
 

  



 

  



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

Abstrakt: 

Diplomová práce se zabývá vyuţitím automatické identifikace v rámci průmyslového 

podniku. Věnuje se analýze současného rozčlenění a jejich vyuţitím. Tato práce se zaměřuje 

hlavně na optimalizaci současného stavu a případné zlepšení některých procesů, které ještě 

nejsou nastaveny na vyuţívání čárových kódů. Práce je zaměřena na společnost Kemmerich 

Czech s.r.o., kde jsou rozčleněny jednotlivé procesy vyuţití čárových kódů s následným 

zlepšovacím návrhem, včetně závěrečného zhodnocení návratnosti investic. 
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Abstract: 

The thesis is deal with use of automatic identification in industrial enterprise. It deals with the 

analysis of the actual break down and their usege. This thesis is mainly focused on optimizing 

actual status and potential improvement of some processes that are not set up for using bar 

codes. The work is focused on the company Kemmerich Czech s.r.o., where the processes of 

using bar codes are individual dividend together with subsequent improvement proposals, 

including the final evaluation of return of investments. 
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ÚVOD 

 

Na světě má stále větší význam identifikace, značkování, kódování, coţ umoţňuje kontrolu 

původu zboţí. Sledujeme velmi rychlý rozvoj technologie RFID – systému kontroly proudění 

zboţí, který vyuţívá rozhlasové vlny, proto se téţ nazývá rádiovým čárovým kódem. Moderní 

systémy označování otvírají nové moţnosti v organizaci fungování firmy nejen v oblasti 

logistiky. V současnosti se pro označení výrobků, předmětů a polotovarů pouţívají zejména 

čárové kódy. Předností je všeobecné sjednocení způsobu kódování. 

 

Problémem celého systému je mnoţství údajů, které jsme schopni odečíst za pomocí 

čtečky, anebo ještě hůře, selhávání jednotlivých přístrojů ke čtení zakódovaných údajů a jeho 

následné ruční vkládání. 

Rovněţ vzdálenost vyuţití čtečky je zásadní problém, její současný dosah není nikterak 

velký a připojení v nepřístupných prostorách dost často selhává. 

 

V dnešní době je pro úspěšnost a konkurenceschopnost firmy zpracování a vyuţívání 

informací velmi aktuální a palčivou otázkou. S kvalitním informačním systémem získává 

firma určitou strategickou výhodu.  

Jednou z výhod firmy se taktéţ můţe stát logistický servis level, jehoţ součástí je 

automatická identifikace výrobků k usnadnění a zefektivnění práce.  

Moţnost sledování, vyhledávání a rychlejší manipulace přináší lepší vyuţití pracovní síly, 

prostoru a kapitálu. 

 

Tato diplomová práce se zaměřila na vyuţití čárových kódů v průmyslovém podniku, a to 

hlavně pro identifikaci materiálového toku ve firemním procesu.  

Teoretická část této práce se snaţí představit, co je to automatická identifikace a 

představuje její součásti. Její součástí jsou různé typy čárových kódů, které jsou obšírněji 

představeny v kapitole 2.2 a následuje obeznámení s tiskovými výstupy a čtečkami. 

 

V praktické části se práce zabývá popisem současného nastavení a členění automatické 

identifikace a analyzuje jejich momentální vyuţití. 

Jelikoţ se firma neustále rozrůstá, tak roste potřeba minimalizovat veškeré vedlejší 

procesy, které neefektivně vyuţívají pracovní sílu, prostor a firemní kapitál.  
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Nejjednodušší způsob, jak tyto podpůrné vedlejší procesy eliminovat, je odbourání 

současných nedostatků nynějšího systému a zavedení správných kroků vedoucích 

k efektivnějšímu vyuţití informačního systému. 

 

V poslední části této diplomové práce jsou návrhy zlepšení vyuţitelnosti automatické 

identifikace v rámci firmy. Její součástí je také finanční zhodnocení nákladnosti navrţených 

opatření a odhadované úspory v rámci zavedení těchto opatření. 

 

Jak jiţ bylo v úvodu řečeno, cílem této práce je zjištění provozních nedostatků a 

optimalizace současného nastavení, s moţností rozšíření v rámci firemní strategie o úsporách. 

Proces technologických inovací je vţdy vysoce nákladný, ale doufám, ţe tato práce najde 

optimální řešení pro obě strany a jejich praktické vyuţití usnadní chod jednotlivých procesů. 
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1.  Představení podniku 

 

1.1 Stručná historie a současnost 

Roku 1897 zakladatel Albert Kemmerich poloţil základ společnosti, která se více jak 

století rozvíjí na dnešní mezinárodní Kemmerich Group. Průkopnictví, přizpůsobivost a v 

neposlední řadě Vestfálská tvrdošíjnost umoţnila překonat i bouřlivé období historie. V roce 

1920 se k firmě připojil Wilhelm Kemmerich, bratr Alberta a vzniká název „Gebr. 

Kemmerich“ (Kemmerichovi bratři). V roce 1934 se výroba přesouvá do svého nynějšího 

sídla v Attendornu. V roce 1962 se firma Kemmerich poprvé setkává s automobilovým 

průmyslem a tři roky na to uzavírá svůj první kontrakt s firmou Ford. V roce 1980 se naplno 

rozjíţdí výroba lisovaných dílů pro automobilový průmysl. 

 

Současná sjednocená struktura (silná skupina přidruţených společností) je výsledkem 

důslednosti a předvídavosti managementu. Od roku 1990 bratři Josef a Christoph 

Kemmerichovi tento rodinný podnik neustále rozšiřují. Tvoří třetí generaci manaţerů v 

historii podniku, ctí tradici a úspěšně určují směr působení. Pod jejich vedením společnost 

pocítila obrovský růst v rozsahu svých sluţeb k enormní poptávce. Kromě toho, soustavná 

produktová rozmanitost vytvořila více jak 550 pracovních míst. Jiţ v roce 1993 se firma 

začíná zabývat výrobou nástrojů pro lisy. Následuje otevření nové pobočky ve Valencii, 

Španělsku v roce 1996. Mezi roky 2002 aţ 2005 se rozrůstá základna v Attendornu na 3 

samostatné závody.  

 

Následuje výstavba závodu Kemmerich Czech v roce 2007 a jeho úspěšné spuštění o rok 

později. V současné době je plánovaná nová výstavba závodu v USA s termínem dokončení 

v roce 2014 a následně závod v Číně, jehoţ otevření by se mělo uskutečnit v roce 2016. Po 

100 let i nyní je jméno Kemmerich synonymem pro vysoce kvalitní produkty kovodělného 

průmyslu. Klíčem k úspěchu je nejen rozvíjení nových konceptů, inovativní procesy či lepší 

řešení, ale zákaznický servis, který tvoří základní část v politice společnosti. 

 

1.2 Kemmerich Group 

Skupina Kemmerich je zaměřena na dvě základní oblasti výroby. První oblast je výroba 

součástí automobilů, technologie tváření plechů za studena – lisování. Druhou oblastí výroby 

je technologie obrábění – výroba lisovacích nástrojů potřebných pro výrobu součástí lisování. 
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Kemmerich Group zahrnuje divize:  

Kemmerich Attendorn – mateřská firma 

Je zaměřena na vývoj součástí, inţenýring a samotnou výrobu plechových výlisků.  

Konstrukční oddělení firmy se aktivně podílí na vývoji tvaru jednotlivých součástek se 

svými zákazníky tak, aby bylo dosaţeno jejich opakovatelné vyrobitelnosti s minimálním 

mnoţstvím investic. Výsledky této spolupráce se následně prověřují ve výrobním závodě, 

který je počtem osazených lisů největším ve skupině. Z čehoţ jednoznačně plyne jeho 

vedoucí postavení, jak z hlediska mnoţství vyrobených dílů, tak i z hlediska jejich kvality a 

fungování jednotlivých procesů firmy. Inţenýring je zaměřen hlavně na praktickou realizaci 

výsledků spolupráce konstruktérů do výrobní reality jednotlivých závodů. 

 

Kemmerich v Niederau – Gröbern  – nástrojárna 

Nástrojárna v Niederau – Gröbern se zabývá výrobou nástrojů pro potřebu lisování. Tyto 

nástroje jsou vyráběny podle poţadavků všech zákazníků hlavně pro společnost Kemmerich 

Group. Zkoušení a zavedení do provozu můţe být provedeno nejen v jednotlivých závodech, 

ale také přímo u zákazníka, a to v plném rozsahu servisu. 

 

Kemmerich Iberica ve Valencii – tváření 

Je výrobním závodem zaměřeným na výrobu výlisků pro jednotlivé zákazníky. 

 

1.3  Charakteristika společnosti Kemmerich Czech s.r.o. 

Je momentálně nejmladším ze závodů Kemmerich Group. Byl zaloţen v roce 2006 a 

počátkem roku 2008 byl dokončen jako výrobní závod na zelené louce jiţně od Vsetína, 

v obci Leskovec. 

Současný výrobní program tvoří výroba výlisků z plechu pro automobilový průmysl. 

Zákazníky jsou firmy VW Group (Německo, Polsko, Česká republika, Slovensko, Rakousko 

a Maďarsko), GM (USA, Jiţní Amerika, Austrálie, Asie a Evropa), Ford (Asie a Evropa) a 

několik menších odběratelů. 

Hlavní náplní firmy Kemmerich Czech je lisování a další zpracování plechových výlisků 

pro automobilový průmysl (viz obrázek 1). Lisováním rozumíme technologický (výrobní) 

proces, při kterém dochází k poţadované změně tvaru výrobku nebo polotovaru – tahem, 

tlakem, střihem nebo děrováním.  
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Výhodami tváření je produktivita práce, maximální vyuţití materiálu a rozměrová přesnost 

tvářených výrobků.  

 

   

Obr. 1 – Ukázka firemního sortimentu 

 

Základní informace o společnosti[19]: 

 

Název:   Kemmerich Czech s.r.o. 

Sídlo:   Leskovec 40, 756 11 Valašská Polánka 

Právní forma:  Společnost s ručením omezeným 

Roční obrat:  310 mil. Kč 

Počet pracovníků:  105 pracovníků 

Jednatel:   Dipl. Ing. Josef Kemmerich 

    Dipl. Kfm. Dirk Gehrmann 

Prokura:   Rostislav Hanák 

Základní kapitál:  106 760 000,- Kč 

www stránky:  www.kemmerich.de 

 

1.3.1 Vize společnosti Kemmerich Czech s.r.o. 

 

 

Obr. 2 – Firemní slogan 

 

Slogan (viz obrázek 2) je základním pilířem společnosti Kemmerich Group. Zajistit 

podmínky pro své pracovníky znamená přenést tento trend na své zákazníky. 

 Vytvořit prostředí pro nové technologie; 

 vytvořit prostředí, které spojuje nároky technologií i personálu (win-win); 

http://www.kemmerich.de/
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 vytvořit prostředí, které je precizní, moderní, bezpečné a ekologické; 

 vytvořit adekvátní podmínky pro zaměstnance. 

