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Anotace 

Bakalářská práce se zabývá problematikou exportu ve společnosti Parker Hannifin. 

Popisuje charakteristiku činností při realizaci exportu, postupy související s danou činností 

při exportních procesech. Tento proces je spojen s mnoha dalšími faktory, které se musí 

každý den uskutečnit tak, aby všechno proběhlo včas a v požadované kvalitě.  

Cílem práce je analýza exportu dané divize ve společnosti a hledání možných řešení 

vedoucích ke zlepšení exportních procesů. 

 

Klíčová slova - Export, zákazník, tok výrobku, analýza, společnost, logistika 

 

 

Summary 

The bachelor thesis deals with the export of company which I work for. Describes 

the characteristics of activities in export procedures ensuing from the particular problem of 

export processes.  

This process is associated with many other factors which must performed every day 

so everything is in order and customers receives their ordered goods. 

Aim of this work is the analysis of the division's export of the company and searching for 

possible solutions to improve the export processes. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

 

CITES   Convention on International Trade in Endangered Species (Úmluva 

   o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících  

   živočichů a rostlin)  

CNC   Computer Numeric Control (počítačové číslicové řízení) 

CRM   Customer relationship management (řízení vztahů se zákazníky) 

CZ   Česká republika 

DE   Německá republika 

PDH   Daň z přidané hodnoty 

ERP   Enterprise Resource Planning (podnikový informační systém) 

EU   Evropská unie 

HR Human resouces (lidské zdroje) 

IBM International Business Machines Corporation (světová společnost 

v oboru informačních technologií) 

JDE JD Edwards (informační systém) 

LDPE označení pro fólie vyráběné z primárního materiálu 

NYSE New York Stock Exchange (americká burza se sídlem ve městě New 

York City, státu New York) 

PC personal computer (osobní počítač) 

PH Parker Hannifin s.r.o 

PMD Pump motor division (Divize pump a motorů) 

http://cs.wikipedia.org/wiki/CITES


   

QM Quality management (Management kvality) 

s.r.o společnost s ručením omezeným 

USA  United States of America (Spojené státy americké) 

USD  Americký dolar 

VCI označení pro antikorozní fólie 
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1 Úvod, cíl práce 

Společnosti zabývající se průmyslovou činností stále hledají nové inovace 

umožňující levnější a konkurenceschopnější možnosti, jak se prosadit a udržet na trhu se 

svými stávajícími produkty. Hledají nové příležitosti umožňující nejkvalitnější, 

nejdostupnější a při své kvalitě i nejlevnější nabídku. Tuto cestu si vybírají jak malé, tak i 

velké společnosti. Porovnávají celkové konkurenční prostředí. Srovnávají schopnost udržet 

se na trhu při určité ceně a analyzují stále nové možnosti motivující společnost vyrábět a 

zasílat výrobky zákazníkovi ve vyhovující kvalitě a ceně.  

Právě analýza je klíčovým prvkem dobře fungující společnosti. Při analýze se 

provádí rozbor, což je metoda zkoumání složitějších skutečností rozkladem na jednodušší, 

pokud je cílem dospět k jistým výsledkům na základě detailního poznání podrobností. O 

tuto skutečnost se budu v bakalářské práci opírat a postupovat při vyhodnocování 

získaných skutečností a informací. Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení 

současného stavu jednotlivých etap při exportu a analyzování nově navrhovaných změn.  

Cílem práce je provést analýzu exportu vybrané společnosti za časové období tří 

let, ve kterém firma využívala starý systém a období od roku 2013, kdy již využívá nový 

informační systém, a navrhnout možná opatření vedoucí ke zlepšení exportních procesů, 

které do značné míry ovlivňují kvalitu exportovaných produktů.  

K dosažení stanovených cílů mi z velké části pomůže samostudium odborné 

literatury a také vlastní zkušenosti v oblasti exportu, jelikož pracuji ve společnosti Parker 

Hannifin, s.r.o. a zabývám se zde logistickou činností, tedy každý den se potýkám 

s problémy týkající se exportu výrobků. 

V teoretické části práce popíši jmenovanou společnost, ve které budu analýzu 

uskutečňovat. Popíši postupy při balení jednotlivých zakázek dle přání zákazníka, 

zhodnotím informační toky v oblasti exportu. 

V praktické části popíši současně probíhající tok exportních procesů společnosti a 

pomocí zhodnocení exportních procesů navrhnu několik opatření, které by mohly mít za 

důsledek celkové snížení finančních prostředků.  
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V úplném závěru celé bakalářské práce zhodnotím nové návrhy a opatření vzniklé 

novým systémem. Vyzdvihnu klady i zápory. Zhodnotím stávající a nový systému a budu 

rozvíjet dál své zkušenosti a znalosti v oblasti exportu. 
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2 Charakteristika vybrané společnosti 
 

Parker Hannifin (dále jen Parker) je společnost uvedená na seznamu Fortune 500,
1
 

na NYSE obchodovaná pod symbolem PH. Parker je přední celosvětový výrobce prvků a 

systémů určených k ovládání pohybu, průtoku a tlaku ve všech typech strojních zařízení. 

Nabízí sortiment se 1 400 výrobky, které ovládají pohyb v tisíci aplikacích 

automobilového, průmyslového a leteckého průmyslu. Parker je jediným výrobcem, který 

nabízí zákazníkům výběr z hydraulických, pneumatických, elektromechanických a 

počítačových řešení na ovládání pohybu. Navíc má největší distribuční síť v tomto oboru 

se 7 500 distributory, kteří slouží více než 400 000 zákazníkům na celém světě. 

Firma byla založena Arthurem Parkerem v první polovině dvacátého století. 

Zpočátku se věnoval jednoduché výrobě mechanických a pneumatických součástek. Jeho 

prvním větším úspěchem byl pneumatický brzdový systém pro nákladní automobily. Po 

druhé světové válce se z ekonomických důvodů spojil s firmou Hannifin. Od této chvíle se 

společnost začala rychle rozrůstat a expandovala i do ostatních zemí mimo USA (viz 

obrázek 1). Dnes se společnost řadí mezi přední světové výrobce elektromechanických, 

mechanických, hydraulických a pneumatických výrobků. Společnost se neustále snaží 

naplnit své motto ,,Ve všem, co se pohybuje, je Parker‘‘.[8] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1: Mapa výskytu Parker Hannifin 

Zdroj: [interní] 

                                                           
1
 Fortune 500 – je každoroční žebříček sestavený a vydaný časopisem Fortune, který řadí 500 amerických 

soukromých a veřejných korporací podle jejich hrubého obratu 
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2.1 Historie společnosti v Chomutově 

 

Společnost Parker Hannifin Industrial zahájila svou výrobu v Chomutově v srpnu roku 

1997 v pronajatých prostorách Bushall a Restamo a zaměstnávala tehdy pouhých 45 zaměstnanců. 

