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Abstrakt 

Diplomová práce je zaměřena na vyhodnocení zavedení nového systému dodávek materiálu 

do výrobního podniku, vymezení podstaty základních systémů dodávek v automobilovém 

průmyslu. Jejím účelem je popsat zavedení nového systému dodávek materiálu, analýza a 

vyhodnocení původního a nově zavedeného systému dodávek materiálu a ekonomické 

vyčíslení přínosů nově zavedeného systému. 

Klíčová slova 

Systém dodávek materiálu, JIT, konsignační sklad, JIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

The thesis is focused on the evaluation of a new system of supply of materials to the 

manufacturing company, defining the nature of basic supply systems in the automotive 

industry. Its purpose is to describe a new system of materials, analysis and evaluation of the 

original and the newly introduced system of supply of material and economic evaluation of 

the benefits of the newly introduced system. 
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Material supply system, JIT, consignment store, JIS 
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Úvod 

V období pokračující hospodářské krize je vysoce aktuální snižování nákladů, 

zefektivnění procesů ve výrobních podnicích a uvolnění finančních prostředků vázaných 

v zásobách materiálu a tím zlepšení likvidity.  

Cílem této diplomové práce je vyhodnocení zavedení nového systému dodávek 

materiálu do výrobního podniku.  

První část práce popisuje společnost Hyundai Dymos Czech dodávající komponenty 

v automobilovém průmyslu, která měnila způsob dodávek materiálu od svých dodavatelů. 

Přibližuje organizační strukturu společnosti, výrobkové portfólio a výrobní postupy. 

Další dvě části práce se zabývají teoretickou podstatou základních systémů dodávek 

pro automobilový průmysl. Představí technologie Just-in-time, Just-in-sequence a konsignační 

sklady, jejich přínosy, negativa a možné vazby na další procesy. Popisuje zde také zavádění a 

řízení změn ve společnosti, a základní principy výběru dodavatelů.  

Ve čtvrté části se práce věnuje zavedením nového systému dodávek materiálu, 

tvořeného kombinací Just-in-time – konsignačního skladu – Just-in-sequence (JCJ). Začíná 

analýzou původního stavu, důvody pro změnu a pokračuje samotným zavedením systému 

JCJ, které je složeno z výběru dodavatelů, plánování skladových prostor a zaměstnanců, změn 

informačního systému a logistických procesů a implementace.  

V poslední části práce hodnotí přínosy provedené změny. Eliminaci výpadků 

skladových zásob, zlepšení kvality dodávek a kvality materiálu, zlepšení efektivity a 

informačního systému a náklady s tím spojené.  
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1 O společnosti 

Společnost Hyundai Dymos inc. vznikla v Koreji roku 1994. Specializuje se na výrobu 

automobilových dílů, jako jsou převodovky, nápravy, sedadla a jiné elektrické přenosové 

zařízení. Společnost zajišťuje globální konkurenceschopnost a kvalitu všech svých výrobků, 

kdy zákazník je pro ně na prvním místě a k tomu také směřuje firemní kultura. Spojuje v sobě 

kvalitu, pohodlí a luxus s multifunkčními vyspělými technologiemi. Její největší prioritou je 

pohodlí a bezpečnost uživatele.[15] 

1.1 Historie společnosti 

Hlavní milníky společnosti[15]: 

1997 - převzata společnost na výrobu převodovek od Hyundai precision and industrial 

1999 - certifikát ISO 9001 

2003- certifikát QS 9000 

2003 - přejmenování společnosti na Dymos INC, což bylo odvozeno jako zkratka z Dynamic 

Motor Systém 

- certifikát ISO/TS 16949 

2004 - certifikát ISO 14001/OHSAS18001 

- otevřeno vývojové centrum v Detroitu 

- uzavření strategického partnerství s firmou Lear v oblasti výroby sedadel 

- založena dceřiná společnost v Číně 

- převzata společnost Hyundai Mseat 

2006 - založena dceřiná společnost v České republice 

2007 - ukončena výstavba vývojového a výzkumného centra sedadel v Dangtan Korea 

- ukončena výstavba vývojového centra v Whaseong 

- založena výrobní pobočka v Indii 
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2008 - převzata společnost Hanyl Lear India 

- ocenění GM businness 

- certifikát ISO 27001 

2009 - založena další pobočka v Brazílii 

- dokončen vývoj a zahájena výroba nové originální převodovky 

2010 - založena pobočka v Mexiku  

- založena dceřiná společnost na výrobu pohonných jednotek v Číně 

2011 - přejmenování společnosti na Hyundai Dymos 

2012 - nová dceřiná společnost v Číně 

- vývoj a výroba ultra nízkých náprav 

- spojení se společností Beijing Mobis Transimison v Číně 

- společnost získala 86 místo v žebříčku Top100 OEM dodavatelů v automobilovém 

průmyslu 

Mezi hlavní zákazníky společnosti Dymos patří Hyundai motor, Kia Motors, Hyundai 

Mobis, Hyundai Rotem, Daewoo autobus, Tata Daewoo. Hlavním cílem této společnosti je 

dosáhnout v roce 2020 příjmů 10bilionů a dostat se do Top30 ve společnostech pro globální 

automobilové součástky.  

1.2 Dceřiná společnost Hyundai Dymos Czech 

Česká dceřiná společnost byla založena v roce 2006 jako Dymos Czech Republic. 

V roce 2007 byla započata stavba výrobní haly, která je postavena tak, aby bylo vše pod 

jednou střechou. Všechna oddělení tj. kvalita, logistika, inženýring, vývoje dílů, lidské zdroje, 

účetnictví a finance jsou umístěna v kancelářích v prvním patře. V přízemí potom je hlavní 

výroba, která začíná 8 branami pro příjem materiálu, přes přijímací kontrolu, skladovací 

činnosti, výrobu na vypěňovací lince, až po montážní linky, výstupní kontrolu a automatický 

sklad. Výrobní závod v Nošovicích je zachycen na obrázku 1. 
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Obr. 1 Společnost Hyundai Dymos Czech [15] 

 

V roce 2008 byla zahájena výroba prvních sedadel pro model Hyundai i30. V roce 

2009 se výroba rozšířila o sedadla pro modely i30 Wagon a Kia Venga, a v dalším roce o 

sedadla pro model ix20. V roce 2011 přišla výroba ix35, a v tomto roce se také společnost 

přejmenovala na Hyundai Dymos Czech (dále jen Dymos) a tím ještě více zdůraznila svoje 

spojení se společností Hyundai Motor Company. V roce 2012 byla spuštěna výroba sedadel 

pro nový model i30, i30cv a i30 3door.[15] 

V současné době má společnost 410 zaměstnanců, z toho v dělnických profesích 

pracuje 350 osob.   

Společnost se nachází v neustálém růstu, navyšování objemu výroby a tržeb (Obr. 2). 

Zatím co v roce 2009 bylo vyrobeno 117 000 setů sedadel, v roce 2010 to už bylo 200 000 

setů, a v roce 2011 dokonce 250 000 setů sedadel.  Ve finančním objemu činí meziroční 

nárůst tržeb v roce 2010 – 77% a v roce 2011 – 29%. 

 

Obr. 2 Růst objemu výroby a tržeb 
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Propad hospodářského výsledku v roce 2011 byl způsoben velmi nízkou ziskovostí 

projektu i30, který byl na konci svého životního cyklu. 

1.2.1 Organizační struktura 

Společnost je rozdělena na samostatná organizační oddělení, která nemají právní 

subjektivitu. Každé oddělení má přesně vymezenou činnost v rámci produkčních, nebo 

režijních aktivit. Má vždy svého zodpovědného vedoucího, který je podřízen vedoucímu 

vyššího oddělení v přímé organizační linii. Řídící oddělení jsou ucelenou speciální funkcí 

v rámci podnikových aktivit, a vedoucí těchto oddělení jsou jmenováni jednatelem 

společnosti.[15] 

Společnost má 5 vedoucích korejských pracovníků (4 ředitele, 1 presidenta) a 7 

českých manažerů dle obrázku 3. 

 

Obr. 3 Organizační schéma [15] 

 

Aby společnost Dymos mohla dosahovat vysoké kvality výrobků, využívá 

nejmodernější technologie na jejich testování. V testovací místnosti prochází sedadla různými 

testy, jako např: odolnosti zadních opěr vůči vibracím, odklonu a deformaci pěn sedáků, 

měření odklonů pěn sedáků, testy hybnosti mechanismů. Testují se veškeré elektrické 

President 
společnosti 

Ředitel 

Manažer kvality 

Manažer 
technického 

úseku a údržby 

Ředitel 

Manažer prodeje 

Ředitel 

Manažer 
logistiky 

Manažer výroby 

Ředitel 

Manažer financí 

Manažer 
personalistiky 
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komponenty, airbagy a provádí se zátěžové testy u hlavových opěrek a sedáků. Díky všem 

těmto systémům je možné sedadla optimalizovat na nejlepší nastavení. 

V roce 2010 společnost Dymos postavila vlastní vypěňovací linku (Obr. 4), pro 

výrobu pěn s kapacitou 3500 kusů pěn za směnu a tím se stala naprosto nezávislým výrobcem 

pěn do sedadel. Tato linka je vybavena nejmodernějšími technologiemi a společnost je tak 

schopna zajistit výrobu pěn pro veškeré své současné projekty s vysokou kvalitou svých 

cílových produktů a přitom nezatěžovat životní prostředí.[15] 

 

Obr. 4 Vypěňovací linka [15] 

 

1.2.2 Výrobky společnosti 

Český výrobní závod produkuje pouze sedadla a to pro vozy Hyundai i30, ix20 a 

Hyundai ix35. V současné době je produkce nastavena na 60 UPH (jednotek za hodinu). 

Jednotkou se rozumí set sedadel pro jeden automobil (přední i zadní sedadla).  

