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1. Úvod 

V dnešní době se ustálilo několik průmyslových odvětví, která významně ovlivňují 

celosvětové hospodářství. Jedním z nejvýznamnějších, jak jsme se již mnohokrát mohli 

v historii přesvědčit, je automobilový průmysl. Od 18. století se využívání automobilů a jejich 

výroba postupně rozšířila v globálním měřítku. Většina lidí si bez tohoto statku již neumí svůj 

život představit. 

Výroba jednoho automobilu není okamžitou a nepromyšlenou událostí. Je to proces, 

který prošel mnoha obměnami s neustálou dynamickou tendencí zlepšení rozhodujících 

faktorů, jako jsou náklady, čas a dostupnost. Není jednoduché si představit celou 

problematiku, která se v tomto procesu skrývá. 

Diplomová práce se zabývá nastíněním jedno z klíčových podpůrných procesů výroby 

automobilů a jeho optimalizace. Obalové médium jako rozhodující prvek zaručující ochranu 

výrobním materiálům musí splňovat nepřeberné množství požadavků, norem a nařízení. 

Bez nich by totiž byla narušena důvěryhodnost součástek, a tím i konečného produktu –

 automobilu. Je však tento stávající proces manipulace s obalovými prostředky dostačující? 

K analýze takovýchto procesů vzniklo několik metod, které napomáhají k určení stavu 

procesu. Jeho následná optimalizace je tak nasnadě. 

Potřeba optimalizace může být zapříčiněna některým z faktorů nebo také všemi. Jedná 

se například o ztrátovost obalů, nedodržování termínů, zvyšující se náklady nebo malou 

znalostí problematiky. U každé firmy v automobilovém průmyslu je tento proces řešen 

individuálně. Automatizace je v tomto případě úzce spojena s velikostí organizace. 

Práce řeší situaci v podniku Continental Automotive Czech Republic s.r.o., jakožto 

renomovaném dodavateli součástek v automobilovém průmyslu. Součástí této práce je 

analýza zkoumaného procesu v prostředí programu ARIS, který napomáhá k analýze 

a optimalizaci podnikových procesů.  

Cílem této diplomové práce je provést popis, analýzu současného stavu a optimalizaci 

procesu ve zvolené organizaci. Závěr práce zhodnotí celý průběh optimalizace. 
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2. Metodická východiska a nástroje 

2.1. Proces 

Proces je definován v normě ISO 9000:2000 jako soubor vzájemně souvisejících nebo 

vzájemně působících činností, které přeměňují vstupy na výstupy. Přičemž další vhodná 

definice je, že procesem je souhrn činností, transformující souhrn vstupů do souhrnu výstupů 

(zboží nebo služeb) pro jiné lidi nebo procesy za předem daný čas, používajíce k tomu lidi a 

nástroje.[9] 

Za zákonitý proces můžeme kvalifikovat každý proces, jehož průběh lze předvídat. 

Dále ho lze dělit takto: 

 Deterministický je takový, u něhož následující stav nutně vyplývá z předchozího stavu 

a umožňuje tedy ve větší nebo menší míře nejen předvídat jeho průběh, ale i ovlivňovat. 

Proto do této skupiny zahrnujeme například procesy chemické, mechanické, výpočetní 

apod. 

 Plánovaný, u něhož v každém kroku uplatňujeme prostředky, které napomáhají k tomu, 

aby proces probíhal tak, jak chceme. Výsledek těchto procesů není dán vlastnosti 

skutečnosti samé, nýbrž vkladem lidského faktoru, což může vést k poruchám 

a fluktuacím. Patří sem procesy administrativní, komunikační, managementu, legislativy 

apod. 

Na druhou stranu procesy, u nichž lze další vývoj předvídat jen s určitou 

pravděpodobností jsou označovány za procesy stochastické neboli náhodné. Tato skupina 

pokrývá procesy jako například meteorologické, výchovné, termodynamické apod. [16] 

Podnikový proces lze znázornit pomocí grafických symbolů (viz obrázek 2.1). Účelem 

tohoto modelu je definovat vstupy procesu a jejich zdroj, proces samotný a zákazníka i s ním 

spojené výstupy. Rovněž je zde vidět důležitá zpětná vazba od zákazníka. 

 

 

 

Obr. 2.1 Základní schéma podnikového procesu. Zdroj: ŘEPA, Václav. 

Podnikové procesy: procesní řízení a modelování, s. 13. 

Dodavatel Podnikový proces Zákazník 

vstupy výstupy 

zpětná vazba 
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2.1.1. Typy procesů 

Procesy se dají rozdělit na tři základní typy: 

 Hlavní 

 Řídící 

 Podpůrné 

Každých z těchto typů procesů představuje speciální kategorii procesů. Tyto kategorie 

představují významnost a určení procesu ve společnosti. 

Hlavní 

Hlavní procesy představují procesy společnosti, které přinášejí přidanou hodnotu a 

zároveň jsou pro firmu klíčové. Tyto procesy jsou ty první, které se ve společnosti mapují při 

zavádění procesního řízení. Každá firma klade na tyto procesy velký důraz, jelikož jsou to 

ony, které tvoří zisk. Příkladem tohoto typu procesu je proces prodeje automobilu, či 

vytvoření nabídky.  

Obecně se dá říci, že tyto procesy jde poznat podle následujících znaků: 

 přinášejí společnosti zisk; 

 jsou navenek viditelné; 

 jednoduše identifikovatelné managementem společnosti; 

 obvykle jsou komplikované. 

Řídící  

Řídící procesy představují aktivity společnosti nutné pro její chod. Samy o sobě 

nepřinášejí společnosti zisk. Příkladem řídícího procesu je plánování, vytváření strategie, atd. 

Tyto procesy se ve společnosti mapují jako poslední. Důvodem je to, že jsou realizovány 

managementem společnosti a neprodukují přímý zisk společnosti. 

Podpůrné  

Podpůrné procesy představují aktivity společnosti, které opět neprodukují přímý zisk. 

Pro společnost jsou však velice důležité, jelikož hlavní procesy by bez podpůrných nemohly 

fungovat. 
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Znamená to, že podpůrné procesy připravují prostředí pro úspěšné vykonání hlavních 

procesů. Příkladem podpůrných procesů je například nákup materiálu nebo služební cesta. 

Tyto procesy bývají ve společnosti mapovány jako druhé po zmapování hlavních 

procesů. Podpůrné procesy bývají společné pro celou organizaci, oproti hlavním, které jsou 

obvykle jedinečné.[10] 

2.1.2. Zlepšování procesů 

Zlepšování podnikových procesů je dnes holou nezbytností pro udržení 

konkurenceschopnosti podniku a zajištění pozice na trhu. Podniky jsou tak nuceny svými 

zákazníky, kteří žádají stále lepší produkty a služby, soustavně uvažují o zlepšování svých 

procesů. Jestliže totiž zákazník neobdrží, co si žádá, má možnost se obrátit na mnoho 

konkurenčních firem. 

Mnoho firem začíná pracovat se svými podnikovými procesy formou jejich 

průběžného zlepšování (BPI – Business Process Improvement). Přístup je založen 

na porozumění a měření stávajícího procesu a z toho vyplývajících podnětů ke zlepšení. 

Základem je popis procesu v jeho současném stavu, za nímž následuje stanovení jeho 

základních ukazatelů měření plynoucí z toho, co si zákazníci přejí. Kontinuálním sledováním 

běhu procesu jsou identifikovány příležitosti ke zlepšení, které je třeba dát do vzájemných 

souvislostí a posléze, jako konsistentní celek, implementovat. Provedené změny jsou následně 

dokumentovány, což vede opět na začátek cyklu postupného zlepšování. Díky tomuto 

cyklickému opakování procedury zlepšování můžeme hovořit o průběžném soustavném 

zlepšování podnikových procesů. 

Obr. 2.2 Průběžné zlepšován í procesu. Zdroj: ŘEPA, Václav. Podnikové 

procesy: procesní řízení a modelování, s. 14.  

Tento způsob se využívá k dosahování přírůstkového zlepšení. Avšak od počátku 

devadesátých let minulého století útočí na podniky několik faktorů, které mají za následek, 

že potřeba zlepšování akceleruje. Faktorem u kterého to nejvíce vnímáme je technologie. 

Popis 

současného 

stavu 

Stanovení 

sledovaných 

metrik 

Sledování 

provozu 

procesu 

Měření 

provozu 

procesu 

Návrh a 

implementace 

zlepšení 
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Nové technologie totiž přinášejí rychle nové možnosti. Toto působí okamžitě na konkurenční 

prostředí v jeho celkovém zesílení, čímž získáváme tlak na radikální zlepšení procesů. 

Jedním z dalších trendů z devadesátých let minulého století působící v této sféře je 

otevření světových trhů a osvobození obchodu. Na trh je přiváděno mnohem více společností 

a působí postupně stále větší obtíže ve schopnosti konkurovat. 

Podniky začaly dotahovat metody rychlého zlepšování svých procesů do důsledků, 

kdy přírůstková zlepšení nestačila, změny byly vyžadovány hned. Jen málo oblastí podnikání 

si mohlo dovolit se vyhnout vzniklým posunům. Jedním z přístupů k dramatickým změnám a 

zlepšení, který vznikl, byl tzv. reengineering podnikových procesů (Business Process 

Reengineering – BPR). 

V okamžiku, kdy je objem vložených prostředků do zdokonalování procesů pomocí 

přístupu Business Process Improvement vyšší než získaný výstupní efekt, je vhodné zvolit 

přístup Business Process Reengineering, který v sobě nese změnu procesu, jenž řeší zásadní a 

radikální požadavek externího nebo interního zákazníka zpravidla orientovaný na kvalitu 

poskytované služby. [4] 

Business Process Reengineering je odlišným přístupem. Ve své extrémní formě 

předpokládá, že stávající podnikový proces je zcela nevyhovující, který se tak od své podstaty 

má změnit. Takovýto pohled umožňuje designérům procesu se zcela odpoutat od současného 

stavu procesu v organizaci a soustředit se na proces nový ve všech aspektech. 

Obr. 2.3  Model zásadního reengineeringu. Zdroj: ŘEPA, Václav. 

Podnikové procesy: procesní řízení a modelování, s. 15.  

BPR přístup začíná definicí rozsahu a hlavních cílů chystaného projektu 

reengineeringu. Následuje důkladná analýza, například zkušeností a potřeb zákazníků, 

zaměstnanců, konkurentů, možností nové technologie apod. Tím je možné vytvořit představu 

budoucích procesů a ty analyticky promyslet ve vzájemných souvislostech. Na základě 

návrhu nové soustavy podnikových procesů se vytváří plán akcí, vedoucích k zavedení nové 

soustavy procesů v organizaci. Cílem těchto akcí je překonat propast mezi současným stavem 

a představou budoucího stavu. Posledním krokem tohoto přístupu je implementace. 

Definice 

rozsahu 

projektu 

Analýza 

potřeb a 

možností 

Vytvoření nové 
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Naplánování 

přechodu 
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Tab. 2.1 Zlepšení versus inovace procesu. Zdroj: ŘEPA, Václav. Podnikové 

procesy: procesní řízení a modelování, s. 16.  

 Zlepšení Inovace 

Úroveň změny Postupná Radikální 

Počáteční bod Existující proces Zelená louka 

Frekvence změn Jednorázová/průběžná Jednorázová 

Potřebný čas Krátký Dlouhý 

Participace Zespoda - nahoru Shora - dolů 

Typický rozsah Omezený, v rámci dané funkční oblasti Široký, mezifunkční 

Rizikovost Střední Vysoká 

Primární nástroj Klasické – statistické řízení Informační technologie 

Typ změny Kulturní Kulturní/strukturní 

Za více než desetiletí existence fenoménu reengineeringu byla postupně vyzkoušena 

řada variant radikálního reengineeringu i průběžného zlepšování podnikových procesů, podle 

povahy a potřeb firmy, odvahy vedení i dané situace, a to s menšími či většími úspěchy a 

neúspěchy. Je obtížné, spíše nemožné, stanovit jeden univerzální přístup, vhodný pro každého 

v každé situaci. Zkušenosti naopak ukázaly, že velkou výzvou je vybrat/vytvořit si metodu, 

který zajistí dosažení žádaných výsledků, jakož i umět ji v daných okolnostech dobře 

použít.[10] 

2.2. Procesní řízení 

Procesní řízení je účinné řízení společnosti na bázi procesního modelu, kdy 

jednoznačně definované cíle společnosti naplňující očekávání vlastníka, jsou naplňovány 

trvale zlepšovanými procesy obsluhovanými managementem kompetencí, a kde skokové změny 

jsou řízeny projektově. [11] 

Implementace procesního řízení neboli Business Process Management (BPM) 

v podniku, přináší téměř okamžité výsledky ohledně zmapování workflow a documentflow. 

Takto získaný přehled nad firmou umožňuje snadno zjistit, ve kterých procesech se účastní 

jednotliví zaměstnanci, jaké jsou vstupy a výstupy těchto procesů – co je výsledkem jejich 

činnosti. Jen tímto prvním krokem jsme schopni odhalit mnoho redundantních činností a 

aktivit.  
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V dynamickém prostředí plném změn je takový přehled neocenitelný. Maximalizuje 

flexibilitu při přizpůsobování procesů měnící se strategii podniku a minimalizuje chybné 

kroky. 

Procesy slouží k dosažení určitého cíle. Tento cíl je definován nejvyššímu 

managementu v podniku a odráží se v podnikové strategii. Procesy jsou definovány tak, aby 

bylo možné dosáhnout cíle: 

 co nejpřesněji (vyrobíme produkt, který jsme opravdu chtěli vyrobit – kvalita, 

splnění požadavků na funkčnost, atd.; 

 v co nejkratší době; 

 s minimálními náklady. 

Proces management poskytuje zpětnou vazby z reálného života procesů, to co bylo 

namodelováno a ověřeno, je nyní prováděno v praxi. Ověřování průběhu procesů, měření 

jednotlivých aktivit a etap, přidělování potřebných zdrojů, vytváření paralelních větví a jejich 

synchronizace, organizační uspořádání, tyto informace jsou životně důležité pro vyšší 

management, při strategickém a taktickém rozhodování. 

Celkové cíle stanovuje vrcholový management na základě nejrůznějších charakteristik, 

průzkumu trhu a přání zákazníka. Cestu, kterou budou cíle naplněny, však určuje střední 

management, samotnou práci pak řídí nižší management a vykonávají řadoví zaměstnanci. 

Vrcholový management – pro vytváření strategických plánů potřebuje co nejpřesnější 

informace, na druhé straně musí střední management „pochopit“ přesně cíle a stanovenou 

strategii.  

Střední management – poskytuje nejvyššímu managementu podklady 

pro rozhodování, definuje konkrétní akce vedoucí k dosažení stanovených cílů. Mají potřebu 

co nejpřesněji předat know-how nižšímu managementu.  

Nižší management – řídí konkrétní akce a úkoly (procesy), to obnáší zvláště správu 

procesního modelu, řízení zaměstnanců a zdrojů obecně. Řadovým zaměstnancům musí být 

přesně známy jejich úkoly a povinnosti. Střednímu managementu poskytují základní (hrubá) 

data, získaná z reálného provozu. 
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Řízení procesů (Business Proces Management) je na nejnižším stupni, v žebříčku 

zlepšování procesů. Jedná se o mandatorní základ potřebný pro další zlepšování procesů 

ve firmě. Základní důvody pro změnu procesů v podniku:  

 Mění se potřeby zákazníka; 

 Mění se zájmy majitelů; 

 Mění se situace na trhu; 

 Mění se legislativní podmínky; 

 Mění (zvyšují) se požadavky na kvalitu; 

 Tlak na snížení nákladů; 

 Tlak na zvýšení výkonů; 

 Zavádění nových výrobků; 

 Technologické změny ve výrobě; 

 Zaměstnanci odcházejí a přicházejí noví (nutno zaškolit); 

 a další. 