V roce 1998 po rekonstrukci Bushall začala samotná výroba a to jen s několika málo funkčními 

stroji. V dalším roce 1999 se montáž rozšířila a byli přijati další zaměstnanci. Celkový počet 

zaměstnanců byl na čísle 70. V roce 2000 začala nová etapa a to tím, že došlo k výstavbě další 

haly. Počet zaměstnanců se zvýšil na 250. V následujícím roce první etapa výstavby byla 

ukončena. Celá technologie se přestěhovala do nových prostor. Pro společnost začalo pracovat 350 

lidí. V roce 2002 byla výroba rozdělena na 6 samostatných divizí. Zaměstnaných bylo již ve firmě 

542. V roce 2004 výstavba skončila a počet zaměstnaných se opět zvýšil a to na 620 zaměstnanců. 

V březnu 2004 byla společnost v nových prostorách oficiálně otevřena (viz obrázek 2). V dnešní 

době je Firma Parker Hannifin s ročním obratem přes 12 miliard USD vedoucím mezinárodním 

všestranným výrobcem technologií a systémů řízení pohybu. Poskytuje dokonalá a přesná řešení 

pro řadu komerčních, mobilních, průmyslových a leteckých oborů. Produkty společnosti Parker 

jsou nezbytné pro vše, co se hýbe či vyžaduje řízení, včetně výroby a zpracování surovin, 

trvanlivého zboží, vývoje infrastruktury a veškerých forem dopravy. [interní informace] 

  

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2: Parker Hannifin v Chomutově  

Zdroj: [vlastní fotografie] 
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2.2 Divize PMD 
 

  Společnost Parker Hannifin s.r.o. v Chomutově je uspořádaná do několika menších 

samostatných divizí. Každá divize se zaměřuje na odlišnou činnost výroby. Divize PMD 

pro níž je BP zpracována, se zabývá výrobou hydraulických čerpadel a motorů. Tato 

čerpadla jsou zhotovena buď z hliníku, nebo litiny. Výrobky se využívají převážně do 

stavební, zemědělské a lesnické techniky. PMD se ještě rozděluje do třech výrobních 

buněk. První produkuje hliníková čerpadla a motory. Druhá buňka se zabývá litinovými 

čerpadly a poslední buňka se vyznačuje výrobou hydraulických motorů. [interní informace] 

Produkty společnosti jsou vidět na obrázku 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3: Hydraulická čerpadla a motory  

Zdroj: [interní] 
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3 Charakteristika procesu balení zakázek určených 

pro export na divizi PMD 

Nejprve je nutno vymezit význam pojmu logistika. Je to proces plánování, realizace 

a řízení efektivního, výkonného toku a skladování zboží, služeb a souvisejících informací 

z místa vzniku do místa spotřeby, jehož cílem je uspokojit požadavky zákazníků. Logistika 

jako druh činnosti je doslova tisíce let stará. [3]  

Logistika měla v průběhu doby různá jména, týká se všech typů podniků a organizací. 

V anglicky psané literatuře se můžeme setkat s těmito termíny: 

- Business logistics – podniková logistika 

- Channel management – řízení (distribučních) kanálů 

- Industrial logistics – průmyslová logistika 

- Logistical  management – logistické řízení 

- Material management – řízení materiálů 

- Physical distribution – distribuce zboží 

- Supply chain management – řízení zásobovacích/dodávkových řetězců 

- Supply management – řízení zásobování [3] 

 

 Jelikož bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení exportu, budu se zabývat 

procesy, které na sebe vzájemně navazují a jsou součástí jednotlivých kroků. Nejprve 

objasním objednávání produktu od zákazníka, poté vysvětlím montáž jednotlivých zakázek 

a sestavení jednoho celého, náhodně vybraného motoru nebo pumpy. V další části se 

zaměřím na popis postupu při balení této zakázky a následně se v další kapitole zmíním o 

přípravě potřebných dokumentů souvisejících s následným a konečných exportem 

k zákazníkovi. Na konci kapitoly nastíním případné změny, které by měly nastat po 

spuštění nového systému, který odstartoval na divizi PMD v listopadu 2012. Snahou 

společnosti je sjednotit a zjednodušit průběh toku expedice. 

 Cyklus zákaznické objednávky zahrnuje veškerý čas, který uplyne od podání 

objednávky ze strany zákazníka až po obdržení objednaného zboží v přijatelném stavu a 

jeho umístění do skladu zákazníka [4].   
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Na obrázku 4. je znázorněna návaznost jednotlivých fází cyklu objednávky.  

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 4: Celkový cyklus objednávky    

Zdroj: [Douglas, M. Lambert, James, R. Stock, Lisa, M. Ellram. Logistika, vlastní zpracování.] 

 

Typický cyklus objednávky se skládá z následujících položek či fází:  

- příprava a předání objednávky, 

- přijetí objednávky a její zanesení do systému,  

- vyřízení objednávky,  

- příprava/kompletace objednávky a zabalení, 

- doprava objednaného zboží zákazníkovi a   

- příjem zboží u zákazníka [3]. 

 

 3.1 Cesta zákaznické objednávky  
 Při zkoumání systému objednávání v určitém podniku je důležité pochopit tok 

informací, který proběhne, jakmile zákazník podá objednávku. Na obrázku 5 je znázorněna 

jedna z možných interpretací způsobu objednávky. V prvním kroku zákazník rozpoznává 

potřebu určitého produktu a předává objednávku dodavateli tohoto produktu. Jakmile je 

objednávka zadána do systému, provádějí se různé kontrolní úkony, jejichž cílem je zjistit: 

[4]. 

- zda je požadovaný produkt na skladě v dostatečném množství,  

1. Zákazník 

podává 

objednávku 

3. Objednávka 

se vybavuje 

4. Objednávka 

je ukončena - 

fakturace 

2. Objednávka 

je přijata 

dodavatelem 

5. Zboží se 

připravuje k 

zákazníkovi 

6. Zákazník 

obdrží 

objednané 

zboží 
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- zda zákazník touto objednávkou nepřekročí poskytovanou úvěrovou hranici, 

- zda je produkt zadán do výroby, pokud není v současné době na skladě.   

 Pokud se tyto aktivity provádějí manuálně, vyžádá si to pravděpodobně dost 

dlouhou dobu, což může podstatně zpomalit (tj. prodloužit) cyklus objednávky. Dnes je 

však běžné, že tyto skutečnosti prověřuje počítač za minimální dobu. Často lze také tyto 

aktivity provádět souběžně s jinými aktivitami procesu objednávání.  

Následně je aktualizována databáze skladových zásob, pokud je to nutné, provede 

se doplňující objednávka daného produktu a do výroby se zašle výkaz o stavu zásob. 