Sedadla jsou vyráběna pro všechny typy vozů v různých variacích, kdy je možno 

měnit: 

- Pravostranné nebo levostranné řízení 

- Různý potahový materiál (látka, kůže, kombinace kůže s látkou) v různých barvách a 

vzorech 
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- Mechanismus sedadla výškově nastavitelný, s ovládáním mechanickým nebo 

elektrickým 

- Opěrku hlavy (standartní, aktivní) 

- Bederní opěrku (manuální, elektrickou) 

- Elektronickou výbavu (vyhřívání, tlakový senzor, SBR) 

- Dělení zadních sedadel (40:60, lavice) 

- Airbagy 

1.2.3 Struktura výrobních procesů 

Výrobní proces sedadla začíná výrobou pěn na vypěňovací lince. Vyrobené pěny zrají 

a poté se na ně dle požadavků výroby umisťují tlaková čidla a vyhřívání.  

Výroba sedadla probíhá na třech montážních linkách. Na spodní mechanismus se 

připevní pěna sedáku s potahem, poté se přišroubuje zadní rám. K sedadlu se připojí držáky 

pásů, nasadí se pěna opěradla a potáhne, nainstalují se krycí plastové části a připevní se 

ovládací prvky bederní opěrky, usadí se hlavové opěrky. Následuje žehlení a tepelné vypínání 

potahů. Závěrečnou částí výroby jsou testy mechanických a elektrických vlastností sedadel. 

Po výstupní kontrole se sedadla balí a umisťují do výstupního skladu, který má kapacitu cca 

360 setů. Ze skladu se hotová sedadla připravují do sekvence, a přepravují se 95m dlouhým 

dopravníkovým pásem do továrny HMMC, přesně na pozici montáže sedadel do vozidel.  
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2 Principy logistiky v oblasti dodávek materiálu 

Každý zákazník má v současné době možnost konfigurovat si svůj vůz dle vlastního 

přání. Díky široké škále barev, motorizaci, vybavení a možnosti dalších volitelných doplňků 

je z každého auta unikát. To ovšem zvyšuje nároky na výrobce automobilů, kteří jsou nuceni 

hledat stále lepší systémy a inovace pro všechny stupně životního cyklu výroby automobilů. 

Při skladování všech těchto možných modulů a komponentů by vznikaly neuvěřitelné nároky 

na množství úložné plochy a také by znamenaly obrovskou zátěž na vázané prostředky 

v zásobách. Vznikalo by zde také vysoké riziko zastarání zásob, ztráty či poškození. Proto 

výrobci automobilů vytvořili principy logistiky JIT a JIS dodávek. Další možností rozložení 

nákladů na materiál je změna vlastnictví materiálu a využití konsignačních skladů.[14] 

2.1 JIT 

Jde o způsob uspokojování poptávky po určitém materiálu ve výrobě, nebo hotového 

výrobku v distribučním řetězci v přesně dohodnutých a dodržovaných termínech, dodáváním 

„právě včas“ podle potřeb odebírajících článků. Dodává se malé množství, co možná 

v nejpozdějším okamžiku. Dodávky jsou časté a díky tomu mohou na sebe v logistickém 

řetězci navazovat jen s minimální zásobou. Zásoby se udržují pouze na dobu několika 

hodin.[13] 

Původní představa tohoto systému byla vytvořit takové vazby mezi dodavatelem a 

odběratelem, aby u odběratele nevznikaly prakticky žádné zásoby. Dodavatel dodává materiál 

přesně podle stanoveného harmonogramu v požadovaném množství a provedení tak, aby po 

kontrole mohl být předán přímo do výroby. Výhodou pro odběratele je minimalizace zásob a 

zvýšení obratu kapitálu. Pro dodavatele zase jistota výrobního programu.[11] 

Technologii JIT lze chápat jako filozofii zaměřenou na identifikaci a odstraňování 

ztrát, ve všech fázích výrobního procesu. Jde tedy o řízení toku materiálu, založeném na 

principu dodat správný materiál na správné místo ve správnou dobu. Takovéto dodávky mají 

za následek, že odběratel s nimi počítá, může se spolehnout, že přijdou v přesně určený čas a 

nemusí si proto vytvářet velkou pojistnou zásobu.  Jejím cílem je vysoce kvalitní výroba, 

vysoká úroveň produktivity, nízký stav zásob a dlouhodobé vztahy s ostatními články 

dodavatelského řetězce. Hlavní myšlenkou systému JIT je tedy mít minimální zásoby, ale 

přitom neohrozit výrobu prostoji, vzniklými nedostatkem výrobního materiálu.[7] 
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Technologie JIT je náročná na zavádění a řízení. Je nutná správná koordinace všech 

zúčastněných článků, od dodavatele, přes distributora až po odběratele.  

Při zavádění technologie JIT je potřeba zvážit reálné možnosti zapojených organizací, 

a to hlavně s ohledem na změny nákladů. Bude docházet k růstu nákladů na přepravu při 

snižování přepraveného množství zboží u jedné dodávky, nebo při zvyšování celkové 

rychlosti dodávky. K poklesu nákladů dojde při skladování, z důvodu snižování přepraveného 

množství.[1] 

Ideální prostředí pro zavádění JIT je to, kde jsou minimální náklady na změny 

výstupu, kde je relativně stabilní poptávka, a kde má odběratel dominantní postavení na trhu 

ve srovnání s dodavateli. 

Pro úspěšnou implementaci technologie JIT musí být splněny tyto předpoklady [2]: 

- Odběratel bude dominujícím článkem, kterému se dodavatel přizpůsobí, a 

synchronizuje svou činnost jeho potřebám – garantuje kvalitu, poskytuje informace 

pro plánování a operativní řízení. 

- Přeprava bude svěřena spolehlivému a přesnému dopravci. 

- Náklady na tuto dopravu musí být nižší, než omezení z úspory zásob nebo likvidace 

skladů. 

- Musí být vhodně rozložená místa výroby a spotřeby. 

- Doprava musí zabezpečovat spolehlivost intervalů dodávek. 

- Musí být implementován vhodný informační systém pro celkovou automatizaci 

procesu s ohledem na řízení zásob a dodávek. 

Technologie má celou řadu důsledků pro řídící pracovníky logistiky, protože správná 

implementace vyžaduje plnou integraci všech logistických činností. Velmi důležitou složkou 

logistiky je doprava. Vznikají zde požadavky na kratší a spolehlivější dobu přepravy, 

sofistikovanější komunikaci, a to použitím menšího počtu dopravců s dlouhodobými vztahy. 

Také se mění postavení skladování, kde se vyžaduje role konsolidačního zařízení. Zmenšují 

se skladové prostory, ale zvyšují se nároky na manipulaci. Rozdíly mezi tradičním přístupem 

k nákupu a nákupem v prostředí JIT jsou v tabulce 1.[9] 

 

 



10 
 

Tab. 1 Rozdíly v přístupu nákupu [9] 

 

Důležitá je také kontrola procesu, protože kvalita výrobků je kritickým bodem 

systému JIT. Při špatné kvalitě výroby je nutné mít vyšší zásoby v systému, zavádění změn 

v plánu, přepracování a to vše negativně ovlivňuje morálku zaměstnanců a snižuje 

spokojenost zákazníků.[3] 

 

 

Nákupní činnost Tradiční nákup Uplatnění JIT

Výběr dodavatele Minimem jsou dva 

dodavatelé, ústředním 

kritériem výběru je cena

Často pouze jeden místní 

dodavatel, časté dodávky

Podávání objednávek Objednávka specifikuje 

dodací dobu a kvalitu

Roční rámcová objednávka, 

dodávky se uskutečňují podle 

potřeby

Změny objednávek Dodací doba a kvalita se 

často na poslední chvíli 

mění

Dodací doba a kvalita jsou 

pevně dány: množství se 

podle potřeby upravuje 

v rámci předem daných 

rozmezí

Následná kontrola 

objednávek

Mnoho telefonátů – nutno 

řešit problémy s dodávkami

Málo problémů s dodávkami 

díky jasně stanoveným 

smlouvám, nedodržení 

kvality nebo dodacích lhůt se 

nepřipouští

Kontrola dodaného 

zboží

Kontrola kvality i množství 

prakticky u všech dodávek

Počáteční namátkové 

kontroly, později nejsou 

kontroly nutné 

Hodnocení dodavatelů Kvalitativní hodnocení: 

dodací odchylky do 10% se 

tolerují

Odchylky se nepřipouštějí, 

cena je pevně daná a vychází 

z jasné kalkulace

Fakturace Platba po každé dodávce, 

nebo dle vzájemné dohody

Faktury se shromažďují a 

uhrazují se jednou za měsíc
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2.1.1 Strategie technologie JIT 

Při této technologii je důležité zajišťování požadavků, a proto má dodavatel dvě 

varianty realizace výroby a dodávky: 

1. Synchronizační strategii JIT – dodavatel vyrábí a také hned odesílá přesně stanovené 

množství v předem domluvených intervalech. Tím má nižší náklady na skladování, ale 

zase vyšší náklady na výrobu a přepravu dodávek. 

2. Emancipační strategii JIT – zde dodavatel vyrábí několik dodávek najednou s nižšími 

náklady. Dodávky uskladní ve vlastních skladech, a zasílá postupně opět v předem 

dohodnutých intervalech. Má tímto sice vyšší náklady na skladování, ale nižší náklady 

na výrobu a taky je pružnější při výkyvech spotřeby odběratele.  

2.1.2 Přínosy ze zavedení systému JIT 

Implementací JIT dosáhne podnik řady zlepšení [7]: 

- Lepší produktivita a větší úroveň řízení mezi jednotlivými úseky výroby. 

- Nižší stavy zásob ve výrobě a hotových výrobků, snížení stavu zásob surovin. 

- Výrazné zkrácení doby cyklu výroby. 

