 

 

15 
 

4 Analýza systému zásobování 

Nejvhodnějším zprostředkovatelem outsourcingu v blízkosti firmy Teva je 

dopravní společnost TQM – holding s. r. o. Tato firma má bohaté zkušenosti 

v oblasti osobní i nákladní dopravy a v poslední době se zaměřuje na masivní 

rozvoj logistických služeb. 

Outsourcingem skladování došlo k zeštíhlení procesu toku materiálu 

v rámci firmy, k eliminaci plýtvání v celém materiálovém toku, ke snížení režijních 

nákladů (viz příloha) a rovněž k redukci lidských zdrojů na skladu obalového 

materiálu. Prostřednictvím zavedením outsourcingu se tyto náklady výrazně snížily 

a získané volné peněžní prostředky se mohly investovat do jiných projektů. 

Plán dodávek obalových materiálů v režimu Just-in-time byl zahájen 30. 9. 

2005 s pilotním dodavatelem firmou Model, který dodával své portfolio (skládačky 

a kartóny) v celkovém počtu 776 položek. Snížení hodnot skladových zásob od 

začátku spolupráce se společností TQM znázorňuje následující tabulka a graf.  

 
Tabulka 1: Stav zásob portfolia firmy Model ve firmě Teva 

Období Skládačky [Kč ] Kartóny [Kč ] Celkem [Kč ] 

Rozdíl 

celkových 

zásob [Kč ] 

31. 8. 2005 15 819 341 2 447 766 18 267 107 - 

30. 9. 2005 12 471 068 2 056 447 14 527 515 3 739 592 

31. 10. 2005 11 254 108 1 877 288 13 131 396 1 396 119 

30. 11. 2005 10 252 590 1 766 527 12 019 117 1 112 279 

31. 12. 2005 5 736 530 1 156 317 6 892 847 5 126 270 

31. 1. 2006 5 199 357 1 116 822 6 316 179 576 668 

28. 2. 2006 4 479 882 1 105 316 5 585 198 730 981 

31. 3. 2006 3 685 847 793 175 4 479 022 1 106 176 

31. 1. 2007 1 005 270 502 635 1 507 905 2 971 117 

zdroj: [15] 
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Snížení hodnoty  kapitálu vázaného na skladové zásoby v IVAX 

(dodavatel Model ) 

- Kč

2 000 000 Kč

4 000 000 Kč

6 000 000 Kč

8 000 000 Kč

10 000 000 Kč

12 000 000 Kč

14 000 000 Kč

16 000 000 Kč

18 000 000 Kč

20 000 000 Kč

září 2005 leden 2007

skládačky kartóny

18.267.107,-CZK

1.507.905,-CZK

- 16.759.202,-CZK ( 92% )

Z tabulky je patrné, že od zahájení projektu, kdy skladové zásoby byly ve 

výši 18 267 107 Kč, došlo během půl roku ke snížení hodnot skladových zásob 

portfolia firmy Model na částku 4 479 022 Kč. Během šesti měsíců firma Model 

snížila své skladové zásoby portfolia celkem o 13 788 085 Kč. 

V průběhu prvních šesti měsíců po zavedení outsourcingu byl pokles 

hodnoty skladových zásob největší, poté pokles pokračoval pozvolna. Od března 

2006 do ledna 2007 ještě stavy zásob klesly o 2 971 117 Kč. Celkově došlo 

k poklesu hodnoty kapitálu vázaného na skladové zásoby o 16 759 202 Kč. 

V současné době se hodnota skladových zásob nachází na hypotetické nule. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 1: Skladové zásoby ve firmě Teva     zdroj: [Teva] 
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V únoru se do režimu Just-in-time dodávek připojil dodavatel sekundárních 

obalových materiálů firma Opatisk dodávající příbalové letáky v celkovém počtu 

618 položek. K poklesu hodnoty skladové zásoby došlo dle níže uvedené tabulky. 

 

Tabulka 2.: Stav zásob portfolia firmy Opatisk 

 31. 8. 2005 31. 1 2006 28. 2. 2006 31. 3. 2006 

Letáky [Kč] 4 228 224 3 456 646 2 722 428 1 912 608 

zdroj: [15] 

Od srpna 2005, kdy hodnota skladovaných zásob činila 4 228 224 Kč, došlo 

do března 2006 k poklesu hodnotu na 1 912 608 Kč. Během půl roku došlo 

k celkovému poklesu zásob příbalových letáků o 2 315 616 Kč, což je pokles 

hodnoty o 55%. 