Management může využít informace o denním prodeji také jako vstup pro své 

prognostické procesy. Systém objednávání dále poskytuje: informace účetnímu útvaru pro 

vystavení faktur; potvrzení o přijetí objednávky, které se zašle zákazníkovi; instrukce pro 

přípravu a kompletaci objednávky, na základě kterých je objednané zboží vydáno ze 

skladu a přepravní doklady. Všechny tyto procesy lze zautomatizovat tak, aby probíhaly 

zcela hladce, bez dodatečného zadávání dat a aby se předešlo vzniku chyb, „papírování“ a 

zbytečné manuální práci [4]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 5:Cesta zákazníkovy objednávky   

Zdroj: [Douglas, M. Lambert, James, R. Stock, Lisa, M. Ellram. Logistika. 81 s. vlastní zpracování.] 
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3.2 Systém vyřizování objednávek 

 Systémy vyřizování objednávek jsou pojítkem mezi zákazníky a podnikem. 

Primární funkcí systému vyřizování objednávek je poskytovat komunikační síť, která 

propojuje zákazníka (odběratele) a výrobce (dodavatele). Obecně platí, že největší míra 

nestálosti a výkyvů je spojena s pomalými metodami používanými při předávání 

objednávek. Z hlediska managementu je možno metody předávání objednávek hodnotit co 

do rychlosti, nákladů, vyrovnanosti, a přesnosti. Objednávky by se měly předávat co 

nejpřímějším způsobem [4]. 

 Systém vyřizování objednávek může být zdrojem užitečných informací o 

realizovaných prodejích i pro marketing (pro tržní analýzy a prognózování), dále pro 

finance (pro plánování cash-flow), logistiku nebo výrobu. Systém vyřizování objednávek 

také poskytuje informace těm pracovníkům, kteří přidělují objednávky jednotlivým 

skladům, evidují úvěry zákazníků, aktualizují databázi skladových zásob, připravují 

balicí/kompletovaní instrukce a související doklady. V moderních systémech jsou mnohé z 

těchto aktivit automatizovány [4]. 

 

3.3 Montáž jednotlivých zakázek v PMD 
 

Na počátku exportního procesu je zakázka zadaná zákazníkem, která je vepsaná  do 

zakázkového listu, na kterém jsou zobrazeny potřebné informace (viz Obrázek 6). 

Zakázkový list obsahuje údaje o adrese zákazníka, artiklu zakázky, počtu kusů, prodejním 

čísle a seznamu jednotlivých komponentů, ze kterých je motor sestaven. Přehled zakázek 

je denně zasílán faxem dle požadavků zákazníka z mateřské divize v Chemnitz k nám do 

Chomutova. Zakázkové listy jsou vytištěny a podle uvedených informací jsou motory a 

pumpy složeny. 
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Obrázek 6: Zakázka od zákazníka  

Zdroj: [zakázka z divize PMD] 
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3.4 Balení zakázek v PMD 
 

Balení zboží je důležitým aspektem skladování a manipulace s materiálem a má 

těsnou návaznost na celkovou skladovou efektivnost a výkonnost. Kvalitní a vhodně 

zvolené balení může podstatně zvýšit úroveň zákaznického servisu, snížit náklady a zlepšit 

manipulaci se zbožím. Může mít také příznivý vliv na vytížení skladu a celkovou 

skladovou produktivitu.  Vylíčím tedy ve zkratce, jak balení probíhá na divizi PMD. 

Každá zakázka musí projít výstupní kontrolou, tj. kontrolou zaměstnancem 

pověřeným touto funkcí. Po důkladné kontrole parametrů dosažených při montáži tohoto 

produktu dle stanovených technických výkresů v počítači, může být zakázka předána do 

oddělení, kde se důkladně zabalí a odešle zákazníkovi. 

Při balení jednotlivých zakázek se divize PMD striktně řídí směrnicemi 

vypracovanými v Chemnitz a přeloženými do českého jazyka, na základě přesně určených 

požadavků od každého zákazníka zvlášť. Požadavky zadané jednotlivými zákazníky se 

nacházejí společně přímo na pracovišti a to v počítačové podobě, kde dochází k balení 

zakázek, aby mohl každý pracovník nahlédnout, zda pumpu, kterou právě připravil na 

export, správně zabalil a dodržel předepsané instrukce. Pokyny se týkají především 

ochranných vrstev balícího materiálu pro jednotlivé pumpy a motory. Uvedené produkty se 

nesmí přepravou poškodit ani poškrábat, a proto je velmi důležité zabezpečit jejich 

ochranu. Pro zajištění bezproblémové přepravy jsou využívány především antikorozní 

fólie, VCI pytle. [12] 

 

Vlastnosti a použití antikorozních folií 

- Pro balení kovových součástí a strojů, kde je nutná ochrana proti korozi, 

- Účinná látka (inhibitor koroze) je obsažena v LDPE fólii, postupně se uvolňuje a 

vytváří tak ochrannou atmosféru, 

- Standardně se dodává v modrém provedení s potiskem loga VCI – pro odlišení od 

běžných LDPE fólií, 

- Další potisk (např. logem firmy) se dle požadavku zákazníka dodává v různých 

velikostech. 
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Výhody použití antikorozních fólií 

- Nižší náklady na balení, 

- Odpadá konzervace výrobků voskem nebo vazelínou a jejich následné mytí 

v rozpouštědlech, 

- Vysoká účinnost – těkavé částice pronikají i do dutin a těžko přístupných míst, 

- Možnost opakovaného použití fólie – látka se uvolňuje z fólií až 2 roky, 

- Fólie jsou netoxické a recyklovatelné, 

- Průhlednost fólií umožňuje vizuální kontrolu baleného předmětu. [12] 

Na obrázku č. 7 je vidět náhled instrukce, podle které se balí výrobky pro Anglii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 7: Instrukce pro Anglii  

Zdroj: [vnitřní směrnice pro balení na divizi PMD] 



Pavla Nováková: Analýza exportu společnosti a návrh možných opatření do budoucnosti 
 

2012/2013  13 
  

4 Analýza exportu na divizi PMD, včetně 

informačních toků 

 

V současné době představuje spedice neboli zasílatelství určitý spojovací článek 

mezi dodavatelem nebo odběratelem a dopravcem. Jde vlastně o organizování, řízení a 

koordinování celého průběhu přepravy, o zajištění dodání zboží v pravý čas na správné 

místo. Zasílatel organizuje dopravu zboží pro obchod a průmysl na základě logistických 

principů a tím minimalizuje logistické náklady a rizika. [4] 

Logistika hraje v ekonomice klíčovou úlohu, a to ve dvou základních směrech. Za 

prvé, logistika představuje jednu z hlavních výdajových položek podniku, čímž ovlivňuje 

veškeré další ekonomické aktivity a je jimi zároveň sama ovlivňována. Za druhé, logistika 

podporuje pohyb a plynulý tok mnoha ekonomických transakcí, je nezbytnou aktivitou při 

realizaci prodeje prakticky jakéhokoliv zboží a služeb. V poslední době se efektivnímu 

řízení logistiky připisuje klíčový význam při hledání možností, jak zlepšit ziskovost. [3] 

Budou zhodnoceny stávající a plánované informační toky při exportu. Hlavní 

příčinou pro toto rozhodnutí je již zmíněná ekonomická stránka veškerých exportních 

kroků potřebných pro zajištění správného dodání zakázky k zákazníkovi a snahu o snížení 

nákladů, které přímo ovlivňují kalkulaci při tvorbě cen produktů. 