- Zlepšení obrátky zásob. 

- Zmenšení potřebných prostor pro výrobu. 

Lze tedy říct, že poskytuje podniku přínosy ve čtyřech oblastech: zlepšení obratu 

zásob, zlepšení zákaznického servisu, zmenšení skladových prostor a kratší doby odezvy. 

Vede také ke snížení distribučních nákladů, nižších nákladů na přepravu, zlepšení kvality 

dodávek od dodavatelů.  

2.1.3 Negativní důsledky a problémy při zavedení  JIT systému 

Při provozování JIT vznikají tyty negativa [10]:  

- Exhalace z výfukových plynů, hluk, zvýšení nehod způsobené větším počtem aut na 

silnici, to vše ovlivňuje život, zdraví občanů a životní prostředí. 

- Při nestejnorodé poptávce je nutné přizpůsobit výrobu, a tím bude podnik potřebovat 

vyšší skladové zásoby. Lze sice vyrábět v průběhu období na sklad, ale s tím jsou 

spojené vyšší rizika ze zastarání, poškození či krádeže.  

- Úspěšné zavedení systému JIT závisí na tom, zda budou dodavatelé schopni 

poskytovat díly podle výrobního plánu podniku. Častější objednávky můžou znamenat 
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vyšší objednací náklady. Při malých výrobních sériích se také zvyšují výrobní náklady 

na přestavení linky. 

- Čím větší je také vzdálenost dodavatelů, tím se zvyšuje kolísavost a nepředvídatelnost 

dodávek. Zvyšují se také náklady na dodávku. Může zde docházet k vyčerpání zásob, 

a tím pozastavení výroby.  

Nezanedbatelný problém může nastat také z odporu ze strany zaměstnanců, 

nedostatečná podpora podnikových systémů, nedostatečného plánování a přesunu zásob na 

dodavatele. 

Nejčastější příčinou problémů při zavádění systému JIT bývá nedostatek spolupráce 

s dodavateli. Dodavatel musí změnit systém dodávek, změnit metodu kontroly kvality, výrobu 

menšího množství než je obvyklá série, a zajištění častějších a přesně časově stanovených 

dodávek materiálu.[5] 

Dodavatel a odběratel musí mít navzájem přístup do plánovacího systému výroby a 

materiálního plánování. Dodavatelé musí mít k dispozici výhledové plány výroby, a 

pravidelně informují odběratele o svých výrobních plánech a případných problémech.[5] 

2.2 Konsignační sklad 

Konsignační sklad je fyzický sklad materiálu, polotovarů nebo dokončených výrobků. 

Na rozdíl od běžného skladu se formálně liší tím, že obsah skladu – zboží uskladněné 

v konsignačním skladu, je ve vlastnictví dodavatele. Odběratel je obvykle na základě smlouvy 

povinen skladovat konsignační zboží odděleně od ostatního vlastního zboží, které má ve své 

vlastní skladové evidenci. Může vzniknout pouze za předpokladu spolupráce dvou 

obchodních partnerů, kdy jeden plní roli dodavatele a druhý odběratele, kterému silnější 

partner – dodavatel poskytuje na své náklady skladovou zásobu umístěnou ve vlastních 

prostorách odběratele. Skladová zásoba je pak odběratelem dle jeho potřeb průběžně 

odčerpávána a je jím uhrazována v závislosti na odběrech ze skladu. Naproti tomu dodavatel 

obvykle konsignační sklad svého odběratele podle potřeb zásobuje. 

2.2.1 Výhody konsignačního skladu 

Přínosy z konsignačních skladů [18]:  

- Potřebný materiál, a to ve všech modifikacích, je stále k dispozici – sklad se zpravidla 

nachází v místě spotřeby. 

- Mechanismus doplňování materiálu zaručuje jeho stálou dostupnost. 
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- Minimalizace počátečních nákladů – materiál se do skladu dodává bezplatně. 

- Platíte jen za to, co opravdu spotřebujete. 

- Výrazné omezení rizika expirace materiálu. 

- Snížení prostředků vázaných v zásobách. 

2.3 JIS 

Pojem JIS, neboli synchronní výroba je další rozvoj systému JIT. Dle systému JIS 

dodavatel nezajišťuje dodávky pouze v pravý čas ve správném množství, ale také ve 

správném pořadí – sekvenci.  Tyto sekvence umožňují společnosti eliminovat zásoby – 

nárazníky, nebo je alespoň snížit na minimum. Nicméně tyto vyrovnávací nárazníky jsou 

přesunuty k dodavatelům. Sekvence jsou stanoveny v několika dnech až minutách. V tomto 

čase není mnoho prostoru pro chyby, proto dodavatel musí splňovat požadovanou kvalitu a 

rychlost, ale také zaručit, že komponenty budou dodány v požadovaném pořadí (Obr. 5). Musí 

být také správně označeny, podle předem definovaných požadavků odběratele.[14] 

 

Obr. 5 Systém JIS [16] 
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2.3.1 Implementace JIS 

JIS procesy společnosti implementují až poté, co dosáhnou vysoké způsobilosti na JIT 

procesech: 

- Před implementací je potřeba stanovit přesnou chronologickou posloupnost 

jednotlivých procesů. 

- Synchronizovat všechny výrobní a materiálové oddělení v závodu a spolupracovat 

s dodavateli a zákazníky.  

- V momentě kdy zná svůj výrobní program, musí ho předat svým dodavatelům, aby 

mohli ihned reagovat. 

Implementace může být úspěšná pouze v případě, kdy jsou všechny procesy prováděny 

správně a všichni zapojení pracovníci chápou co je v sázce.  

JIS může být realizován na různých úrovních výroby, jak je zobrazeno v tabulce 2. 

Tab. 2 Úroveň výroby JIS [17] 

 

Koncepce JIT sekvenčních dodávek stojí bezvýhradně na informačním systému. 

Komunikace mezi výrobcem a dodavateli musí být přesná a bezchybná, a je proto nutné co 

nejvíce snížit riziko lidského faktoru a tím vzniku chyb. Sekvence se tedy předávají 

elektronicky a dodavatel musí mít kvalitní a spolehlivou informační strukturu, aby uměla 

JIS Popis Účinek

Pick-to-sequence Položky jsou vybrány z nárazníku, 

seřazeny do sekvence a dodány do 

výroby

Redukuje zásoby v místě výroby, 

zlepšuje WIP a časový cyklus

Ship-to-sequence and 

receive-to-sequence

Položky jsou seřazeny do 

sekvence u dodavatele interně 

nebo externě, a dodány přímo na 

výrobní linku 

Redukuje množství komponentů 

a nedokončené výroby všude 

v továrně, neváže prostředky 

v zásobách a snižuje provozní 

náklady

Make-assemble-build-to 

sequence

Položky jsou vyrobeny podle 

sekvence, která bude požadována 

zákazníkem

Redukuje množství dokončené a 

nedokončené výroby, uvolňuje 

finanční prostředky a snižuje 

provozní náklady
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sekvence přijímat a také zpracovávat a kontrolovat případné chyby.  Důležitý je také 

informační systém v řízení sekvenční výroby a expedici. Všechny produkty musí odcházet již 

v tom pořadí, v jakém budou dodávány do výroby a musí být správně označeny. Každý 

produkt je potřeba polepit sekvenční etiketou, která jej přesně popisuje.[14] 

V případě, že dodavatel musí rychle reagovat na změny požadavku výrobce, sekvenční 

etikety tiskne automaticky při příjmu sekvence tak, aby mněl dostatek času na přípravu. 

V případě fixní – neměnné sekvence, může tisknout etikety až při konkrétní výrobě. 

Dodavatel může také synchronizovat svou výrobu s odběratelem, a pomocí informačního 

systému řídit vlastní sekvenční montáže.  

2.3.2 Přínosy systému JIS 

Největším přínosem tohoto systému je snížení vázaných prostředků na skladové 

zásoby. Zlepšuje se také obrátka zásob, snižují se zásoby ve výrobě na minimum, tím se také 

zmenšují požadavky na skladové prostory. Systém vede také ke snížení distribučních kanálů, 

k nižším nákladům na přepravu a zvýšení kvality výrobků od dodavatele.  

2.3.3 Problémy systému JIS 

Zavedení systému JIS má ovšem také negativní důsledky a problémy. Při větší 

vzdálenosti dodavatele a odběratele vzniká vysoké riziko zpoždění dodávky a tím pozastavení 

výroby. Jako největší problém se ovšem jeví lidský faktor a možnost selhání informačního 

systému při sestavování a předávání sekvence.  

Základem úspěchu fungování systému JIS je tedy úzká spolupráce mezi dodavatelem a 

odběratelem. Dodavatelé musí odběratele pravidelně informovat o vývoji, výrobních plánech 

a případných problémech s výrobou. 
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3 Zavádění a řízení změn ve firmě 

V současné době se podniky intenzivně snaží vyrovnat konkurenci a vyhovět stále 

náročnějším požadavkům zákazníka, a proto hledají stále nové a efektivní procesy řízení. 

Jejich snahou je tyto procesy řídit, měnit ale také optimalizovat. Každá takováto změna pro 

firmu znamená hrozbu, ale také nové příležitosti.[19] 

Řízení změny je proces zavedení, komunikace a vytvoření plánů: 

- Plánování a realizaci složitých, zpravidla jednorázových akcí, které se musí 

uskutečnit v termínu s předem stanovenými náklady tak, aby se dosáhlo 

stanoveného cíle.  

- Jde o projekt, který je chápán jako jedinečný proces koordinovaných činností 

s daty zahájení a ukončení. 

- Je nutné mít kvalitní projektový tým, vedený zkušeným projektovým manažerem. 

- Cílem je zajistit naplánování a realizaci úspěšného projektu, tj. nevyvolat negativní 

reakci. 