 

1.3.2 Předmět činnosti  

Základem výroby v závodě Leskovec jsou dvě hlavní technologie – lisování a výroba 

podsestav svařováním, a to buď bodovým výstupkovým, nebo obloukovým. 

Lisování je nastaveno na technologii tváření za studena (tváření pod rekrystalizační 

teplotou, pod hodnotou 30 % teploty tání tvářeného materiálu), kdy dochází ke zpevňování 

materiálu a zrna se deformují ve směru tváření, vytváří se textura. Zpevněním se zvyšují 

mechanické hodnoty (mez pevnosti a mez kluzu) a klesá taţnost. Výhodou je vysoká přesnost 

rozměrů, kvalitní povrch (nenastává okujení) a zlepšování vlastností zpevněním. Nevýhodou 

je nutnost pouţívat velké tvářecí síly, nerovnoměrné zpevňování a omezená tvárnost 

materiálu. 

 

V současné době Kemmerich Czech disponuje 4 lisy – 125t, 300t, 400t a 630t. 125t lis 

Beutler je schopen pouţívat jenom postupové nástroje. Výhodou 300t lisu Beutler, 400t a 

630t lisu M. Weingarten je, ţe jsou schopny vyrábět jak na postupových, tak i na 

transferových nástrojích. 

 

Součástky se na těchto lisech vyrábějí za pomoci postupových nebo transferových nástrojů. 

Vstup materiálu do obou typů nástrojů je stejný, hlavní rozdíl je poté v samotném nástroji, 

kde jsou součástky v postupu výroby přenášeny z jedné do druhé pozice tak, ţe: 

- u postupových nástrojů jsou aţ po poslední operaci přenášeny za pomocí tzv. můstků, 

které součástku spojují se vstupním materiálem aţ do posledního kroku, kterým je odstřiţení a 

následně je výrobek za pomocí dopravníku a skluzů odváděn do mezioperační bedny. 

- u transferových nástrojů je rozvinutý tvar součástky vystřiţen jiţ v prvním kroku a 

následně je pomocí transferových drţáků (mechanických, pneumatických nebo elektrických) 

přenášen do dalšího kroku a z posledního kroku taktéţ odváděn za pomocí dopravníku a 

skluzu do mezioperační bedny. 

Obě tyto technologie můţeme v zásadě nazvat společným názvem jako progresivní. Jejich 

hlavní a bezkonkurenční výhodou oproti tzv. konvenčním lisům (u tohoto typu lisování je 

kaţdá operace prováděna na samostatném nástroji a lisu tak, ţe např. na 5 operačních kroků je 

zapotřebí vyuţít 5 samostatných nástrojů a 5 krát pouţít lis, čímţ je výroba podstatně draţší 

oproti výše zmíněný progresivní technologii). Tím, ţe sdruţíme jednotlivé kroky do jednoho 
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nástroje, dosáhneme při kaţdém zdvihu lisu výroby jedné kompletní součásti. V závislosti od 

sloţitosti součástky a tím i nástroje, je potom moţno hotové součástky vyrábět rychlostí 20 aţ 

60 zdvihů za minutu, to znamená 20 aţ 60 hotových výlisků, které v automatickém reţimu 

výroby dosahují vysokou opakovanou přesnost a tím i vysokou kvalitu. 

Nevýhodou je vyšší cena strojů a nástrojů. Nejdůleţitější rozdělení technologií pro 

zpracování kovů je podle fyzikální podstaty dějů, tzn. podle vztahu teploty tvářeného 

materiálu k teplotě rekrystalizace (přibliţně 0,4 teploty tání kovu). Je několik způsobů tváření, 

ale firma vyuţívá jen tváření za studena. 

Druhou část výroby tvoří převáţně bodové svařování. Bodové svářečky mají 2 tyčové 

elektrody, které sevřou svařované plechy a průchodem proudu, který způsobí určitý tlak, 

vznikne mezi plechy bodový svár. Dnešní svářečky mají dobu průchodu proudu nastavitelnou 

časovými omezovači, od několika period tj. padesátin sekundy.  

Bodové svářečky se stavějí od strojů velmi malých, například mikro bodovky pro 

svařování tenkých drátů a plechů v elektrotechnickém průmyslu, přes střední univerzální 

bodovky, k velkým jednoúčelovým mnoho bodovkám. Pro práci na rozměrných konstrukcích 

(automobily, vagóny apod.) se uţívají svařovací kleště. 

Svařovna – pro dosaţení vyšší přidané hodnoty svých výrobků disponuje Kemmerich 

Czech i několika svařovacími lisy a třemi pracovišti pro obloukové svařování, které jsou 

osazeny moderními roboty značky KUKA a svařovačkami firmy Fromius. 

Technickým zázemím obou těchto výrob je nástrojárna slouţící k opravě lisovaných 

nástrojů a svařovacích přípravků pro zabezpečení plynulého chodu výroby. Nedílnou součástí 

tohoto procesu je i skupina techniků, kteří zabezpečují servis jednotlivých výrobních zařízení, 

ale také přispívají vysokou mírou k plynulému chodu výroby.  
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2. Teoretická část 

V teoretické části se práce nejprve zaměří na popis toho, co to je čárový kód, kde ho 

můţeme nalézt a jak se pouţívá. Představí typy čárových kódů, jejich tisk a následné čtení 

v rámci uţití. Dále teoretická práce představí typy analýz, které budou pouţity ke klasifikaci 

současné situace ve vybraném podniku. 

 

2.1 Automatická identifikace 

Samotná myšlenka automatické identifikace výrobků se objevila ve 30. letech 20. století, 

ale neţ byla plošně rozšířena, muselo uplynout takřka 40 let. Teprve potřeby rozvíjející se sítě 

supermarketů urychlily standardizační práce. První výrobky označené individuálním kódem 

se objevily na regálech v amerických supermarketech v roce 1974. Dnes jsou systémy 

čárových kódů přítomny prakticky na všech výrobcích. Bez nich by nebyl moţný velkoplošný 

obchod a moderní materiální hospodářství. Pro potřeby značkovací techniky byl v roce 1973 

vytvořen standardizovaný systém značkování výrobků – univerzální kód výrobku (UPC) [21]. 

Automatická identifikace je progresivní technologie zaloţená na principech optických, 

induktivních, radiofrekvenčních, magnetických, případně i dalších. Získávají se automaticky 

informace o uloţení a pohybu jednotlivých výrobků, manipulačních a přepravních jednotkách, 

přepravních a dopravních prostředcích, a to s předstihem. 

 

Průmyslová výroba a skladování je typickou oblastí vyuţití technologie automatické 

identifikace. S nástupem nových technologií, jako je RFID nebo hlasové technologie zde však 

dostává vyuţití automatické identifikace nový rozměr. Uplatnění v logistickém systému pro 

řadu činností hlavně tam, kde je nejdůleţitější sledování a řízení procesů ve skladech log. 

distribučních center, identifikace a vyhledávání předmětů a míst pro jejich uloţení a 

samozřejmě kontrola stavu (zásob) a realizace činností, které ze zjištěného stavu vyplývají.  

V případě zdravotnictví k identifikaci pacientů, zdravotní techniky a přístrojů, ale hlavně o 

rychlé poskytnutí aktuálních informací jednotlivým členům zdravotnického personálu. 

 

Oblast maloobchodu i velkoobchodu je typická širokým vyuţitím technologií automatické 

identifikace jako je čárový kód, RFID a další. Zboţí zde většinou prochází poslední fází své 

cesty ke spotřebiteli a zároveň i řadou logistických procesů, kdy je zapotřebí jeho přesné 

identifikace a evidence. 
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V oblasti sluţeb a státní správy nachází technologie automatické identifikace větší a větší 

uplatnění. Jedná se hlavně o aplikace pro evidenci majetku pomocí čárového kódu, evidenci 

dokumentů (spisová sluţba), ale i o mobilní systémy pro vyuţití v terénu (policie).  

 

V praxi se pouţívají při automatické identifikaci: 

 

• čárové kódy ve výrobě a distribuci zboţí 

• OCR – nejstarší technologie doplněná scannerem pro čtení písma a čárového kódu  

• MICR – pouţívá se pro čtení při peněţních a bankovních operacích a vyuţívaný pro 

rychlé třídění dokumentů a přenos informací 

• radiofrekvenční technologie uplatňovaná v nečistém prostředí (špatná viditelnost) 

• technologie magnetických nebo čipových karet pro bezhotovostní placení  

• biometrické technologie vyuţívající lidské rysy (otisky prstů, hlas, podpis). 

 

2.2 Obecně – co je čárový kód 

Čárové kódy jsou nejrozšířenějším prostředkem automatické identifikace neboli "registrace 

dat bez pouţití kláves". Jako takové je můţeme nalézt v různých typech odvětví jako: 

 

 Průmyslová výroba a skladování 

 Zdravotnictví 

 Maloobchod a velkoobchod 

 Sluţby a státní správa 

 

Je tvořen černo tiskem vytištěnými pruhy (v některých novějších verzích kódu mozaikou) 

definované šířky, umoţňující přečtení pomocí technických prostředků – čteček (pro 

jednorozměrné kódy) či skenerů (pro jedno – i dvourozměrné kódy). Patent na čárový kód byl 

poprvé udělen v roce 1949. Podle způsobu, jakým se konkrétní znak kóduje do skupiny 

pruhů, se kódy dělí do skupin. Nejpouţívanější skupiny kódů jsou: 

 Code 2/5 (poprvé pouţit v roce 1968) 

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

 UPC (1973) 

 Code 3/9 (1974) 

 EAN (1976) 
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 Code 11 (1978) 

 Code 128 (1981) 

 Code 93 (1982) 

 

V současné době je definováno přibliţně 200 různých standardů čárových kódů. Čárový 

kód EAN musí být v mnoha případech pro pouţívání v komerční sféře registrovaný. 

Organizace, která registruje čárový kód EAN a současně hlídá standardy tohoto kódu je GS1 

International1.  

Tato je pro různé země lokalizována. V České republice vystupuje pod jménem GS1 Česká 

republika.  

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

transformovány podle své sytosti na posloupnost elektrických impulsů různé šířky a 

porovnávány s tabulkou přípustných kombinací. Pokud je posloupnost v tabulce nalezena, je 

prohlášena za odpovídající znakový řetězec. Nositelem informace je nejenom tištěná čára, ale 

i mezera mezi jednotlivými dílčími čárami. Krajní skupiny čar mají specifický význam – 

slouţí jako synchronizační pro čtecí zařízení, které podle nich generuje signál Start/Stop. 

Technická specifikace pak vyţaduje ochranné světlé pásmo bez potisku před a za 

synchronizačními čarami. 