I na první pohled triviální změnou je možné „odstartovat“ masivní změny v aktivitách, 

procesech nebo struktuře zaměstnanců. Zbývá zjistit, co se bude měnit a jak. 

 Kterých procesů se změna přímo týká; 

 Kdo bude provádět co; 

 Jaká odpovědnost bude a za co; 

 Jak budou procesy měřeny a řízeny; 

 Jak se změní organizační struktura podporující proces; 

 Jak budou dokumentovány výsledky změn. 

Fáze procesního řízení udržuje model procesů aktualizovaný a je tedy možno na jejich 

základě činit správná rozhodnutí ve smyslu dalšího vývoje firmy. Typickými problémovými 

oblastmi jsou otázky typu: 

Seznam procesů, ve kterých se účastní osoba „Novák“ – Při personálních změnách 

nedocenitelná informace. Okamžitě vidíme, které procesy, a potažmo zakázky, jsou 

odchodem (nemocí) zaměstnance ohroženy. Stejným nástrojem je snadno zjištěno i vytížení 

dalších zaměstnanců a nalezení možné náhrady. 

Seznam procesů závislých na zdroji „Nafta“ – Při ztrátě nebo změně dodavatele 

určitých zdrojů, tak není problém naleznout ohrožené procesy. 
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Informace pro vytváření ISO – Takto získané informace poslouží také při vytváření 

podkladů pro udělení norem dle standardu ISO. [15] 

2.3. Procesní modelování 

Procesním modelováním nazýváme popis procesů pomocí modelů s doplňujícími 

informacemi uváděnými v tabulce. Procesní analýza je komplexní metodou zjištění příčin 

nedostatků v procesech organizace. 

Model můžeme charakterizovat jako strukturovaný popis reality v grafické podobě 

(objekty a vazby mezi objekty). Modelováním vytváříme „obraz“ reality. V modelu 

znázorňujeme to, co považujeme za podstatné a nejlépe znázorňující realitu. Jde o to, že 

do určité míry zjednodušeným způsobem popisujeme realitu. Model procesu znázorňuje 

informace, které nám slouží k tomu, abychom procesy mohli řídit. Je tvořen objekty, 

respektive prvky, které nám znázorňují podstatné informace o procesu. Vztah jednotlivých 

objektů znázorněných v modelu je vyjádřen vazbami. Vazby (vztahy) mezi objekty 

v modelech různého typu dle reality. Proces nemůžeme řídit (řešit problémy), pokud mu sami 

nerozumíme. Model procesu nám odpoví na všechny otázky, které se týkají procesu. 

Procesní model můžeme charakterizovat jako strukturovaně uspořádané informace 

o všem, co se týká fungování organizace, tzn. o procesech, zdrojích, výstupech, tj. výrobcích a 

službách, dokumentaci, cílech organizace apod. Zaměstnanci zjišťují, jaké jsou jejich procesy, 

kterými vytváří výstupy. Účelem procesního modelu je podporovat s pomocí výše uvedených 

informací procesní řízení organizace, v rámci něhož umožňuje všem skupinám zaměstnanců 

organizace čerpat a využívat informace v modelu uvedené v jakýchkoliv souvislostech 

pro různé účely. 

Modely podnikových procesů mají mnoho náležitostí, nicméně existuje několik 

základních atributů, které všechny metodiky, standardy i pohledy víceméně splňují. Mezi ně 

patří: 

 proces; 

 činnost; 

 podnět a 

 vazba – návaznost. 

Platí, že každá činnost může být samostatně modelována jako proces. To závisí 

na okolnostech modelu, jako např. na potřebě složitosti a srozumitelnosti modelu, 
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na použitém nástroji, záměru autora apod. Činnosti probíhají na základě vnitřních nebo 

vnějších skutečností – podnětů. Vnitřní důvod činnosti, nazývaný stav procesu, je situace, 

ve které se činnost nachází a z hlediska procesu je tedy subjektivní. Objektivní podněty 

činností přicházejí z vnějšího okolí procesu a označují se jako události. Modelování 

jednotlivých druhů podnětů se už v jednotlivých metodikách různí. Poslední základní 

společnou charakteristikou jsou vazby a návaznosti. Činnosti se řadí do vzájemných 

návazností, a ty jsou popsány pomocí vazeb. Vazby určují způsob, jakým jsou činnosti 

v procesu uspořádány, od jednoduchých posloupností až ke kombinacím více způsobů. [10] 

2.3.1. ARIS 

Je notací pro vizualizaci procesů. Notace nástroje ARIS, jejímž dodavatelem je 

německá společnost IDS Scheer (známá mimo jiné také jako dodavatel informačního systému 

SAP). Rodina nástrojů ARIS pro procesní řízení se skládá z několika nástrojů:  

 ARIS Toolset – slouží pro tvorbu metodik, analýz a pro správu databáze 

procesního modelu. 

 ARIS Easy Design – slouží pro tvorbu a aktualizaci procesního modelu 

organizace a také pro tvorbu dokumentace. 

 ARIS Balanced Scorecard – tento nástroj slouží pro definici a měření 

strategických cílů. 

 ARIS simulace – slouží k dynamické analýze procesů. 

 ARIS ABC – slouží k analýze procesních nákladů.  

Výhodou nástrojů ARIS je silné propojení s informačním systémem SAP. V praxi 

to znamená, že proces, který byl definován a blíže popsán v ARISu, umožní při jeho 

vykonávání přímo spouštět funkce v informačním systému a naopak, při práci v tomto 

systému mohu zjistit, kde se právě v procesu nacházím, co bude následující krok (např. co 

následuje po zadání a schválení vydané faktury) apod. Tato výhoda je však zároveň 

nevýhodou, jelikož takové propojení existuje pouze s informačním systémem SAP, neexistuje 

nějaké obecné rozhraní pro všechny IS, a jsme tedy při výběru omezeni na jediného 

dodavatele informačního systému i procesního nástroje. 

Metoda implementovaná v rodině nástrojů ARIS definuje několik diagramů, přičemž 

každý z nich zachycuje rozdílné pohledy na proces. Hierarchii organizace popisují tzv. 

organigramy, funkční strom definuje procesy organizace a jejich návaznosti, jednotlivé 

procesy jsou pak popsány modelem přiřazení funkcí (EPC – Event-Driven Chain). Dále máme 
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k dispozici diagram struktury aplikace a struktury dat, model přístupu nebo diagram cílů, 

který zachycuje cíle podniku a jejich dekompozici do skupin procesů.  

Organigram  

Tento diagram zachycuje statickou strukturu organizace, její organizační jednotky, 

pracovní místa, pracovní funkce a role.  

Funkční strom 

Tento diagram zachycuje procesy, podprocesy, činnosti a kroky a jejich návaznosti a 

hierarchizaci. Jediným prvkem, který reprezentuje všechny zmíněné prvky je čtyřúhelník se 

zaoblenými rohy. Hierarchicky lze proces rozdělit do tří úrovní: proces (podproces), činnost, 

krok. 

Diagram přiřazení funkcí 

Tento diagram je určen pro zachycení požadovaných informací o vykonávaném 

procesu nebo činnosti. Na úrovni procesu je vhodné zachycovat pouze vazby na organizační 

jednotky a na hlavní vstupy a výstupy. Ostatní objekty jako jsou funkční místa, role, interní 

dokumenty apod., je vhodné uvádět u jednotlivých činností v EPC diagramu. Diagram 

přiřazení se skládá z následujících elementů:  

 Funkce – jedná se o proces, subproces, činnost nebo krok.  

 Organizační jednotka – jedná se o útvar oddělení apod.  

 Funkční místo – konkrétní pracovní místo (židle), např. hlavní účetní 

 Role v procesu – nelze přiřadit konkrétnímu místu. 

 Cluster – jedná se o vstup/výstup v elektronické podobě. 

 Dokument – vstup/výstup v papírové podobě. 

 Odborný pojem – směrnice, norma. 

 Aplikace – SW aplikace podporující daný proces, činnost. 

Metoda popisuje proces z pohledu návaznosti jednotlivých aktivit, časových 

posloupností aktivit či paralelismů. Metoda je založena na třech základních prvcích, jejichž 

zřetězením se vytváří posloupnost aktivit směřujících k vykonání cíle daného procesu. 

Základní prvky tvoří:  
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 Aktivita (Activity) – určuje, co má být v danou chvíli v rámci procesu 

vykonáno, aktivity mohou mít právě jeden vstup a jeden výstup. 

 Událost (Event) – popisuje situaci před či po vykonání dané aktivity, tvoří 

propojovací bod mezi jednotlivými aktivitami (výstupní událost jedné aktivity 

může tvořit vstupní událost následné aktivity). 

 Logické spojky (Connectors) – slouží ke spojování událostí a aktivit, jsou 

nezbytné pro popis řídícího toku procesu, mohou jej rozdělovat nebo naopak 

slučovat. Používá tří typů spojek AND, OR a XOR. 

Hlavní a zjevnou nevýhodou tohoto řešení je existence jediného dodavatele (výrobce). 

Nástroje pro tvorbu UML a BPMN diagramů existují ve spoustě variací od velkého množství 

dodavatelů. Je pouze na uživateli, které řešení mu vyhovuje nejvíce, a to jak funkcemi, tak i 

cenou. Základní edice těchto nástrojů lze pořídit zdarma nebo za nízký poplatek, Enterprise či 

Professional verze mohou samozřejmě stát i stovky tisíc korun. ARIS je nástroj vytvořený 

společností IDS Scheer a tato tudíž jako jediná ARIS vytváří a dodává. Z toho plynou 

všechny nevýhody spojené s jediným dodavatelem. Neexistuje totiž jiná alternativa a to jak 

cenová, tak funkční. Přechod na jiné řešení bývá zpravidla dražší, než udržování a 

financování stávajícího řešení.  

Díky silné vazbě ARISu s informačním systémem SAP, je ARIS vhodný zejména 

pokud využíváme SAP jako informační systém a chceme mít procesní nástroj provázán s IS. 

Chceme-li používat ARIS pro modelování, správu a popis procesů a integrovat jej 

s informačním systémem a nemáme zatím žádný implementovaný, nutí nás ARIS do výběru 

jediného řešení – SAP. Kdyby poskytoval ARIS nějaké obecné rozhraní, pomocí kterého by 

bylo možné se napojit i na jiné informační systémy, byla by situace jiná. Nechceme-li SAP, 

máme již implementovaný jiný IS, poté je ARIS možno používat pro popis a správu procesů 

bez návaznosti na zavedený IS. [13] 

2.4. Projekt 

Projektem rozumíme jedinečný proces koordinovaných činností s daty zahájení a 

ukončení, prováděný pro dosažení cíle, vyhovující specifikovaným omezením v nákladech 

a zdrojích. [9] V této obecně přijímané definici jsou klíčové zejména omezení projektu v čase 

a jedinečnost jeho výstupů, protože právě tyto charakteristiky ho odlišují od procesu. Dále 

uvádí, že projektem, alespoň v pravém smyslu toho slova, není činnost, u které není jasně 

definován její konec, a to jak z pohledu času (kdy činnosti skončí), tak z pohledu výstupu 
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(čeho bude činností dosaženo). Projektem rovněž není činnost, která sice předchozí omezení 

naplňuje, ale je realizována opakovaně nebo podle již dříve provedeného a ověřeného 

postupu. 

Vedle času a cíle je projekt ohraničen také zdroji, které jsou pro jeho realizaci 

k dispozici. Kombinace definovaného výstupu, času a zdrojů pak tvoří projektový troj-

imperativ. Toto označení vychází z faktu, že definice projektu je dána právě těmito třemi 

veličinami a že změna jakékoliv z nich automaticky znamená, že musí dojít k odpovídající 

změně obou ostatních.[10] 

Typy projektů 

 Zakázkové 

o Automobilový průmysl 

o Strojírenství 

o Stavebnictví 

o Informační 

 Rozvojové a strategické 

o Firemní 

o Veřejné 

 Krizové 

2.4.1. Projektové řízení 

Projektové řízení formuluje [14] jako účinné a efektivní řízení změn a proces tvorby 

a realizace projektu. S ohledem na jeho unikátnost jsou s projektem a jeho realizací spojena 

také rizika, jejichž řízení je jednou z klíčových částí řízení projektu. Tvorbou metodického 

zázemí, technik a postupů pro úspěšnou realizaci projektů se zabývá právě řízení projektů. 

Projektové řízení je způsob rozplánování a realizaci složitých, zpravidla 

jednorázových akcí, které je potřeba uskutečnit v požadovaném termínu s plánovanými 

náklady tak, aby se dosáhlo stanovených cílů.[5] 

Jiná definice označuje řízení projektů jako účinné a efektivní dosahování významných 

změn. Změna je způsobena realizací výstupů projektu. Obvykle nemůžeme změnu realizovat 

přímo, ale předpokládáme, že uskutečnění projektu způsobí realizaci změny. Řízení projektů 

vychází z poznání, že jakmile rozsah, neobvyklost, složitost, obtížnost a rizikovost projektu 
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přesáhnou určitou míru, je nutno použít adekvátních metod pro řízení celé akce. Opírá se 

o kvalitní práci projektového týmu, který je veden zkušeným projektovým manažerem. [5] 

2.5. Obalové prostředky 

Obaly jsou všude kolem nás a bez nich bychom si těžko dokázali představit normální 

život. Dle definice § 2 písm. a) zákona č. 477/2001 Sb., o obalech ve znění pozdějších změn, 

je obalem výrobek zhotovený z materiálu jakékoli povahy určený k pojmutí, ochraně, 

manipulaci, dodávce, popřípadě prezentaci výrobku nebo výrobků určených spotřebiteli nebo 

jinému konečnému uživateli, jestliže má zároveň:  

 v místě nákupu tvořit prodejní jednotku pro spotřebitele nebo jiného 

konečného uživatele (spotřebitelský obal), 

 v místě nákupu tvořit skupinu určitého počtu prodejních jednotek, ať již je tato 

skupina prodávána spotřebiteli nebo jinému konečnému uživateli, anebo slouží 

pouze jako pomůcka pro umístění do regálů v místě prodeje a může být 

z výrobku odstraněn, aniž se tím ovlivní jeho vlastnosti (skupinový obal), 

 usnadnit manipulaci s určitým množstvím prodejních jednotek nebo 

skupinových obalů a usnadnit jejich přepravu tak, aby se při manipulaci 

a přepravě zabránilo jejich fyzickému poškození (přepravní obal). 

Pro stanovení, zda určitý výrobek má být považován za obal, je stěžejní funkce jeho 

určení. Je třeba vymezit okamžik, kdy lze jednoznačně zjistit, že výrobek, který má být 

považován za obal, je k pojmutí, ochraně, manipulaci, dodávce, popřípadě prezentaci výrobku 

nebo výrobků určen. K takovému vymezení může dojít teprve v okamžiku, kdy výrobek začne 

plnit funkci obalu. Tedy v okamžiku spojení s jiným výrobkem nebo výrobky, určenými 

spotřebiteli nebo jinému konečnému uživateli, jehož/jejichž pojmutí, ochranu, manipulaci, 

dodávku popřípadě prezentaci zajišťuje (okamžik naplnění, uzavření, či okamžik, kdy se 

výrobek stane součástí prodejní jednotky nebo skupiny prodejních jednotek). Do této chvíle 

totiž není zcela prokazatelné, že výrobek bude k pojmutí, ochraně, manipulaci, dodávce, 

popřípadě prezentaci výrobku nebo výrobků jednoznačně použit. 