 Změna systému, který nám byl představen, a který bychom měli v budoucnu 

využívat, obsahuje některé podstatné kroky mající vliv na ekonomickou stránku přepravy, 

na přepravu samotnou a také na znalosti v oblasti celní správy, kterou jsme se dříve 

nezabývali. 

V této kapitole vysvětlím systém informačních toků samotné zakázky, kterou si 

přeje vyrobit zákazník. Zmíním se o systému, který jsme využívali doposud, naznačím 

změny, jaké nastaly při spuštění nového systému a samotný export k zákazníkovi. 

Dále se zmíním o postupu prodeje zakázek do zámoří a evropských států, které 

nejsou členy EU. Doposud byly tyto prodeje řešeny mateřskou divizí v Chemnitz. Tím, že 
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veškerá prodeje byly přesunuty vedením naší divize do Chomutova, bylo nutné seznámit se 

i s oblastí celní správy. 

Na obrázku 8 je znázorněn tok zakázky. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Předání zakázkového listu  

Obrázek 8: Průběh expedice v PMD 

Zdroj:[vlastní zpracování] 

 

4.1 Tok informací při přijetí zakázky 
 

Divize PMD je rozmístněna ve třech evropských státech a je rozdělena na tři výrobní 

lokace, závod ve Velké Británii, ve Švédsku a v Německu společně s menší částí v  České 

republice. Každá z výrobních lokací je v podstatě samostatně fungující celek. Proces toku 

informací je následující. Obchodní oddělení v Kaarst (DE) přijímá objednávky od 

zákazníků, které jsou následovně zadávány do multifunkčního softwarového programu JD 

Edwords (dále JDE).  V tomto programu jsou zakázky přijaty výrobním oddělením 

v Chemnitz (DE), kde jsou vyrobeny a připraveny polotovary pro export do Chomutova 

(CZ), kde se uskuteční finální výroba produktu a jeho export. Během celého procesu až do 

jeho ukončení se používá pro vstupy, výstupy, a změny informací program JDE. Ve chvíli, 

1. Oddělení- 

příjem zakázek 

3. Oddělení 

montáže 

4. Oddělení 

kontroly zakázek 

2. Oddělení 

dispozic-příprava 

podkladů pro 

expedici 

5. Oddělení 

balení zakázek 

6. Oddělení 

logistiky 

7. Oddělení 

přepravy a 

celních záležitostí 
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kdy Chemnitz vystaví zakázku, je k ní přiřazen tzv. status 20. Tento status nese v podstatě 

pouze základní informace, jako jsou například, adresa a název zákazníka, o jaký výrobek 

se jedná, počet kusů a datum kdy má být dodán. Odpovědný pracovník tyto informace 

zkontroluje, ověří a předá zakázku do tzv. výrobního plánu. Tímto krokem se také zakázce 

změní status na 30. Status 30 signalizuje výrobní potřeby, náklady. Konkrétně se jedná o 

komponenty, které zakázka obsahuje, a jsou zapotřebí pro její vyhotovení. V případě, že 

jsou všechny komponenty skladem dostupné, se připraví opět v podmenu zakázky, 

seznam, neboli kusovník těchto komponentů (viz obr. 9), který se poté v elektronické 

podobě zašle do výrobního skladu. Na základě kusovníku odpovědní pracovníci skladu 

připraví komponenty pro export. [interní informace] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 9: Kusovník komponentů  

Zdroj: [informační systém JDE používaný na divizi PMD] 
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Připravené komponenty společně s výdejními listy přebírá oddělení expedice a 

následně vystavuje dodací listy a faktury v JDE. Vyfakturované zboží je přepraveno do 

pobočky firmy v Chomutově, kde si jej přebírá expediční oddělení, které zboží kontroluje, 

uskladňuje a zaknihovává. [interní informace] 

Následující den, ten samý pracovník, který v Chemnitz danou zakázku přijímal a 

kontroloval, se v podmenu 30 této zakázky podívá na stav materiálu v lokaci Chomutov. 

Jestliže zboží z předchozího dne bylo účetně nakoupeno, tzn. zakázka může být 

zkompletována, změní v JDE status z 30 na 40. Status 40 znamená, že je daná zakázka 

připravena pro finální výrobu a spustí se automaticky tisk na předem nastavené tiskárně 

v lokaci Chomutov. Samotná zakázka se pak skládá ze dvou až čtyř A4 stránek, které 

obsahují kusovník a pracovní postupy. Následně jsou výrobní zakázky předány 

jednotlivým vedoucím (mistrům), kteří plánují kompletování zakázek a předávají je 

zároveň směnovým předákům. Směnový předák dále rozhodne podle bližších specifik 

např. jako je kubický obsah čerpadla, na kterém pracovišti se bude zakázka kompletovat.  

Pracovník, kterému byla zakázka svěřena, si musí nejdříve všechny komponenty odebrat 

podle kusovníku a poté v montážní buňce začít kompletaci. Jako prvním krokem podle 

pracovního plánu je předmontáž skládající se z mazání, lepení a lisování těsnících 

komponentů. Po předmontáži následuje kompletace. Zde je již k dispozici technický 

výkres a konkrétní montážní instrukce, ve které je každý jednotlivý krok popsán krátkým 

komentářem, a opatřen fotografií. Když je zakázka zkompletovaná, pracovník údaje ze 

zakázky zaznamená. Pro tento záznam je použitý jiný software než JDE. Jedná se 

v podstatě o jednoduché menu vytvořené na divizním serveru. V tomto menu jsou ze 

zakázek zaznamenávány pouze základní data – množství čerpadel, kolik z tohoto množství 

bylo smontováno, z toho dobře nebo špatně smontovaných kusů, kdo zakázku smontoval, 

kdy byla zakázka smontována, zakázkové a výrobní číslo výrobku. Tyto záznamy se 

zejména využívají pro kontrolu výkonu produkce nebo v případě reklamací pro zpětné 

vyhledání dat. [interní informace]   