Základní prvky čárových kódů[22]: 

 X – šířka modulu – jde o nejuţší element kódu, tedy nejmenší přípustnou šířku čáry či 

mezery 

 R – světlé pásmo – doporučen minimálně desetinásobek šířky modulu, nejméně však 

2,5 mm 

 H – výška kódu – udává svislý rozměr pásu kódu, doporučeno je minimálně 10 % 

délky pásu pro ruční čtení, pro čtení skenerem se doporučuje 20 % délky pásu, minimálně 

však 20 mm, pro kód EAN je doporučeno 75 % délky pásu. 

 L – délka kódu – obsazená délka pásu od první značky Start po poslední značku Stop, 

ale bez světlého pásma 

 C – kontrast – je poměr rozdílu jasu odrazu pozadí a odrazu čáry k jasu odrazu pozadí 

a pro uspokojivě čitelný kód by měl přesahovat 0,7.  
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2.2.1 Typy čárových kódů 

 

Kódy typu 2 z 5 (2/5) 

 Skupina kódů 2/5 patří historicky k nejstarším – kód Industrial 2/5 byl vyvinut firmou 

Identicon Corp. jiţ v roce 1968, ukázku kódu naleznete na obrázku 3. Kód je tvořen znakem 

Start, znaky 0 aţ 9 a znakem Stop, je tedy schopen kódovat pouze numerické informace. Kód 

je proměnné délky a kaţdý jeho dílčí znak je tvořen pěticí čar, z nichţ tři jsou úzké a dva 

široké.  

Mezery v tomto kódu nenesou ţádnou informaci. Poměr šířky širokého a úzkého elementu 

je roven 3:1, šířku mezery je doporučeno pouţít rovnou šířce modulu X. Kód má velmi široké 

toleranční  

pásmo, je tedy vhodný i pro nekvalitní tisk, podklad, 

špatně přijímající barvu a ztíţené podmínky čtení. 

Nevýhodou je značná délka.  

 

Kód EAN 

Jedná se o obchodní kód, který je uţíván v obchodní síti pro označení zboţí. Tento kód 

vyuţívá kaţdý stát zapojený do sdruţení EAN International (ČR má číslo 859). Kódovány 

jsou číslice 0 aţ 9, kde kaţdou číslici kódují dvě čáry a dvě mezery. Můţe obsahovat 8 nebo 

13 čísel (EAN8 nebo EAN13). První číslice určují stát (2–3 číslice), dalších několik číslic 

výrobce nebo dodavatele (většinou 4–6 číslic), další určují zboţí a poslední číslice je 

kontrolní správnosti kódu. Registraci tohoto kódu zajišťuje společnost GS1 Czech Republic. 

Bliţší informace o registraci včetně registrační přihlášky najdete na www.ean.cz. [20] 

 

Codabar 

Codabar je další z jednorozměrných čárových kódů. Umí zakódovat 10 číslic, 4 písmena 

(A-D) a znaky - + . : / a $ do sekvence tří mezer mezi čtyřmi čárami různých šíří na kaţdý 

znak, přičemţ kód by měl začínat a končit znakem. Obecně můţe mít různě definované šířky, 

verze Rationalized Codabar však definuje pouze dvě: úzká a široká. Mezera mezi znaky 

nenese ţádnou informaci a můţe mít různou šířku. Codabar nemá ţádný kontrolní 

mechanismus (kontrolní součet apod.). 

                                                                                                                                                         
1 Systém GS1 je nejrozšířenějším globálním standardem pro identifikaci, automatický sběr dat a jejich komunikaci mezi obchodními 

partnery. 

 

Obr. 3 – Ukázka kódu 2/5 

http://www.ean.cz/
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Pouţívá se většinou pro vnitřní potřeby v oblasti sluţeb (krevní banky, některé knihovny 

nebo například označování zásilek obsahující vyvolané fotografie). 

Byl vyvinut v roce 1972 firmou Pitney Bowes Corp2. Některé jeho verze se nazývají 

Codeabar, Ames Code, NW-7, Monarch, Code 2 of 7, Rationalized Codabar, ANSI/AIM 

BC3-1995 či USD-4. 

 

Code 39  

Code, 39 se vyuţívá, v nejrůznějších aplikacích, s výjimkou prodeje v malém. Je 

přizpůsoben jako norma v automobilovém průmyslu, ve zdravotnické sluţbě, v obraně a v 

mnoha dalších odvětvích průmyslu a obchodu. Je schopen kódovat číslice 0 aţ 9, písmena A 

aţ Z a dalších sedm speciálních znaků, přičemţ kaţdý znak je reprezentován pěti čárami a 

čtyřmi mezerami. Odhaduje se, ţe při uţití Code 39, můţe dojít k chybě dekódování aţ po 

přečtení cca 30 miliónů znaků. 

 

Code 128 

Jednorozměrný kód, název napovídá, ţe je schopný zakódovat 128 znaků (spodní polovinu 

ASCII) – jako jeden z mála u znaků umí rozlišovat a zachovat velikost písmen v kódu. Má tři 

znakové sady (A, B a C), která se jedním ze speciálních znaků na začátku kódu nastaví a mezi 

nimiţ je moţno v průběhu kódu přepínat. 

První znaková sada obsahuje mimo jiné spodních 32 tzv. řídicích znaků ASCII3, druhá 

ASCII znaky s kódy 32 aţ 128, třetí umí pojmout dvojciferná čísla od 00 do 99. Poslední 

znaky (některé z nich stejné pro všechny sady) mají většinou speciální význam. 

Kaţdý znak Code 128, se skládá ze tří čar a tří mezer definované šíře, která je jeden aţ 

čtyřnásobek atomární šířky (X). Kód kaţdého znaku má délku 11 X, s výjimkou posledního 

znaku (stop bits), který je dlouhý 13 X. Předposlední znak je kontrolní součet daný součtem 

násobků jednotlivých kódů (nikoli ASCII ale počítáno od 0) vynásobených jejich pozicí, to 

celé modulo 103. To sniţuje pravděpodobnost výskytu chyby na 1 : 5 000 000. Pokud má 

Code 128 nést ryze číselný kód, většinou nastaví znakovou sadu C a číslo zakóduje po 

dvojicích číslic, čímţ můţe být úspornější neţ některé jiné čárové kódy, které umí kódovat 

pouze číslice. 

                                                 
2 Firma v USA zabývající se komunikační technologií. 
3 je anglická zkratka pro American Standard Code for Information Interchange („americký standardní kód pro výměnu informací“). V 
podstatě jde o kódovou tabulku, která definuje znaky anglické abecedy a jiné znaky pouţívané v informatice. 
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Code 128, se pouţívá v logistice nebo například k označování patentů. Byl vyvinut v roce 

1980 firmou Computer Identics (součást Robotic Vision Systems, Inc.) 4. 

 

PDF 417  

 PDF 417 neboli Portable Data File 417 je kvazidvourozměrný5 čárový kód, který sestává 

ze tří aţ 90 řádků, v kaţdém, z nichţ můţe být zakódován 1 aţ 30 znaků. Okraje čárového 

kódu tvoří start sekvence a stop sekvence, ty musí navíc obklopovat tzv. tichá zóna. Kaţdý 

znak tvoří 4 čáry a 4 mezery, dohromady široké 17 X (odtud název). PDF 417 má kontrolní 

mechanismy Reed-Solomon6. Byl vyvinut v roce 1991. Pouţívá jej mimo jiné pošta ve 

Spojených státech. 

 

QR Code 

 QR Code neboli QR kód (viz obrázek 4) je příklad dvojrozměrného kódu, zapisovaného 

do čtverce. Ten musí mít ve třech vrcholech poziční značky ve formě soustředných čtverců. 

Ve spojnicích mezi těmito hraničními čtyřúhelníky úsečky tvořené střídavě bodem a mezerou. 

QR Code má 40 tzv. verzí, které jsou určeny velikostí samotného kódu v bodech. Aby byly 

umoţněny opravy chyb způsobených deformací snímků, je 

kód u větších verzí doplněn menšími pozičními čtverci. Ty 

jsou umístěny ve stejných rozestupech od rohu bez velkých 

pozičních čtverců (maximální jejich vzdálenost je 28 bodů). 

  

 U menší verze micro QR některé tyto prvky chybí a je 

schopna zaznamenat menší objem dat. QR Code velmi 

výhodně kóduje japonská (a obecně některá asijská) znaková písma, proto je v těchto zemích 

oblíbený. Má vyspělý mechanizmus kontroly chyb, který dokáţe obnovit 7 aţ 30 % dat. 

Patent pro QR Code patří společnosti Denso Wave Inc., 7 nicméně patentová práva nejsou 

vykonávána.
 

Společnost také v mnoha zemích vlastní obchodní známku „QR Code“. 

Specifikace QR Code je od června 2000 standardem ISO 180048. Standard byl upraven v roce 

2006. Kód nejmenší verze 1 má velikost 21×21 bodů.  

                                                 
4 Americká společnost zabývající se automatickým skenování ve výrobních společnostech. 
5 dvojrozměrný 2D. 
6 jsou non-binární cyklické chyby, opravuje kódy vynalezené Irving S. Reed a Gustave Solomon. 
7 Firma zabývající se vývojem  QR kódů. 
8 Norma pro automatickou identifikaci a způsoby uchování dat. 

 

Obr. 4 – Ukázka kódu QR 
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Kaţdá následující verze je o 4 body širší a vyšší. Poslední (verze 40) má tedy velikost 

177×177 bodů. QR code verze v, o délce strany n = 17 + 4*v můţe data zaznamenat do n²-

193-2*(n-16) bodů (mezi nimi jsou ale malé poziční čtverce, informace o zvoleném kódování, 

případně i verze; navíc kód povinně kvůli prevenci chyb obsahuje redundantní informace). Do 

jednoho QR kódu – obrazce je moţné uloţit velké mnoţství informací. Binárně je moţné 

uloţit do obrázku aţ 3 000 bajtů, to se rovná 1 500 čtverečkům obsaţených v obrazci. Do QR 

kódu se tak vejde aţ 7 000 číslic, nebo text o délce 4 300 znaků. 

 QR kódy zpravidla obsahují internetovou adresu nebo kontaktní informace. Noviny a 

časopisy tak mohou doplnit článek kódem, po jehoţ naskenování si čtenář zobrazí doplňující 

nebo aktuálnější informace, např. více fotografií, video, aktuální informace o počasí. 

V současnosti je populární vyuţití QR kódů v marketingu. Inzerát v tisku, letáku či 

outdooru lze doplnit QR kódem, po jehoţ naskenování mobilním telefonem uţivatel získá 

více informací o inzerované nabídce. Ve velšském městě Monmouth je více neţ 1000 těchto 

kódů pouţito k prezentaci památek, úřadů a turistických zajímavostí. 

QR kódy se vyuţívají i na vizitkách – naskenováním do mobilního telefonu se všechny 

kontaktní informace uloţí do adresáře telefonu. 