Česká Republika je na předních místech v počtu vyrobených automobilů na jednoho 

obyvatele. Snahou výrobců automobilů je vyrábět stále více vozidel při stále nižších 

nákladech. Současný trend přesouvání výroby do jiných zemí z důvodu úspor klade zvýšené 

nároky na přepravu jednotlivých dílů a komponent a pochopitelně i na jejich bezpečnou 

přepravu z hlediska jejich poškození. To je výzvou pro obalový průmysl, protože plastové 
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obalové systémy, jako přepravky, palety, či kontejnery, pomáhají zvýšit bezpečnost 

i efektivitu přepravy jednotlivých dílů, určených pro automobilový průmysl. 

Přední výrobci v automobilovém průmyslu, např. Honda, VW, Ford, Peugeot, Renault 

a další, hlavní výrobci komponent první úrovně, tak i dodavatele druhé úrovně, poskytující 

menší komponenty, které se přidávají k určitému modulu, ti všichni kvůli zjednodušení 

logistického procesu požadují plastové skladovací kontejnery jako součást tranzitního 

obalového systému. Výrobci dílů a komponent mají snahu se stěhovat do co největší blízkosti 

hlavní výroby, do tzv. „dodavatelských parků“, do blízkosti montážních linek. Dodavatelský 

řetězec se stává kratším, není třeba držet velké zásoby, což je pro výrobce ekonomicky 

i logisticky výhodné. Avšak dodávky just-in-time kladou velký důraz na přesnou logistiku 

i bezchybný pohyb materiálů. 

Vratné obaly, kterými jsou například plastové skladovací přepravky, jsou efektivní, 

neboť zajišťují, že potřebné díly budou doručeny na montážní linku ve výborném stavu. 

Uvádí se, že až 60% hodnoty dokončeného vozidla nepochází od hlavního výrobce, ale 

od dodavatelů dílů. Odpovědnost za plynulou výrobu a tedy včasnou dodávku vozidel leží 

ve velké míře na dodavatelském řetězci komponent, protože díly se v automobilce neskladují. 

V automobilovém průmyslu došlo od počátku nového tisíciletí k přechodu 

od používání jednorázových obalů k opětovně použitelným plastovým skladovacím 

přepravkám a rovněž kovovým obalům. Plastové skladovací přepravky proto plní přes svůj 

relativně malý rozměr důležitou úlohu v automobilovém průmyslu a při kompletaci hotových 

vozidel. 

Většina výrobců vozidel si uvědomuje důležitost ochrany životního prostředí, a proto 

vyvíjí značné úsilí, aby eliminovala jeho další zatěžování, např. i odpadem obalového 

materiálu. Proto jsou ve velkém měřítku používány právě vratné přepravní obaly, které jsou 

vyrobeny z polypropylenu nebo polyetylenu a jsou tak zcela recyklovatelné. 

Aby byly dodávky, co nejefektivnější vyžaduje dodavatelský řetězec nejen včasnou a 

bezpečnou dodávku komponent, ale také ekonomičnost vrácených prázdných přepravek. 

Vratný obal je konstruován tak, aby vyhovoval konkrétnímu typu logistiky a přepravovaným 

dílům. Některé organizace jako např. VDA, Odette nebo Galia, vytvořily standardní obalové 

prostředky, které mají fungovat v systému společného sdílení. Vratné obaly se ukázaly 

ekonomicky výhodné díky jejich snadnému použití, čistotě i snadné manipulaci. Plastové 
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přepravní obaly se vyrábějí v mnoha půdorysných rozměrech tak, aby vyhovovaly 

různorodým požadavkům přepravy, montáže, skladů i uskladnění. Tvar přepravek prošel 

značným vývojem a stále se vyvíjí podle potřeb a zkušeností při jejich používání. Výhodnými 

vlastnostmi se ukázala být stohovatelnost či možnost zasunutí jednotlivých přepravek do sebe, 

nebo možnost složení, čímž se šetří přepravní náklady při jejich zpáteční cestě k dodavateli 

nebo zákazníkovi. [7] 

2.6. Materiálový tok 

2.6.1. Kanban 

Slovo kanban v přímém překladu z japonštiny znamená oznamovací kartu, štítek, či 

v širším významu přímo informaci. Kanbanem (informací) proto může být přepravní bedna, 

identifikační místo na podlaze, v boxu, regálu a podobně. V Evropě je však pod označením 

kanban známý spíše japonský systém dílenského řízení výroby, který karty využívá. 

Výchozím principem kanbanu je princip supermarketu. 

Japonské slovo kanban, které se překládá jako vývěsní štít, se stalo synonymem pro 

plánování v závislosti na poptávce. Kořeny kanbanů můžeme najít v raném systému výroby 

firmy Toyota. Na konci čtyřicátých a na počátku padesátých let dvacátého století Taiichi 

Ohno vyvinul kanban na kontrolu produkce mezi procesy a pro realizaci JIT výroby 

v továrnách Toyoty v Japonsku. Jeho myšlenka se ale ve světě rozšířila až v sedmdesátých 

letech dvacátého století v průběhu hospodářské recese. Pomocí kanbanů zjednodušil práci 

 procesu, mezi procesy a snížil náklady spojené s držením zásob. 

Toyota původně využívala kanban ke snížení nákladů a řízení využití strojů. Nicméně 

dnes Toyota používá tento systém nejen pro správu nákladů a toků, ale také pro identifikaci 

překážek toku a vyhledávání příležitostí pro neustálé zlepšování. Ohno vytvořil mimo jiné 

mnoho kontrolních bodů po supermarkety v USA - odtud také výraz kanban supermarkety. 

[3] 

Princip této metody spočívá v tom, že začínáme vyrábět a dopravovat výrobky pouze 

tehdy, pokud máme od výrobního týmu (tzv. zákazníka) objednávku (kanban kartu). 

Z pohledu řízení a plánování výroby se jedná o tažný systém, kdy vyrábíme pouze to, co je 

potřeba.  

Mezi hlavní přínosy této metody řadíme zejména:  
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 Snížení zásob, snižují se převážně mezioperační zásoby, které jsou omezeny pouze 

na bezpečnostní; 

 plynulost výroby při nárůstu sortimentu; 

 lepší přehled o stavu výroby.[8] 

Základní prostředky systému kanban:  

 Kanban karta slouží pro přenos informací a reprezentuje objednávku pro interního 

nebo externího odběratele. 

 Kanban tabule je příkladem vizuálního prvku ve výrobě. Jedná se o místo, kde 

interní dodavatel přebírá informace o požadavcích výroby interního odběratele. 

 Kanban schránka slouží pro odkládání karet, do kterých odběratel vkládá 

požadavek na výrobu dodavateli. 

Podstatou dílenského řízení výroby kanban je "tahání" součástek výrobním procesem 

tak, jak požaduje montáž, bez zbytečné rozpracovanosti a zbytečných meziskladů. Snahou 

systému kanban je postupná eliminace všech skladů. Kanban slouží pro signalizaci stavu 

zásob a rozpracované výroby.  

Základní pravidla systému řízení kanban 

 Následující proces musí odebírat dílce z předcházejícího procesu podle dispozic 

a údajů příslušné kanban karty (typ, množství, atp.). Přidělování výroby dílců bez 

kanban karty je nepřípustné – vyrábět se může jen to, co povoluje kanban karta. 

 Výroba jiného množství součástek, než je uvedeno na kanban kartě, je nepřípustná. 

 Převzetí nekvalitní práce z předcházející operace na operaci následující je 

nepřípustné. 

 Palety s dílci mohou být skladovány a přepravovány pouze společně s kanban 

kartami. 

 Množství kanban karet v oběhu musí být v souladu s potřebami finální montáže a 

musí být minimální (tendence postupného snižování počtu karet spolu s realizací 

trvalého zlepšování procesů a odstranění plýtvání). 

Důvody pro zavedení kanbanu 

 Zavedením dochází ke snižování velikosti výrobních dávek, čím můžeme pružněji 

reagovat na potřeby zákazníka. 
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 Menší výrobní dávka znamená méně dílců ve výrobě. Tím zmenšujeme požadavky 

na prostor (sklady) a snižujeme ztráty při nekvalitní výrobě. 

 Menší požadavky na prostor a menší ztráty z nekvality znamenají snižování 

nákladů. Zpřehlednění toku ve výrobě – všechny informace se nacházejí na kanban 

tabuli. 

 Přechod od tlačeného k tahanému materiálovému toku.[7] 

2.6.2. Supermarket 

Supermarkety ve výrobě představují nové formy skladování a nahrazují konvenční 

sklady, jak je známe. Používají se převážně při zavedení principu tahu v materiálovém toku. 

Představují sklad hotových výrobků nebo zásob, ve kterém je přesně definováno množství. 

Supermarket se využívá pro zavedení plynulého materiálového toku v případech, kdy 

nelze zavést plynulý materiálový tok. V procesu výroby to může být například nemožnost 

zavedení toku jednoho kusu. Materiál smí být ze supermarketu odebrán pouze na základě 

kanbanové karty nebo jiné formy informace podporující princip tahu. 

Zavadí se především z důvodů neřízení výšky zásob a ukládání zásob materiálu 

na několika místech (např. sklad, výroba atp.). [7] 

2.6.3. 5S 

5S je metodika, jejímž cílem je zlepšit v organizaci pracovní prostředí a tím i kvalitu. 

Přístup je založený na zvýšení samostatnosti zaměstnanců, na týmové práci a vedení lidí. 

Vlastní označení 5S je tvořeno z pěti japonských slov začínajících na S. 

Seiri (Organisation) 

Cílem je oddělit potřebné a nepotřebné věci. Ty nepotřebné se oddělují a odstraňují 

z pracoviště. Nutí k přemýšlení i o tom, jak vlastně byly nyní nepoužívané přípravky a další 

materiál dříve používány a jsou-li stále potřebné. Podobně i dokumentace. Ideální je i jednou 

měsíčně zkontrolovat dodržování této zásady. 

Seiton (Neatness) 

Smyslem tohoto slova je umístit potřebné a užívané věci tak, aby mohly být jednoduše a 

rychle použity, tzn., že byste měli blíže umístit častěji používané věci. Jasným označením 

jejich umístění tak, aby každý věděl, kde co je. Mělo by se dbát i na bezpečnost jejich uložení 

a zohlednit i speciální vlastnosti (citlivost na vlhkost, světelné záření, teplotu atp.). 
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Seiso (Cleaning) 

Význam tohoto slova je zřejmý – jde o udržování čistoty na pracovišti a v jeho okolí. Vhodné 

je stanovit odpovědnost konkrétních pracovníků za úklid – v rozdělování práce platí 

spravedlnost. Rovněž i místa pro uložení neshodných výrobků nebo odpadu musí být blízko, 

aby se zkrátil čas neproduktivní manipulace. 

Seiketsu (Standardisation) 

Standardizace znamená neustálé a opakované zlepšování organizace práce, uspořádání 

pracoviště a čistoty na pracovišti. Jde i o upravenost pracovníků (vhodný pracovní oděv, 

obuv, atp.) a jejich hygienu (např. na pracovištích výroby zdravotnických prostředků). Dalším 

cílem je zlepšit i pracovní prostředí, aby bylo možné pracovat rychle, kvalitně a efektivně. Jde 

o tzv. visual management. 

Shitsuke (Discipline) 

Disciplína je při dodržování zásad 5S velmi důležitá – zvlášť vedoucí pracovníci musí jít 

příkladem. Všichni zaměstnanci by měli být seznámeni s firemními pravidly a se zásadami 

5S. Opakování je matka moudrosti a jistě prospěje školení po čase zopakovat. Cílem je 

vytvořit vhodné návyky pracovníků již od jejich nástupu na pracoviště.[17] 

2.7. Databázové aplikace 

Databáze je uspořádaná kolekce dat používaná k modelování nějakého typu 

organizace nebo organizačního procesu. Nezáleží na tom, zda ke sběru a ukládání dat 

používáme papír nebo počítačový program, pokud sbíráme a ukládáme data nějakým 

organizovaným způsobem za určitým účelem, pak máme databázi. 

Databáze jako určité úložiště, pro ukládání dat, je využívána z několika důvodů:  

 databáze poskytuje rychlejší přístup k datům než soubory; 

 databáze umožňuje přímý přístup k datům; 

 databáze má zabudovaný mechanismus pro paralelní přístup k datům; 

 databáze má zabudovaný systém uživatelských práv; 

 databáze umožňuje pomocí dotazů snadno extrahovat množiny dat, která 

vyhovují zadaným kritériím. [12] 
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2.7.1. Relační databázový model 

Relační databázový model je založený na predikátové logice prvního řádu a teorii 

množin – odkud je odvozen název relace. Tento model se stal jedním z nejpoužívanějších 

modelův oblasti správy dat. Výhodami jsou nezávislost dat na programech a neprocedurální 

manipulace s daty. U relačních databází je možnost zpětné kompatibility těchto systémů 

s velkým množstvím dříve napsaných programů. Nevýhodou je v relačních databázových 

systémech, že je nutné ukládat pouze jednoduchá data ve formě tabulek s pevnou délkou. 

Zakladatelem relačního modelu se stal roku 1969 dr. Edgar F. Codd, který pracoval na 

konci 60. let jako výzkumný pracovník u IBM. Dr. Codd vystavěl svůj model na dvou 

matematických odvětvích – teorii množin a logických predikátech prvního řádu. [12] 

Doména  

Doménou v databázi může být například jméno nebo věk. Doménou je myšlena 

množina hodnot stejného datového typu – čísla, řetězce znaků nebo datum atp.  

Atribut  

Název domény pro použití v relaci, je definován nad doménou hodnot typu číslo, resp. 

řetězec znaků. Pro označení atributu používáme spíše pojem „sloupec“ tabulky.  

V relačních systémech řízení báze dat jsou k dispozici operace jako např. projekce, 

restrikce a spojení.  

Projekce – výběr sloupců z tabulky A do tabulky B, kdy jsou vybrané sloupce dané 

jmenným seznamem.  

Restrikce – vybíráme řádky z tabulky A do tabulky B na základě definovaných 

podmínek. 

Spojení tabulek – neboli kartézský součin. [12] 

2.7.2. Systém pro správu relačních databází 

Systém řízení báze dat je softwarové vybavení tvořící rozhraní mezi aplikačními 

programy a uloženými daty, která zajišťují práci s databází.  

Pokud jsou systémy řízení báze dat a vlastní datové soubory odděleny, pak mohou být 

data spravována různými systémy řízení báze dat. Při změně struktury dat nemusíme měnit 
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program, a při změně programu nemusíme měnit datovou strukturu. S tím souvisí i to, že 

databáze nemusí být spravovány centrálně, ale i distribuovaně. Zároveň také může být pevně 

spojen s daty – např. na CD.  

K datům není možné přistupovat přímo, ale prostřednictvím databázového systému, 

který sám řídí přístup uživatelů k datům. Systémy řízení báze dat pro vstup používají 

uživatelské obrazovky, které mají podobu formuláře a pro výstup dat výstupní sestavy neboli 

reporty, což způsobuje snadnou úpravu dat v bázi. [12] 

Pro postup práce s daty podporují hlavně tyto funkce:  

 vytvoření báze dat (CREATE)  

 vkládání dat (INSERT) 

 aktualizace dat (UPDATE) 

 rušení dat (DELETE) 

 výběr z báze dat (SELECT) 

Dotazovací jazyky pro komunikaci s databázovým systémem:  

DDL (Data Definition Language)  

 definice dat a jejich vazba  

 CREATE, ALTER, DROP atd.  