 

4.1 Procesní změny 

Zahájení projektu Just-in-time přineslo výrazné procesní změny stávajícího 

toku materiálu. Tyto změny se dotkly takřka veškerých útvarů v rámci firmy, a 

proto bylo nezbytné centrálně koordinovat účast jednotlivých útvarů 

prostřednictvím jejich kompetentních zástupců. Aby veškeré změny byly pro 

všechny účastníky přijatelné, bylo vše řešeno prostřednictvím aplikace změnového 

řízení. Prostřednictvím změnového řízení byl proces uzpůsobován tak, aby byl 

srozumitelný a jednotný pro všechny zainteresované útvary a také byl 

transparentní pro audity a státní orgány.  

Výsledkem změnového řízení byl dokument, který stanovuje závazné 

pořadí činností pro příjem, skladování a výdej zásob spadajících do konsignačního 

režimu u dodavatele. Tento dokument je povinný pro všechny pracovníky nákupu, 

skladového hospodářství, výroby a útvaru kvality, kde je tento proces aplikován. 

Jejich dodavatelů se také týkají doporučení o metodických procesech, dle 

nichž by měla být zabezpečena manipulace, skladování, označování, 

vychystávání a kompletace zásob pro dodávky Just-in-time v prostorách 
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konsignačního skladu u dodavatele. Dodavatel musí zajistit všechny stávající 

standardy platné ve firmě Teva, které platí pro tyto procesy v rámci firmy.  

Odpovědnost za materiály vstupující do výrobního procesu setrvává na 

kompetentních zaměstnancích firmy Teva. 

 

4.2 Personální zabezpečení 

Pro úspěšný start projektu a zabezpečení standardů v rámci souvisejících 

procesů, byla firmě TQM poskytnuta personální posila v podobě převedení dvou 

zaškolených pracovnic. Tyto pracovnice byly pověřeny zaškolením personálu 

logistického centra za účelem uskutečnění a následného dodržení standardů 

v rámci souvisejících logistických procesů a metodik vychystávání a 

komplementace.  

Na skladovém hospodářství byla nově zřízena pozice dispečera 

konsignačního skladu. Hlavní náplní práce dispečera bylo zajištění požadavků 

výrobních útvarů, tak aby rezervované materiály byly dodány do firmy Teva 

v požadovaném množství, kvalitě a čase.  

V rámci zajištění projektu došlo k rozšíření spolupráce mezi dispečerem 

konsignačního skladu a referentem nákupu, což významně přispělo ke zvýšení 

operační flexibility. 

 

4.3 Skladování 

Skladování primárních a sekundárních obalových materiálů zajišťuje firma 

TQM holding s. r. o. ve svých skladových areálech v Opavě. Firma TQM 

zodpovídá za skladovací podmínky, při kterých se obalové materiály skladují. 

Jedná se hlavně o zabránění poškození a deformace obalových materiálů 

sálavým teplem a přímým slunečním světlem. Ve skladu jsou proto umístěna 

cejchovaná měřidla teploty a vlhkosti, která nepřetržitě zaznamenávají naměřené 

hodnoty a ty jsou pak archivovány po určitou dobu. Pro skladování obalových 

materiálů jsou určené speciální řádně označené části skladu, které jsou 

zabezpečeny proti manipulaci nebo neoprávněnému vniknutí cizími osobami. 
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Zboží musí být umístěno výhradně na čisté a suché palety. Na jedné paletě musí 

být vždy jeden druh materiálu o stejné šarži. 

4.3.1 Řešení zásob skladovaných v TQM 

Zaměstnanci konsignačního skladu spolu s dispečerem konsignačního 

skladu odpovídají za dodržování podmínek metody FEFO. V zadávací 

dokumentaci jsou podmínky k ověření uplynutí doby naskladnění. 

Na základě závazných smluvních podmínek je s dodavatelem řešen odběr 

zásob, které jsou v prostoru logistického centra skladovány déle než tři měsíce od 

jejich uskladnění. 

Přehled zásob je detailně analyzován vedoucím skladu, referentem nákupu 

a ředitelem divize Materiálového hospodářství na základě aktuálního plánu výroby 

a na základě výsledku analýzy dochází k:  

 prodloužení lhůty skladování s upřesněním data odběru, 

 převodu zásob do vlastnictví firmy Teva, 

 předání zásob dodavateli a její fyzické likvidaci. 