 

Data Matrix 

 Další dvojrozměrný čárový kód, který umí zakódovat 

celou ASCII tabulku znaků. Je čtvercový s velikostmi od 

8×8 po 144×144 bodů. Pro větší vstupní data se dělí na 

menší části, z nichţ kaţdý obsahuje tzv. „tichou zónu“ 

(levý a dolní černý okraj), která nenese ţádné informace. 

Data Matrix (viz obrázek 5) obsahuje algoritmy korekce 

chyb (Reed-Solomon kód). Uţívá se v některých průmyslových úsecích (např. jsou jimi 

označována sériová čísla některých počítačových komponent). Data Matrix byl vyvinut 

společností RVSI/Acuity SyMatrix9 (nyní pod Siemens) v říjnu 2005. Je (stejně jako QR 

Code) uveřejněn jako public domain10. 

 

                                                 
9 Společnost zabývající se systémem automatické identifikace za pomocí čárových kódů. 
10 Nepodléhající ochraně autorských práv 

 

Obr. 5 – Ukázka kódu Matrix 
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Kruhový kód 

Kruhový (circular) kód není další standard, ale způsob zobrazení prakticky libovolného 

jednorozměrného kódu nikoli jako sled čar, ale spojení těchto čar do soustředných kruţnic. 

Výhodou je to, ţe poloha čtečky kódů vůči kódu můţe být libovolná, nevýhodou je větší 

nárok na místo pro záznam kódu[23]. 

 

2.2.2 Tisk čárových kódů 

Tiskárna čárových kódů slouţí ke kvalitnímu, trvanlivému potisku papírových i plastových 

štítků, ale i souvislého materiálu. Umoţňuje tisknout všechny běţné jedno i dvourozměrné 

čárové kódy, texty (včetně české diakritiky) i obrázky.  

 

Velmi důleţité je splnit několik základních předpokladů: 

 Splnit všechny poţadavky zákazníků 

 Vytisknout patřičný počet štítků se správnými údaji, včas a v odpovídající kvalitě 

 Získat minimální náklady na tisk štítků 

 Získat minimální náklady na údrţbu a opravy tiskáren čárového kódu 

 Získat minimální prostoje způsobené nefunkčností tiskáren čárových kódů 

 Získat minimální čas na výměnu spotřebního materiálu 

Mezi nejpouţívanější tiskárny v dnešní době patří 

značky např.: Intermec, Datamax a Zebra. 

 Je několik druhů tiskáren: 

 Stolní tiskárny (viz obrázek 6) 

 Mobilní tiskárny 

 RFID tiskárny 

 

2.2.3 Snímače čárových kódů 

Úkolem snímačů je rychle a bezchybně přečíst čárový kód a předat jeho obsah hostiteli. 

Tím můţe být běţný počítač, pokladna anebo jakékoliv zařízení podporující některé ze 

standardních průmyslových rozhraní. Připojení snímače k hostiteli můţe být realizováno 

kabelem anebo bezdrátově – obvykle technologií Bluetooth. 

Z hlediska principu snímání dělíme snímače na laserové a digitální. Laserové snímače 

vyuţívají technologie čtení jedním nebo více paprsky emitovanými laserovými diodami a jsou 

schopné číst čárové kódy i z větších vzdáleností. Princip digitálních snímačů je stejný jako u 

 

Obr. 6. – Stolní tiskárna Zebra  
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digitálních fotoaparátů: kód se vyfotí a obrázek je poté integrovaným dekodérem dekódován. 

Výhodou je mnoha směrné čtení 1D i všech typů 2D kódů. 

1D snímače čárových kódů jsou určeny pro čtení běţných lineárních čárových kódů (EAN, 

Code 128, Code 39, 2z5…). Některé modely je moţné také vyuţít pro čtení kódů PDF 417 či 

Micro PDF. K dispozici jsou v provedení s linear imagerem nebo s laserovým paprskem. 

Výkonné modely laserových snímačů dokáţí přečíst čárový kód i na vzdálenost několika 

metrů.  

 

2D imager tyto snímače jsou schopny číst 2D kód (PDF 417, Mikro PDF, Datamatrix, QR 

Code, Aztec Code, MaxiCode, …), který umoţňuje uloţení velkého mnoţství informací do 

podstatně menší plochy neţ u lineárního čárového kódu. [16] 

Tak jak u tiskáren, tak i snímačů rozlišujeme několik druhů: 

 Ruční snímače (viz obrázek 7) 

 Pultové snímače 

 Stacionární snímače 

 Informační kiosky 

 

 

 

 

2.3 RFID 

Radio Frequency Identification – identifikace na rádiové frekvenci (RFID) je další 

generace identifikátorů navrţených (nejen) k identifikaci zboţí, navazující na systém 

čárových kódů. Stejně jako čárové kódy slouţí k bezkontaktní komunikaci na krátkou 

vzdálenost.  

Jde o bezdrátový přenos různých uţivatelem definovaných informací (malého počtu dat) 

na krátké vzdálenosti (max. několik metrů) mezi speciálním čtecím/zapisovacím RFID 

terminálem a RFID tágem11 (transpondérem), malým placatým nositelem informací o objektu, 

na kterém je umístěn. Prakticky je RFID tag realizovaný speciálním elektronickým čipem, 

pevně přilepeným a připojeným k podloţce natištěné, vyleptané či napařené anténě, která je 

mnohonásobně větší. Tento celek je obvykle upevněný na nějaké nosné podloţce (nosiči) 

nebo vloţený do ochranného pouzdra. 

 

Obr. 7 – Ruční snímač čárových kódů 
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Pasivní 

Vysílač (snímač, čtečka) periodicky vysílá do okolí elektromagnetické pulsy. Pokud se v 

blízkosti objeví pasivní RFID čip, vyuţije přijímanou energii k nabití svého napájecího 

kondenzátoru a odešle odpověď. Pasivní čipy dokáţí vysílat buď jedno číslo (elektronické 

číslo produktu EPC12), určené při jejich výrobě nebo disponují navíc ještě dodatečnou pamětí, 

do které lze zapisovat a číst další informace (například v případě elektronické peněţenky). 

Vyuţívají se například v těchto aplikacích: 

 k identifikaci předmětů (zboţí) jako nástupce čárového kódu; 

 k řízení přístupu osob do uzavřených objektu; 

 k bezhotovostním platbám v podobě elektronické peněţenky. 

 

Aktivní 

Pouţívá se méně často neţ pasivní systém RFID. Jsou totiţ sloţitější a draţší, jelikoţ 

obsahují navíc i zdroj napájení a jsou schopny samy vysílat svou identifikaci – pouţívají se 

proto pro aktivní lokalizaci. 

Aktivní RFID čipy kromě svého identifikačního čísla většinou mají prostor pro další 

informace, které (na podnět obdobný výzvě pro identifikaci) dokáţí ukládat nebo odeslat 

spolu s identifikačním číslem.  

RFID čipy obsahují 96bitové unikátní číslo takzvané EPC, které (z hlediska logistiky a 

obchodu) můţe být přiděleno kaţdému jednotlivému konkrétnímu kusu zboţí. EPC se 

přiděluje centrálně výrobcům v jednotlivých řadách. EPC o délce 96 bitů má nabídnout 

dostatečný číselný prostor 268 milionům výrobců produkujícím kaţdý 16 milionů druhů 

výrobků (tříd) a v kaţdé třídě je prostor pro 68 miliard sériových čísel. Protoţe zatím není ani 

teoretický výhled na upotřebení takového mnoţství čísel EPC, mohou čipy pouţívat EPC o 

délce 64 bitů, coţ sníţí jejich cenu. Na druhou stranu je zde i výhled pro přechod na 128 bitů 

pro případ, ţe by číselné řady přestaly stačit. [24] 

 

Výhody vybavení systému RFID 

Logistický řetězec vybavený systémem RFID můţe přinést následující výhody: 

 Redukce hladiny zásob díky včasným informacím 

 Minimalizace výpadků v zásobování 

                                                                                                                                                         
11 Tág je klíčové slovo HTML jazyka. 
12 Jednoznačný unikátní kód produktu. 



20 

 

 Sníţení provozních nákladů vyvolaných zastaráváním, exspiraci nebo zmetkovostí a 

odstranění úzkých míst v toku materiálu 

 Sníţení potřeby pracovníků nutných pro provádění inventury 

 Zvýšení bezpečnosti 

 Zvýšení trţeb a trţní hodnoty podniku 

 Efektivnost a optimalizace logistických nákladů 3  

 

Slabé stránky RFID 

Technologie označování pomocí značek RFID má také omezení a nese s sebou určité 

hrozby. Pokračují intenzivní práce za účelem eliminace slabých míst RFID. Jaké jsou slabé 

stránky technologie RFID? Rozhlasový signál mezi značkou a čtečkou můţe být zachycen, 

coţ v určitých situacích představuje hrozbu úniku důvěrných údajů (nyní můţe být signál 

kódovaný). Většina tágu RFID můţe být vypnuta fyzickým zničením, obalením hliníkovou 

fólií nebo vytvořením Faradayovy klece.  

Také silný elektromagnetický impulz můţe zařízení zcela zničit. Někdy je to výhoda a 

máme k dispozici zařízení, která slouţí k trvalému zničení tágu jako například RFID Zapper. 

Jelikoţ je signál zasílán rozhlasovou cestou, je moţné ho rušit anebo záměrně deformovat. 

Existuje také nebezpečí nahrávání odpovědí tágu pro pozdější vyuţití. Všeobecně velké 

mnoţství značek RFID má zabudované funkce sebezničení, které při vloţení příslušného kódu 

učiní soustavu nepouţitelnou.  

 

Praktické výhody RFID proti etiketám s čárkovými kódy: 

 není nutná přímá viditelnost etikety (zboţí naházené v krabici) 

 větší čtecí dosah 

 větší odolnost proti vlivům jako vlhkost, sluneč. záření, mechan. otěr 

 moţnost současného snímání více etiket 

 moţnost průběţné změny a doplňování údajů 

 poskytuje i další informace neţ jen kód výrobku 

 

Výhody čárkových kódů proti RFID: 

 moţnost bezpečné identifikace produktu i bez elektronické čtečky 

 nulový vliv elmag. rušení na čtení  

 v případě mech. poškození etikety (např. přestřiţení), moţnost alespoň částečné 

identifikace 
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 zatím levnější implementace na etiketu (tisk společně s etiketou nebo následný dotisk) 

 

Jak lze z následného výčtu výhod obou dnes nevyuţívanějších identifikačních principů 

zjistit, prakticky poskytují vţdy to, co ten druhý zástupce neumoţňuje. Proto je jejich spojení 

v rámci chytrých RFID etiket (RFID Smart Label) vcelku logické, pokud musí být zajištěna 

100% dohledatelnost a identifikace nějakého objektu. Zatímco lze v nejhorším případě kód 

čárkového kódu do PC naťukat ručně, při problému se čtením RFID tágu, ať jiţ vlivem 

poruchy čtečky nebo poškození tágu, data jinak získat a do systému zadat nelze.[17] 
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3. Členění automatické identifikace ve firmě Kemmerich Czech s.r.o. 