Všechna čerpadla se po smontování musí také otestovat. Této činnosti se věnuje 

další pracovník. Obdobně jako tomu bylo u montáže, se nadále pracuje s dokumentací 

zakázky a s dalšími, v tomto případě testovacími instrukcemi. Smyslem testu je čerpadlo 

takzvaně „zajet“, kdy při tomto procesu vznikají kovové třísky, které jsou zároveň 
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odplaveny. Dále se kontroluje těsnost čerpadla a na závěr se provádí měření výkonu. Po 

ukončení testování se opět zaznamenávají data zakázky, obdobně jako tomu bylo u 

montáže. Zakázka je již smontovaná, otestovaná a v tuto chvíli ji pracovník odveze na 

výstupní kontrolu. Kontrolu vykonává „kvalitář“, pracovník, který zná dokonale 

požadavky a nároky na produkt. Ke kontrole má k dispozici zakázkový list, technický 

výkres a postupuje podle směrnice pro výstupní kontrolu.  Takto zkontrolovaná zakázka je 

označena datem, razítkem výstupní kontroly, a je převezena do expedice. [interní informace] 

 

4.2 Expedice a informační systém JDE 
  

 Jelikož pracuji, každý den s informačním systémem JDE, nastíním postup práce 

s tímto systémem. Nejprve vysvětlím systém, který jsme využívali dříve a poté 

popíšu postupy při prodeji zakázek do zemí EU i mimo Evropskou unii, které nám přibyly. 

Objasním náležitosti potřebné pro nový postup při prodeji zakázek a porovnám ho 

s předchozím. Provedu tak analýzu exportního toku systému stávajícího a dřívějšího a 

vysvětlím, proč se vedení naší divize rozhodlo pro tuto variantu. 

 

4.2.1 Seznámení s JDE 

Společnost JD Edwards vzniká v březnu 1977 v Denveru, Coloradu. JD Edwards 

byl zakoupen PeopleSoft, Inc v roce 2003. PeopleSoft, byl koupen Oracle Corporation 

v roce 2005. Dále Oracle Corp. nadále prodává a podporuje JDE Edwards EnterpriseOne. 

Tento informační systém byl navržen společností Oracle  (Oracle database management 

systém) a je dodáván společností  BSC Praha, spol. s. r. o. Cílem této společnosti je 

poskytnout firemním zákazníkům softwarové řešení pro podnikové řízení s osvědčenou 

kvalitou aplikací Oracle. K tomu zajisté přispívá i IBM  Power Systems, to je tradiční 

hardwarová platforma pro aplikaci JDE, proslulá svojí stabilitou. Informační systém JDE 

je integrovaná sada aplikací. Software je navržen hlavně pro výrobu, plánování, prodej, 

dopravu a ostatní oblasti. V dnešní době, tak jako naše firma, využívá J.D. Edwards 

několik desítek tisíc zákazníků z různých odvětví, od finančních služeb až po výrobní 

společnosti. JDE od Oraclu je informační systém kategorie ERP (Enterprise Resource 
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Planning), který se dokáže přizpůsobit specifickým rysům jednotlivých průmyslových 

oborů. Myslím si, že podle výrobce může být tento systém využit ve všech segmentech a u 

mnoha typů společností.  

Rozšířená společnost Peoplesoft dosáhla počtu více jak 12 000 zákazníků a 

posunula se na druhé místo ERP poskytovatelů. Po akvizici Oraclem vznikla velmi silná 

aplikační softwarová společnost, která má více jak 23 000 zákazníků na světě. [9] 

Jak je JDE dodáváno 

 

JDE, jak už jsem napsala, dodává společnost BSC Praha, spol. s. r. o. Tato 

společnost nabízí průmyslově orientované, rychle implementované řešení za cenu 

pohybující se kolem 5 tis. Kč bez DPH za uživatele a měsíc. Součástí uvedené ceny je JD 

Edwards s Oracle Accelerators, který zahrnuje licence Oracle JD Edwards EnterpirseOne 

s moduly pro finance a distribuci pro 20 uživatelů, také implementaci řešení metodologií 

Accelerate a server IBM Power Systéme. 

JDE – aplikace 

 

Existuje osm hlavních produktových řad na nejnovější verzi JDE nabídky produktů, 

které pokrývají oblasti, jakou jsou: 

- kapital asset management 

Oracle JD Edwards EnterpriseOne Asset Lifecycle Management řešení pomáhá 

získat větší hodnotu aktiv, ať už to jsou zařízení nebo vybavení.  Z kapitálu plánování a 

rozpočtování, zadávání veřejných zakázek a provozu, údržby a oprav, může JD Edwards 

EnterpriseOne Asset Lifecycle Management maximalizovat ziskovost a návratnost 

investic. JD Edwards EnterpriseOne výkon plus je předem nakonfigurované pro správu 

aktiv metodiku a softwarové řešení, které využívá osvědčené best-praxe techniky, které 

pomáhají maximalizovat dostupnosti zařízení a snížit náklady na údržbu.  
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- řízení vztahů se zákazníky 

S interakcí se zákazníky se JDE dostává  mezi úspěšné, ziskové společnosti. Oracle 

JD Edwards EnterpriseOne CRM software nabízí velmi kapacitně bohaté řešení, které je 

vloženo s ostatními procesy, jako je umístění předpovídání, věci a služby, management, 

vedení a možnost řízení. JD Edwards EnterpriseOne CRM je rodina aplikací v Oracle JD 

Edwards EnterpriseOne produktové řady 

- finanční řízení 

Finanční základ pro organizaci je klíčový. Oracle JD Edwards EnterpriseOne 

finančního řešení pro řízení může pomoci rychleji reagovat na měnící se prostředí firmy, 

zefektivnění finančních operací, a zvýšit přesnost účetního vykazování. [11]  

- řízení lidských zdrojů (HR) 

Oracle JD Edwards EnterpriseOne je sada integrovaných aplikací pro spolupráci, 

která má pomoci zefektivněním HR činnosti snížením času u náročných administrativních 

úkolů a především snížení nákladů na implementaci vlastního servisu. Poskytuje skutečnou 

hodnotu tím, že podporuje obchodní procesy mimo oddělení HR, automaticky aktualizuje 

pracovní příkazy, závazky, a záznamy o údržbě zařízení s časem a zaměstnaneckými daty.   

- project management 

Umožňuje kontrolu a aktivně řídí náklady projektů a jejich vyúčtování, od zrodu až 

po dokončení  projektu. 

- supply Chain management 

Modely Supply Chain Managment umožňují řízení výroby a distribuce podle 

velikosti poptávky. Tím tyto moduly podporují růst tržeb a snižování nákladů a to využitím 

kapacit výroby, snížením zásob, zkrácením dodacích lhůt a tak dosahuje mnohem lepších 

celkových nákladů. 
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- řízení dodávek 

Aplikace pro řízení nabídky pomáhá optimalizovat dodavatelské vztahy a služby. 

Rozvíjí flexibilitu a adaptabilitu v dodavatelském řetězci. Díky výměně informací 

s dodavateli, která probíhá v reálném čase, je k dispozici aktuální přehled stavů dodávek.  