DML (Data Manipulation Language) 

 manipulace s daty  

 SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE atd.  

DCL (Data Control Language)  

 zajištění ochrany dat  

 GRANT, REVOKE, COMMIT, ROLLBACK atd. [12] 



 

26 

 

Obr. 2.4 Součásti databázového systému  

Podle relačního modelu jsou data v relační databázi uložena ve vztazích neboli 

relacích, které může uživatel chápat jako tabulky. Každý vztah je tvořen vektory souřadnic 

(záznamy) a atributy (poli).  

Díky tomu, že v tabulkách záznamy a pole nemají žádné své logické pořadí, existují 

data v relační databázi nezávisle na způsobu svého fyzického uložení v počítači. To ulehčuje 

práci uživatelům, kteří díky tomu mohou přebírat data jakéhokoliv záznamu, aniž by museli 

znát jeho přesné umístění.  

Subjektem, který tabulka reprezentuje, může být objekt nebo událost. Pokud jde o 

objekt, potom tabulka reprezentuje něco hmatatelného – např. osobu, místo nebo věc. Bez 

ohledu na typ má každý objekt charakteristiky, které lze uložit jako data, která je následně 

možné zpracovávat téměř nekonečným množstvím způsobů.  

Jedná-li se o událost, potom tabulka reprezentuje něco, k čemu dochází v určitém 

okamžiku a má charakteristiky, jež si přejeme zaznamenat. Charakteristiky můžeme uložit 

jako data a ty pak zpracovávat stejně jako při práci s objektem. [12]



 

 

1
 Certifikace systému managementu kvality. 

2
 Německá certifikace systému managementu kvality pro automobilový průmysl. 

3
 Certifikace systému managementu jakosti. 
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3. Popis stávajícího stavu 

Společnost Continental Automotive Czech Republic s. r. o. se pohybuje 

v automobilovém průmyslu již od sedmdesátých let devatenáctého století, kdy byla založena 

v německém Hannoveru. Svou pozici na trhu upevnila do pozice jednoho z největších 

dodavatelů automobilových součástek na světovém trhu. Celosvětově zaměstnává na 150.000 

zaměstnanců ve 200 výrobních lokalitách, které byly vybudovány ve 36 zemích světa. 

V těchto továrnách vyrábí především pneumatiky, brzdové systémy, podvozkové komponenty 

a vozidlovou elektroniku, která přispívá společnosti ke zdokonalování jízdní bezpečnosti a 

ochraně globálního klimatu. 

Závod Continental Automotive Czech Republic s. r. o. (dále jen Continental), 

pro který je tato diplomová práce zpracovávána se nachází ve Frenštátě pod Radhoštěm. 

Všechny poznatky jsou získány z tohoto prostředí za účelem optimalizace pomocného 

výrobního procesu manipulace se zákaznickými vratnými obaly používanými na hale I, 

střediscích 605 a 805. 

Závod byl vybudován v roce 1995 a v současnosti zaměstnává na 2.500 zaměstnanců 

jak výrobního, tak nevýrobního charakteru. Celková plocha závodu je 40.100 m
2
. Od prosince 

roku 1999 je společnost zapsána v obchodním rejstříku. Pobočka byla již v minulosti 

certifikována těmito standardy: ISO 9001
1
, VDA 6.1

2
 a dle ISO 14001:1996, ISO/TS 

16949:2002
3
. 

Po organizační stránce je podnik rozdělen na jednotlivá centrální společná oddělení a 

celkem tři výrobní odvětví, které se liší produkovanými díly. Tyto tři výrobní celky jsou 

v rámci společnosti označovány jako Focus Factory (FF). Název má tímto odlišit různý 

produktový a oblastní mix. Základní schéma je předloženo v obrázku 3.1.
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Obr. 3.1  Organizační schéma Continental Automotive Czech 

Republic s.r .o.,  závod Frenštát p. R. Zdroj: Podnik.  

Focus Factory 1 – Body and Security (B&S) je zaměřena svou výrobou na produkci 

elektroniky pro osobní automobily jako například elektronických modulů pro řízení teploty, 

klíčů k automobilům, startérů apod. 

Focus Factory 2 - Engine Systems, Fuel Supply, Transmission (ES / FS / TR) je 

zaměřena na výrobu řídích jednotek motorů pro vstřikování benzínu. 

Focus Factory SN - Sensors and Actuators (S&A) vyrábí čidla pro měření polohy 

hřídele v motoru, úrovňové a teplotní senzory pro automobily. 

Důležitým oddělením pro řešení této diplomové práce je oddělení centrální logistiky, 

které pokrývá veškerou operativní složku procesu manipulace s vratnými obaly: 

 návrh obalových prostředků pro výrobky; 

 návrh obalových prostředků pro výrobní materiály; 

 koordinaci dodavatelských obalů; 

 koordinaci zákaznických obalů; 

 reklamace; 

 podporu jak zákazníkům, tak dodavatelům. 

Jak vyplývá z tohoto výčtu, jsou obalové toky ve společnosti rozděleny na zákaznické 

a dodavatelské. Obalové prostředky mohou být dále rozděleny i podle použití: 
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 nevratné obaly – jsou takové obaly, které jsou používány pouze jednou; 

 vratné obaly – obaly, které jsou použity vícekrát; 

 kombinované obaly – vznikají kombinací nevratných a vratných obalů v jedné 

odeslané zásilce. 

Obaly jsou takto rozděleny z důvodu hlídání nákladů. Někteří dodavatelé nebo 

zákazníci své obalové prostředky poskytují firmě Continental k využívání a obaly zůstávají 

po celou dobu v jejich vlastnictví nebo naopak firma Continental se musí postarat o zakoupení 

obalových prostředků. Rozhodnutí o vlastnictví obalových prostředků se odvíjí v současné 

době především od ceny a nákladů, které je domlouvány oddělením nákupu pro každý 

výrobek či materiál individuálně. 

Politika společnosti preferuje využívat nevratné obalové prostředky co nejméně. 

Vratné obalové prostředky nabízí možnost pro optimalizaci logistického řetězce díky 

spolupráci všech zainteresovaných stran. Zároveň využívání vratných obalových prostředků je 

součástí firemní environmentální politiky. Životní cyklus vratných obalových prostředků 

je začleněn do environmentálního systému řízení podle normy ISO 14001. 

Pro vypracování této práce jsou použity pouze údaje o zákaznických vratných obalech, 

neboť se jedná o analogickou problematiku a postup optimalizace bude obdobný. 

3.1. Materiálové plánování a softwarová podpora 

Materiálové plánování sériové výroby je řešeno v rámci celého koncernu za pomoci 

ERP systému SAP R/3. Tento systém automaticky přejímá objednávky zákazníků 

prostřednictvím toků EDI, kdy jsou následně přepočítávány prostřednictvím kusovníku 

polotovarů a hotových výrobků na materiálové potřeby komponent. V případě potřeby jsou 

generovány objednávky na materiál v podobě plánů dodávek nebo požadavků na objednávku 

pro dodavatele. Ty odcházejí automaticky prostřednictvím EDI nebo emailových objednávek 

jednou týdně. 

V podniku rozlišujeme tři stupně komponent ve výrobním procesu: 

 ROH – jedná se o surový materiál určený pro výrobu; 

 HALB – polotovar, ještě nehotový rozpracovaný výrobek; 

 FERT – hotový výrobek určený k prodeji. 
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Pro lepší kontrolu jsou každý týden vytvářeny týdenní výrobní plány jednotlivých 

výrobních skupin hotových výrobků pro každou Focus Factory zvlášť za využití aplikací 

kancelářské sady MS Office. Výrobní plány jsou distribuovány jak přímo do výroby, 

tak i k obalovým koordinátorům, kteří je využívají pro své plánování obalových prostředků. 

Jednotlivé závody mají své ERP systémy propojeny za pomoci Business Warehouse 

řešení od společnosti SAP. Tímto způsobem mají všichni zaměstnanci přístup k materiálovým 

a výrobkovým datům napříč všemi závody v případě potřeby výpomoci nebo k analyzování 

dat pro vyšší management. 

Pro podporu byly pro závod vytvořeny i další specifické informační systémy. Tyto 

podpůrné informační systémy jsou využívány pouze ve Frenštátě p. R.. Jedná se o databázové 

aplikace v prostředí MS Access: 

 Balící specifikace – databáze sdružující balící specifikace pro zákaznické 

i dodavatelské balení. 

 Chybějící a blokované díly – databáze pro přednostní uskladnění příchozích 

dílů a vedení evidence nejasných příjmů z hlediska označení, kvality, atd. 

 Neshody – databáze pro evidenci neshod při příjmu surového materiálu. 

 Skladové zásoby – databáze pro analýzu zásob vedených v systému SAP. 

 Zvláštní jízdy – databáze pro evidenci zvláštních jízd a přehledné dohledání 

vzniklých vícenákladů s těmito jízdami. 

 Zvláštní uvolnění – evidence uvolnění nestandardních projektových materiálů 

do výroby. 

3.2. Balící specifikace 

Podnik dělí balící specifikace na tři druhy. První z nich je dodavatelská balící 

specifikace. Jsou to specifikace balení surových materiálů (ROH), které podnik potřebuje 

pro svou výrobu. Dodavatelské balící specifikace jsou navrhovány dodavateli za dodržení 

přesně stanovených pravidel popsaných v tzv. Supplier Manual Logistics. 

Druhou kategorií jsou zákaznické balící specifikace, které jsou ve většině případů 

navrhovány přímo zákazníky pro vyráběné výrobky a závodem ve Frenštátě p. R. jsou pouze 

připomínkovány a korigovány. 

Třetí kategorií vyplývající z rozdělení materiálů je balení nedokončené výroby – 

polotovarů. Toto balení slouží k ochraně polotovarů při transportaci mezi jednotlivými 



 

31 

etapami výrobního procesu a k uchování při časových prodlevách výroby. Jsou zde především 

využívány interní obalové prostředky, které jsou nakupovány materiálovými plánovači a 

zůstávají po celou dobu ve vlastnictví firmy Continental. V současné době však proces 

obstarávání těchto obalových prostředků není nijak směrnicově ošetřen. Vlivem tohoto je tok 

těchto interních obalů dosti nepřehledný. Tyto obaly jsou známy také svou velkou ztrátovostí, 

což značně stěžuje účel, ke kterému jsou zamýšleny. 

Obalové materiály využívané k přepravě jak materiálů, tak hotových výrobků musejí 

splňovat vždy tyto parametry: 

 rezistentní vůči teplotám; 

 rezistentní vůči korozi a prachu; 

 chemicky neutrální; 

 pevné; 

 rezistentní vůči tlaku. 

Zároveň každý obalový materiál musí splňovat dodatečné podmínky, které jsou 

důležité při manipulaci, expedici a skladování: 

 jsou používány pouze neponičené obaly; 

 obalové jednotky jsou standardizované; 

 jednoduše stohovatelné, aby šetřily místo; 

 navrženy pro automatickou manipulaci; 

 minimální dynamický stohovatelný faktor = 2 (1 + 1); 

 maximální váha na paletě je 1000 kg; 

 maximální váha jedné obalové jednotky je 15 kg. 

Příloha č. 1 je příkladem balící specifikace pro projekt IBS 2009 definované 

zákazníkem. Tuto balící specifikaci navrhl zákazník a na základě schválení logistickým 

oddělením závodu byla přijata pro konkrétní typ výrobku. Každá balící specifikace může 

obsahovat i tzv. náhradní balení, které je využito v případě nedostatku primárních balících 

prostředků. Toto náhradní balení by se nemělo příliš lišit od původně dohodnutého, především 

zachovávat naprosto stejné vlastnosti v ochraně při manipulaci s výrobky. A musí být opět 

schváleno všemi zúčastněnými stranami (zákazníkem/dodavatelem a závodem).
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3.3. Koordinace vratných zákaznických obalů 

3.3.1. Nákup obalových prostředků 

Koordinace vratných zákaznických obalů ve vlastnictví závodu je v současné době 

ošetřena pracovním návodem PNE16331C z 20. 12. 2011. 

Prvním krokem pracovního návodu pro koordinaci vratných obalů je rozhodnutí, zda 

bude vratné balení ve vlastnictví závodu nebo přímo zákazníka. Tato informace je stanovena 

na základě dohody mezi logistickým, nákupním oddělením závodu a zákazníkem již na úrovni 

balící specifikace. Druhým rozhodujícím faktorem je stanovení oběhového množství, které je 

v současné době standardizováno takto: 

 2 týdenní zásoba v závodu + 2 týdenní zásoba u zákazníka + 2 týdenní zásoba 

v přepravovaném množství (množství na cestě) 

Ke stanovení konečného množství obalového materiálu dochází po zjištění frekvence 

dodávek výrobků k zákazníkovi, objednávaného množství, a zda bude potřeba dokládat 

prázdnými obaly dodávky pro zachování balící specifikace. Stanovené množství je porovnáno 

se zásobou na skladě v rámci varianty obalového materiálu vlastněného závodem. Pokud je 

zásoba nedostatečná, je potřebné, aby oddělení nákupu objednalo chybějící vratné obaly 

pro závod. V případě vlastnictví zákazníkem je vyslán požadavek na poskytnutí 

odpovídajícího množství. Daná balící specifikace je předána i na spedici KHD s.r.o. jako 

dodavatele přepravní a mycí služby pro firmu Continental ve Frenštátě p. R. 

Příjem nově nakoupeného obalového množství je uskladněn na oddělení příjmu 

do systému v transakci MB1C, která slouží pro příjem veškerého materiálu. Odlišení nově 

přijatých obalových prostředků je zajištěno použitím speciálního typu pohybu (561) v této 

transakci. 

Obr. 3.2 Zobrazení položky příjmu obalového materiálu E2 s  pohybem 

561. Zdroj: Podnik.  
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Každému zákazníkovi je přidáno automatické obalové konto v systému SAP 

(transakce RL01), které slouží pro evidenci obalů k danému projektu. V ideálním případě by 

mělo toto konto evidovat pohyb všech obalových jednotek k výrobkům, neboť dochází k jeho 

automatickému navýšení v případě příjmu do systému SAP balícími koordinátory a odpisu 

v případě vývozu logistickými disponenty. 

Transakce RL01 – založení účtu vratných obalů 

Do transakce se zaznamenávají tyto konkrétní data: 

 Vratný obal – přesný název obalu 

 Lokace – identifikační označení závodu 

 Partner pro výměnu – identifikační označení zákazníka/dodavatele 

 Účetní okruh – údaj významný pro účtárnu 

 Platí od – datum začátku používání obalového konta 

Po uložení těchto dat je potřeba zkontrolovat, zda byly automaticky doplněny obě 

relace partnera (dodavatel i zákazník) a poznamenat si číslo účtu vratných obalů. 

Obr. 3.3 Transakce RL01. Zdroj: Podnik.  
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Obr. 3.4  Přehled nastavení účtu (transakce RL02). Zdroj: Podnik. 

Stav konta včetně pohybů (příjmu a expedice) je možno kontrolovat přes transakci 

RL17A. Všechny tyto pohyby jsou načítány automaticky v ERP systému SAP přes logistické 

zakázky. Logistickou zakázkou rozumíme manuální vložení příjmu nebo automatizovaný 

vývoz obalových prostředků v závodu. 