 

3.1 Kemmerich Czech s.r.o. 

Efektivní řízení materiálového toku je v dnešní době skloňováno při kaţdém semináři a 

školení. Jako druhé následuje otázka „Jak toho dosáhnout?“. Jedním ze způsobů je 

automatická identifikace za pomocí čárových kódů. Cílem tedy je mít přehled o umístění, 

mnoţství a pohybu všech evidovaných materiálů ve firmě.  

 

Cílem této diplomové práce tedy je identifikovat současný způsob automatické identifikace 

ve společnosti, analyzovat současnou účinnost a následně navrhnout moţné úpravy případně 

vylepšení v rámci moţností současného systému nebo vymyslet nové systémy automatické 

identifikace pro firmu Kemmerich Czech s.r.o.   

 

3.1.1 Typ automatické identifikace ve firmě Kemmerich Czech s.r.o. 

Automatická identifikace vyuţívána ve firmě Kemmerich Czech s.r.o. je zaloţena na typu 

čárového kódu. V rámci firmy jsou pouţity dva typy čárových kódů: 

 

1) Interní identifikace za pomocí čárových kódů typu „Code 39“, který je schopen 

kódovat 43 znaků jak velká písmena (A-Z), číslice od (0–9) nebo speciální mezery.  

Pro tisk interních štítku jsou pouţity klasické tiskárny typu Kyocera FS-1320D KX. Jedná 

se o laserovou kompaktní stolní tiskárnu. Modifikace čárového kódu je ošetřena v rámci 

interního informačního systému. 

 

2) Expediční identifikace na základě zákaznických poţadavků a norem, a to v kombinaci 

typu kódů „Code 128“, který je schopen zakódovat 128 znaků (spodní polovinu ASCII) – 

jako jeden z mála u znaků umí rozlišovat a zachovat velikost písmen v kódu.  „PDF 417“ 

který vyuţívá 2D kódování na základě 4 čar a 4 mezer s šířkou 17X. 

 

Pro tisk expedičních štítků jsou pouţity tiskárny typu ZEBRA ZM600. Tato tiskárna patří 

mezi střední třidu značky Zebra. V základní verzi umoţňuje jak přímý termální tisk, tak 

termotransférový.  Modifikace čárového kódu a kódu 2D jsou taktéţ ošetřeny v rámci 

interního informačního systému. 
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Firma vyuţívá pevných čteček typu Motorola LS3408, které jsou určeny pro čtení 1D 

čárových kódů. Vestavěná kombinace rozhraní dává moţnost flexibilního zapojení k různým 

typům hostitelů. Momentálně jsou pouţívány jako pevné připojení za pomocí USB kabelu 

k PC terminálu. 

 

3.1.2 Procesní členění automatické identifikace 

Firma Kemmerich Czech s.r.o. momentálně vyuţívá automatickou identifikaci jen pro 

několik základních procesů v rámci materiálového toku. 

Jejich rozdělení by se dalo shrnout v několika bodech: 

- příjem materiálů a kooperace 

- interní evidence skladových zásob vstupních materiálů, polotovarů a hotových 

výrobků 

- materiálový tok ve výrobě 

- expedice  

- inventarizace a inventura 

 

3.1.3 Čárové kódy v rámci příjmu materiálů 

V rámci přijmu, a to jak vstupního materiálu, nakupovaných komponentů, tak i v rámci 

procesu kooperace je momentálně ve firmě vyuţíván jednotný systém automatické 

identifikace, kdy na základě obdrţených dodacích listů jsou vstupy přijaty do interního 

informačního systému. Na interním štítku lze nalézt několik důleţitých informací, které se 

vyuţívají, v rámci další identifikace pohybu materiálu po firmě viz obrázek 8. 

 

 

Obr. 8 – Interní štítek vstupního materiálu 
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Interní štítek vstupního materiálu obsahuje základní data ohledně typu materiálu, interní 

označení v IS, datum příjmu atd. Z pohledu automatické identifikace je, nejdůleţitější 

vytvoření čárového kódu viz na obrázku 8 poznámka č. 1, která má unikátní jedinečnost, ţe 

ţádná jiná skladová jednotka nemůţe mít stejné číslo a druhý údaj viz na obrázku 8 poznámka 

č. 2, která udává místo uskladnění v rámci firemního uspořádání skladových lokací. 

Z pohledu informativnosti a dalšího uţití, tento jednoduchý štítek obsahuje dostatečné 

mnoţství informací k dalšímu vyuţití. Následné vyuţití čárového kódu je v rámci 

mezifiremního sledování dostatečné a v rámci sledovatelnosti se dají zpětně dohledat veškeré 

pohyby a jeho pouţití ve firmě. 

 

3.1.4 Interní evidence skladových zásob  

V rámci interní identifikace je pouţito několik typů interních štítků. 

 Interní označení pro surový materiál, nakupovaný materiál, rozpracovanost a hotové 

díly – stejný typ štítku, který je popsán v kapitole 3.1.3 Čárové kódy v rámci příjmu materiálu 

 Označení materiálového uskladnění 

 Výrobní označení polotovarů a hotových výrobků 

Interní značení je přizpůsobeno pro vnitřní potřeby IS, a to ze dvou hlavních důvodů: 

1) Pro rychlou identifikaci skladových zásob pro případ inventarizace, ale více pro 

operativní vyuţití v rámci interního materiálového toku viz obrázek 9. 

2) Tato jednotka je taktéţ pouţita pro řízení skladových zásob za pomoci FIFO
13

.  

Oba tyto systémy jsou nastaveny na základě vyuţití čárového kódu a jejího desetimístného 

jedinečného čísla. Čárový kód na základě interně nastavených základních dat v IS 

jednotlivých materiálů je schopen identifikovat, o který díl se jedná a přiřadí ho k naskladnění 

do správné lokace, případně ho umístí k poţadované výrobní lokaci.   

  

2002270522 (ukázka čteného kódu za pomocí čtečky) 

Obr. 9 – Ukázky interní identifikace a výstupu ze čtečky 

                                                 
13 Z anglického First In, First Out, česky První dovnitř, první ven. 
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3.1.5 Materiálový tok ve výrobě 

V rámci evidence pohybu jednotlivých materiálů, bylo zapotřebí, označit za pomocí 

čárových kódů taktéţ jednotlivé lokace viz obrázek 10. 

Tyto lokace se dělí do dvou tříd, a to: 

- skladové umístění, viz obrázek 11 „NAK.KOMP.“ 

- výrobní umístění, viz obrázek 11 „LIS 630“ 

 

Tento popis umístění je moţno taktéţ nalézt na interním označení jednotlivých materiálů, 

jak bylo popsáno na obrázku 8.  

 

Lokace jsou přizpůsobeny k následnému vyuţití v rámci mezifiremního pohybu materiálu 

a jsou provázány s dalším nastavením v IS pro výrobní a expediční tok materiálů. 

 

  

NK1 NAK.KOMP. CO1 LIS 630 

Obr. 10 – Ukázky interní identifikace jednotlivých lokací 

 

Jak jiţ bylo řečeno, automatická identifikace, jmenovitě její část ohledně výrobního a 

expedičního vyuţití je nastavena na systému jedinečných skladových jednotek, které jsou 

nositelem informací jako je typ materiálu, počet jednotek a datum příjmu tak, aby bylo 

dodrţeno FIFO (viz obrázek 11). 

Jednotlivé výrobní příkazy, případně expediční příkazy, obsahují čárové kódy daného 

úkonu, viz obrázek 11 a číslo 1105948, které je nositelem dat a potřebný k dalšímu odhlášení 

v IS a druhou částí, kdy systém na základě interního příjmu a vygenerování unikátních 

skladových jednotek vygeneruje list těchto jednotek na základě FIFO, které mají být pouţity 

pro daný příkaz. 
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1105948 0000095884201 

Obr. 11 – Ukázky interního výrobního (expedičního) příkazu 

 

3.1.6 Expedice 

Poslední částí vyuţívání automatické identifikace je výstup z firmy Kemmerich Czech 

s.r.o. Na základě zákaznických poţadavků byly naprogramovány typy expedičních etiket tak, 

aby splňovaly veškeré jejich potřeby. 

 

Jednotliví zákazníci mají vlastní instrukce týkající se transportu a balení, jejichţ součástí je 

taky specifikace štítků dle jejich norem a moţností jejich automatické identifikace. 

Na obrázku 12 je názorná ukázka takto stanovených pokynů od zákazníka VW, které jsou 

jeho dodavatelé povinni splnit. 

    Jak je vidět z uvedené specifikace na obrázku 12, tak zákaznické štítky se skládají ze dvou 

typů čárových kódů, a to v kombinaci typu kódů „Code 128“ a „PDF 417“, který vyuţívá 2D 

kódování na základě 4 čar a 4 mezer s šířkou 17X.  

 

V rámci identifikace jednotlivých dílů a celkové zásilky jsou ještě štítky rozděleny na 

štítky pro KLT(plastové přepravky VDA
14

) a GLT
15

, který je hlavním přepravním štítkem a 

nahradil dnes jiţ málo pouţívané etikety OTL
16

. Názorné pouţití a vzhled jednotlivých typů 

štítku je moţno vidět na obrázku 13. 

                                                 
14 VDA – německý automobilový standart pro kontrolu jakosti v automobilovém průmyslu 
15 GLT (Global Transport Label) – hlavní přepravní etiketa  
16 OTL (Odette Transport Label) – starý typ hlavních přepravních etiket  
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Obr. 12 – Výřez ze zákaznické specifikace VW 
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3.1.7 Inventarizace a inventura 

Důleţitou součástí skladového hospodářství je pravidelná inventura a inventarizace.  

Povinnost inventarizovat vyplývá ze Zákona o účetnictví, konkrétně § 6 a § 31. Z pohledu 

časového rozdělení inventur ve firmě probíhají tyto fyzické inventury:  

 čtvrtletní 

 

KLT VDA 

 

GLT 

Obr. 13 – Expediční štítky dle VW normy VDA 

Kód PDF 417 – 2D 

Formát UPC-E Kód typu Code 128 
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 roční 

 nepravidelné (podle potřeb) 

Ze zákona vyplývá potřeba dvou základních druhů inventur, které se pravidelně konají ve 

firmě, a to: 

 fyzická inventura – přesné zjištění stavu skladu  

 inventura hmotného a nehmotného majetku ve firmě 

Jednotlivé inventury se momentálně provádějí jenom za pomocí fyzické kontroly a ručního 

zapisování do inventurního seznamu s následným manuálním zakládáním do IS. IS systém je 

nastaven na moţnost vyuţití čárových kódů, ale bohuţel se momentálně nepouţívá. 

Inventarizace majetku je zaloţena na jednoduchém fyzickém štítkování bez momentální 

moţnosti vyuţití čárových kódů. 