- nástroje a technologie 

Oracle disponuje nástroji, které, aktualizují, spravují, získávají a instalují data z 

aplikací JD Edwards EnterpriseOne. Oracle JDE zákazníci mají dvě možnosti pro plnění 

jejich úkolů. Požadavky: Oracle technologický komponent s Oracle Technology nebo, 

IBM technologie prvků s IBM Technology Foundation. Obě možnosti zahrnují JD 

Edwards EnterpriseOne Tools [11] 

 

4.2.2 Práce s JDE 

  

 Práce s JDE vyžaduje dobrou znalost tohoto informačního systému. Je zapotřebí 

znát všechna menu a souvislosti mezi nimi pro zpracování zadání. Umět zkontrolovat, zda 

je nakoupené zboží potřebné pro výrobu, nebo jak opravit případnou chybu, která může 

vzniknout na základě velkého denního množství dat. Tento informační systém není zrovna 

jednoduchý na pochopení a trvá i delší dobu kvalitní zapracovaní člověka do tohoto 

informačního systému. Lidé, kteří pracují s JDE, mají jen tolik znalostí v tomto systému, 

aby mohli kvalitně vykonávat svojí práci. Zaměstnanec pracující například na naší divizi 

má jiné znalosti v JDE, které potřebuje pro svou denní práci než zaměstnanec, který 

pracuje s JDE, například na oddělení účtárny. 

Práce s JDE v minulosti 

 Protože tento informační systém je řízen z Kaarstu,  v Chomutově nemáme veškeré 

pravomoce, pro případné zasahování do JDE. Když potřebujeme něco opravit v systému a 

my nejsme oprávněni tuto opravu vykonat sami, musíme se spojit s mateřskou divizí v 

 Chemnitz, aby případnou změnu provedli.  
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 Veškeré zakázky, které byly určeny pro příjemce v zemích mimo EU se zasílaly do 

Chemnitz, aniž bychom něco s těmito zakázkami prováděli. Zakázky jsme pouze zabalili 

podle daných instrukcí a s potřebnými dokumenty zaslali do Německa. V Chemnitz se 

zpracovaly potřebné dokumenty a exportní kroky k tomu, aby zásilka mohla být 

přeposlána k zákazníkovi. To také představuje větší náklady na přepravu a skladování. 

Zakázky, které byly určeny do zámoří nebo do zemí EU, se skladovaly v Chemnitz třeba 

týden, někdy i déle, podle domluveného termínu dopravců, kteří objednané zboží ve 

stanovený den vyzvedli a naložili buď na loď, nebo se zakázky přepravovaly letecky. To se 

zdálo být velmi zdlouhavým a nákladným exportním procesem, proto se připravoval nový 

plán pro zjednodušení celkového exportu a také se hledalo levnější řešení, jak dodat k 

zákazníkovi jeho objednávku. Tím vzniká otázka, zda by zakázky určené pro zámoří a 

země mimo EU nemohly být celkově ukončovány v Chomutově a zasílány přímo od nás ke 

konečnému zákazníkovi.  

Po určité době přišel management z Chemnitz s konečným rozhodnutím. Byl 

stanoven plán, který zahrnoval vše potřebné pro odesílání zakázek přímo z Chomutova. 

Prvním krokem bylo seznámení chomutovského vedení s časovým průběhem a nutnými 

změnami. Poté přebralo vedení  Chomutova řízení projektu. Byly vytvořeny směrnice, 

instrukce, byli proškoleni zaměstnanci a změnilo se upořádání skladu expedice. Vše se 

uskutečnilo dle časového harmonogramu. 

 Zapracování se s novým systémem JDE nebylo pro mne až tak složité, jelikož jsem 

původní verzi dobře znala a pracovala jsem s ní více jak 6 let. Novou oblastí pro mne byla 

menu, která doposud využívali mistři ve výrobě. Díky těmto novým dovednostem jsem 

schopna řešit problémy při prodeji zakázek.  
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Obrázek 10: JDE – základní menu, dříve  

Zdroj: [interní] 

 

Práce s JDE v současné době 

 Celkově se software od toho minulého moc nezměnil. Vzhled pracovních oken je 

podobný a i určité klávesové funkce jsou stejné. Nevýhodou je, že práva pro nastavení 

nebo případné opravy systému jsou k dispozici pouze kolegům v Německu. Při zaškolení, 

kde nám bylo vysvětleno, jak v novém JDE pracovat, jsme bohužel přišli na určité 

nedostatky, které se řešily až při plném provozu. Díky tomuto zjištění se vytvořila další 

pomocná menu, čímž jsme potíže odstranili.  

 Informační systém je teď jednodušší, ale přibylo vedlejších činností s tím 

spojených. Jako příklad mohu uvést nutnost spolupráce s celní správou, bez které nelze 

exportovat zakázky mimo EU. Nyní již spolupracujeme s celní správou každý den, přesto 
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občas při větším množství zakázek nelze všechny v daném termínu vyexportovat. Cílem 

nového systému je přímý export zakázek z Chomutova k zákazníkovi, aniž by zakázka 

musela být poslána zpět do  Chemnitz, čímž dochází k úspoře času a transportních nákladů.  

V případě zakázek, které nejsou z nějakého důvodu včasně vyexportovány jsou v 

Chomutově uskladněny a čekají na další vývozní termín, což obnáší náklady spojené se 

skladováním, manipulací a popřípadě placení penále zákazníkovi za zpožděné dodání 

zakázky.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 11: JDE – základní menu dnes  

Zdroj: [interní] 
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4.3 Expedice a celní správa 
 V následující části BP je popsána spolupráce s CS a potřebné kroky, které se musí 

vykonat, jestliže je potřeba vyvést zakázku do zámoří nebo mimo Evropskou unii. 

Objasním zde kroky, které musíme provést a které jsme dříve vykonávat nemuseli. Jelikož 

se jedná o nový krok v exportním řetězci a my se musíme spojit i s dalšími lidmi, aby bylo 

možné zakázku k zákazníkovi doručit, popíši, co všechno dokumenty určené k proclení 

musí obsahovat. 