- Hlavním cílem je usnadnit a urychlit průběh změny tak, aby bylo možno efektivně 

realizovat zvolenou strategii. 

Při zavádění změny by firma mněla znát odpovědi na otázky [6]: 

- Jak má vypadat požadovaný stav po změně? 

- Co jsou faktory, které budou ovlivňovat změnu? 

- Kdo je bude podporovat? 

- Kde se budou provádět změny? 

- Jak tuto změnu provedeme? 

- Jaký bude výsledek po změně? 

Nejdůležitějším úkolem při řízení procesu je stanovit si realistické cíle.  

Proces změny lze rozdělit do několika fází [12]:  

1. Diagnóza – identifikování potřeby změny, zjištění veškerých faktorů, které příznivě či 

nepříznivě ovlivňují úspěch implementace.  

2. Plánování – vypracování a hodnocení různých alternativ možných řešení, rozhodnutí o 

uskutečnění změny. U plánování je potřeba projekt rozdělit do několika etap, které na 

sebe budou vzájemně navazovat. Důležité je také správné načasování. 
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3. Implementace – časový harmonogram, realizace jednotlivých sekvencí procesu změny 

a fixování nového stavu. 

4. Kontrola a hodnocení – kontrola provedených změn, a hodnocení dosažených cílů. 

Jedním z klíčových faktorů úspěchu je propojení a úzká spolupráce se svými dodavateli. 

Cílem je schopnost zlepšit reakce a zvýšit efektivnost dodávek materiálu. 

3.1 Změna dodávek od dodavatelů 

Výběr správného dodavatele napomáhá ke snižování nákladů na materiál, čímž 

zvyšuje ziskovost a snižuje kapitál vložený do zásob. Příznivě také ovlivňuje zákaznický 

servis a hladký průběh výrobního procesu.[8] 

 Při výběru dodavatelů se podnik rozhoduje na základě kritérií, které lze obecně 

rozdělit do sedmi hlavních oblastí [4]:  

1. Finanční situace dodavatele – při dobré ekonomické situaci dodavatele lze zaručit 

dlouhodobější spolupráci. 

2. Perspektivnost vývoje dodavatele – je důležitá schopnost dodavatele přizpůsobit se 

změnám požadavků při zlepšení užitných vlastností výrobků zákazníka. 

3. Logistické služby poskytované dodavatelem – požadavky na logistické služby patří 

v řadě odvětví mezi rozhodující kritéria. Důležitá je:  

- Lokalita dodavatele 

- Dodací lhůty, termíny vyřízení objednávek 

- Kompletnost dodávek 

- Rozptyl termínů vyřízení objednávek 

- Rychlost reakce na mimořádnou objednávku 

- Balení dodávaného materiálu 

- Možné další služby 

4. Výrobní možnosti dodavatele – zda lze dodavatele považovat za spolehlivého výrobce. 

To zjistíme pomocí informací:  

- O jeho výrobní kapacitě 

- O počtu výrobních jednotek 

- O úrovni řízení výroby 

- O stavu výrobního zařízení a jeho údržbě 

5. Informační systém – je nutné brát v úvahu, jaký informační systém dodavatel využívá 

a jeho možnosti napojení na externí komunikační systémy.  
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6. Celkové pořizovací náklady a platební podmínky – neboli nabízená cena. V poslední 

době se zvyšují požadavky také na strukturu nákladů dodavatelů. Mezi kritéria proto 

také patří: 

- Cena, pořizovací náklady 

- Očekávaný vývoj cen 

- Cenové rabaty 

- Lhůty splatnosti faktur 

- Vývoj nákladů surovinové základny dodavatele 

7. Požadovaná kvalita – jde o hlavní a nejdůležitější kritérium, které by mněl splňovat 

každý dodavatel. Toho, který nabízí nižší kvalitu, než požadujeme, bychom nemněli 

brát vůbec v úvahu. Pro zjištění těchto informací používáme mnoho jednoduchých 

ukazatelů měřících kvalitu dodávek:  

- Procentuální prodej vadných dílů z celkového dodaného množství. 

- Procentuální podíl nevyhovujících vzorků při statistické kontrole jakosti. 

Jsou zde nutné také informace o dosavadním vývoji a perspektivách v kvalitě výrobků 

dodavatele, o systému řízení kvality, certifikaci a zavedených normách ISO.  
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4 Aplikace systému JCJ ve společnosti Hyundai Dymos Czech 

Práce se zabývá aplikací systému JCJ – JIT-CONS-JIS (kombinace systémů Just-in-

time, konsignačních skladů a  Just-in-sequence) ve společnosti Dymos. Společnost se snaží 

postupně převést veškerý přijímaný materiál do tohoto systému.  

4.1 Analýza současného stavu 

I když dodávky výrobků k hlavnímu odběrateli Dymosu jsou v systému JIS, 

dodavatelé Dymosu pracují v systému JIT. Což znamená, že dodávají materiál do skladu 

v předem stanovených časových intervalech a požadovaném množství. S většinou dodavatelů 

jsou objednávky a dodací listy vyměňovány pomocí emailu. 

Veškerý materiál se po přijetí do skladu stává majetkem společnosti Dymos, což 

v lednu 2012 činilo 470 128 385Kč. O materiál se ve skladech starají kmenoví zaměstnanci 

společnosti, kteří jsou rozděleni dle typu materiálu. Jelikož více dodavatelů může dodávat 

stejný typ materiálu, mohou tito zaměstnanci obsluhovat materiál od více dodavatelů. 

Obvyklá zásoba ve skladech je vyšší než nutná pojistná zásoba. Tento rozdíl ovšem né vždy 

pokryje možný výpadek v dodávce, nebo náhlou změnu výroby.  

Současné softwarové řešení neodpovídá podmínkám pro řízení skladu a materiálu 

v reálném čase. Pro evidenci pohybu na skladech, příjmu, výdeji materiálu se používá 

převážně papírová evidence kumulovaná v excelovských tabulkách a následně exportovaná 

do SAPu. Nedokonalostí v evidenci dochází při inventurách k rozkolu mezi skutečným a 

evidovaným stavem materiálu.  

Dalším problémovým místem je umístění SAP serveru v Korei. Pro všechny pobočky 

Hyundai Dymos inc. je používaný jeden centrální server. Takže změny struktury nebo jádra 

nejsou možné, jelikož se často odrážejí i u ostatních poboček. Toto je nevýhodou unifikace 

systému v globálním měřítku, jenž se má řídit různými zákony zemí, kde jsou pobočky 

umístěny. Protože pro český Dymos není dedikován samostatný server, dochází k častým 

odstávkám systému z důvodu uzávěrek jednotlivých poboček a SAP je několik dnů v měsíci 

nedostupný.  
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4.2 Změny dodávek materiálu u společnosti Dymos 

Každá firma se snaží optimalizovat své procesy a zlepšit jejich kvalitu a fungování. 

Také se snaží omezit výdaje finančních prostředků a snížit své náklady. Společnost Dymos 

má pro svou různorodost výroby, která vyžaduje značné množství odlišných komponent a 

materiálu, velké finanční prostředky vložené v zásobách materiálu. Je proto pro ně důležité 

zavádět nové procesy na snížení zásob materiálu při stávajícím objemu výroby. 

4.2.1 Některé z důvodů zavedení nového systému dodávek ve společnosti Dymos 

Mezi důvody proč zavádět nový systém patří:  

- Snaha o eliminaci výpadku skladových zásob, které bývají způsobeny špatným 

stavem silnic. Jde hlavně o dodávky ze Slovenska a Rumunska. Sněhové kalamity, 

časté nehody a tím způsobené zablokování dopravy jsou tedy příčiny zpoždění 

dodávek. V systému JIT, kdy je minimální skladová zásoba, může toto způsobit 

pozastavení výroby. V případě náhlé změny výroby a tím změny na požadovaný 

materiál do výroby, může také malá skladová zásoba ohrozit výrobu. Další 

problémy mohou vzniknout při nutnosti mimořádné směny a tím potřeby rychlého 

navýšení materiálu.  

- Zlepšení kvality dodávek a kvality materiálu, větší prostor pro kontrolu jak 

dodavatelem, tak i firmou Dymos.   

- Zlepšení efektivity skladování materiálu, lepší rozmístění skladových prostor, lepší 

manipulace s materiálem.   

- Úspora nákladů spojených s dodávkou materiálu, snaha o snížení finančních 

prostředků vázaných v zásobách a snížení nákladů na pracovníky. 

- Odstranění nekonzistence mezi fyzickým stavem a evidencí materiálu ve skladech. 

- Zvýšení výkonnosti a efektivnosti procesů v logistice a výrobě, eliminace 

pomocných nástrojů, jako MS Excel. 

- Vylepšení informačního systému a traceabilita (vysledovatelnost, kapitola 4.3.3). 

4.2.2 Plánované změny 

Při zavedení nového systému se předpokládají tyto změny:  

- Dodavatelům bude poskytnut přístup do nového informačního systému společnosti 

Dymos, který napomůže jednoduchému přechodu na nový systém dodávek. Díky 
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tomu dodavatelé získají více informací o produkci společnosti Dymosu a ta získá 

větší přehled o vyráběných materiálech dodavatelů.  

- Protože společnost Dymos očekává co nejpružnější reakce na změny, a jistotu 

pojistné zásoby i v systému JIS nabídne dodavatelům prostory ve vlastní hale pro 

vytvoření konsignačních skladů. 

4.3 Samotné zavedení systému JIS a konsignačních skladů 

Zavedení systému probíhalo v několika krocích: výběr dodavatelů vhodných pro 

počáteční zavedení systému, naplánování skladovacích prostor a změny v zaměstnanecké 

struktůře, změny informačního systému a logistických procesů a samotná implementace. 

4.3.1 Výběr dodavatelů 

Při plánované změně dodávek materiálu, byli na základě určitých kritérií vybráni 

dodavatelé, u kterých by změna přinesla společnosti Dymos žádané přínosy. 