 

3.1.8 Základní shrnutí současného členění a prvotní výstupy 

Jednotlivé části automatické identifikace ve firmě Kemmerich Czech s.r.o. jsou nastaveny 

tak, aby navzájem spolupracovali v rámci interního monitoringu evidence a pohybu.  

Jejich vyuţití, jak bylo popsáno v kapitole 3.1 Členění automatické identifikace ve firmě 

Kemmerich Czech s.r.o., je z pohledu vyuţití standardní, je shrnuto v níţe uvedené v tabulce 

1. Jak vyplývá z tabulky, tak lze na současném systému automatické identifikace nalézt místa, 

která se hned na první pohled dají odstranit jenom správným systémovým vylepšením. 

 

Tab. 1 Prvotní zhodnocení současného členění  

VÝHODY NEVÝHODY 

 – jednoduchý systém nastavení 
 – nedotaţené nastavení při počáteční 

implementaci 

–jedinečnost tágu v systému  – momentální nastavení pro systém 1D 

 – sledování materiálů v reálném čase 

– nejednoznačná moţnost dohledání 

provázanosti jednotlivých tágu v rámci 

nesíťové výroby 

– moţnost optimalizace současného stavu 
– neinovovaný layout firmy v návaznosti na 

nové uspořádání skladových míst 

  – nevyuţívání bezdrátových čteček 

  
– nevyuţívání mobilních IS stanic na 

vysokozdviţném vozíku 
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4. Analýza využitelnosti automatické identifikace 

 

4.1 Příjem zboží 

Převzetí zboţí skladníkem se kontroluje oproti dodacímu listu, kdy se kontroluje typ zboţí 

a mnoţství. Pokud zboţí souhlasí s dodacím listem, skladník přijme a vytiskne čárový kód 

k jednotlivým druhům. Dle sortimentu vytiskne štítek pro kusy (svitky) nebo celé balení. 

Zboţí je přijato na základě čísla objednávky, které je ke kaţdému druhu zboţí jiné.  

Vytisknuté čárové kódy jsou předány na vstupní kontrolu a uvolněny. Schéma systému 

příjmu zboţí je uvedeno na obrázku 14. 

 

 

Obr. 14 – Schéma příjmu zboží 

 

Jednotlivé skladové místa jsou v IS systému označeny, jak to můţeme vidět v příloze 2 a 

k nim jsou, vygenerovány čárové kódy jednotlivých lokací viz obrázek 10. 

Toto uspořádání má následnou návaznost v rámci interního toku jednotlivých materiálů jak 

ve výrobě, tak i pro expedici.  

 

4.1.1 Dodavatelé a jejich automatická identifikace 

V rámci příjmu materiálů, a to jak vstupního materiálu, nakupovaných komponentů, tak i 

v rámci procesu kooperace je momentálně ve firmě vyuţíváno 38 dodavatelů. Z těchto 38 

dodavatelů momentálně vyuţívá jenom 26 označení na dodaném materiálu, čárové kódy (viz 

obrázek 15). Zbylí dodavatelé nevyuţívají ţádné označení za pomocí čárových kódů. 
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Obr. 15 – Procentuální využití čárových kódů dodavateli  

 

Počet dodavatelů, kteří vyuţívají automatickou identifikaci k rozpoznání materiálu za 

pomocí čárového kódu, je jednou ne jedinou částí, která je důleţitá pro uţivatele tohoto 

systému.  

Dalším důleţitým ukazatelem jsou informace, které jsou uvedeny na identifikačním štítku. 

Jak je vidět na obrázku 16 i s analýzou dat vyuţitelných při příjmu ve firmě Kemmerich 

Czech s.r.o.. 

 

Obr. 16 – Ukázka dodavatelského štítku 

 

Jak jde vidět na obrázku 16, tak ze štítku v rámci automatické identifikace je moţno vyuţít 

dvě velmi důleţité informace, a to číslo objednávky ve formátu 10místného kódu 

5500007556, který je pouţit pro příjem do IS.  

Bohuţel hned při prvním pokusu o přečtení čárového kódu pro objednávku se vyskytl 

problém v popisu čísla, kdy dodavatel přiřadil k číslu další dva znaky /0, které uţ nebyl IS 

Vstupní mnoţství 

materiálu 

Číslo 

objednávky 

firmy 

Kemmerich 

Czech s.r.o. 
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systém schopen přebrat. Jelikoţ systém příjmu zboţí v IS je zaloţen hlavně na čísle 

objednávky, tak čárový kód pro typ materiálu 8.100995 není v současné době podstatný.  

Druhou informací skrytou pod čárovým kódem je mnoţství vstupujícího materiálu do 

firmy, která je druhotnou informací potřebnou k příjmu zboţí. 

Třetí důleţitou informací k úspěšnému příjmu zboţí je číslo dodacího listu, které se vůbec 

na přiloţeném štítku nevyskytuje. 

Z daných údajů je patrno, ţe hlavní atributy potřebné pro úspěšné navedení do IS přes 

mobilní čtečku, a to číslo objednávky a dodací list nebylo moţno přečíst nebo se vůbec 

nevyskytovalo na štítku zboţí a v případě plného vyuţití je zapotřebí tyto informaci doladit 

s dodavateli tak, aby bylo moţno plně vyuţít moţností nabízející identifikaci a zefektivnění 

příjmu materiálu.  

 

4.2 Interní materiálový tok a jeho identifikace v IS 

Po příjmu zboţí a jeho uvolnění oddělením kontroly je zapotřebí jednotlivé materiály 

uskladnit v patřičných lokacích. 

Jednotlivé materiály jsou vedeny v IS a v rámci tohoto IS jsou ošetřeny základní data, které 

můţou obsahovat jak typ materiálu, jeho klasifikaci v rámci firemní potřeby jako je vstupní 

materiál, komponenty, polotovar nebo hotový výrobek. Této klasifikaci je taktéţ přizpůsoben 

interní layout skladových míst a výrobních lokací. 

Jednotlivé data v IS právě obsahují upřesnění této lokace. Tato klasifikace lokací je taktéţ 

vedena v tiskové podobě na interním štítku v podobě např.:  

 

CO1       300  LIS 300   

 

 

 

 

Tyto informace ulehčují jednotlivé uskladnění a následné vyskladnění pro další potřebu jak 

pro výrobu, kooperaci nebo expedici k zákazníkovi. 

 Systém automatické identifikace jednotlivých skladových poloţek je zaloţen na unikátním 

10místném čísle, jak uţ bylo uvedeno v kapitole 3.1.3. Pro zjednodušenou představu je na 

obrázku 17 představen postup nabídky jednotlivých skladových jednotek v rámci interního 

toku. 

Typ 

skladu 

Zóna 

skladu 

Skladové 

místo 
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Obr. 17 – Interní schéma materiálového toku 

 

Mezi jednotlivými místy se nalézají mezi zóny s nabídkou jednotlivých skladových 

jednotek (viz obrázek 18) a moţností přistavení do dané oblasti.  Kdy systém vyuţívá 

moţnosti čárových kódů k potvrzení přistavení k dané oblasti. 

 

 

Obr. 18 – Mezi zóna IS s nabídkou jednotlivých skladových jednotek  

Jednotlivé skladové oblasti jsou z pohledu materiálového toku umístěny blízko výrobních 

nebo expedičních oblastí, aby se minimalizovala manipulace s materiálem. Bohuţel 
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nedostatkem tohoto procesu jsou pevně umístěny terminály s IS bez moţnosti vyuţití mobilní 

čtečky k potvrzování přistavení. 

V praxi to znamená, že pracovník vyhledá potřebnou skladovou jednotku, převeze jí do 

potřebné lokace a následně musí dojít k pevnému terminálu, který se nachází jen v určitých 

oblastech a potvrdit přistavení. 

V dané situaci je řešením jak nákup a implementace mobilních čteček, případně terminálu 

s IS a úprava interního layout v návaznosti na rozmístění jednotlivých skladových a 

výrobních lokací. 

 

4.3 Expedice 

Jedna z posledních součástí celého materiálového toku ve firmě je expedice. Jmenovitě 

příprava a interní ošetřeni v rámci IS. 

Základem kaţdého materiálového hospodářství je FIFO. Jak jiţ bylo popsáno v dřívějších 

kapitolách, tak celý systém automatické identifikace je nastaven na principu FIFO a vyuţívá 

se jednak ve výrobě, tak i při přípravě expedice k zákazníkům. 

 

 Podstatou tohoto procesu je systémové nastavení takzvaného přebalovacího příkazu, který 

nám na základě vytvořeného dodacího listu navrhne potřebné mnoţství jednotlivých výrobků 

a seznam skladových jednotek, ze kterých tato expedice má být připravena.  Jednotlivé 

zásilky jsou interně zabaleny a ošetřeny 

expedičními lístky s čísly štítků. Jak skladové 

jednotky, tak čísla štítků mají funkci balící, 

kdy jednotlivé čísla balíme oproti sobě.  

V praxi to znamená, že vezmeme skladovou 

jednotku na obrázku 19 pod „SJ“, ze které 

připravujeme expedici a načteme ji do 

systému, následně použijeme číslo 

expedičního štítku na obrázku 19 pod 

„Benda“ a zabalíme.  

V rámci urychlení tohoto procesu je moţno 

tento úkon provádět za pomocí čtečky při 

vyuţití čárových kódů, ale bohuţel z důvodu jak nedostatku pevných, tak i mobilních čteček 

je prováděn výhradně manuálně.  

 

 

Obr. 19 – Ukázka expedičního balení v IS 



35 

 

4.4 Inventura a inventarizace 

Proces inventury je řízen přes interní IS, kdy firma vyhlásí inventarizační den. Veškerá 

výroba je zastavena a vybraní pracovníci se zabývají fyzickou inventarizací skladů. K tomuto 

účelu jsou vytištěny seznamy skladových jednotek bez udání mnoţství, které je následně po 

fyzické kontrole vepsáno do seznamu, jak je vidět na přiloţeném obrázku 20. Při zváţení 

situace, ţe veškeré materiály jsou označeny čárovým kódem, tudíţ je moţno načíst tyto 

informace přes mobilní čtečku, v případě ţe balení není porušeno a není potřeba ho fyzicky 

přepočítat. 

 

 

Obr. 20 – Ukázka inventurního seznamu 

  

4.4.1 Inventarizace hmotného majetku 

Druhá část inventury se skládá z inventarizace hmotného a nehmotného majetku, coţ ve 

většině firem bývá problém. 

Momentálně je veškerý majetek označen evidenčním číslem v podobě kódu AB1NP800218 

a datem provedení inventarizace 11/2013. 

Tento majetek je následně jednou ročně fyzicky kontrolován dle účetní sjetiny hmotného 

majetku a ručně zapisován. V případě jednoduchého označení čárovým kódem by se sníţila 

časová náročnost této práce. 
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5. Navržená optimalizace automatické identifikace a nové kroky 

 

5.1 Opatření nových čteček, případně terminálů 

Z předešlé analýzy vyuţívání automatické identifikace vyplynuly následující kroky, které 

by mohly vést ke zlepšení systému ve firmě Kemmerich Czech s.r.o.. 