Pokud je postupováno dle posledního bodu, což je předání zásob 

dodavateli a její fyzické likvidaci, dodavatel prostřednictvím formuláře žádá o 

schválení ukončení skladování, poté následuje fyzická likvidace příslušných 

položek. 

Na materiál, který již byl zaregistrován do informačního systému společnosti 

a nesplňuje předepsané parametry jakosti, je zaměstnanec oddělení kontroly 

jakosti povinen vypsat vnitropodnikový doklad. Dispečer konsignačního skladu ve 

spolupráci s nákupním oddělením nevyhojující materiál vrátí dodavateli, který musí 

zajistit výměnu materiálu. Pracovník zabezpečující jakost materiálu se zabývá 

reklamací a rozhoduje o dalším postupu řešení.  

Materiál nesplňující předepsané standardy se nesmí dostat do výroby a je 

umístěn do vyhrazeného prostoru, který je pro tyto materiály určen, odděleně od 

ostatního materiálu. 
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4.4 Vydání objednávky 

Výrobní plán je aktualizován na základě plánu prodeje v informačním 

systému s výhledem na příštích 12 měsíců. Když je výrobní plán zadán do 

systému, začne informační systém vypočítávat potřebné množství zásob materiálu 

pro plánovanou výrobu. Žádosti pro dodavatele, kteří zajišťují dodávky v rámci 

režimu Just-in-time, se uskutečňují na minimální dobu 3 až 6 měsíců. 

Při přípravě objednávek pro požadované materiály, musí úředníci 

postupovat v souvislosti s ustanovením o nákupu materiálů pro výrobu ve firmě. 

Minimální množství k objednání tištěných obalových materiálů je 1000 kusů v 

závislosti na ekonomických aspektech současného stavu. Objednávky musí být 

očíslovány podle ustanovení o nákupu materiálu pro výrobu ve firmě. Struktura 

objednávek v informačním systému musí být zkontrolována dispečerem 

konsignačního skladu podle jejich čísel a podle výrobků. 

 

4.5 Výroba a příjem materiálu 

Dodavatel zajistí výrobu jednotlivých položek tak, jak se na objednaném 

množství dohodli na základě objednávky. Výrobci musí vyzkoušet obalový materiál 

v průběhu výroby dle plánu odběru vzorků schváleného firmou Teva. Po ukončení 

výroby je okamžitě transportován do konsignačního skladu, kde jeho zaměstnanci 

udělají vizuální kontrolu vzhledu a množství. Pokud je vše v pořádku, musí 

následně zajistit přijetí zásob v systému informační databáze konsignačního 

skladu. 

4.5.1 Příjem materiálu 

Příjem do informační databáze konsignačního skladu se uskutečňuje na 

základě vnitropodnikového dodacího listu, dodávky nebo dodacího listu, který 

obsahuje podrobný přehled o jednotlivých položkách dodaných do konsignačního 

skladu. Tento dokument obsahuje následující údaje: vnitropodnikové číslo 

dodacího listu, datum vydání, způsob dopravy, číslo vozidla, dodací podmínky, 

názvy jednotlivých položek dle specifikace konečným zákazníkem firmy Teva, 
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číslo produktu, objednací číslo, číslo objednávky od firmy Teva, množství 

jednotlivých položek, hmotnosti jednotlivých položek a počet palet. 

Po dokončení přijetí zboží, musí být kopie vnitropodnikového dodacího listu, 

přepravy nebo dodacího listu okamžitě zaslán faxem dispečerovi konsignačního 

skladu, tato kopie se používá jako doklad pro příjem vozidel do informačního 

systému. Poté, co bylo zboží umístěno do skladu, je stále majetkem dodavatele, a 

to i poté, co bylo zadáno do informačního systému. 

Osvědčení výrobce o analýze je nezbytnou součástí dodávky, bez níž nemůže 

být dodávka přijata do konsignačního skladu. Identifikační údaje o osvědčení musí 

být shodné s těmi na dodacím listu, který musí být ověřen operátory 

konsignačního skladu, když je dodávka přijata. 