Transakce VA01 – založení logistické zakázky 

 Druh zakázky – pro vratné obaly je vytvořena specifická zakázka ZZLB 

 Prodejní organizace, Cesta odbytu, Obor – jsou specifická pro závod 

Frenštát p. R. 

 Zadavatel zakázky – identifikační označení zákazníka 

 Příjemce materiálu – identifikační označení příjemce materiálu, pozor může 

být jiné než zadavatel zakázky (např. jiná lokace na straně zákazníka) 

 Číslo objednávky – identifikační číslo objednávky, která byla vytvořena 

pro daný výrobek a pod kterou si součástku objednává zákazník u firmy 

Continental 
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Obr. 3.5 Transakce VA01 – založení zakázky pro vratné obaly. Zdroj: Podnik.  

Transakce RL17A  - přehled účtovacích pohybů jednotlivých kont 

Jednoduchá transakce, která je omezitelná několika parametry (viz obrázek 3.6). 

K nejčastějšímu a nejjednoznačnějšímu omezení dochází při zadání čísla konta obalového 

prostředku. Výsledná sestava zobrazuje přehled účtovaných pohledů zvoleného konta. 

 

Obr. 3.6 Transakce RL17A. Zdroj: Podnik.  
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Obr. 3.7 Přehled pohybů – výstup transakce RL17A. Zdroj: Podnik.  

V případě vzniklého inventurního rozdílu je možno upravit konto o změny v transakci 

RL11. Všechny ostatní standardní změny jsou prováděny přes logistické zakázky. 

Obr. 3.8 Transakce RL11 –  zaúčtování pohybu na konto vratného obalu. 

Zdroj: Podnik.  
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Koordinace obalů je řešena dvěma logistickými skupinami: 

 Balícími techniky – v počtu 4 zaměstnanců firmy se tato skupina stará o návrh 

balení a balící specifikace pro všechny projekty vyráběné v závodu 

Continental. Zároveň zodpovídají za správné nastavení balení ke každému 

hotovému výrobku v systému SAP. Jejich kompetence jsou rozdělené 

na zákaznické a dodavatelské obalové prostředky. 

 Balící koordinátory – v počtu 4 zaměstnanců firmy obstarává tato skupina 

každodenní operativu s obalovými prostředky: 

 objednávání obalů u dodavatelů/zákazníků; 

 koordinace mytí obalů; 

 kalkulace potřebných kapacit s výrobními plány; 

 reklamace obalových kont v případě rozdílů; 

 příjem obalových prostředků do systému SAP. 

Tyto dvě skupiny spolu úzce spolupracují jakožto i s ostatními logistickými skupinami 

zaopatřující dodavatelskou nebo zákaznickou logistiku či s celním oddělením. Oddělení 

balících specialistů vede vedoucí útvaru, který je přímo zodpovědný vedoucímu centrálního 

oddělení logistiky v závodu. 

3.3.2. Expedice obalových prostředků 

Při používání obalových prostředků k zabalení a expedici hotové výroby dochází 

k odpisu obalových prostředků v systému SAP vždy při vytvoření vývozu k zákazníkovi 

příslušným logistikem. 

Referenti logistiky vyváží na základě naplánované zákaznické zakázky v SAP 

po obdržení potvrzení od plánovačů výroby. Vývoz probíhá přes vytvoření dodacího listu. 

Do dodacího listu se natahuje vyvážené množství, které je zabaleno do obalových prostředků. 

Obalové prostředky jsou přiřazeny v SAP pomocí balící specifikace, která tímto umožní 

logistikovi automatické balení expedovaného množství. V případě, že není v SAP balící 

specifikace k dispozici je disponent povinen výrobky zabalit manuálně do typu balení, které 

bylo domluveno. Tento případ nastává především při expedici vzorků nebo u náběhu nových 

projektů. 

Po zabalení expedovaného množství v SAP a uzavření dodacího listu jsou použité 

obalové prostředky automaticky odepsány z konta vratných obalů. Dodací list putuje na celní 
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oddělení, které na základě zaznačené volumetriky objednává přepravu a na oddělení expedice, 

které podle seznamu obalových prostředků expedované výrobky zabalí.  

 

Obr. 3.9  Přehled odpisů obalů z  konta –  ReferDokl obsahuje číslo 

dodacího listu. Zdroj: Podnik.  

3.3.3. Příjem a reklamace obalových prostředků od 

zákazníka 

K příjmu obalových prostředků, které se navracejí do interního koloběhu od zákazníka 

špinavé, dochází se zpožděním. Zákaznické dodací listy jsou obdrženy od myčky KHD s.r.o. 

Tudíž zákaznický dodací list neputuje přímo od zákazníka do firmy Continental, ale nejprve 

s dodávkou do myčky KHD s.r.o. a následně jsou hromadně přeposlány spolu s transportem 

obalových prostředků na celní oddělení firmy Continental, které je předává obalovým 

koordinátorům. 

Obaloví koordinátoři provádějí příjem na základě dodacího listu do SAP pomoci 

transakce VL01N na obalové konto, které bylo přiděleno zákazníkovi a projektu. V případě, 

že se množství uvedené na zákaznickém dodacím listu liší od skutečně dodaného množství 

na myčku KHD s.r.o. naskenují balící koordinátoři chybný zákaznický dodací list spolu se 

zápisem o rozdílu, který obdrží rovněž od myčky KHD s.r.o. a za pomocí emailové 

komunikace reklamují rozdíl se zákazníkem. Je totiž potřeba, aby byl množstevní soulad 

na obou stranách v obalových kontech. 
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Obr. 3.10  Transakce VL01N –  navedení zákaznického dodacího listu 

na obalové konto. Zdroj: Podnik.  

 

Obr. 3.11 Transakce VL01N zápis zákaznického dodacího listu. Zdroj: Podnik  
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3.4. Toky obalů v závodu 

Výroba si objednává obaly přímo u myčky společnosti KHD s.r.o. pro své potřeby. 

Řídí se výrobním plánem, který je mezi jednotlivými směnami předáván. Výrobní plán je 

vytvářen na základě zákaznických odvolávek ze SAP. 

Každá Focus Factory má své oddělení plánovačů výroby, kteří sestavují týdenní plán 

pro všechny projekty spolu s logistiky zákaznického oddělení. Každý pracovní den kontrolují 

plánovači s logistiky vyrobené množství s odvolávkami zákazníka a dodržování dohodnutého 

plánu. Logistici jsou tím článkem, který ví zákazníkovy požadavky nejlépe. Plánovači 

transformují tyto získané informace do výrobních plánů, které posílají minimálně jednou 

denně na všechny vedoucí směn spolu s dalšími instrukcemi např. náhradního balení 

a přesného časového harmonogramu výroby v případě skluzu dodávek k zákazníkovi. 

Vedoucí směn kontrolují tyto plány s již vyrobeným množstvím na své směně a řídí 

výrobní varianty v průběhu směny na základě těchto emailových plánů. Plány reflektují data 

v SAP a každý požadavek na výrobu musí mít otevřenou výrobní zakázku u dané varianty 

výrobku tak, aby šly výrobky bez problému odvést na sklad či expedici. Toto potvrzuje shodu 

emailové komunikace s elektronickými odvolávkami od zákazníků, které chodí pomoci EDI 

transferů zákaznických plánů dodávek vždy na začátku pracovního týdne v pondělí. 

Na začátku směny jsou dle pracovních norem ustanoveny množství, které budou 

za danou směnu vyrobeny a dle tohoto jsou počítány obalové prostředky, které je potřeba 

zajistit. Zajišťují se všechny druhy a typy obalových prostředků, tedy i vratné obalové 

prostředky z myčky pokud jich není dostatek pro celou směnu. Objednávání vratných 

obalových prostředku je v kompetenci vedoucích směn, kteří je objednávají z myčky pomocí 

emailových objednávek v prostředí SAP poštovního klienta. V tomto klientu je nastavena 

univerzální adresa, na kterou objednávka putuje na myčce společnosti KHD s.r.o. Jedná se 

v podstatě o krátkou zprávu se seznamem obalových prostředků, které jsou potřeba umýt a 

časem. Vzhledem k pravidelným svozům obalů z myčky objednávají vedoucí směny obaly 

na přesné časové intervaly. Tímto se zamezuje hromadění nepotřebného obalového materiálu 

ve výrobě. Neboť obalové prostředky mají přesně určené umístění, kde se smí nacházet dle 

pravidel 5S. V případě před dodání obalů by mohlo dojít k hromadění obalů nebo by 

nemusely být přijaty do výroby. V tomto případě dochází k riskování situace uskladnění obalů 

na volném prostranství, kde by se mohly zašpinit a tím porušovat normy čistého a 

antistatického výrobního prostředí. Opačným případem nastává pokud, je vratných obalových 
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prostředků nedostatek. V tomto případě jsou počty domlouvány telefonicky na každé svozné 

kolečko mezi závodem a myčkou. Pokud nejsou poskytnuty zákazníkem nebo jiným 

závodem, který souhlasí s výpomocí vratných obalů dodány včas, musejí být výrobky baleny 

do tzv. náhradního balení, které je navrženo balícími specialisty se souhlasem zákazníka 

pro tyto případy. Náhradní obalové prostředky jsou voleny právě ty, kterých je nadbytek, 

nebo nejsou používány žádným jiným projektem.  

3.5. Mytí obalů 

Mytí obalů je zprostředkováno externí firmou. Společnost KHD s.r.o. si pronajímá 

areál o rozloze 2.000 m
2
 ve vzdálenosti 900 m od závodu firmy Continental. Tato myčka je 

vybavena dvěma mycími linkami, jež slouží k mytí vratných obalů. Jsou zde myty pouze 

obalové prostředky firmy Continental. Areál na základě dohody mezi oběma společnostmi 

slouží i jako externí sklad obalového materiálu, který není v současnosti potřebný. Z tohoto 

důvodu se jeví myčka jako velmi chaotická kvůli promíchání potřebných a ve výrobě 

používaných obalových prostředků s těmi nepotřebnými. 

Vratné obaly jsou přepravovány do mycího zařízení přímo od zákazníka. Transport je 

buď organizován přímo zákazníkem, nebo firmou Continental podle dodací podmínky, která 

doveze prázdné a neumyté obaly do areálu myčky. Zde jsou roztříděny a spočítány. V případě 

množstevního nebo obsahového rozdílu dodávky je proveden zápis přímo na originál 

dodacího listu, který dodávku provází. Následně jsou obaly umyty a zapečetěny proti vniku 

nečistot. 

Mytí obalů je objednáváno závodem přes systém SAP a do mycího zařízení putuje 

ve formě formuláře se specifikovanými požadavky. Myčka nemá žádný stálý informační 

systém, který by podporoval její chod. Celý proces je řízen těmito fyzickými dokumenty: 

 dodací list dodaný od zákazníka; 

 zápis do evidenčního listu o příjmu; 

 zápis o neshodě dodávky; 

 zápis do evidenčního listu o počtu umytých obalů za směnu a doby trvání; 

 objednávky ze strany firmy Continental; 

 zápisu do evidenčního listu o expedici obalového materiálu. 

V průběhu mytí obalů si pracovníci myčky zaznamenávají počet umytých obalů a 

dobu, kterou k mytí potřebovali. 
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 Zpětný svoz umytých obalů je realizován v pravidelných intervalech každou 1,5 

hodinu. 

3.6. Šetřené vratné zákaznické obalové prostředky 

Po dohodě se zadavatelem práce řeší diplomová práce vratné obalové prostředky 

výrobní haly I, která byla vybrána jako testovací subjekt projektu optimalizace. Těmito 

obalovými prostředky jsou: 

 KLT6429 – polypropylenová přepravka o rozměrech 59,4 x 39,6 x 28 cm 

 BOX_780 – polypropylenová Volvo přepravka o rozměrech 60 x 40 x 20 cm 

 DECKEL_781 – VOLVO víko 61 x 41 x 2 cm 

 3106148 – polypropylenová přepravka BMW o rozměrech 60 x 40 x 15 cm 

 112580 – polypropylenová přepravka o rozměrech 40 x 30 x 17 cm 

 TRAY_IBS - vratný blistr pro projekt IBS 2009 

 BOX_VW_ECKSM – černá EGB přepravka ECKSM 60 x 40 x 16 cm 

 BLISTER_VW_ECKSM – blistr pro ECKSM 56 x 37 x 7 cm 

 BOX_ECKSM – černá EGB přepravka ECKSM 60 x 40 x 16 cm 

 BLISTR_ECKSM – blistr pro ECKSM 56 x 37 x 7 cm 

 E2 – černá EGB přepravka 60 x 40 x 18 cm 

 BLISTER_SCANIAS7 – blistr pro projekt Scania S7 

Tyto obalové prostředky jsou využívány k balení hotových prostředků na hale 

středisky 605 a 805 pro konečné zákazníky BMW, Daimler, Ford, PEM a Scania. 

Čisté obalové prostředky jsou přepravovány přímo do výrobní haly I v pravidelných 

intervalech z myčky. Zde jsou jednotlivé palety roztřízeny a zaslány na středisko, které si 

obaly objednalo. 
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Obr. 3.12 Mapa závodu Continental ve Frenštátě p. R. – rozmístění hal; 

Zdroj: Podnik.  

Každá dodávka čistých obalů se navrací do firmy spolu s originálem dodacího listu 

od zákazníka. Tento dodací list musí obsahovat razítko myčky, že byla zásilka špinavých 

obalových prostředků převzata v korektním množství. V případě rozdílu je zanesena 

poznámka o rozdílu množství mezi dodávkou a dodacím listem zaměstnancem myčky. Tímto 

způsobem jsou uvědomeni balící koordinátoři o potřebě reklamace dodávky z důvodu 

inventurních rozdílů obalových kont. Dodávka je přijata navedením balícími koordinátory do 

systému SAP na logistickou zakázku a tím i do obalového konta. 

Obalové prostředky jsou přepraveny z oddělení expedice na potřebná střediska, kde 

jsou ustavena na předem smluvená a označená místa. V současné době jsou obalové 

prostředky objednávány na základě plnění výrobního plánu v pravidelných intervalech 

na každou 8mi hodinovou směnu nepřetržitého výrobního běhu. V průběhu směny jsou brány 

z označených míst k použití. 
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4. Analýza a návrh procesu manipulace s vratnými obaly 

4.1. Metodika a cíl projektu optimalizace 

4.1.1. Výběr metodiky 

Po prostudování dostupných metodik pro optimalizaci a reengineering podnikových 

procesů byla pro vypracování diplomové práce vybrána metodika BPI – Business Process 

Improvement postupného zlepšování. Neboť v prostředí podniku nelze za současných 

podmínek a nastavení procesů použít metodiku BPR – Business Process Reengineeringu, 

které by požadovala úplnou rekonstrukci strategického procesu od základu. K provedení 

optimalizace bude použito modelačních nástrojů ARIS podle profesora A. W. Scheera, který 

kromě věcné úrovně problematiky implementuje i úroveň zpracování dat.  

Řešení projektu optimalizace pomocí této metodiky je následující: 

 Monitorování současného procesu – monitorování a popis současného procesu. 

 Analýza slabých míst procesu – vytipování současných slabých míst procesu. 

 Odstranění slabých míst – navržením zlepšení. 

 Definování a sestavení plánu implementace konečných náprav. 

 Dokumentace. 