Byla stanovena tato kritéria:  

- Vhodnost materiálu 

- Četnost dodávek 

- Cena materiálu 

- Plocha skladovacích prostor 

Dále také vzdálenost, způsob balení, množství balení v jedné dodávce, kusy materiálu 

v balení, dobu reakce a potřebná pohotovostní zásoba.  

Vhodnost mateiálu – pouze některé typy materiálu jsou vhodné pro sekvenční dodávky. Např. 

drobné plastové díly, šroubky nebo komponenty shodné pro všechny typy sedadel je 

vhodnější skladovat hromadně v systému Kanban.  

Četnost dodávek – při nízké četnosti dodávek materiálu (1xtýdně, 1xměsíčně) není vhodné 

zavádět systém dodávek JIS.  

Cena materiálu – největší přínosy budou z materiálu s vysokou hodnotou.  

Plocha skladovacích prostor – může dojít k velké redukci zastavěné plochy skladu. 
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Společnost Dymos prvotně oslovila dodavatele s největším objemem zásob 

v materiálu, jak je patrné z grafu na obrázku 6. 

Tab. 3 Zásoby Leden 2012 

 

 

Obr. 6 Rozdělení zásob materiálu dle dodavatelů 

Číslo Dodavatel Měrná jednotka Množství Finanční objem Procenta %

1 JCI Ks 1 209 862 115 485 229 24,56

2 LAKUM Ks 71 611 80 579 003 17,14

3 TRISMOL CZ Ks 184 960 66 530 217 14,15

4 DSC Ks 133 543 60 045 323 12,77

5 HMMC Ks 174 618 28 600 816 6,08

6 DAS Ks 119 902 24 358 460 5,18

7 PROSEAT Ks 89 262 16 149 013 3,44

8 CKD Ks 562 392 14 085 237 3

9 HANWHA Ks 48 605 12 860 662 2,74

10 SKC EUROPE Kg 256 790 12 277 179 2,61

11 CRH Ks 12 168 11 466 728 2,44

12 HYUNNAM Ks 229 479 10 889 543 2,32

13 TEKNIA Ks 54 000 7 042 907 1,5

14 FAURECIA Ks 24 500 2 103 607 0,45

15 APLIX Ks 441 140 1 976 103 0,42

16 KEIPER Ks 22 400 1 156 965 0,25

17 KWANGJIN Ks 13 600 1 114 273 0,24

18 ALBA Ks 557 300 949 183 0,2

19 AS CHEMIE Kg 12 992 851 950

20 DUROCAS Ks 149 100 716 181

21 PULLMAFLEX Ks 37 000 635 877 0,52

22 VEL SYSTÉM Ks 2 520 000 118 811

23 CIE Ks 11 688 112 322

24 LINDE Balení 4 22 344

25 MOBIS SLOVAKIA Ks 2 453

Celkem 6 935 918 470 128 385 100
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I s ohledem k ostatním kritériím byli pro případnou spolupráci vybráni a osloveni 

dodavatelé uvedení v tabulce 4.  

Tab. 4 Výběr dodavatelů 

 

Objem stavu zásobu vybraných dodavatelů činil v lednu 2012 82,3% z celkových 

zásob materiálu (Tab. 3). S těmito dodavateli bylo zahájeno jednání o možnostech zavedení 

nového systému dodávek. Při jednáních byly osvětleny výhody a nevýhody nového systému, 

oboustranně dohodnuty případné smluvní vztahy a představy požadavků dodavatelů na 

finanční a personální náročnost této změny. Po jednání bylo stanoveno 6 dodavatelů, kteří 

přistoupí na nový způsob dodávek materiálu: LAKUM, DAS, DSC, TRIMSOL, HYUNNAM, 

HANWHA.  

Prvním bodem pro úspěšný přechod, byl návrh plochy nových skladových prostor a 

počet obsluhujících zaměstnanců.  

4.3.2 Plán skladových prostor a zaměstnanců 

Návrh velikosti jednotlivých konsignačních skladů probíhal ve třech fázích: 

a) Snížení dotčených ploch na 50% původní velikosti. 

b) Optimalizace výsledné plochy pro 6hodinovou zásobu materiálu. 

c) Konečné stanovení plochy potřebné pro daného dodavatele. 

Prvotní určení velikosti jednotlivých konsignačních skladů, bylo snížením plochy 

využívané společností Dymos na 50% původní velikosti viz tabulka 5.  

Dodavatel Materiál

LAKUM B/FRAME - FRT/RR – MECHANISM

DAS MECHANISM

DSC B/FRAME – FRT/RR

TRISMOL COVERING

HYUNNAM B/BOARD – PLASTIC PARTS

HANWHA B/FRAME  - RR

PROSEAT H/REST – FRT/RR

JCI H/REST - FRT/RR – MECHANISM – B/BOARD
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Tab. 5 Plán skladových prostor 

 

Pro přesnější stanovení velikosti konsignačních skladů byly provedeny výpočty 

optimální plochy potřebné pro skladování požadovaného materiálu dle vzorců (1), (2), (3), 

(4). Náhled výsledků výpočtů pro některé díly sedadel je v tabulce 6. 

Počet boxů ve skladu při dané časové zásobě 

75,21

2
 B

R

P
H      (1) 

1,1
75,21











 T

F

H R
D

S    (2) 

P

HR

Q

SH
B


      (3) 

Velikost skladu dle počtu boxů 

   baBSC  25,175,0    (4) 

HR Hodinová produkce (ks/hod) 

SH Skladová zásoba (ks) 

PB Požadavek výroby (ks) 

DF Četnost dodávek 

RT Reakční doba (hod) 

B Požadavek na množství balení (ks) 

QP Množství v balení (ks) 

a Operační prostor (m) 

50%

Plánované 

snížení

TRIMSOL COVERING 285 m² 143 m² 143 m²

DSC B/FRAME FRT/RR 104 m² 52 m² 52 m²

DAS MECHANISM 135 m² 68 m² 68 m²

HANWHA B/FRAME RR 75 m² 38 m² 38 m²

HYUNNAM B/BOARD/PLASTIC 175 m² 88 m² 88 m²

LAKUM H/REST FRT/RR 130 m² 65 m² 65 m²

904 m² 454 m² 454 m²Celkem

Dodavatel Materiál

Kalkulace

Skladová 

plocha
Rozdíl
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b Manipulační prostor (m) 

SC Kapacita skladu (m
2
) 

1,1 neočekávané situace  

21,75 denní odpracovaná doba (hod) 

0,75x1,25 rozměry boxu (m) 

Tab. 6 Výpočty ploch skladů 

 

Tyto výsledky byly ještě upraveny pro omezení skladové zásoby na bezpečných 6 

hodin a tím se zmenšil objem materiálu v prostorách společnosti Dymos. Podle plánovaných 

výsledků, byla velikost skladů pro jednotlivé dodavatele určena dle tabulky 7.  

MECHANISM

Dodavatelé Země Typ
Požadavek 

výroby

Hodinová 

produkce
Typ balení

Požadováno 

balení

Množství v 

balení
Vzdálenost

Reakční 

doba

Četnost 

dodávek

Skladová 

zásoba
Sklad / m2

DAS CZ
MECHAN

ISM
600 cars 55 pcs EKOPACK 27 12 70 km 1,6 h 6 x day 6 h 38 m²

JCI PL
MECHAN

ISM
450 cars 41 pcs EKOPACK 38 12 120 km 2,7 h 3 x day 11 h 53 m²

FRT R/BACK  

FRAME

Dodavatelé Země Typ
Požadavek 

výroby

Hodinová 

produkce
Typ balení

Požadováno 

balení

Množství v 

balení
Vzdálenost

Reakční 

doba

Četnost 

dodávek

Skladová 

zásoba
Sklad / m2

DSC CZ
FRT 

R/BACK 

FRAME

600 cars 55 pcs TROLEY 15 22 24 km 1,5 h 6 x day 6 h 21 m²

DSC CZ
FRT 

R/BACK 

FRAME

250 cars 23 pcs TROLEY 37 16 24 km 1,5 h 1 x day 26 h 52 m²

LAKUM CZ
FRT 

R/BACK 

FRAME

450 cars 41 pcs TROLEY 25 16 24 km 1,5 h 3 x day 10 h 35 m²

RR R/BACK  

FRAME

Dodavatelé Země Typ
Požadavek 

výroby

Hodinová 

produkce
Typ balení

Požadováno 

balení

Množství v 

balení
Vzdálenost

Reakční 

doba

Četnost 

dodávek

Skladová 

zásoba
Sklad / m2

HANWHA CZ
RR 

R/BACK 

FRAME

600 cars 55 pcs TROLEY 21 15 28 km 1,5 h 6 x day 6 h 30 m²

LAKUM CZ
RR 

R/BACK 

FRAME

450 cars 41 pcs TROLEY 25 16 24 km 1,5 h 3 x day 10 h 35 m²

FRT/RR  

H/REST

Dodavatelé Země Typ
Požadavek 

výroby

Hodinová 

produkce
Typ balení

Požadováno 

balení

Množství v 

balení
Vzdálenost

Reakční 

doba

Četnost 

dodávek

Skladová 

zásoba
Sklad / m2

PROSEAT CZ
FRT/RR 

H/REST
600 cars 55 pcs EKOPACK 27 20 62 km 1,4 h 3 x day 9 h 38 m²

PROSEAT CZ
FRT/RR 

H/REST
250 cars 23 pcs EKOPACK 11 20 62 km 1,4 h 3 x day 9 h 16 m²

JCI CZ
FRT/RR 

H/REST
450 cars 41 pcs EKOPACK 62 20 244 km 5,4 h 1 x day 30 h 87 m²
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Tab. 7 Konečné rozměry skladů dodavatelů 

 

Již při prvních jednáních s dodavateli bylo dohodnuto, že materiál se stane majetkem 

Dymos až v okamžiku převzetí na výrobní linku. Tím vzniká potřeba obsluhy konsignačního 

skladu zaměstnanci – residenty dodavatele. Tito pracovníci budou zodpovědní za manipulaci 

s materiálem, jeho řazením do sekvence, kontrolu a dodávku na výrobní linku Dymos. 