 

4.3.1 Celní správa České republiky 

 Celní správa České republiky, stejně jako celní správy ostatních států, má dva 

základní úkoly, kterými jsou ochrana a regulace domácího trhu formou výběru cla z 

dováženého zboží a dohled nad tím, aby toto zboží neohrožovalo životy nebo zdraví lidí, 

zvířat či rostlin. Vývoj ekonomické situace, včetně zahájení příprav na členství v EU, 

naléhavě vyžadoval, aby celní správa při plnění svých úkolů co nejvíce usnadňovala 

legální mezinárodní obchod. Tohoto cíle mohlo být dosaženo jen za pomoci modernizace 

celní správy, a to jak v oblasti celního řízení, tak i v oblasti technického vybavení, zejména 

celního informačního systému.  Další významnou okolností, která výrazně předurčila 

současnou podobu české celní správy, byl vstup České republiky do Evropské unie. Z 

pohledu celní správy nešlo jen o samotný akt vstupu, ale o dlouholeté období sbližování 

celní legislativy a celních postupů s evropskými standardy. Navíc došlo v důsledku 

rozšíření EU ke zrušení pravidelných celních kontrol na pozemních hranicích České 

republiky a naopak celní správě přibyly nové úkoly, např. v oblasti společné zemědělské 

politiky nebo statistiky vnitrounijního obchodu. Současně s těmito změnami došlo také ke 

snížení počtu zaměstnanců celní správy a k úpravě její organizační struktury.[7]  

Úkoly a pravomoci CS 

- výběr cla, poplatků a daní, 

- správa spotřebních daní (od konce roku 2003 přeneseno z územních finančních 

orgánů), 

- sbírá statistické informace o mezinárodním obchodu České republiky, 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Clo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Poplatek
http://cs.wikipedia.org/wiki/Da%C5%88
http://cs.wikipedia.org/wiki/Spot%C5%99ebn%C3%AD_da%C5%88
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mezin%C3%A1rodn%C3%AD_obchod
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- kontrola dovozu a vývozu a boj proti nelegálním činnostem při pohybu zboží, 

- kontrola licenčního zboží, 

- kontrola ochranných známek, 

- kontrola při porušování duševního vlastnictví, 

- kontrola obchodu s významnými kulturními a historickými předměty, 

- kontrola obchodování s ohroženými druhy podle CITES, 

- boj proti nelegálnímu obchodování s drogami a s omamnými a psychotropními 

látkami, 

- boj proti nelegální migraci v Schengenském prostoru dle Schengenské smlouvy, 

- boj proti terorismu, 

- oprávnění zastavovat vozidla ke kontrole zboží (od 1. května 2004), 

- oprávnění kontrolovat dálniční známky, 

- oprávnění kontrolovat bezpečnostní přestávky u vozidel mezinárodní nákladní 

dopravy, 

- vážení nákladních vozidel, 

- kontrola fungování systému elektronického mýtného (od ledna 2007), [7] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 12: Celní úřad v Chomutově  

Zdroj: [http://www.celnisprava.cz/cz/crustinadlabem/Stranky/celni-urad-chomutov.aspx] 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Licence
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ochrann%C3%A1_zn%C3%A1mka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Du%C5%A1evn%C3%AD_vlastnictv%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/CITES
http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1vykov%C3%A1_l%C3%A1tka
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Neleg%C3%A1ln%C3%AD_migrace&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Schengensk%C3%BD_prostor
http://cs.wikipedia.org/wiki/Schengensk%C3%A1_smlouva
http://cs.wikipedia.org/wiki/D%C3%A1lni%C4%8Dn%C3%AD_zn%C3%A1mka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektronick%C3%A9_m%C3%BDtn%C3%A9
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4.3.2 Spolupráce divize PMD s celní správou 

 Spolupráce s celní správou je pro nás novým pracovním krokem, který je složitý a 

časově náročný. Vylíčím detailně, co tento pracovní krok obnáší, s jakými dalšími 

pracovními postupy souvisí, které je nutné uskutečnit, aby vůbec mohla být zakázka 

vyexpedována.  

 Mateřská divize v Chemnitz zhodnotila, že přeprava těchto zakázek bude 

výhodnější a levnější z Chomutova. Připravila již zmiňovaný plán, který byl realizován. 

V Chomutově zatím probíhala jednání s přepravci o cenách, o dnech kdy se jaká země 

bude vyvážet. Vybírala se různá řešení až se dospělo k závěru, který je uveden níže. 

 Oddělení centrální logistiky vytvořilo tabulku, ve které je uvedena země a den kdy 

se bude zakázka přepravovat k zákazníkovi. V tabulce je zaznamenáno, jak bude zakázka 

přepravována, jestli letecky či po moři. V tabulce je také napsáno, koho v případě 

nesrovnalostí kontaktovat v Německu. A jestliže je zakázka u některých zemí příliš malá, 

bude přepravována ještě dalším jiným dopravcem. Pokud to je jiný dopravce, musí u 

zakázky být ještě zvláštní číslo zákazníka (viz obr. 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 13: Část tabulky -  zámoří  

Zdroj: [interní] 
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Tento postup je pochopitelný. Nečekané situace se řešily v průběhu samotného 

prodeje. Například zákazník si objednal zakázku ze země, která nebyla uvedena v tabulce 

vývozů zákazníků mimo EU. Dokumenty pro tyto zakázky se musejí nejdříve poslat přes 

fax do Německa a až po odpovědi, jak tato zakázka má být vyexpedována, jí můžou 

zaměstnanci na balení zabalit a já vyexportovat k zákazníkovi. 

 Export zakázek do zámoří je oproti exportu zakázek v rámci EU náročnější na 

zpracování dokumentace, v čemž jsme se v začátcích nedostatečně orientovali. Je zapotřebí 

vytvořit dodací list, který se přiloží k zakázce. Dále se přiloží k dodacímu listu tři faktury 

určené pro celní úřad. Zároveň je nutné odeslat dodací list a fakturu na celní úřad 

v elektronické podobě, emailem. Jen tak může celní správa nechat zakázky proclít. 

Zaměstnanci celní správy vytvoří vývozní doprovodný doklady a doručí nám je zpět. 

 I dnes po několika měsících, kdy exportujeme zákazníkům mimo EU přímo 

z Chomutova, si nejsme někdy jisti, jak zakázku vyexpedovat a musíme se radit s centrální 

logistikou a s kolegy z Německa. Bohužel ani kolegové nemají vždy odpověď a musí tak 

kontaktovat zákazníka a získat potřebné informace. Je důležité tyto informace obdržet 

v čas, aby nedošlo k opožděnému dodání zakázky.  

 Spolupráce s celní správou a kolegy z Německa probíhá na dobré úrovni, přesto je 

občas těžké se domluvit na způsobu řešení problému. Z tohoto důvodu se vedení Chemnitz 

a Chomutova pravidelně schází a snaží se podobným problémům předcházet. 
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Obrázek 14: Vývozní doprovodný doklad  

Zdroj: [interní]  
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Obrázek 15: Proforma  

Zdroj: [interní] 
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4.5 Analýza celkových divizních exportních nákladů 
 

Při konečné analýze exportu na divizi PMD jsem vytvořila z dostupných informací 

a materiálů z účetního oddělení tabulku, ze které jsem pak vytvořila graf vystihující 

celkové měsíční náklady na export. Tabulka je za období tří let a vykazuje nárůst nákladů 

na export. Náklady obsahují veškeré finance, které jsou zapotřebí při výrobě samotné 

zakázky, balícího materiálu použitého při zabalení zakázky, dopravní služby a také 

skladovací místa zakázek mezi doručením k zákazníkovi. To byl jeden z hlavních důvodů, 

pro nově vzniklý systém. Novým systémem očekáváme snížení těchto výdajů, rychlejší ale 

i bezpečnější přepravu zakázek k zákazníkovi. Jestli se plány vyplnili, se ukáže až za další 

roční zhodnocení nákladů. 