4.1.2. Strategické faktory a cíle 

Firma Continental se zabývá výrobou dílů pro automobilový průmysl. Proces 

manipulace s vratnými obaly je podpůrným procesem k hlavním výrobním procesům 

podniku. Problematika a nedostatky stávajícího procesu manipulace s vratnými obaly 

v podniku Continental byla poprvé diskutována vedením a vedoucími zaměstnanci na podzim 

roku 2011. Snaha o nápravu situace byla prosazena na začátku roku 2012 jako jeden 

s důležitých cílů organizace. V létě 2012 pak byl ustaven projekt optimalizace řízení 

obalových prostředků v závodu. 

Stávající proces a řešení problematiky bylo shledáno jako nedostatečné především 

díky materiálovému nesouladu, který při současné konfiguraci procesu vzniká. K největším 

nesouladům v počtech obalového materiálu dochází v současné době při mytí, jelikož firma 

obstarávající mytí obalů nemá dostačující způsob evidence skladovaných obalů (viz 

kapitola 3.5). 
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Druhou oblastí, ve které dochází k množstevnímu nesouladu je tok přímo od 

zákazníků. Vyskytují se totiž případy nesouladu počtů obalů uváděných na dodacím listu 

od zákazníka a skutečně dodaným množstvím. Tyto nesoulady sice jsou odhalovány 

pracovníky myčky, kteří jako první v řetězci nesoulad odhalí přepočítáním obalů. Tento 

nesoulad je řešen reklamací dodávky a dodacího listu u zákazníka vždy individuálně 

k danému měsíci, což způsobuje prodlení v nápravě množství obalů v oběhu. 

S tímto jsou samozřejmě spojeny i náklady, které podniku vznikají při stávajícím 

procesu a jeho nedokonalostech. Podnik v mnoha případech musí sestavovat náhradní balení 

pro výrobky při chybějícím originálním balení či hradit zvláštní jízdy s výrobky k zákazníkům 

v případě opoždění výroby. V případě nedostatečného množství obalů, ať už zničením nebo 

jejich faktickou ztrátou je podnik nucen organizovat nestandardní transporty obalů 

od zákazníků na vlastní náklady. 

Třetím strategickým faktorem, který naznačuje potřebu optimalizace procesu je čas. 

Stávající proces je časově nevýhodný především pro obalové koordinátory, kteří jsou 

zodpovědní za dostatek obalových prostředků ve výrobním procesu a firemním koloběhu. Je 

tomu tak díky předchozím dvěma faktorům – množstevním nesouladům a nákladové 

problematice. Každý z vyskytlých problémů je řešen individuálně a operativně na každodenní 

bázi. Další časová prodleva přichází v podobě ručního zadávání dat do systému s každou 

dodávkou obalových prostředků. 

Za těchto předpokladů byl stanoven cíl vedoucími pracovníky oddělení logistiky firmy 

Continental Automotive Czech Republic s.r.o. v optimalizaci pracovního procesu ve snaze 

napravit strategické faktory a ušetřit jednak finanční náklady, tak i čas pracovníkům. Vedení 

společnosti si klade za cíl i zkvalitnění informačního systému a datových toků mezi 

jednotlivými úseky procesu, jakožto i dodržení smluvních povinností firmy KHD s.r.o. jako 

dodavatele mycí služby. 

 

Obr. 4.1 Hlavní důvody projektu optimalizace.  

Optimalizace 

manipulace 

s vratnými obaly 

Ztrátovost vratných obalů 

Tvorba náhradního balení 

Vznik vícenákladů 

Neproduktivní využití času 
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4.1.3. Řešitelský tým 

Veškerá organizační stránka tohoto projektu optimalizace procesu manipulace 

s vratnými obaly byla předána na logistické oddělení jako hlavního majitele procesu. Manažer 

logistiky jmenoval hlavním koordinátorem projektu optimalizace, vedoucí balících 

specialistů. Vzhledem k rozdělení pracovníků na balící techniky zabývající se pouze 

zákaznickými nebo dodavatelskými obalovými prostředky je projekt optimalizace po 

návrhové stránce řešen dvěma pracovnicemi oddělení balících techniků, které se zabývají 

vratnými zákaznickými obaly. Veškeré kroky jsou konzultovány s výrobními plánovači 

jednotlivých středisek, tak aby proces optimalizace byl co nejhladší a také s pracovníky 

expedice a myčky. Za implementaci navržených optimalizačních kroků pak zodpovídají 

jednotliví vedoucí pracovníci konkrétních výrobních oddělení a myčky společnosti KHD s.r.o. 

 

Obr. 4.2 Organizační schéma logistického oddělení. Zdroj: Podnik.  

Souběžně se zadáním tohoto projektu bylo navrženo i vypracování této diplomové 

práce na tuto problematiku jako podpůrný materiál pokrývající analytickou složku 

optimalizace projektu autorkou. 

4.1.4. Harmonogram projektu optimalizace 

Se zadavatelem projektu optimalizace byl dohodnut tento plán postupu vypracování 

diplomové práce: 
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Tab. 4.1 Harmonogram optimalizace.  

Datum Oblast Zúčastnění pracovníci 

Listopad 2012 Zmapování problematiky myčky 

a nastínění problematiky 

Vedoucí útvaru balících 

specialistů 

Prosinec 2012 až leden 2013 Zmapování problematiky 

výrobních oddělení 

Vedoucí útvaru balících 

specialistů a balící technici 

Prosinec 2012 až leden 2013 Analýza procesu manipulace  

Leden až únor 2013 Sběr dat  

Únor 2013 Navržení testovacího oddělení Vedení společnosti 

Únor 2013 Navržení obalových karet  

Březen 2013 Spuštění řízení obalů obalovými 

kartami 

Pracovníci testovacího oddělení, 

myčka 

Duben 2013 Dokumentace Vedoucí útvaru balících 

specialistů a balící technici 

Březen až září 2013 Implementace nových 

informačních systémů 

IT oddělení, balící technici, 

pracovníci zainteresovaných 

oddělení 

4.2. Konceptuální modely procesů 

4.2.1. Procesy balících koordinátorů 

a. Kontrola dostupných obalů 

Model každodenní práce balících koordinátorů spojené se získáváním množství 

potřebných a dostupných balících jednotek lze znázornit takto: 
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ZJištění stavu zásob 
vratných obalů

Informace
SAP

Informace
Výrobní 

plány

Zápis dat do XLS 
souboru

Zápis dat do XLS 
souboru

Je zásoba 
dostatečná?

Oznámení o 
dostatečné zásobě 

příslušným 
oddělením

Kontrola výrobních plánů

Objednání u zákazníka

Vytvoření 
objednávky

Informace
Z XLS 

souboru

Potvrdi zákazník 
celou dodávku?

Zápis dat do XLS 
souboru o dodávkce

Požadavek na výrobu a 
myčku o přepočítání zásob

Byly nalezeny extra 
obaly?

Zápis dat do XLS 
souboru

Komunikace s ostatními 
závody zda mohou 

poskytnout obaly pro 
výrobu

Informace
Evidence 

obalů

Ne

Ano

Ne

Emailova a 
telefonicka 
komunikace

Ano

Ne

Ano

Emailova a 
telefonicka 
komunikace

Emailova a 
telefonicka 
komunikace

VýstupVstup Proces

Obr. 4.3 Konceptuální model každodenní kontroly a objednávání obal ových 

prostředků .  
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b. Zápis dodávky obalových prostředků do systému 

Obdržené dodávky obalových materiálů jsou hromadně naváděny pracovnicemi 

balícího oddělení do SAP v pravidelných intervalech, tak jak jsou dostávány z myčky: 

Obdržení dodacích listů
Dodací list - 

interní 
poštou

Liší se dodané 
množství od 
vykázaného?

Zápis neshody do databáze

Zápis v databázi 
neshod

Informace
Dodací list

Zápis skutečného množství 
do SAP

Zápis dodávky do 
SAP

Ano

Zápis dodávky do 
SAP

VýstupVstup Proces

Ne

Informace
Dodací list

Obr. 4.4  Popis zápisu dodávky do systému SAP. 

c. Reklamace stavu konta 

Reklamace dodávek prázdných vratných zákaznických obalů je podprocesem evidence 

obalových prostředků do SAP a častým případem: 

Obdržení měsíčního výpisu 
konta zákaznické evidence

Informace
Seznam 

dodávek v 
rámci konta

Liší se stavy kont?

Kontrola databáze neshod 
a obdržených dodacích listů

Informace
Databáze 
neshod

Vytvoření reklamace

Zápis reklamace do 
zákaznického 

portálu

Emailová 
komunikace o 

shodě kont

VýstupVstup Proces

Ne

Informace
Dodací list

Ano

Obr. 4.5  Reklamace stavu konta obalových prostředků.  
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4.2.2. Procesy výrobního oddělení 

a. Plánování obalů na směnu 

Kroky podnikané zaměstnanci výroby pro zajištění obalových prostředků pro směnu: 

Kontrola výrobního plánu 
na směnu

Informace
Email s 

výrobním 
plánem

Výpočet potřebného 
obalového materiálu na 

směnu

Kontrola stavu obalů na 
hale

Předání informace 
operátorům

Dostupné množství

VýstupVstup Proces

Potřebné množství

Informace
Data z 

předchozí 
směny

Liší se dostupné a 
potřebné množství na 

směnu?
Ne

Vytvoření SAP objednávky 
pro umytí potřebných 

obalů

Ano

Informace
Množství 

chybějících 
obalů

SAP objednávka pro 
myčku

 

Obr. 4.6 Počítání a objednávání potřebného množství  obalů na směnu.  
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4.2.3. Procesy myčky 

a. Obdržení dodávky špinavých obalů 

Obdržení dodáky obalů od 
zákazníka

Informace
Dodávka, 
dodací list

Liší se počty?

Přepočítání dodaných 
obalů

Informace
Dodávka

Poznačení neshody na 
dodací list

Zápis neshody na 
dodací list

Zápis do knihy 
příjmů

VýstupVstup Proces

Ne

Informace
Dodávka, 
dodací list

Ano

 

Obr. 4.7  Konceptuální diagram obdržení dodávky.  

b. Příjem objednávky k umytí obalů a mytí obalů 

Obdržení objednávky na 
mytí obalů

Informace
Email se SAP 
objednávkou

Je dostatek čistých 
obalů?

Kontrola umytého množství
Informace

Stav skladu, 
výkaz myčky

Pokyn k expedici

VýstupVstup Proces

Ano

Informace
Rozdíl v 

množství
Umytí obalů a zabalení

Je dostatek špinavých 
obalů?

Ne

Ano

Emailová 
komunikace o 

nedostatku obalů
Ne

Expedice

Zápis na evidenční 
list a potvrzení do 

Continentalu

Zápis na evidenční 
list

 

Obr. 4.8  Konceptuální diagram procesu myt í obalů na myčce.  
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4.3. Sběr dat 

Sběr dat započal v říjnu 2012 při zadání této práce diskuzí o problematice s vedoucí 

oddělení balících specialistů. Následně byla domluvena první schůzka v listopadu 2012 

na myčce KHD s.r.o. Při této schůzce byl zmapován areál mycího zařízení a jeho stav. Každý 

týden byla stanovena schůzka mezi představiteli projektu optimalizace a zástupci KHD s.r.o. 

pro diskuzi ohledně operativních záležitostí s možností diskutovat o nápadech a možných 

zlepšeních na myčce. 

Dále probíhaly i interní konzultace v podobě pravidelných týdenních schůzek o dalším 

postupu projektu a potřebných krocích na nadcházející týden. Veškeré kroky byly také 

mapovány v emailové komunikaci mezi účastníky, která plnila protokol projektu. 

Samotný sběr dat pro potřeby diplomové práce probíhal především na mycím zařízení 

a z výrobních dat. Pro model byly vybrány měsíce leden a únor 2013 jako vzorové měsíce, 

neboť se v nich nevyskytují žádné státní svátky a odvolávky zákazníků jsou ustálené díky 

dodávkám před Vánoci spolu s přípravou na jarní sezónu zvýšených prodejů automobilů. 

Data z myčky KHD s.r.o. byly sbírány v podobě údajů z mycích karet, které jsou 

vypisovány při každé směně mytí všech obalů přímo na myčce. Tím je pokryt úsek četnosti 

objednávání a doby trvání mytí jednotlivých řešených obalů. 

Vzhledem k tomu, že objednávky na umytí obalových prostředků jsou řešeny pomocí 

emailové pošty v SAP jednotlivými předáky ve výrobě. Nebylo získání věrohodných dat 

ze strany firmy Continental jednoduché. Proto byla zvolena kombinace dvou zdrojů tak, 

aby byla zajištěna integrita dat. Prvním z nich jsou data z expedičních karet myčky KHD s.r.o. 

do kterých jsou zapisovány všechny exporty směrem do firmy Continental. Druhým zdrojem 

jsou výrobní plány jednotlivých linek a potřeby od zákazníků. Tento zdroj musel být 

přepočítán na základě balící specifikace stanovující potřebné vratné obalové prostředky. 

Porovnáním těchto dvou zdrojů došlo ke zjištění potřeby obalových prostředků ze strany 

firmy Continental. 

Provoz ve firmě Continental je jak osmi hodinový, tak i dvanácti hodinový dle 

výrobního střediska. Zvolené zkoumané středisko je v osmi hodinovém provozu. Kromě 

výrobních zaměstnanců je na hale přítomen i dispečer, který rozváží materiál a obalové 

prostředky k linkám na předem určené místa tak, aby výroba probíhala hladce.  
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Zaměstnanci firmy KHD s.r.o. na myčce obalů pracují rovněž v osmi hodinových 

směnách. Na ranní a odpolední směně v pracovních dnech je na myčce přítomno 8 pracovníků 

včetně vedoucího směny. Na noční směně a o víkendech je pak pracovníků pouze 5.  

Obaly od zákazníků jsou na myčku přepravovány dle objednávek balících 

koordinátorů v pravidelných intervalech během pracovních dnů. Do firmy Continental jsou 

pak přepravovány čisté obaly jedním sběrným kamionem, který jezdí v pravidelných 

intervalech každých 90 minut. 

4.4. Modely procesů 

V kapitole jsou znázorněny průběhy jednotlivých zkoumaných procesů. Procesy mají 

detailně popsány jednotlivé úkony. Pro tvorbu modelů byl použit softwarový nástroj ARIS 

Business Architect. Pro popis jednotlivých procesů byl zvolen diagram procesního řetězce 

řízeného událostmi. 

V procesních modelech byly využity tyto symboly: 

  Činnost (funkce) v modelu 

  Událost v procesu (značí i začátek a konec procesu) 

 Osoba provádějící nebo spolupracující na činnosti 

   Podmínka větvení OR – buď/nebo 

   Podmínka větvení AND – obě větve musí být provedeny 

Funkce

Událost

Typ pracovníka
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  Dokument nutný nebo vyplývající z prováděné činnosti 

  Funkce/transakce využívaná v SAP 

   Procesní tok 

4.4.1. Model procesu manipulace s vratnými obaly 

Počátečním prvkem pro analýzu procesu manipulace s vratnými obalovými prostředky 

je model celého procesního řetězce, který bude zkoumán. Tento model obsahuje všechny 

procesy, které budou následně popsány procesními mapami a modely průběhu. 

 

Obr. 4.9 Model procesu manipulace s  vratnými zákaznickými obaly.  

4.4.2. Procesní mapy 

Každá mapa procesů obsahuje název procesu a cíl procesu. Dále je uveden druh 

procesu, majitel procesu, uživatel procesu, měření (uvádí, co se měří). Dále pak seznam 

činností - jednotlivé činnosti nejsou popisovány detailně. K činnosti je přiřazeno, kdo nese 

odpovědnost za danou činnost. Ke sledu činností je přiřazen vstup a výstup z těchto činností. 