V původním systému dodávek materiálu byly skladové prostory obsluhovány 

kmenovými zaměstnanci Dymos dle typu materiálu. Nově budou rozděleni dle dodavatelů, 

kteří si pro rozjezd systému navrhli počty svých pracovníků (Tab. 8). Tento navrhovaný počet 

residentů je vyšší než počet původních kmenových zaměstnanců. 

Tab. 8 Změna pracovníků skladu 

 

Jelikož společnost Dymos neakceptovala u stávajících projektů navýšení ceny 

materiálu, bylo dohodnuto, že bude přispívat na mzdové náklady spojené s residenty 

dodavatelů. 

Dodavatel m
2 

TRIMSOL CZ 162 m
2

DSC 119 m
2

DAS 136 m
2

HYUNNAM 102 m
2

HANWHA 43 m
2

LAKUM 85 m
2

Celkem 647 m
2

Dymos 

pracovníci

na směnu

TRIMSOL CZ 3 5 COVERIN‘G

DAS 2

LAKUM 2

HYUNNAM 2 2 B/BOARD +  PLAS.           

HANWHA        1

LAKUM 1

DSC 2

LAKUM 1

DSC 1

DSC 1 1 WIRE – FOAM PAD

Celkem 9 (27) 18 (54)

1 B/FRAME - RR

1 B/FRAME - FRT

Dodavatel

JIS pracovníci na 

směnu do konce 

roku 2012

Pozice

1 MECHANISM
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Společnost Dymos také poskytla vybraným dodavatelům technickou podporu 

v konsignačních skladech. Zajistila jim troleje (válečkové trasy pro palety), jak je zobrazeno 

na obrázku 7, pro rychlejší a lepší manipulaci s materiálem, byly implementovány nové racky 

(regálové systémy) a sekvenční vozíky.  

 

Obr. 7 Troleje 

4.3.3 Změny informačního systému a logistických procesů 

 Ze schůzek vzešel požadavek na uživatelsky přívětivý multiplatformní informační 

systém, bez dodatečných nákladů pro dodavatele. 

Bylo osloveno několik producentů software pro řízení skladů v systému JIS a byla jim 

stanovena kritéria pro výběr informačního systému.  

Kritéria: 

- Rychlost a jednoduchost implementace 

- Multiplatformost a jednoduchost použití 

- Traceabilita 

- Cena  

- Modularita systému a jednoduchost změny procesu 

Výběrového řízení se účastnily 3 společnosti, z nichž zadaným podmínkám nejlépe 

vyhovovalo konsorcium NESS – EAST GATE se systémem PROCE55. 

Systém je založen na jádru Proce55 s webovým rozhraním. Je nezávislý na operačním 

systému a typu zařízení (windows, ios, android, pc, tablet, čtečka), procesně orientovaný, 

modulární. Změna v systému není vázaná na programové změny ze strany producenta, tudíž 

změny mohou probíhat rychle. Systém je jednoduše napojitelný na ostatní informační systémy 
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používané ve společnosti Dymos (QMS – systém pro řízení kvality, ERP – systém pro řízení 

podniku, WMS – systém pro řízení skladu, MES – systém pro řízení výroby).  

Hlavní výhody systému Proce55: 

- Jde o neinvazivní řešení, kdy není třeba přizpůsobovat a přeprogramovávat SAP. 

- Má možnost využívat běžné periferie – levnější tiskárny čárových kódů, běžné 

skenery a čtečky bez nutnosti komunikovat se SAPem. 

- Plná integrace se SAPem a práce v reálném čase bez zpoždění. 

- Pokrývá všechny výrobní, logistické a podpůrné procesy. 

- Má neomezený počet licencí pro uživatele. 

- Eliminace tabulek xls v rámci celé výroby. 

- On-line přehled na terminálech. 

- Systém funguje i bez přímého napojení na SAP, takže není ovlivňován výpadky 

SAPu v Korei. 

V souvislosti se změnou informačního a skladového systému dochází také ke změnám 

v logistických procesech.  

Hlavní proces dodávky materiálu na výrobní linku 

Veškerý materiál přicházející do Dymos je kontrolován a evidován v informačním 

systému WMS/JIS (systém pro řízení skladu Just-in-sequence – PROCE55) a předán do zóny 

dodavatele - konsignačního skladu. Residenti dodavatelů podle informací WMS/JIS 

vychystají sekvence materiálu, které předají do bodu přejímky umístěného na výrobní lince. 

Zde proběhne kontrola materiálu a jeho předávka. V tomto okamžiku se materiál stává 

majetkem Dymos, a až nyní jej může dodavatel nafakturovat. (Obr. 8) 

V případě způsobení vady nebo poškození materiálu systém předá tuto informaci 

dodavateli, kterému vznikne požadavek na nový materiál. Poškozený materiál se naskenuje a 

zruší se ze systému. Informační systém také vystaví report o likvidaci vadného materiálu. 
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Obr. 8 Dodávka materiálu na výrobní linku 

 

Příchod materiálu od dodavatele do konsignačního skladu 

Dodavatel ve své firmě pomocí tiskárny čárových kódů označí všechny díly a balení 

kódem, který je v systému spárován s objednávkou. Materiál je poté převezen do společnosti 

Dymos, kde na přejímce proběhne skenování a kontrola dodacího listu a materiálu. Pokud je 

dodávka v pořádku, vystaví se potvrzení o převzetí materiálu a zavede se do systému 

WMS/JIS a SAP dle obrázku 9. 

Při příjmu naskenují pracovníci logistiky čárové kódy z dodacího listu a na terminále 

se jim zobrazí všechen materiál z dodacího listu. Lze také ihned skenovat všechny palety 

v kamiónu a potvrzovat je v systému. Při skenování proběhne kontrola množství, výrobního 
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čísla a vše se uloží do systému. Po kontrole se data uloží jako příjem a vytvoří se automaticky 

potvrzení o převzetí materiálu v SAPu. Při možném problému během příjmu je dodavatel 

ihned informován systémem. Díky tomu všemu probíhá on-line kontrola dodávaného 

materiálu s dodavatelem.  
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Dymos
Přejímací

proces

Dymos
Webový server

Dymos
SAP

Tiskárna čárových 
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Y/N

Oprava 

množství nebo 

čísla výrobku

Reálný vstup
Párování s 

objednávkou

 

Obr. 9 Cesta materiálu 

 

Základní procesy příjmu 

Společnost Dymos i dodavatel přistupují do interního systému WMS/JIS přes internet 

a intranet. Veškeré toky materiálu a dokumentů jsou řízené pomocí čárových kódů. 

Objednávka je uložena do WMS/JIS, tím je automaticky ihned dostupná na webovém serveru. 
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Pro každou objednávku, dodací list a materiál je generován čárový kód, stejně tak i pro vratku 

materiálu. Současně s odesláním materiálu je vytvořena a doručena dodejka (Obr. 10).   

Dymos

Dymos
Webový server

Dodavatel

Tiskárna a 

skener čárového 

kódu

Tiskárna a 

skener čárového 

kódu

Seznam objednávek

Čárové kódy materiálu

Čárové kódy objednávek a 

dodacích listů

Čárové kódy objednávka/

vratka

Čárové kódy materiál/vratka

Dodejka

 

Obr. 10 Proces příjmu 

 

Výhody dodaného informačního systému Proce55 

Veškerá komunikace s informačním systémem je přes webové rozhraní, čímž 

dodavatelé nepotřebují instalovat speciální software a mohou používat různá zařízení a 

operační systémy. Nepotřebují ani speciální tiskárny čárového kódu. 

V informačním systému jsou zaneseny veškeré informace o materiálu, od jeho 

vyrobení u dodavatele až po dodání na výrobní linku Dymos. Jsou zde také uchovány veškeré 

informace o manipulaci s materiálem a pracovnících. 

Systém odstraní zdvojený a špatný, nebo chybějící příjem, přebytek materiálu a 

manuální vkládání potvrzení o převzetí do SAPu. Odstraní se také dodací listy a vratky 

vytvářené v Excelu. 

V systému  WMS/JIS byl implementován alert systém, neboli systém výstrahy, který 

zabraňuje možným výpadkům materiálu a tím ohrožení provozu výrobní linky.  
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Alert systém 

V systému na kartách materiálu jsou uvedeny horní a dolní limity množství materiálu 

na skladě (Obr. 11), při jejichž překročení dojde k nahlášení výstrahy. Nehlídá tedy jenom 

podkročení stavu materiálu, ale také velké přebytky materiálu a tím přehlcení skladu.  

 

Obr. 11 Karta materiálu 

 

Tyto informace vidí on-line dodavatel (Obr. 12) a také zaměstnanci na velkoplošných 

obrazovkách (Obr. 13) v konsignačních skladech. 

 

Obr. 12 Obrazovka 
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Obr. 13 Velkoplošná televize 

 

Traceabilita 

Systém sledování výroby vytváří genealogii výrobků obsahující historii vzniku 

produktu. Uchovává informace logistické a informační, takže umožňuje zpětné dohledání 

informací o výrobku a materiálu z jeho označení, a tím plnou dohledatelnost údajů 

z genealogie výrobků, výrobní série nebo šarže.[20] 

V systému Proce55 je vidět jednotlivé stavy, které ukazují pracovníkům Dymosu, 

pracovníkům v konsignačních skladech i dodavatelům, v jakém stavu se momentálně nachází 

daný materiál (Obr. 14). Jestli je tedy:  

P – Printed: vyroben u dodavatele  

S – Sended: odeslán  

I – Income: přijat v Dymosu 

W – Warehouse: naskladněn v konsignačním skladě 

T – Transfered: přesunut k výrobní lince 

R – Received: přijat na výrobní linku  
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Díky tomu, že data budou uchovávaná v systému, je možno v budoucnu kdykoliv 

dohledat původ každé součásti sedadla. Třeba v případě reklamace zákazníkem nebo 

v případě vady.  