Jeden z prvních kroků, který by měl následovat je zabezpečení potřebných prostředků 

čteček, k plnému vyuţívání dostupného nastavení čárových kódů.  

Pro lepší orientaci v řeči čísel je rychle nastíněna finanční nákladovost technického 

zabezpečení v podobě nabídky firmy GABEN, spol. s r.o. v hodnotě 165.351,- Kč viz příloha 

5. 

Druhým opatřením je relokace jiţ vlastněného mobilního terminálu z vysokozdviţného 

vozíku na ruční elektrický vozík.  

Celkové náklady byly oceněny firmou Linde Material Handling Česká republika v hodnotě 

13.304,- Kč. Celou nabídku této úpravy naleznete v příloze 6.  

 

Uživatelské ošetření v rámci interního IS – SAP 

Jelikoţ firma vyuţívá jako IS systém SAP, je zapotřebí započítat do případných nákladů i 

zakoupení licence pro nového uţivatele. 

Stávající mobilní terminál je jiţ ve vlastnictví firmy, tudíţ zde byla pořizovací cena 3.500,- 

€ (25,5Kč/€) v českých korunách 89.250,- Kč a její roční údrţba přijde na dalších 600€, coţ 

značí 15.300,- Kč.  

V rámci potřeb udaných firemním materiálovým tokem bude zapotřebí dokoupit ještě 

jeden tento mobilní terminál, jak je uvedeno výše od firmy GABEN, spol. s.r.o. 

Potřebné pokrytí jednotlivých lokací je za pomocí wi-fi, která při počátečním zřízení vyšla 

na částku 256.268,- Kč. 

 

5.1.1 Využití mobilních čteček  

V rámci firemního nastavení materiálového toku hraje podstatnou část pohyb jednotlivých 

materiálů z jedné oblasti do druhé, s mezi zónou plnící úkol nabídky k uskladnění/přistavení. 

Pohyb jednotlivých materiálů je systémově ošetřen a za správnost uskladnění/přistavení je 

zodpovědný zaměstnanec na daném úseku. Momentálně se v tomto procesu vyuţívají pevné 

terminály s moţností USB připojenou čtečkou. 

Ke zrychlení procesu uskladnění/přistavení by přispělo vyuţití mobilních čteček, případně 

terminálů. 
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5.1.2 Využití mobilních čteček v rámci příjmu 

Prvním procesem firmy je příjem zboţí a jeho rychlá identifikace pro potřeby výroby. 

Proces příjmu zboţí je řešen manuálním vpisování jednotlivých údajů do kolonek v systému a 

následné potvrzení.  

Při zajištění mobilních čteček by se tento proces mohl urychlit a ušetřený čas by mohl být 

věnován jiné činnosti v daném úseku. V tabulce 2 je uvedena časová analýza příjmu bez 

mobilní čtečky a s mobilní čtečkou. 

 

Tab. 2 – Časové vyjádření příjmu 

  

Čas jednoho 
příjmu v 

sekundách 

Průměr 
množství 
příjmů za 

měsíc 

Potřebný čas  
v sekundách 

 za měsíc 

Potřebný čas 
za rok v 

hodinách 

Ušetřený čas 
v hodinách za 

rok 

Příjem mat. bez čtečky 112 s 135 15120 s 50,4 h   

Příjem mat. se čtečkou 55 s 135 7425 s 24,75 h 25,65 h 
 

 

Z časového pohledu tudíţ vychází, ţe meziroční moţná úspora času při příjmu materiálu 

by tvořila 25,65h coţ je 3,42 směny.  

V řeči peněz se jedná zhruba o moţnost úspory jednoho pracovníka v 2.975,- Kč.  

Hodnota jedné směnové hodiny je dle interního mzdového tarifu 116,- Kč/h. 

Časové hledisko je jedno z kritérií, které v tomto případě musíme vzít v potaz. V případě 

příjmu materiálů je velmi důleţité taky počítat s lidským faktorem, kdy průměrné mnoţství 

špatně přijatých materiálů je cca 10x, a to by se s plně automatickým příjmem mělo sníţit na 

0 hodnotu.
 17

 

Při nesprávném příjmu jde hlavně o administrativní náklady, kdy jednotlivé opravy trvají 

v průměru 1h/oprava. I tento proces je finančně ohodnocen, kdy náklady spojené 

s administrativní činností vycházejí na 12.500,- Kč za rok. 

Finanční nákladnost v rámci administrativních poplatků je nastavena na 250,- Kč/h. 

 

5.1.3 Využití mobilních čteček ve výrobě 

Tak, jak jsme vycházeli s moţností vyuţití čárových kódů a mobilních čteček v rámci 

příjmu zboţí do společnosti, tak jde vyuţití mobilních čteček převést do výroby a zrychlit a 

zjednodušit jak evidenci pohybu, tak minimalizovat následné opravy v rámci IS. 

                                                 
17 Přibliţný odhad 
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Základem sníţení manipulačního pohybu v rámci interního toku je jednak úprava 

stávajícího layoutu (viz příloha 2) tak, aby vyhovoval novému uspořádání jednotlivých lokací. 

Jelikoţ firma úspěšně dokončila výstavbu nové haly (dále jen hala B), tak byl započat i 

proces relokace některých výrobních a skladových lokací.  

Jednotlivou přeměnu lokací lze vidět jiţ na novém layoutu firmy (viz příloha 3). Tímto 

přemístěním a optimalizací výroba sníţila manipulační čas k přistavení vstupních materiálů a 

odvozu hotových výrobků do daných míst. 

V rámci minimalizace pohybu beden po výrobě by měl být ke kaţdému pracovišti přiřazen 

čárový kód, který urychlí přistavení v rámci IS. 

Momentálně pracovník výroby přemístí materiál a následně odejde potvrdit tuto činnost 

k pevnému terminálu, aby se tento úkon sníţil na minimální hodnotu a minimalizovaly se 

lidské chyby, tak je moţno vyuţít mobilních čteček nebo mobilních terminálů. V tabulce 3 je 

uveden předpokládaný ušetřený čas. 

 

Tab. 3 – Časové vyjádření přemístění jednotlivých skladových jednotek ve výrobě 

  

Průměrný 
čas jednoho 
přemístění v 
sekundách 

Průměr 
množství 

přemístěných 
jednotek za rok 

Potřebný 
čas 

v minutách 
za rok 

Potřebný 
čas za rok 

v 
hodinách 

Ušetřený 
čas 

v hodinách 
za rok 

Přemístění mat. bez čtečky 70 s 49500 57750 min 962,5 h   

Přemístění mat. se čtečkou 32 s 49500 26400 min 440 h 522,5 h 
 

 

Průměrná potřeba jednotlivých přemístění je uvedena na 22 pracovišť při minimálních 

třech pohybech, jeden na pracoviště a dva z pracoviště, za směnu v třísměnném provozu při 

50 pracovních týdnech. 

Z pohledu časové finanční nákladnosti vychází úspora při vyuţití mobilních čteček 

v hodnotě 57.475,- Kč. 

Hodnota jedné směnové hodiny je dle interního mzdového tarifu 110,- Kč/h. 

Dalším atributem je taktéţ sníţení oprav v rámci špatné relokace materiálu a následné 

opravy z průměrných 3 hodin za týden na maximální 1 hodinu v týdnu. 

Při této minimalizaci bychom mohli dosáhnout na úsporu 25.000,- Kč/rok. 

 

5.1.4 Využití mobilních čteček při expedici 

Dalším, a o to více důleţitým vyuţitím čárových kódů, respektive čteček, je v rámci 

přípravy expedice v IS. 
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Tento proces, jak by popsán v kapitole 4.3 je výhradně prováděn manuálním zadáváním do 

IS. S pomocí čteček čárových kódů by se tento proces mohl sníţit aţ o 50%, jak je moţno 

vidět v tabulce 4. 

 

Tab. 4 – Časové vyjádření přípravy expedice v IS 

  

Průměrný čas 
jednoho 

zabalení v 
minutách 

Průměr 
množství 
vývozů za 

rok 

Potřebný čas 
za rok v 

minutách 

Potřebný 
čas za rok v 
hodinách 

Ušetřený 
čas hodin 

za rok 

Zabalení vývozu bez čtečky 4,35 min 18000 83520 min 1392 h   

Zabalení vývozu se čtečkou 2,1 min 18000 40320 min 672 h 720 h 
 

 

Průměrný počet expedovaných zásilek za měsíc je kolem 1.600, které je nutno zabalit v IS. 

Z časového pohledu tudíţ vychází, ţe meziroční moţná úspora času při přípravě expedice 

v IS by tvořila 720 hodin. 

Penězi vyjádřeno se jedná zhruba o moţnost úspory 83.520,- Kč ročně.  

Tento proces jiţ nespadá do rizikových a není zde mnoho opravných pohybů. V rámci 

celého procesu se bavíme o maximální době 5h za celý rok. 

 

5.2 Nové dodavatelské pravidla v rámci automatické identifikace 

K větší podpoře navrţeného opatření z kapitoly 5.1 by měl následovat krok, který by 

urychlil proces automatické identifikace vstupního zboţí, a to v podobě vytvoření logistické 

příručky s problematikou upřesnění datových informací potřebných na štítku pod čárovými 

kódy. 

Jako dobrým příkladem je jiţ dříve zmíněná politika zákazníků Kemmerich Czech s.r.o., 

kteří disponují jiţ zavedenými pravidly pro logistiku a přesnými pokyny pro automatickou 

identifikaci a modifikaci čárových kódů. 

Tento projekt vytvoření „Logistické příručky“ v rámci skupiny Kemmerich Group je jiţ 

aktivní od konce roku 2012 a pracuje se na jeho podobě. Ukázka jiţ připraveného pravidla pro 

lepší vyuţití čárových kódu, jak pro příjem zboţí, tak i pro rychlejší identifikaci je uveden na 

obrázku 21.   

Dodavatelský štítek je vytvořen na podkladě normy VDA 4902. Z přiloţené ukázky je 

moţno identifikovat, ţe štítek je modifikován, aby obsahoval veškeré potřebné informace pro 

příjem tak, jak bylo uvedeno v kapitole 4.1 a podkapitole 4.1.1, kde se analyzovaly dostupné 

informace od dodavatelů na vstupním materiálu. 

 



40 

 

Vytvoření „Logistické příručky“ je v rámci pracovní náplně jednotlivých vedoucích 

logistického oddělení, tudíţ je těţké zhodnotit její finanční nákladnost. Na druhé straně tento 

investovaný čas přinese zpětné zhodnocení při zlepšení dodávek. 

 

Obr. 21 – Ukázka z Logistické příručky společnosti Kemmerich Group 

 

5.3 Inventarizace a inventura za pomocí čárového kódu 

Jednotlivé inventury by mohly mít jiný časový charakter, a to jen při moţnosti vyuţití 

čárových kódů a mobilních čteček. 