V závěru mapy se pak nachází parametr zlepšení, který je prvotním návrhem ke zlepšení 

samotného procesu. 
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a. Objednání obalových prostředků u zákazníka 

Tab. 4.2 Procesní mapa objednání obalových prostředků.  

Proces Objednání obalových prostředků u zákazníka 

Cíl Zajištění potřebných obalových prostředků na týdenní výrobní množství 

Druh Podpůrný 

Majitel Oddělení obalových specialistů 

Uživatel Balící koordinátor 

Měření Počet objednávek, čekací doba 

Vstup - Výrobní požadavek 

- Skladové množství 

- Množství v oběhu 

Činnost Výstup 

Kontrola výrobního plánu 

- Obalový koordinátor 

- MS Excel soubor s výrobním plánem 

Zaznamenání výrobních požadavků 

- MS Excel soubor 

Kontrola množství obalů v oběhu 

- Obalový koordinátor 

- Vedoucí směny Conti 

- Telefonát/email 

Zaznamenání počtu obalů v závodu 

- MS Excel soubor 

Kontrola množství na myčce 

- Obalový koordinátor 

- Vedoucí směny KHD 

- Telefonát/email 

Zaznamenání počtu obalů na myčce KHD s.r.o. 

- MS Excel soubor 

Vyhodnocení stavu zásob 

- Obalový koordinátor 

- Telefonát/email 

Propočet potřebných obalů 

- MS Excel soubor 

Vytvoření objednávky 

- Obalový koordinátor 

Objednání obalového materiálu u zákazníka 

- Objednávka SAP – ME2L 

Potvrzení zákazníkem 

- Zákazník 

- Obalový koordinátor 

Potvrzení dodávky zákazníkem 

- Telefonát/email 

Parametr zlepšení Snížení počtu telefonátů/emailů mezi účastníky procesu. 
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b. Plánování obalů 

Tab. 4.3 Procesní mapa plánování obalů.  

Proces Plánování obalů 

Cíl Zajištění potřebných obalových prostředků pro směnu 

Druh Podpůrný 

Majitel Výroba 

Uživatel Vedoucí směny Continental 

Měření Počet objednávek v SAP, čekací doba 

Vstup - Výrobní požadavek 

- Množství v oběhu 

Činnost Výstup 

Kontrola výrobního plánu 

- Vedoucí směny Conti 

- MS Excel soubor s výrobním plánem 

Zaznamenání výrobních požadavků 

- sestavení výrobního harmonogramu 

Kontrola množství v oběhu 

- Dispečer 

Zaznamenání počtu obalových prostředků na 

hale 

- MS Excel soubor 

Vyhodnocení potřebných obalových 

prostředků 

- Vedoucí směny Conti 

- MS Excel soubor 

Propočet potřebných obalů na směnu 

- MS Excel soubor 

Objednání čistých obalových prostředků u 

myčky KHD s.r.o. 

- Vedoucí směny Conti 

Vytvoření objednávky  

- SAP emailová objednávka 

Potvrzení dodávky myčkou KHD s.r.o. 

- Vedoucí směny KHD 

- Vedoucí směny Conti 

Potvrzení dodávky 

- Telefonát/email 

Parametr zlepšení Optimalizace počtu kusů obalových prostředků na paletě a dodávek. 
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c. Mytí obalových prostředků 

Tab. 4.4 Procesní mapa myt í obalových prostředků.  

Proces Mytí obalových prostředků 

Cíl Umytí potřebných obalových prostředků 

Druh Podpůrný 

Majitel Myčka KHD s.r.o. 

Uživatel Vedoucí směny KHD 

Měření Počet mycích cyklů, čekací doba 

Vstup - Požadavek na umytí – objednávka 

- Množství na skladě 

Činnost Výstup 

Kontrola množství 

- Vedoucí směny KHD 

- evidenční list o příjmech a expedicích 

Zjištění zda je v areálu dostatek obalových 

prostředků 

Kontrola umytých obalů 

- Pracovník KHD 

Zjištění zda jsou obalové prostředky již umyté 

Kontrola špinavých obalů 

- Pracovník KHD 

Zjištění zda jsou obalové prostředky špinavé 

Převoz špinavých obalů k myčce  

- Pracovník KHD 

Obalové prostředky jsou nachystány k mytí 

Mytí obalových prostředků 

- Pracovník KHD 

Čisté obalové prostředky 

- Zápis do evidenčního listu 

Převoz obalů na sklad 

- Pracovník KHD 

Všechny potřebné obalové prostředky jsou čisté 

Parametr zlepšení Zlepšení evidence o stavu obalových prostředků. 

d. Evidence zákaznických dodacích listů do SAP 

Z důvodu lepší přehlednosti jsou evidence a reklamace dodávek rozpracovány ve dvou 

procesních mapách. 

Tab. 4.5 Procesní mapa evidence zákaznických dodací ch listů do SAP.  

Proces Evidence zákaznických dodacích listů do SAP 

Cíl Zaevidování dodávky špinavých vratných obalových prostředků 

Druh Podpůrný 

Majitel Oddělení balících specialistů 

Uživatel Obalový koordinátor 
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Měření Počet zaevidovaných listů, časová prodleva 

Vstup - Zákaznický dodací list 

Činnost Výstup 

Kontrola shody dodávky 

- Balící koordinátor 

- dodací list 

Zjištění zda dodávka špinavých obalů od 

zákazníka přišla v pořádku 

Evidence příjmu 

- Balící koordinátor 

Příjem dodávky do SAP 

- Zápis v transakci VL01N 

Parametr zlepšení Dřívější evidence do systému SAP. 

Reklamace dodávky u zákazníka 

Tab. 4.6 Procesní mapa reklamace zákaznických dodacích listů.  

Proces Reklamace zákaznických dodacích listů 

Cíl Reklamování neshody v dodávce špinavých obalových prostředků 

Druh Podpůrný 

Majitel Oddělení balících specialistů 

Uživatel Obalový koordinátor 

Měření Počet reklamací, počet korektur obalových kont 

Vstup - Zákaznický dodací list 

- Evidence neshody z myčky KHD s.r.o. 

Činnost Výstup 

Kontrola evidenčního listu o neshodě dodávky 

- Balící koordinátor 

- dodací list a evidenční list o neshodě 

Zjištění zda dodávka špinavých obalů od 

zákazníka přišla v pořádku 

Oskenování dodacího listu a evidenčního listu 

- Balící koordinátor 

PDF soubor 

Vytvoření reklamace a komunikace 

- Balící koordinátor 

- Zákazník 

Email s reklamací 

Potvrzení neshody 

- Zákazník 

Úprava obalového konta 

 

Parametr zlepšení EDI přenos dodacích listů mezi zákazníkem a závodem Continental/myčkou 

KHD s.r.o. 
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4.4.3. Model průběhu objednání obalových prostředků u zákazníka 

 

Obr. 4.10 Model průběhu objednání obalových prostředků u zákazníka  
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4.4.4. Model průběhu procesu plánování obalů 

 

Obr. 4.11  Model průběhu procesu plánování obalů  
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4.4.5. Model průběhu příjmu obalových prostředků na myčce 

 

Obr. 4.12  Model průběhu příjmu obalových prostředků na myčce  
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4.4.6. Model průběhu mytí obalových prostředků 

 

Obr. 4.13  Model průběhu mytí obalových prostředků  
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4.4.7. Model průběhu evidence a reklamace zákaznických 

dodacích listů do SAP 

 

Obr. 4.14 Model průběhu evidence a reklamace zákaznických dodacích 

listů do SAP  
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4.5. Návrhy zlepšení procesů 

4.5.1. Zlepšení evidence obalových prostředků 

Jedním z hlavních problémů, které byly identifikovány, jako rizikové v tomto projektu 

je samotná evidence vratných obalových prostředků. Nákup a příjem je sice v SAP ošetřen 

v podobě systému transakcí bohužel, však je s obaly nakládáno v rámci firmy Continental 

jinak než s výrobním materiálem, který má přesnou evidenci v systému. 

Každý počáteční nákup je ošetřen evidencí v SAP o příjmu nového množství v oběhu 

a lze dohledat konečné množství, které se má v rámci podniku nacházet. Avšak konkrétní 

poloha obalů je nejistá. Materiálová dispozice umožňuje získání přesných údajů díky 

rozdělení výrobní a skladové plochy na jednotlivé sklady v rámci systému, ve kterých se 

může a musí výrobní materiál, polotovary a hotové výrobky pohybovat. Nemohou „viset 

ve vzduchu“, tak jako obalové materiály. Ty totiž jsou po celou dobu přítomnosti v závodu 

přiděleny univerzálnímu skladu. Po dobu mimo závod – při pohybu k zákazníkovi nebo 

na mytí na myčce jsou odepisovány ze systému na základě dodacího listu, který se generuje 

s každým vývozem výrobků, v podobě automatického balení, které je přiřazeno výrobku. 

Nápravou tohoto se jeví přiřazení obalovým prostředkům stejné důležitosti jako 

výrobnímu materiálu nebo alespoň z části. Tedy zavedení skladů v systému SAP, které by 

monitorovaly pohyb obalů v rámci výrobního cyklu. Ideálním rozdělením se jeví přidružení 

skladu obalů nejenom skladu fyzickému, tak jak je to nyní, ale také skladu jednotlivým 

výrobním střediskům. 

Je jisté, že toto řešení není možné aplikovat na celý řetězec od firmy Continental, přes 

zákazníka až na myčku obalů. Neboť propojení systémů mezi firmou Continental a 

zákazníkem je z finančního hlediska velice nákladnou záležitostí a také by došlo k porušení 

bezpečnosti informací, neboť by závody mohly tímto mít přístup k taktickým údajům. 

Mnohem vhodnější je se zaměřit na vztah firmy Continental a myčky společnosti KHD s.r.o. 

díky jejich fyzické blízkosti a smluvnímu vztahu. 

Návrh na zlepšení 

Obalové prostředky jsou do systému SAP přijímány až po přijetí dodacího listu 

od zákazníka z myčky. Mnohem lepším řešením je však příjem obalových prostředků přímo 

na myčce do systému SAP. Protože k prvnímu přepočtu dodaného obalového materiálu 
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dochází právě zde. Je důležité si uvědomit, že příjem obalového materiálu až po umytí je 

jedním ze základních příčin problému ztrátovosti a množstevního nesouladu. 

Dalším impulzem ke zlepšení evidence je zavedení skladu pro čisté a špinavé obaly 

na myčce. Tento sklad bude přístupný k náhledu i ze systému SAP ve firmě Continental. Tím 

dojde urychlení práce obalových koordinátorů z hlediska těchto činností: 

 zrušení navádění dodacích listů do SAP; 

 kontrola zásob obalových prostředků na myčce KHD s.r.o. 

Tab. 4.7 Přehled navržených skladů v  myčce KHD s.r.o.  

Sklad Označení 

Sklad špinavých obalů DIRT 

Sklad dostupných obalů OBSA 

Následně musí dojít ke zlepšení evidence i v rámci závodu Continental již zmíněným 

zavedení skladů obalů. Jednotlivé sklady budou přístupné v systému SAP pro přeúčtování 

čistých obalů ze skladu dostupných obalů na myčce KHD s.r.o. a mezi sebou. Tím dojde 

k urychlení a optimalizaci práce obalových koordinátorů a pracovníků jednotlivých výrobních 

směn: 

 kontrola množství ve výrobě; 

 kontrola množství na skladě myčky KHD s.r.o.; 

 kontrola množství zaslaná z myčky KHD s.r.o. 

Tab. 4.8 Přehled navržených skladů obalových prostředků v  rámci závodu 

Frenštát p. R.  

Sklad Označení 

Hala C1-C3, B SMC 

Expedice SME 

Hala I + R SMI 

Namron SMN 

Příjem SMP 

Senzory SMS 

Po konzultaci rozšíření stávající verze SAP R/3 o obalové sklady byly vyzdviženy 

přednosti SAP řešení:  
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 pohodlné prostředí – na jedné obrazovce se zobrazí obal včetně všech jeho 

použití v hotových výrobcích a materiálech; 

 jedním kliknutím se zobrazí stavy obalových kont k jednotlivým zákazníkům a 

dodavatelům; 

 do plánování potřeby obalů může být zaznamenána plánována a potvrzena 

dodávka obalů od zákazníka; 

 umožňuje zobrazit potřebu obalů pro otevřené dodávky, nebo také na otevřené 

výrobní zakázky; 

 provede výpočet potřeby obalů pro jednotlivé dodavatelé, popřípadě 

na jednotlivé materiály; 

 umožní vypočítat potřebu obalů pro jednotlivé dodavatelé, zákazníky; 

 na základě údajů o pohybech (výdej a příjem) vypočítá výši pronájmu, 

parametry na hodnotu pronájmu, dobu použití obalu u dodavatelů jsou součásti 

kmenových dat obalů. 

Společnost KHD s.r.o. se při uzavření smluvních podmínek zavázala společnosti 

Continental, že bude vést dostatečnou evidenci pohybů obalů na mycím zařízení, neboť 

za obaly z pohledu nákladů zodpovídá společnost Continental. Při analýze tohoto prostředí 

došlo k zjištění, že společnost tento bod k dnešnímu dni nesplnila. Valná většina evidence je 

vedena formou papírových karet, které jsou archivovány. Tok informací není elektronický a 

není ani vedena skladová evidence. 

Navržené řešení zavedení obalových skladů by výrazně napomohlo firmě KHD s.r.o. 

v završení tohoto požadavku. Výhody řešení pro firmu KHD s.r.o.: 

 přesná a precizní evidence skladových zásob obalových prostředků; 

 snížení emailové a telefonické komunikace mezi myčkou KHD s.r.o. 

a závodem firmy Continental; 

 lepší využití času. 
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Graf 4.1  Vytížení obalových koordinátorů.  Zdroj: Podnik. 

Celých 30 % vytížení balících koordinátorů bylo identifikováno v rámci pracovní 

náplně jako doba, kterou stráví nad naváděním dat do systému SAP. Dalších 10 % vytížení je 

přiřazeno získávání informací o skladových zásobách, jako je emailová nebo telefonická 

komunikace. 

S navrženým řešením se pojí i nevýhody, které však vyvstávají na začátku každého 

nového řešení zavedení nového systému: 

 převod zodpovědností navádění evidence příjmů dodávek vratných 

zákaznických obalů z oddělení balících specialistů na zaměstnance firmy 

KHD s.r.o.; 

 zaškolení zaměstnanců na nový postup práce se systémem; 

 zaměstnanecká nevole na přechod. 

Tyto nevýhody jsou však standardními nevýhodami, které se pojí s každou změnou 

procesů. Vzhledem k tomu, že společnost KHD s.r.o. poskytuje služby mycího zařízení 

výhradně společnosti Continental, neměla by být problémem změna pravomocí mezi 

zaměstnanci v rámci navádění dodávek obalových prostředků. 
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4.5.2. Zavedení objednávacích dávek 

Druhým navrženým zlepšením procesu je optimalizace objednávaných dávek 

na výrobní směnu zaměstnanci výroby. Obalové prostředky jsou objednávány v množstvích 

potřeby, které jsou individuální dle zákaznických odvolávek hotových výrobků. Pokud by se 

však sjednotilo objednávání počtu obalů na přesná množství dávek, došlo by tak k časové 

optimalizaci jak ve výrobě, tak i na myčce KHD s.r.o. 