 

Obr. 14 Přehled stavu materiálu 

 

4.3.4 Implementace 

Výsledná implementace informačního systému probíhala v rekordním čase necelých 

dvou měsíců.  

Časový harmonogram: 

29. 6. 2012 - schválení výsledků výběrového řízení pro WMS/JIS 

  2. 7. 2012 - vybrané společnosti NESS a EAST GATE začaly pracovat na WMS/JIS systému 

  6. 7. 2012 - dokončeny první šablony pro použití WMS/JIS 

16. 7. 2012 - zahájeno testování WMS/JIS 

23. 7. 2012 - start inventury skladu HDMC s čárovými kódy do aplikace WMS/JIS 

26. 7. 2012 - v systému WMS/JIS je uložen reálný stav zásob skladu 

27. 7. 2012 - zprovozněn portál pro dodavatele 



35 
 

  6. 8. 2012 - zahájení zkušebního období pro logistiku a kvalitu 

20. 8. 2012 - start JIT-CONS-JIS 

Finanční náročnost implementace 

Klíčové pro implementaci JCJ bylo zavedení informačního systému Proce55. Cena 

neomezené licence systému Proce55 byla dohodnuta na 40 000EUR. Samotná implementace 

– zavedení, upravení a doprogramování systému – bylo ohodnoceno na 60 000EUR. Celkem 

tady za implementaci informačního systému společnost zaplatila cca 100 000EUR (Tab. 9). 

Tab. 9 Finance 

 

Na technické vybavení skladů společnost Dymos vynaložila cca 24 000EUR. 

Kontrola stavu implenetace a hodnocení změn 

Byl stanoven 20ti-členný vývojový tým ze zástupců Dymos, všech dodavatelů a 

producentů informačního systému, který na pravidelných schůzkách 2xtýdně hodnotil postup 

implementace, průběžné testy a úpravy procesu. 

 

 

 

 

 

Položka Cena Stav Částka

30% před zavedením 17 997,00 EUR

Implementace 59 990,00 EUR 20% po dokončení 11 998,00 EUR

50% po testech 29 995,00 EUR

Mezisoučet 59 990,00 EUR

Licence 40 000,00 EUR 14 dnů po podpisu 

smlouvy sublicence

40 000,00 EUR

Mezisoučet 40 000,00 EUR

Celkem 99 999,00 EUR

Roční servis 7 200,00 EUR 30-denní platební 

podmínka
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4.4 Analýza stavu po zavedení systému JCJ 

Zavedením systému JIS došlo ve společnosti k významným změnám v oblasti 

logistických procesů, v informačním systému a způsobu skladování materiálu.  

Vytvořením konsignačních skladů, se ovlivnily majetkové vztahy u dodávaného 

materiálu a stavy kmenových zaměstnanců společnosti. Vlastníkem materiálu až do předání 

na výrobní linku je dodavatel, tím pádem je hodnota zásob tohoto JIS materiálu u společnosti 

Dymos nulová. 

Optimalizovaly se procesy naskladnění, a vyskladnění s okamžitou odezvou 

v informačním systému, což snížilo pracnost, zmenšilo počet chyb a zjednodušilo se 

provádění inventury.  

Snížil se počet kmenových zaměstnanců Dymos o 9 pracovníků na směnu, kdy tito 

zaměstnanci byli nahrazeni rezidenty dodavatelů, v původním počtu 18 na směnu. Po 

naběhnutí a odladění systému a zaškolení rezidentních pracovníků byl počet residentů ustálen 

na počtu 10 na směnu (Tab. 10). I když Dymos přispívá na tyto zaměstnance mzdovými 

náklady, došlo i k úsporám v této oblasti, jelikož jsou na tyto zaměstnance nižší náklady.  

Tab. 10 Snížení zaměstnanců konsignačních skladů 

 

 

 

TRIMSOL CZ 5 ↓3 COVERIN‘G

DAS 2 ↓1

LAKUM 2 ↓1

HYUNNAM 2 2 B/BOARD +  PLAS.           

HANWHA        1 1

LAKUM 1 0

DSC 2 1

LAKUM 1 ↓0

DSC 1 ↓0

DSC 1 1 WIRE – FOAM PAD

Celkem 18 (54) 10 (30)

B/FRAME - RR

B/FRAME - FRT

Dodavatel

JIS pracovníci na 

směnu do konce 

roku 2012

JIS pracovníci 

na směnu pro 

rok 2013

Pozice

MECHANISM
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Společnost Dymos přispívá dodavatelům na tyto zaměstnance 150CZK/hod. na 

kmenové zaměstnance v logistice má průměrně náklady 210CZK/hod. Takže i když je 

v systému JCJ o jednoho skladového pracovníka více než v původním systému, dochází 

k úspoře na zaměstnancích celkem 390CZK/hod. 

Nový informační systém přinesl jak Dymosu, tak dodavatelům přesný pohled na 

aktuální stav materiálu ve všech fázích pohybu materiálu od jeho výroby u dodavatele až po 

dodání na výrobní linku Dymos. Mají také okamžitý přístup do informačního systému jak 

z výrobního závodu dodavatele, tak z konsignačních skladů uvnitř Dymos.  

Implementovaný systém výstrah upozorňuje na možné nedostatky v dodávkách nebo 

nadbytečné stavy zásob. Zjednodušila se průběžná inventura zásob a je stálý přehled o 

obsazenosti a vytížení jednotlivých skladů. Je zde možnost okamžité blokace a vratek 

materiálu při zjištění poškození nebo vady a okamžitá dodávka náhradního materiálu od 

dodavatele. 

Největší změna proběhla v systému skladování, vytvořením konsignačních skladů dle 

dodavatele, kde byly zavedeny nové technologie pro skladování a výdej materiálu. Tím se 

optimalizovaly skladové plochy. Zavedením čárových kódů se zefektivnilo naskladňování a 

vyskladňování materiálu.  

Nový systém klade velký důraz na data, kdy je důležitá kontrola a správnost dat 

v systému. Je zde potřebná kontrola konzistence dat. Také je zde velká závislost na funkčním 

informačním systému.  
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5 Vyhodnocení zavedení nového systému dodávek materiálu 

Při změně systému JIT na systém JCJ došlo k požadovaným změnám. Několik 

vybraných dodavatelů přešlo na systém dodávek JIS a nyní dodávají materiál do svých 

konsignačních skladů umístěných v prostorách firmy Dymos. Z těchto konsignačních skladů 

expedují již materiál v sekvenčním řazení přímo na výrobní linku.  

5.1 Eliminace výpadku skladových zásob 

V systému JIT byly minimální skladové zásoby vstupního materiálu a mohlo docházet 

k občasným výpadkům materiálu. Pomocí nových logistických procesů došlo k výrazným 

změnám: 

- Převedením dodávek na systém JIS v kombinaci s konsignačními sklady se 

přesunula úloha nárazníku na dodavatele.  

- Pomocí optimalizace procesu naskladnění, přeskladnění a vyskladnění 

s okamžitou odezvou v informačním systému, se snížila pracnost, zmenšil se počet 

chyb a zjednodušilo se provádění inventury.  

5.2 Zlepšení kvality dodávek a kvality materiálu 

Díky změně dodávek sekvencí na pozici ve výrobě se přenesla na dodavatele také 

zodpovědnost za správné dodání. Skladový pracovník dodavatele je povinen správně připravit 

materiál do výroby. 

U kontroly kvality materiálu došlo k navýšení času pro vstupní kontrolu materiálu. 

Probíhá také vícenásobná kontrola:  

- Kontrola ze strany dodavatele probíhá při odchodu materiálu z jeho továrny a ještě 

také při expedici z konsignačního skladu.  

- Kontrola od firmy Dymos probíhá při příchodu materiálu do konsignačního 

skladu. 
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5.3 Zlepšení efektivity skladování materiálu – manipulace s materiálem 

Došlo k optimalizaci tras pohybu materiálu, optimalizaci skladových ploch, lepšímu 

využití skladových ploch i technologii skladování a rozmístění skladišť, kdy: 

- Trasy pohybu materiálu byly navrženy tak, aby každý dodavatel mněl svou vstupní 

bránu pro navážení materiálu a nedocházelo tak ke zdržení vykládky kamionů. 

- Skladový prostor byl rozdělen na jednotlivé konsignační sklady, kde plocha skladu 

byla vypočtena dle plánovaného objemu potřebného na výrobu, dle balení, četnosti 

dodávek materiálu a délky trvání jedné dodávky. Délka trvání byla určena podle 

vzdálenosti, kdy s rostoucí vzdáleností od dodavatele a nižší četnosti dodávek 

stoupá bezpečnostní zásoba.   

- Byly zavedeny troleje (válečkové trasy pro palety) pro rychlejší a lepší manipulaci 

s materiálem, implementovány nové racky (regálové systémy). Také byla 

provedena implementace čárového kódu u všech dodavatelů JIS jak na materiálu, 

tak na balení opět z důvodu rychlejší práce s materiálem. 

- Jednotlivé konsignační sklady dodavatelů byly na skladovou plochu rozmístěny 

tak, aby nedocházelo k problémům při vykládce materiálu. 

5.4 Zlepšení informačního systému 

Zavedením nového informačního systému Proce55 došlo k těmto změnám: 

- Společnost Dymos i dodavatelé získali přesný přehled o pohybu materiálu ve 

všech jeho fázích. Mají okamžitý přístup do informačního systému, jak 

z výrobního závodu dodavatele, tak z konsignačních skladů uvnitř společnosti 

Dymos. 