4.5.2 Výrobní šarže 

Každý přejímaný materiál, musí být rozdělen do výrobních šarží, každé z 

těchto dávek je přidělen odkaz - sklad umístění. Správnost při klasifikaci podle 

šarží provádí skladník pomocí identifikace obalového materiálu podle štítku na 

obalu jednotky a podle dodavatele s vnitropodnikovým dodacím listem (přepravy 

nebo dodacího listu). Poté je materiál přijat a zaregistrován do informačního 

systému  

Jestliže jedna výrobní šarže od dodavatele je dodávána ve více dílčích 

dodávkách do konsignačního skladu, musí dispečer z konsignačního skladu 

obdržet zboží přes opakované doručení do informačního systému na objednávky, 

po schválení pracovníků kontroly kvality 

Příjem do informačního systému záleží na množství materiálu, který je v 

objednávce pro daný měsíc. Nákupčí je povinen ve spolupráci s dispečerem 

konsignačního skladu dohlížet, zda objednávky jsou splněny a uzavřeny. 

Objednávky nesmí být překročeny. 
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4.5.3 Odběr vzorku 

Odběr vzorků musí provádět zaměstnanci výrobce obalového materiálu. 

Výrobce zajistí analýzu a vydá certifikát analýzy. Vzorky se odebírají na základě 

schváleného plánu odběru vzorků. Dodavatel je povinen zajistit dodání vzorků a 

osvědčení do firmy Teva na útvar Kvality. 

Vstupní kontrola laboratoří oddělení řízení jakosti, musí zajistit ověření 

totožnosti obalového matriálu, které se provádí na základě vyhodnocení dodaných 

vzorků a osvědčení od výrobce. Ostatní výsledky jsou převzaty z výrobcova 

certifikátu analýzy. 

 

4.6 Vydávání materiálu 

Materiál musí být vybrán na základě požadavků výrobních center. 

Zaměstnanci kontingenčního skladu připraví v předepsané kvalitě a množství 

požadovaný materiál. Příslušný zaměstnanec výroby, který odpovídá za 

dodržování zásady FEFO provede rezervaci materiálu v informačním systému 

skladu. Informační systém je upraven tak, aby nejstarší zásoby byly automaticky 

aktivním materiálem.  

Při zadávání jednotlivých pracovních zakázek v informačním systému nebo 

při změnách již existujících zakázek, na základě změny v plánu, se výrobnímu 

dispečerovi aktualizuje datum spotřeby v záhlaví jednotlivých pracovních příkazu. 

To se děje nejpozději 48 hodin před výrobou. Údaje se aktualizují ve formě zprávy 

pro další použití. Zpráva je k dispozici v informačním systému Intranet také pro 

zaměstnance konsignačního skladu. Je také základem pro dispečera 

konsignačního skladu, aby koordinoval činnost zaměstnanců skladu, zvláště 

pokud se změnily priority, a to v důsledku náhlé změny plánu. 

Naléhavé dodávky (nejpozději však 48 hodin před výrobou) se dohodnou 

telefonicky s odpovědným pracovníkem konsignačního skladu. Ve stejnou dobu 

musí být potvrzeny prostřednictvím e-mailové zprávy. 
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Fyzické vydání materiálu musí být provedeno na základě pracovního 

příkazu vydaného výrobním centrem z informačního systému. Operátoři 

v dodavatelském konsignačním skladě se řídí vytisknutými informacemi 

z informačního systému, který je klíčovým pro sestavení objednávky na samotné 

zakázky. Vše musí být hotovo 48 hodin před jejich dodáním na rampy výrobního 

oddělení firmy Teva. Všechny paletové jednotky musí být ovinuty stahovací fólií, 

aby se zabránilo poškození materiálu během přepravy. 

Množství zboží připraveného pro předání nesmí být menší než v 

objednávce z pracovního příkazu ale může být vyšší než množství požadované. 

Do konsignačního skladu musí být doručeno zboží pouze v originálních obalech. 

Sestavení na paletách se provádí důsledně dle pracovního objednávkového 

identifikačního čísla. Je také důležité, aby na paletě byl pouze materiál s jednou 

šarží (výrobním číslem). 

4.6.1 Označení objednávek 

Zboží připravené ke skladování je označeno zelenými štítky. Zelené štítky 

pro identifikaci skladování jsou vydávány a vytisknuty zaměstnanci konsignačního 

skladu na tepelné tiskárně s voskem. 

Údaje otištěné na zelených štítcích jsou generovány on-line formulářem 

informačního systému, který je používán provozovateli konsignačního skladu 

prostřednictvím vzdáleného přístupu. Není možné přepsat tyto údaje, funkce 

umožňuje zadat počet štítků, které budou vytištěny stejně jako pro výběr 

příslušného identifikačního čísla pracovního příkazu, který jednoznačně souvisí 

s danou zásobou. Vydaný zelený štítek musí obsahovat: výrobní číslo, číslo šarže, 

propouštěcí kód, vnitropodnikové jméno materiálu, kvalita materiálu, množství 

materiálu, vnitropodnikový název výrobku, identifikační číslo zakázky, datum, 

podpis zaměstnance, který převzal materiál. 