 

Inventura skladových zásob 

Jak je patrno z obrázku 8 interního štítku, tak veškerý materiál a jeho balení je označeno 

čárovým kódem a v případě zajištění mobilních čteček by se čas prováděné inventury sníţil o 

50%. 

Jednotlivá inventura probíhá v jeden den, kdy se rozbíhá fyzická kontrola a zapisování 

v řádu 7h a následnému manuálnímu přenosu do IS, které zabere 3 hodiny. V případě vyuţití 

mobilních čteček by se ušetřený čas, pravděpodobně 5h mohl vyjádřit v hodnotě 1.250,- Kč a 

při dvou inventurách za rok jde o 2.500,- Kč. 

I kdyţ z pohledu finanční návratnosti nejde o vysokou částku, i tak jde touto cestou 

eliminovat lidské pochybení při zapisování nebo následném manuálním vkládání do IS. 
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Inventarizace hmotného majetku 

Elegantním řešením inventarizace hmotného majetku je vyuţití systému čárových kódů. Po 

zavedení systému lze inventury provádět několikanásobně rychleji a jejich výsledky jsou 

přesné. Zcela přitom odpadá fáze dohledávání, protoţe systém automaticky eviduje veškeré 

přesuny majetku.  

Při pouţití systému čárových kódů je kaţdý evidovaný předmět označen štítkem s 

inventárním číslem. Na rozdíl od běţně pouţívaných štítků však tento obsahuje také čárový 

kód reprezentující dané inventární číslo a případně popis daného majetku a jeho umístění, jak 

je uvedeno na obrázku číslo 22.  

 

 

Obr. 22 – Štítek pro inventarizaci hmotného majetku 

 

Štítek označující majetek můţe nést i další informace – v případě výpočetní techniky to 

bývá např. výrobní číslo. V ţádném případě však nesmí být na štítku uvedeno umístění 

předmětu, tj. lokalita, ve které se předmět nachází. Ta se totiţ můţe měnit; při stěhování 

předmětu by pak bylo nutné vytisknout nový štítek, coţ není praktické.  

Lepším řešením je přiřadit také veškerým lokalitám (např. místnostem, chodbám apod.) 

jednoznačný kód: např. místnosti č. 123 v budově B lze přiřadit označení "B123". 

Vytiskneme-li nyní také pro kaţdou lokalitu štítek s čárovým kódem, budeme jej moci vyuţít 

při provádění inventur. Štítek lze umístit např. na zárubeň dveří v dané lokalitě nebo je 

uchovat ve zvláštním katalogu. Pro odlišení je vhodné pouţít k označení lokalit různou barvu 

štítků.  

 Dalším předpokladem pro inventarizaci pomocí 

čárových kódů je přenosný terminál se snímačem 

čárových kódů. Jedná se o přenosný počítač podobný 

většímu mobilnímu telefonu umoţňující snímat čárové 

kódy, zaznamenávat je do paměti a porovnávat s 

databází uloţenou v terminálu. Před inventurou se do 

přenosných terminálů vţdy nahraje očekávaný stav (tj. zjištěný při poslední inventuře). 

Příklady přenosných terminálů na obrázku 23. 

 

 

Obr. 23 – Přenosný terminál 
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Pokud je veškerý majetek označen štítky s čárovými kódy, jsou připraveny i štítky lokalit a 

inventurník je vybaven přenosným terminálem, můţe postupovat podle následujícího scénáře:  

1. vstoupí do lokality a přenosným terminálem sejme čárový kód lokality  

2. vyhledá jednotlivé předměty v lokalitě a postupně z jejich štítků sejme čárové kódy, k 

jednotlivým předmětům můţe v přenosném terminálu zadat textové poznámky  

3. pokud inventurník sejme kód předmětu, který se při předchozí inventuře nacházel 

jinde, je na tuto skutečnost terminálem upozorněn a můţe si vybrat, zdali předmět přiřadí do 

stávající lokality nebo jej ponechá v lokalitě původní  

4. přejde do další lokality a pokračuje bodem 1.  

Poté, co jsou výše uvedeným způsobem načteny čárové kódy z předmětů ve všech 

lokalitách, je inventura dokončena. Výsledky inventury jsou z přenosného terminálu 

přeneseny do počítače, kde mohou být dále zpracovány do podoby inventurních soupisů. 

Protoţe program v terminálu automaticky sleduje veškeré přesuny předmětů, není jiţ potřeba 

předměty dohledávat – předměty, jejichţ čárový kód nebyl načten, nebyly v době inventury v 

ţádné z lokalit, a tak buď zcela chybějí, nebo byly zapůjčeny apod. U ostatních předmětů je 

známa lokalita, kde se daný předmět aktuálně nachází.  

Data z přenosného terminálu jsou obvykle dále zpracována nebo přenesena do 

informačního (účetního) systému společnosti. Tím je inventarizace majetku dokončena.  

 

Co je k tomu potřeba a kolik to stojí 

K pouţívání systému čárových kódů pro inventarizaci majetku je obecně zapotřebí 

následujícího vybavení:  

 přenosný terminál vybavený programem pro inventury (případně několik terminálů)  

 program pro komunikaci terminálu s osobním počítačem  

 tiskárna štítků s čárovými kódy  

Celková cena za takovéto řešení začíná přibliţně na 60.000,- Kč bez DPH 18 . Nezbytným 

předpokladem k pouţívání systému je však také správné prvotní označení veškerého majetku 

čárovými kódy. 

 

Výsledek 

Výsledkem takto nastavené inventarizace hmotného majetku by mohlo být sníţení na jeden 

den z celkových dvou, kdy je inventarizace prováděna. 

V hodnotě mluvíme o 8h administrativního pracovníka a částce 2.000,- Kč za rok.  
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5.4 Zhodnocení využitelnosti automatické identifikace 

Abychom poukázali i na druhou stránku celé této věci, je potřeba si zhodnotit nejen 

finanční náročnost celého systému, ale taktéţ i jeho eventuální úspory. 

Jednotlivé poloţky jak nákladů, tak potenciálních úspor se shrnuly do tabulky 5 a 

návratnost z hlediska času lze vidět na obrázku 24. 

 

Tab. 5 – Souhrnný přehled nákladů a potencionálních úspor 

Jednotlivé kroky projektu 
Náklady spojené s 

realizací v Kč 

Předpokládané úspory po 

implementaci v Kč 

Vozíkový terminál 131 908 Kč   

Mobilní terminály 33 443 Kč   

Relokace mobilního terminálu 13 404 Kč   

Systém inventarizace 60 000 Kč   

Nákup SAP licence 178 500 Kč   

Roční údrţba SAP licencí 15 300 Kč   

Wi-fi pokrytí 256 268 Kč   

Příjem materiálu   2 975 Kč 

Opravy příjmu materiálu   12 500 Kč 

Přemístění ve výrobě   57 475 Kč 

Opravy přemístění ve výrobě   25 000 Kč 

Balení expedice   83 520 Kč 

Inventura   2 500 Kč 

Inventarizace   2 000 Kč 

CELKEM 688 823 Kč 185 970 Kč 
 

 

 

Pro výpočet návratnosti investic byla pouţita metoda diskontní tak, aby výsledek měl 

dostatečnou vypovídající hodnotu. Je důleţité si uvědomit, ţe kaţdý rok je zapotřebí 

obnovovat SAP licence a firma plánuje meziroční 5% nárůst výroby. Tyto změny byly taktéţ 

zváţeny při propočtu doby návratnosti celé investice. 

 

Tudíţ vzorec pro roky 2014 aţ 2017 byl ve znění: 

Tdn = IN + SAP licence – (CF*5%)/(1+i)
n
 

 

IN   náklady na investici 

CF   roční příjem – úspora nákladů v důsledku investic  

i  diskontní sazba 

n   rok, který se počítá 
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Rok 2014 → 688823 – (185970/1,1) =       - 519 759 

Rok 2015 → 519759 + 15300 – (185970*1,05)/1,21 =     - 373 680 

Rok 2016 → 373680 + 15300 – ((185970*1,05)*1,05)/1,331 =    - 234 936 

Rok 2017 → 234936 + 15300 – (((185970*1,05)*1,05*)1,05)/1,4641 =   - 103 194 

Rok 2018 → 103194 + 15300 – ((((185970*1,05)*1,05)1,05)*1,05)/1,61051 =      21 864 

 

118 494 / 140 358 = 0,844 

0,844 * 365 = 308,06 → 308 dnů 

 

Dle výsledku výpočtu diskontní metody návratnosti investic se nám vloţená investice vrátí 

za 4 roky a 308 dní. 

 

 

Obr. 24 – Doba návratnosti investice 
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ZÁVĚR 

 

Pokud si společnost chce udrţet svojí pozici na trhu, musí se neustále zlepšovat 

v jednotlivých činnostech, které pomůţou k většímu uspokojení jednotlivých zákazníků. 

 

Automatická identifikace zboţí je uţ dnes významnou sloţkou celého podniku, která 

zefektivňuje jednotlivé procesy ve firmě, sniţuje provozní náklady s tím, ţe minimalizuje i 

hrozbu lidského faktoru. 

 

Diplomová práce je rozčleněna na část teoretickou a praktickou. V teoretické části se 

seznamujeme s tím, co je podstatou automatické identifikace a popisem jednotlivých částí. 

Jsou zde popsány jednotlivé typy čárových kódů s jejich charakteristickými vlastnostmi. 

Dále jakým způsobem se pak pracuje s čárovými kódy v rámci čtení a tisku. 

Poslední oddíl teoretické části je věnován RFID identifikaci a srovnáním s čárovými kódy. 

     

Cílem práce bylo především zanalyzovat současnou situaci ve společnosti Kemmerich 

Czech s.r.o. z hlediska současného nastavení a vyuţití automatické identifikace. Konkrétně 

šlo o jednotlivé procesy v materiálovém toku, coţ můţeme nalézt v praktické části této práce. 

Procesy byly rozčleněny do jednotlivých fází materiálového toku a bylo provedeno 

zhodnocení jejich efektivnosti jak z pohledu nastavení, tak i provozních nákladů. 

 

Nedílnou součástí celé práce jsou návrhy ke zlepšení současné situace a postup jejich 

realizace. 

Návrhy jsou postaveny na základě výstupů analýzy současné situace a přizpůsobeny 

nynějším schopnostem informačního systému. Snahou jednotlivých návrhů bylo nalézt 

jednoduché a optimální řešení, které by zefektivnilo proces tak, aby byl z 90% hlavně 

automatický a ne odkázán na lidský faktor. Dále, aby finanční náklady spojené s optimalizací 

nepřesáhly celkovou ţivotnost projektu.  

 

Na závěr je důleţité si uvědomit, ţe i při plném vyuţití automatické identifikace a 

neustálém zlepšování jednotlivých procesů materiálového toku je to člověk, který určuje co, 

jak a kde se bude touto formou dělat a je jen na něm, jaký typ systému zvolí v dané situaci. 
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