- Zjednodušila se průběžná inventura zásob skladu, a je stálý přehled o vytíženosti 

skladů. Je možnost okamžité blokace a vratek materiálu při zjištění poškození 

nebo vady a okamžitá nová dodávka náhradního materiálu od dodavatele. 

- Zkrátil se výrobní proces. 

- Zjednodušila se obsluha procesu a snížilo se množství evidence v papírové 

podobě.  

- Odstranilo se ruční zadávání dat do systému.  

- Díky implementaci systému výstrah dostává společnost Dymos ihned informace o 

možných nedostatcích v dodávkách materiálu. 
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- Pomocí čárových kódů se snížila chybovost, a zvýšila možnost sledování 

materiálu. 

5.5 Náklady spojené s dodávkami materiálu 

Při změně dodávek materiálu na JIS a převedením správy skladu na dodavatele došlo 

k významným úsporám na pracovních silách kmenových zaměstnanců. V rámci jedné směny 

byl snížen počet zaměstnanců o 9 pracovníků.  

Na straně dodavatelů ovšem vzhledem ke struktuře dodávaného materiálu došlo 

k fyzickému navýšení pracovníků na 18 na směnu. Tento rozdíl je způsoben rozdělením 

jednotlivých dílů na výrobce. Tam kde se o rámy starali dva kmenoví zaměstnanci skladu 

firmy Dymos, se nyní o rámy stará 6 pracovníků dodavatelských firem, jelikož rámy dodávají 

tři společnosti a každá z nich má 2 zaměstnance. (DSC, LAKUM, HANWHA) 

Po následném zaškolení a zapracování pracovníků dodavatelů na jednotlivých 

konsignačních skladech ovšem došlo ke snížení na 10 pracovníků na směnu (Obr. 15) 

 

Obr. 15 Snížení počtu residentů 

 

Podmínkou firmy Dymos při přechodu dodávek na JIS bylo, aby nedošlo k nárůstu 

ceny materiálu. Proto společnost Dymos přispívá jednotlivým dodavatelům na mzdové 

náklady residentů. Tím se kompenzují navýšené náklady dodavatele na skladování materiálu. 

I když tím vznikají společnosti Dymos dodatečné náklady, jsou nižší než původní náklady na 

kmenové zaměstnance.  
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Převedením vstupního materiálu ze skladu Dymos do konsignačních skladů 

dodavatelů došlo k úspoře cca 60% prostředků vázaných do zásob (Tab. 11).  

Tab. 11 Srovnání stavu zásob 

 

Uspořené finanční prostředky může společnost použít na další rozvoj podniku. 

5.6 Návratnost investice 

Při výpočtu doby návratnosti investice, jsme se zaměřili hlavně na vyhodnocení úspor 

ze mzdových nákladů, jelikož ostatní úspory se jen velmi obtížně stanovují. 

Protože v prvním roce zavádění nového systému dodávek materiálu, tj. od srpna do 

konce roku 2012, potřebovali dodavatelé více zaměstnanců, na které jim společnost Dymos 

přispívala, vznikly v této době ještě dodatečné náklady. Tuto částku jsme vypočítali dle 

vzorce 5: 

HDNSMFPDDN  5    (5) 

DN dodatečné náklady za dané období (5 měsíců) 

FPD5 fond pracovní doby za dané období (787,5hod) 

SM počet směn (3) 

DNH dodatečné hodinové náklady (810CZK/hod)  

 

KčDN 191362581035,787   

Celková hodnota investice v roce 2012 je tedy 5 013 625Kč. Což je původní 

investovaná částka 3 100 000Kč plus dodatečné náklady 1 913 625Kč.  

 

 

 

 

Srovnání stavu zásob materiálu

Leden 2012 Leden 2013 Rozdíl %

47 936 592,99 19 240 423,55 28 696 169,44 59,86
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Celkovou dobu návratnosti zjistíme z hodnoty investice v jednotlivých letech dle 

vzorců (6), (7).  

 
 n

nn
i

CF
HIHI


 
1

1
   (6) 

UHSMFPDCF     (7) 

HIn hodnota investice v roce n 

HI0 celková hodnota investice 

i diskontní sazba 

n rok 

CF úspora nákladů za dané období (1 rok) 

FPD fond pracovní doby (1900hod) 

UH úspora finančních prostředků (390CZK/hod) 

 

Pro jednotlivé roky dosadíme hodnoty do vzorců (7) a (6) za předpokladu že diskontní 

sazba bude 0,1. 

   KčCF 222300039031900   

Rok 2013:  
 

KčHI 2992716
1,01

2223000
5013625

11 



 

Rok 2014:   
KčHI 1155526

1,01

2223000
2992716

22 



 

 

V roce 2015 již CF převyšuje zbývající hodnotu investice. Vypočteme tedy zbývající 

část roku potřebnou pro umoření hodnoty investice dle vzorce 8.  

 n

n
n

i

CF

HI
TN





1

     (8) 

TNn doba návratnosti v roce n
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69,0

1,01

2223000

1155526

3

3 



TN
 

 Ve třetím roce umoříme zbývající hodnotu investice za 0,69 roku (cca 8 měsíců). 

Celková doba návratnosti bude 2,69roku. Jde tedy o investici s rychlou návratností do tří let, 

což je pro společnost akceptovatelná investice. Pokud bychom vyčíslili i ostatní úspory, byla 

by délka návratnosti investice ještě kratší.  

5.7 Zhodnocení 

Přestože šlo o velmi náročný projekt, podařilo se ho dokončit ve velmi krátkém čase a 

díky dobrému plánování, komunikaci a spolupráci proběhl s minimálními komplikacemi. 

Celý proces zavedení JCJ trval 7 měsíců, kdy první měsíc proběhlo výběrové řízení na 

dodavatele informačního systému, a byli vybráni dodavatelé materiálu pro spolupráci na 

projektu. Jeden měsíc byl potřeba pro implementaci jádra informačního systému a 

zprovoznění portálu pro dodavatele, současně došlo k plánování velikosti prostor 

konsignačních skladů a provedení inventur skladových zásob. V následujícím měsíci již byl 

informační systém téměř dokončen a logistické procesy převedeny na systém JCJ. 

V následujících měsících probíhalo ladění informačního systému a logistických procesů. Na 

konci roku již je informační systém dokončen a dodavatelské firmy úspěšně zvládly proces 

přechodu na JIS a mohly přistoupit k optimalizaci stavu zaměstnanců ve svých konsignačních 

skladech. Po celou dobu realizace projektu se všechny strany zúčastňovaly pravidelných 

schůzek a přispívaly tak k úspěšnému bezproblémovému průběhu změny.  

Celá změna přinesla zjednodušení a urychlení logistických procesů, úspory nákladů a 

zaměstnanců a optimalizaci skladových prostor. Největší změnou byl přechod dodávek 

materiálu z JIT na JIS. Zařazením konsignačních skladů se změnily i podmínky pro dodávání 

materiálu do areálu společnosti Dymos. Tyto dodávky již nejsou řízeny logistikou společnosti 

Dymos, ale řídí si je sám dodavatel podle vlastních potřeb. Musí ovšem při tom být 

zachovány podmínky pro dodávky materiálu na výrobní linku. Skladové prostory byly 

rozděleny na jednotlivé konsignační sklady pro dodavatele podle plánovaného a 

požadovaného objemu, nutného pro plynulou dodávku materiálu na výrobní linku.  

Převedením materiálu do majetku dodavatele došlo k uvolnění významné části finančních 

prostředků vázaných ve skladových zásobách ve výši cca 29 mil.Kč. Redukcí vlastních 

zaměstnanců společnost Dymos uspoří 2,2 mil.Kč ročně.  
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Závěr 

Cílem práce bylo vyhodnocení zavedení nového systému dodávek materiálu do 

společnosti Dymos, tvořeného kombinací Just-in-time, konsignačních skladů a Just-in-

sequence.  

Provedla jsem analýzu původního systému dodávek materiálu JIT, z které je patrné, že 

společnost mněla velkou vázanost finančních prostředků na zásoby v materiálu, nevyhovující 

informační systém pro evidenci skladových zásob a nedokonalou evidenci stavu zásob 

materiálu. V práci jsem popsala postup výběru vhodných dodavatelů pro přechod na nový 

systém JCJ, úpravu skladových ploch s rozdělením na konsignační sklady a optimalizaci 

vlastních kmenových zaměstnanců společnosti Dymos. Zaměřila jsem se také na vytvoření a 

zavedení nového informačního systému Proce55 a následnou analýzu všech těchto změn. 

Byly popsány hlavní přínosy této změny.  

V rámci vyhodnocení jsem vyčíslila finanční efekt snížení počtu zaměstnanců, úsporu 

finančních prostředků vázaných v zásobách, která činí cca 29 mil.Kč. Dobu návratnosti jsem 

určila na 2,69let, z čehož vyplývá, že jde o akceptovatelnou investici s rychlou návratností.   

 Pro další zefektivnění a úspory bych navrhovala, aby společnost Dymos pokračovala 

v převodu dalších dodavatelů na systém dodávek materiálu JCJ. V první řadě by bylo potřeba 

pokračovat v jednání s dodavateli, kteří na tento systém nepřistoupili v první vlně. Dalším 

návrhem je postupná lokalizace zámořských dodavatelů a tím začlenění do JCJ i v současné 

době nevhodného materiálu. Také při zavádění nových projektů, už od začátku jednat pouze 

s dodavateli, kteří jsou schopni a ochotni dodávat v JCJ. Cenu materiálu při tom stanovit již 

s přihlédnutím ke všem aspektům JCJ. Tím se u nových projektů odstraní dotace na residenty 

dodavatelů.  
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