Konsignační sklad vede registraci vytištěných zelených štítků v registrační 

knize štítků. Jeden štítek musí být vždy přiložen ke zboží podle identifikačního 

čísla, které je zkontrolováno z hlediska přesnosti. Zaměstnanec, který vytiskne 

štítky, musí potvrdit kontrolu podpisem a vyplní rozsah vytištěných štítků. Pokud 
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všechny štítky jsou odstraněny, je možné jejich čísla použít dále s poznámkou "k 

dispozici". 

4.6.2 Vydávání materiálu pro výrobní oddělení 

Po převzetí materiálu na konsignační sklad operátor, který provedl převzetí, 

podepíše vytisknutý výběrový seznam. 

Fyzické sestavení musí následovat ve druhé fázi kontroly ze strany 

odpovědného zaměstnance v konsignačním skladě. Tento pracovník provede 

kontrolu sestaveného materiálu a vytiskne identifikační štítky pro přesnost. Musí 

potvrdit kontrolu svým podpisem a také doplnit počet palet a místo, kde byl 

materiál sestaven do výběrového seznamu. Výběrové seznamy musí být 

archivovány v konsignačním skladu, stejně jako ve firmě Teva. 

Kopie tohoto výběrového seznamu musí být předána přepravci, který 

potvrdí svým podpisem, že daný materiál byl předán, a rovněž vyplní číslo 

poznávací značky vozidla používané pro přepravu. 

Paleta s daným materiálnem je označena štítkem s místem určení. Na 

štítku je kód výroby vstupního pracoviště. Palety jsou následně přepravovány na 

místo, které je určeno pro další manipulaci. 

4.6.3 Doprava materiálu 

Dodavatel nařídí transport do firmy Teva ve stanoveném termínu na 

základě údajů, které jsou uvedeny v individuálních identifikačních číslech zakázek. 

Nákladní automobily používané pro přepravu od dodavatele k firmě Teva musí být 

zajištěny tak, aby chránily přepravované zboží před nepříznivými vlivy počasí. 

Nakládání sestavených a označených zakázek (na další den) je zajištěno 

dodavatelem tak, aby požadovaný materiál byl dopraven do firmy Teva 24 hodin 

před jejich zpracováním na balicích linkách výrobního oddělení. Maximální 

kapacita jedné dodávky může být 25 palet. 

Během jednoho dne se uskuteční 2 dodávky obalového materiálu. Ranní 

dodání do firmy Teva se uskuteční mezi 06:00 – 8:00 hodinou do příslušného 

vstupního pracoviště. Odpolední předání probíhá mezi 13:00 a 15:00 hodinou do 

příslušného vstupního pracoviště. Dodavatel sdělí čas příjezdu do firmy, až když je 
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vozidlo naloženo. Vykládka sekundárních obalů (maximální výška palety s 

materiálem je 160 centimetrů) se koná v oddělení balení. 

Zaměstnanci vstupních pracovišť zajistí vykládky kamionů. Tyto vykládky 

budou provedeny externí firmou. Cenu za dopravu hradí dodavatel. 

Případné mimořádné dopravy jsou řešeny takovým způsobem, že 

zaměstnanec výrobního oddělení se obrátí s žádostí na zástupce konsignačního 

skladu. A současně informuje dispečera z konsignačního skladu. Fyzické dodání 

mimořádné žádosti musí být zajištěno do 2 hodin od okamžiku, kdy byla žádost 

vznesena. 

Dopravce obdrží od zaměstnance konsignačního skladu kopii dokladu, 

který musí mít razítko "předali", jméno (podpis) a datum odpovědné osoby a 

dopravce potvrdí převzetí i jeho podpisem a datem. Od tohoto okamžiku je 

materiál plně v dodavatelově odpovědnosti až do doby, kdy je materiál předán 

proti podpisu na rampě výrobního oddělení ve firmě Teva.  

4.6.4 Příjem materiálu do výrobního oddělení 

Provozovatel vstupního výrobního oddělení musí vizuálně zkontrolovat 

dodané zboží, a pokud není zjištěna závada v množství, identifikaci nebo 

poškození palety po dopravě, musí potvrdit podpisem a razítkem převzetí 

materiálu dopravci na kopiích výběrového seznamu. Jednu kopii si ponechá 

výrobní oddělení, druhá kopie je zaslána dispečerovi do konsignačního skladu, a 

třetí kopii si ponechá dopravce. Převzetí provádí provozovatel vstupního oddělení, 

který je pověřen oddělením pro kontrolu a příjem zboží do společnosti.  