 

Tabulka 1: Exportní náklady divize PMD [Kč] 

 

Zdroj: [interní]  

Měsíc/rok 2010 2011 2012 

ČERVENEC 10 594 724 13 556 328 15 652 311 

SRPEN 12 951 382 19 059 905 22 289 436 

ZÁŘÍ 14 872 368 18 158 205 21 059 085 

ŘÍJEN 13 106 474 17 906 300 19 093 292 

LISTOPAD 11 993 848 17 403 879 21 643 460 

PROSINEC 10 306 845 14 708 824 15 241 994 

LEDEN 12 136 650 18 823 195 19 453 402 

ÚNOR 15 538 174 19 081 808 22 318 201 

BŘEZEN 18 023 793 19 629 858 24 700 020 

DUBEN 19 011 743 20 779 700 20 682 311 

KVĚTEN 17 811 685 21 900 686 22 484 023 

ČERVEN 19 515 008 20 072 805 21 036 559 
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Graf 1: Celkové divizní exportní náklady  

Zdroj: [interní] 

 

 Jak je patrné z výše uvedeného grafu, náklady od roku 2010 neustále stoupají, což 

je negativní aspekt, který je způsoben více faktory. Prvním faktorem je, že jsme nedokázali 

přesně přizpůsobit balící prostředky na objednané množství výrobků. Jeden nebo dva kusy 

výrobků se balily do zbytečně velkých obalů a nevyužitý prostor se poté musel vyplňovat 

transportním papírem. Druhým faktorem bylo odesílání výrobků k zákazníkovi přes 

mateřskou divizi. Tím vznikaly další náklady spojené s transportem a uskladněním 

výrobků. Náklady byly v různých měsících přibližně stejné, jen měsíce červenec a prosinec 

jsou měsíci, kdy dochází k poklesu nákladů z důvodů celozávodních dovolených u 

odběratelů. Náklady jsou vyhodnocovány od července do června, což je fiskální rok 

podniku.  
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5 Návrhy a opatření 

 Současný stav hospodářství svědčí o tom, že hospodářská krize zasáhla Českou 

republiku nejvíce z celé Evropské unie. Současně z toho vyplývá, že nejvíce ohroženými 

jsou malé a střední podniky. Těmto podnikům, již v loňském roce odčerpala velice silná 

koruna prakticky všechny volné finanční prostředky. 

Proto i ve firmě Parker Hannifin, konkrétně na divizi PMD došlo k hledání nových 

možností, které by snížily finanční dopad na export zakázek k zákazníkovi.  

 

5.1 Návrh 1 
Zajištění přímého exportu zakázek k zákazníkovi  

Při analýze procesu expedování, se management shodl na návrhu měny, která by 

umožnila dodávat výrobky rychleji a zároveň by snížila náklady na expedování. Bylo 

rozhodnuto, že se budou expedovat všechny výrobky přímo z výrobního závodu 

v Chomutově k zákazníkovi. Pro oddělení logistiky v Chomutově to  znamenalo nárůst 

administrativy, ale dodací doba se snížila o 1-2 dny a snížily se náklady za transport 

zakázek do Chemnitz a jejich skladování. 

 

5.2 Návrh 2 

Rozšíření sortimentu balícího materiálu 

 V průběhu analýzy se ukázalo, že při balení menších zakázek byly použity obaly 

s větším objemem, než bylo zapotřebí. Přitom by stačily obaly, které by měly poloviční 

nebo dokonce třetinový objem. Na základě tohoto zjištění, vedení oslovilo dodavatele 

obalového materiálu a předložilo mu nové požadavky a návrhy týkající se velikostí obalů. 

Dodavatel požadavkům vyšel vstříc a poskytl nabídku nového sortimentu obalů. Díky nové 

možnosti využití obalů, které velikostně odpovídají požadavkům, jsme snížili náklady 

spotřeby větších a dražších obalů. Dalším zlepšením je možnost umístnit více zabalených 

výrobků na jednu paletu a tím ušetřit místo při transportu.  
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6 Závěr 

  Při tvorbě bakalářské práce jsem dospěla k názoru, že neustále dochází k růstu 

tržních možností. Trhy se taky navzájem mezi sebou propojují, což má za následek vznik 

nových obchodních vztahů, případně společností na celosvětové úrovni. Za touto snahou je 

stále stejný cíl, a to je maximálně uspokojit potřeby zákazníka. Proto se dostávám do fáze, 

ve které se ocitám z pracovního postavení ve složité situaci a to jak z pohledu 

zaměstnance, který by měl mít nápady zmírňující finanční náklady pro zákazníka, tak 

z pohledu právě toho zákazníka, když vím, jak všechny toky exportních procesů probíhají 

v režii logistiky. 

 Postavení logistiky se totiž zásadně změnilo: vyvinula se oblast, kde může podnik 

dosáhnout značných úspor nákladů. Tato činnost má významný vliv na spokojenost 

zákazníků a tím objemy prodeje. Právě zákazník je tím prvním a nejdůležitějším, co 

podnik respektuje. Vyžaduje to především pro svoji nepostradatelnou spolupráci do dalšího 

období. Podnik se snaží vyhovět všem požadavkům zákazníka. Respektuje jeho různorodé 

požadavky a neobvyklá přání, týkající se například zabalení zakázky, její uskladnění a 

způsob dopravy. 

 Právě na těchto exportních procesech se snaží většina, jak velkých tak malých 

podniků ušetřit. Zkoušejí se zavádět nové pracovní postupy, nové informační systémy a 

nové možnosti přepravy uspokojující přání zákazníka. 

 Připravovaný systém na PMD umožňuje splnit veškerá přání zákazníka. Byla 

připravena zkušební verze. Analýzou a zkušenostmi, které zatím máme, bych se vyjádřila 

k novému systému celkem kladně. Systém je o něco rychlejší a snadnější. Přeprava 

k zákazníkovi je díky novým exportním krokům rychlejší a také znatelně levnější. Zakázky 

se nemusejí přeposílat do mateřské divize, tam se uskladňovat a vytvářet tak zbytečné 

náklady, které ovlivňují výslednou cenu výrobků. 

 Jak už ale bylo řečeno, zákazník stojí na prvním místě, a my se i nadále, budeme 

snažit vyhovět všem požadavkům, kterých se bude zákazník dožadovat. Bez zákazníka by 

tu nebyla ani práce pro nás. Jak se říká „Náš zákazník, náš pán“. 
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