 V rámci řešení tohoto bodu lze mluvit o zavedení systému kanban supermarketu. 

Jelikož řešení má následující charakteristiku a pravidla pro zavedení na zvolené hale I: 

 stanovené skladovací místo pro každý obalový prostředek; 

 snadná možnost odebírání; 

 vizuální řízení; 

 usnadňuje dodržování principu First In – First Out; 

 objednávání v předem domluvených dávkách. 

Z pohledu řízení a plánování výroby se jedná o tažný systém. Zavedení specifické 

formy řízení obalových toků na principu tahu má hlavní přínosy zejména:  

 Snížení zásob, snižují se převážně mezioperační zásoby, které jsou omezeny 

pouze na bezpečnostní; 

 plynulost výroby při nárůstu sortimentu; 

 lepší přehled o stavu zásob; 

 sjednocení dávek k mytí pro myčku. 

Dávky přinášejí kromě zjednodušení obalového toku jednu hlavní výhodu a tou je, že 

pokud jsou správně nastaveny, je možné upustit od objednávání ve velkých dávkách. Tím se 

radikálně sníží podíl časů, které nepřidávají hodnotu v průběžné době výroby a redukce 

velkých dávek zároveň znamená menší přepravky, menší skladovací plochu a jednodušší 

manipulaci s materiálem. Neboť obalové prostředky budou již přesně baleny dle 

domluvených kvót. 

Interní název těchto objednávacích dávek byl zvolen SET, který v sobě uchovává 

konfiguraci obalových prostředků pro danou dávku. Pro halu I byly dohodnuty tyto SETy: 
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Tab. 4.9 Dávky obalových prostředků  

Číslo SETu Obal Množství 

1031 3106148 24 ks 

1032 3106148 8 ks 

1033 BLISTER_SCANIAS7 24 ks 

1034 BOX_ECKSM + BLISTER_ECKSM 20 + 20 ks 

1036 BOX_VW_ECKSM + BLISTR_VW_ECKSM 20 + 20 ks 

1038 BOX_780 + DECKEL_781 40 + 40 ks 

1039 BOX_780 + DECKEL_781 20 + 20 ks 

1040 KLT6429 12 ks 

1041 TRAY_IBS + 112580 120 + 8 ks 

4.5.3. Zavedení obalových karet 

V rámci navrženého zavedení systému kanban pro objednávání obalových prostředků 

pro výrobu byla v rámci diplomové práce navržena standardizovaná obalová karta, která bude 

výstupem podpůrného databázového systému. Tyto karty budou plnit náplň kanban karet. 

V rámci norem, které splňuje závod Continental a má jejich certifikát je důležitá 

standardizace těchto karet, které se budou pohybovat ve výrobě, expedici a myčce KHD s.r.o. 

Z tohoto důvodu bylo navrženo řešení za pomoci databázové aplikace v prostředí MS Access, 

které umožňuje vytvoření tiskových sestav na základě dat z formulářů a tabulek. Díky 

vytvoření jedné univerzální tiskové sestavy pro kanban kartu dochází ke sjednocení 

používaných obalových karet. 

a. Sestava 

Sestava je hlavním výsledkem databázové aplikace. Byla navržena pro dosažení 

optimální signalizace pro zaměstnance výroby, expedice a myčky správné objednávání a 

dodávání obalových prostředků do firmy Cotinental. 

Každá objednávací dávka obalových prostředků se může skládat až ze šesti různých 

obalových prostředků. Obrázek 4.15 je příkladem navržené obalové karty pro SET 1031 a 

obalový prostředek 3106148. Objednávací dávka této přepravky byla stanovena na 24 ks 

v jedné objednávací dávce. Zároveň jsou tyto přepravky přepravovány na jedné paletě 

s víkem.  Tento SET se tedy skládá ze tří různých obalových prostředků, které jsou na základě 

této karty zkompletovány na myčce KHD s.r.o. a dodány do firmy Continental. Na obalové 
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kartě se kromě počtu obalů v SETu zobrazí i obrázky obalových materiálů, které je potřeba 

vizualizovat pro zaměstnance, aby si jednotlivé obaly zapamatovali v dané kombinaci. 

Mimo jiné obsahuje karta i název projektu, pro který mají být obalové prostředky 

použity. Kontaktní informace na jednotlivá střediska a pole pro další poznámky. 

Tyto karty jsou zalaminovány do pevných průhledných desek na příslušném pracovišti 

a vyvěšeny nad požadované místo ve výrobě kde dochází ke skladování obalových 

prostředků. Jsou také k dispozici na oddělení expedice a myčky pro potřeby vychystání 

objednaných SETů. 

b. Objekty databáze 

Vzhledem k jedinému účelu databáze, a to generování sestav s obalovými kartami se 

bude datová struktura spojovat v hlavní tabulce tblObalove_karty, která bude sdružovat 

všechna důležitá data zobrazovaná na výstupní sestavě. Jednotlivé obrázky obalových 

prostředků jsou dostupné na firemní síti, z tohoto důvodu se jeví jako výhodné vytvoření 

zvláštní tabulky tblObal, která bude seskupovat základní data ke každému obalovému médiu – 

název, popis a odkaz na obrázek umístěný na síti. Neboť obaly se mohou vyskytovat na více 

sestavách opakovaně (palety, víka apod.). Další data, která byla rozeznána s možnými 

duplicitami v záznamech hlavní tabulky, jsou jména balících koordinátorů, techniků a 

kontaktních informací na jednotlivá střediska. Každá z těchto skupin proto bude mít vlastní 

tabulku pro odstranění těchto duplicit – tblDisponenti, tblTechnici a tblMisto.  

Bezpečnost databáze bude ošetřena tabulkou se seznamem uživatelů – uživatelským 

jménem, jménem a heslem, kteří mají přístup do databáze. Ti se pomocí jednoduchého 

formuláře přihlásí svým uživatelským jménem a heslem. 
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Obr. 4.15 Kanban obalová karta pro set 1031 

 



 

72 

c. Návrh rozhraní 

Následuje popis základních formulářů pro nastínění postupu práce s aplikací a 

vzhledu. 

frmObaloveKarty 

Je hlavní formulář pro obalové koordinátory, kde jsou data zadávána v pořadí 

zobrazení na výsledné sestavě. Číslo SETu je hlavní identifikační údaj každého záznamu a je 

také jediným povinným údajem kvůli volnosti, kterou obaloví koordinátoři potřebují při 

častých změnách v dávkách. Každá sestava může zobrazit až 6 obalových prostředků, ze 

kterých se dodávka skládá. Přičemž první zadávaný obalový prostředek je hlavním prvkem 

SETu. Formulář umožňuje hledání dle čísla SETu, jednoduchou navigaci vpřed a vzad. 

Záznamy jsou přidávány přes tlačítko ‘Přidat záznam’ a ukládány přes tlačítko ‘Uložit 

záznam’. Sestavu lze vyvolat za pomoci tlačítka ‘Náhled sestavy’ tisknout pak tlačítkem ‘Tisk 

sestavy’. Na vyžádání zaměstnanců bude formulář obsahovat i funkcionalita ‘Odeslat sestavu’ 

pro odeslání sestavy emailem v PDF souboru. 

 

Obr. 4.16 Formulář Obalové karty  
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frmObaly 

Formulář pro přidání obalového prostředku do databáze. Po přidání obalového 

prostředku pomocí tlačítka ‘Nový obal’ dojde ke zpřístupnění obalového prostředku v roletce 

‘Obal’ k navolení na výslednou sestavu. Zadává se název, popis obalu a odkaz na interní síť 

kde je umístěn obrázek zadávaného obalu. Formulář umožňuje jednoduchou navigaci vpřed a 

zad. Ukládání a odstraňování obalových prostředků prostřednictvím příslušných tlačítek 

v dolní části. Tento formulář je vyvolán z hlavního formuláře ‘Obalové karty’ a tlačítka 

‘Přidat obal’. 

 

Obr. 4.17 Formulář Přidat obal  

frmLogin 

Tento formulář se uživateli zobrazí jako první pro přihlášení do aplikace. Zadáním 

svého uživatelského jména, které je celopodnikové a hesla, které si uživatel má možnost 

změnit přes tlačítko ‘Změnit heslo’. 

 

Obr. 4.18 Formulář Přihlášení  
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frmKoordinatori 

Tento formulář se záznamy jednotlivých koordinátorů bude obdobný i pro seznam 

balících techniků a seznam středisek s kontaktními údaji. Nekonečný seznam s jednotlivými 

položkami pro účel aplikace plně dostačuje a dojde, tak k odstranění duplicit v těchto údajích. 

 

Obr. 4.19 Formulář Seznam - koordinátoři  
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5. Zhodnocení procesu manipulace s vratnými obaly 

V systému procesů manipulace s vratnými obalovými prostředky byly shledány 

nedostatky. K objevení těchto nedostatků došlo při sběru informací o mapovaných procesech 

a samotném mapování procesů v prostředí programu ARIS Business Architect. V tomto kroku 

se nejvíce osvědčily EPC diagramy popisující samotný průběh prací jednotlivých 

zainteresovaných složek. 

V závěru čtvrté kapitoly byly navrženy opatření, které pomohou s nápravou a 

optimalizaci procesu manipulace v podniku Continental. Tato kapitola přinese jejich 

zhodnocení. 

5.1. Přínosy 

Navržená opatření si kladou za hlavní cíl odstranění nesnází, která podnik 

v současnosti má a byly vyjmenovány v kapitole 4.1.2. 

Zlepšení evidence obalových prostředků zavedením obalových skladů je hlavním 

nedostatkem stávajícího procesu a slabým místem číslo jedna. Z pracovního vytížení 

pracovníků balících specialistů je zřejmé zatížení při dohledávání jednotlivých obalů 

prostřednictvím osobní komunikace. Společnost Continental se rozhodla pro řízení své 

produkční činnosti využívat produkty firmy SAP. V případě obalových toků však složka IS/IT 

není plně využívána. 

Při zavedení SAP řešení i na myčku firmy KHD s.r.o. byly vyčísleny náklady 

na zavedení SW řešení na 14.000€. Při zohlednění platových poměrů a pracovního vytížení, 

jež odpadají v případě automatizace, byla vyčíslena pomoci vzorce (5.1) návratnost 

na 16 měsíců. Neboť můžeme počítat z grafu 4.1 ušetření 20 % pracovní náplně každého 

obalového koordinátora. V případě myčky KHD s.r.o. dochází až k ušetření jedné pracovní 

síly díky zkvalitnění evidence skladových zásob v areálu. Výpočet byl proveden se 

zaokrouhlenými měsíčními mzdami jednotlivých pracovníků, protože se jedná o citlivá interní 

data. 

            
                          

                           
               (5.1) 
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Tab. 5.1 Návratnost softwarového řešení evidence obalů  

Oddělení Plat Počet Úspora Roční úspora 

Balící koordinátoři    20 000,00 Kč  2 20%      96 000,00 Kč  

KHD s.r.o.    15 000,00 Kč  1 100%    180 000,00 Kč  

Celková úspora          276 000,00 Kč  

Náklady         

SAP řešení* 14 000 €        360 360,00 Kč  

Návratnost 
   

1,31 let 

    
≈ 16 měsíců 

* Přepočet proběhl při kurzu 25, 74 CZK/EUR. Zdroj: cnb.cz, 26.4.2013 
 

Zavedení dávkového a kartového systému je ve fázi návrhu a nebylo v současné době 

plně otestováno na výrobní hale I. Z tohoto důvodu jsou závěry předčasné. Nicméně systémy 

kanbanu a řízených skladů přinášejí výhody po celém světě a optimalizace ve firmě 

Continental je nutná. Z tohoto důvodu je toto řešení vítáno jako zjednodušení systému 

kapacitních výpočtů v jednotlivých fázích řetězce. 

Aplikace vytvořená pro generování obalových karet zjednoduší práci obalových 

koordinátorů. Každý nový SET by sebou přinášel manuální vytváření nové karty pomocí 

nástroje MS Excel nebo jiného. Mohlo by tak dojít k záměně karet nebo jejich ztrátě či 

ponížení standardizace při samotném jejich vytváření. Z těchto důvodů se jeví databázová 

aplikace jako nejpřínosnější řešení. 

Firmě KHD s.r.o. také odpadne složitý evidenční systém, který je v současnosti veden 

manuálně systémem tiskopisů, které jsou archivovány a zakládány pro evidenční účely. 

5.2. Nevýhody 

Hlavní nevýhodou, která narušuje hladký průběh implementace těchto opatření, jsou 

náklady spojené se zavedením informačního systému. I když je společnost KHD s.r.o. 

smluvně zavázána vést řádnou evidenci o svých skladových zásobách vzniklé náklady, které 

vyplývají z řešení firmy SAP, není ochotna pokrýt v plné výši a v současné době vypracování 

diplomové práce probíhají jednání o dalším postupu. 

Druhou nevýhodou je reakce lidského faktoru. Tato nevýhoda je očekávatelná u každé 

inovace a zlepšování pracovních postupů na začátku. Kdy zaměstnanci mohou projevit nevoli 

na nový systém. V rámci nového systému je potřeba zaměstnance řádně proškolit a představit 

jim všechny přínosy. Aby tak došlo k hladkému přechodu.  
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6. Závěr 

Cílem diplomové práce bylo provést analýzu vybraného podpůrného procesu 

společnosti Continental, porovnat současný stav a navrhnout doporučení, aby došlo 

k optimalizaci jednotlivých částí. 

Ve druhé části hned po úvodu se práce zaměřuje na vysvětlení pojmu jako je proces, 

jeho cílů a členění. Dále byly nastíněny metodiky a nástroje využívané k optimalizaci procesů 

v současné době. Druhá část této kapitoly pokrývá problematiku logistiky. Tedy materiálové a 

obalové toky a systémy řízení zásob. 

V části věnované popisu současného stavu práce představuje firmu Continental a její 

procesy spojené s manipulací vratných obalových jednotek. Společnost Continental se 

prezentuje jako procesně řízená, tudíž probíhala analýza současného stavu ve společnosti 

na základě všech dostupných podkladů, které byly v rámci procesů vyhotoveny. 

Analýzou procesů manipulace s vratnými obalovými prostředky byly zkoumané 

procesy představeny po analytické stránce nejprve konceptuálními diagramy následně 

procesními mapami a v závěru pak diagramy průběhu. Kapitola nabízí i návrhy na zlepšení 

vyplývající z analýzy. Práce obsahuje i zhodnocení provedené analýzy dle metodiky BPI a 

navržené optimalizace v páté kapitole. V této kapitole byly provedeny i orientační výpočty 

k představení úspor a návratnosti navrhovaných řešení. 

Proces optimalizace ve firmě Continental probíhá i po odevzdání této práce a plné 

nasazení navržených zlepšení je očekáváno do konce roku 2013. 

Zpracování této diplomové práce mi přiblížilo problematiku analýzy a optimalizace 

podnikových procesů za využití informačních technologií. Věřím, že má analýza a nastíněné 

možnosti nápravy pomohou podniku. Jejich zavedením se očekávají tyto výhody:  

  zvýšení konkurenční schopnosti;  

  snížení rizik s nedostupností obalových prostředků;  

  snížení pravděpodobnosti úniku či ztráty obalových prostředků;  

  zlepšení prezentace organizace navenek;  

  a mnoho dalších. 

Závěrem lze také říci, že tato oblast optimalizace procesů je velmi rozsáhlá a zajímavá 

oblast, která se pouze do jedné diplomové práce určitě nevejde. 
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