Zjistí-li operátor vstupního oddělení při kontrole materiálu nějaký nedostatek 

v rámci kvality nebo množství, oznámí tuto skutečnost inspektorovi jakosti pro 

skladování. Navíc, okamžitě oznámí dispečerovi konsignačního skladu tuto 

skutečnost (musí to být odpovědný zaměstnanec konsignačního skladu, který tuto 

skutečnost oznámí na odpolední směně buď telefonicky, nebo prostřednictvím e-

mailové zprávy). Dispečer konsignačního skladu ve spolupráci s nákupčím zajistí 

výrobu a dodání nového materiálu od dodavatele, aby se zabránilo snížení 

provozu balicích linek. 
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Materiály, u nichž byly zjištěny nedostatky, nesmí být přijaty do 

informačního systému. Daná dodávka musí být vrácena zpět dodavateli a 

zaměstnanec na vstupním oddělení vypracuje odpovídající záznam o závadě. 

Na základě dokumentace musí skladový dispečer převést dodaný a přijatý 

materiál do informačního systému. 

Obalový materiál, který nebyl fyzicky spotřebován ve výrobě kvůli náhlé 

změně v aktuálním plánu nebo z důvodu nižšího výnosu obalových dávek, musí 

být zajištěn proti poškození před tím, než se vrátí do skladu obalového materiálu 

ve firmě Teva. Každé balení musí být řádně uzavřeno a označeno štítkem s 

modrým pruhem, který musí obsahovat alespoň následující údaje: číslo výrobku, 

množství, datum vydání, podpis pracovníka, který je označen na materiálu. 

Probíhá-li výroba bez mimořádných situací, lze zbývající obalový materiál 

likvidovat přímo ve výrobním oddělení po výrobě, která byla dokončena. 

 

4.7 Nestandardní dodávky 

Pokud chybí v průběhu balení ve výrobě obalový materiál, musí to být 

vyřešeno mezi zaměstnancem výroby a zaměstnancem ve skladu firmy Teva. 

Zaměstnanec skladu zajistí přepravu chybějícího materiálu z konsignačního 

skladu do výroby. Materiál musí být zajištěn prostřednictvím pověřeného 

pracovníka externí firmy (dodavatele). Stejná operace musí být zajištěna v 

konsignačním skladě  
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5 Závěr 

Cílem této práce bylo detailnější seznámení se s procesem outsourcingu 

logistických služeb ve farmaceutické společnosti Teva Pharmaceutcals CR, s. r. o. 

a zhodnotit výhody, které tento proces přinesl. 

Lze prohlásit, že uplatněný proces Just-in-time dodávek splnil všechny 

požadavky pro bezchybné fungování celého procesu. Dochází k uvolňování 

stávajících skladových kapacit pro skladování finálních produktů na skladě 

obalových materiálů. 

Průběžně dochází k úsporám režijních nákladů, které byly vázány na 

provoz skladu obalového materiálu v rámci firmy. Redukce provozních nákladů 

mezi roky 2005 a 2007 činily 2 545 000 Kč, což znamená pokles o 25% oproti 

předcházejícím rokům. Hodnoty skladových zásob u sekundárních obalových 

materiálů klesly o 16 759 202 Kč, vzhledem k předcházejícím letem to znamená 

pokles o 92%. 

Mezi další přínosy tohoto projektu můžeme zařadit snížení pracnosti ve 

skladech a snížení počtu zaměstnanců, eliminace plýtvání v celém materiálovém 

toku (zbytečné transporty, nadbytečná manipulace), zeštíhlení materiálového toku 

– eliminace skladování v rámci firmy, zvýšení flexibility procesu, eliminace 

problematiky bezpohybových zásob a „vrácenek“, uvolnění „cash“ až v okamžiku 

skutečné potřeby materiálu, zvýšení přidané hodnoty dodávek obalových 

materiálů 

Rozsáhlost nově uskutečněných procesů, které zajišťují projekt just-in-time 

dodávek, je přímo závislá na profesionálním přístupu zainteresovaných účastníků 

všech zúčastněných stran, kteří se podílejí na souvisejících aktivitách a případné 

chyby lidského faktoru mohou negativně ovlivnit hodnocení dosaženého cíle. 
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