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Abstrakt 

Tématem této diplomové práce je aplikace nástrojů Lean Six Sigma v oblasti řízení 

zásob. Cílem práce je optimalizace zásob ve společnosti CTS Czech Republic s. r. o. a tím 

snížení nákladů, které se na zásoby vážou. 

Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je seznámení 

s metodikou a nástroji Lean Six Sigma, které jsou založeny na odborné literatuře. V praktické 

části je představení společnosti CTS Czech Republic s. r. o. a analýza současného stavu řízení 

zásob, které jsou provedeny za pomocí metodiky a nástrojů Lean Six Sigma. Dále je navrženo 

řešení, které vede ke snížení stavu zásob a snížení nákladů, které byly se skladováním spjaty. 

V závěrečné části je vyhodnocení a návrhy na zlepšení, které pomohou optimalizovat 

řízení v oblasti zásob a eliminovat úzká místa. 

Klíčová slova: Lean Six Sigma, náklady, řízení zásob. 

 

Abstract 

Theme of the thesis deals with Application of the Lean Six Sigma tools in the area  

of inventory control. The aim of my thesis is to optimize inventory using Lean Six Sigma 

methods thus reduce inventory cost in the company CTS Czech Republic s.r.o.  

The thesis has a theoretical part and a practical part. The theoretical part introduces  

to Lean Six Sigma methods and tools, which are based on the technical literature background. 

The practical part focuses on the current state of inventory turns in the CTS Czech Republic 

s.r.o.  The analysis is realized by Lean Six Sigma tools.  I propose resolutions which lead  

to reduction of inventory turns and cost in stock.  

The final part includes data evaluation and improvement suggestions that help 

optimize inventory control and eliminate possible bottlenecks.  

Key words: Lean Six Sigma, cost, inventory control 
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TEORETICKÁ ČÁST 

Úvod  

V současné době jsou na společnosti kladeny stále větší nároky na zvyšování 

kvality výrobků a služeb, vysokou produktivitu práce a maximální využití zařízení  
a strojů. Na druhou stranu je neustálý tlak na snižování nákladů, zrychlení dodávaných 

výrobků a služeb a to všechno v požadované kvalitě a množství.  

Z toho vyplývá, že nejdůležitější pro každou společnost, která vyrábí výrobky  

nebo poskytuje služby je spokojený zákazník, kterému se musí dodávat jen takové 

výrobky a služby, které odpovídají stanoveným parametrům poskytnutým od zákazníka. 

Plněním specifikací se firmy zaručují, že výrobky budou dodány v požadovaných 

rozměrech a kvalitě, aby za jistých podmínek a při správném užívání byly bezpečné a 

funkční. 

Pokud firmy mají za cíl obstát v konkurenčním světě, musí všechny tyto náležitosti 

splnit. K dosažení cílů, pomohou v různých fázích výrobních procesů různé metody  
a nástroje. Jedna z metodik, která v současnosti je vyzdvihována, ale některými firmami  
i zatracována, je Lean Six Sigma. V rámci této metodiky se využívá řada nástrojů, které 

mohou pomoci při dosahování významných podnikatelských výsledků. Výhodou této 

metodiky je její obecný charakter, a tudíž ji lze aplikovat na výrobní nebo nevýrobní 

podnik.  

Tuto metodiku lze aplikovat i do oblasti řízení zásob, která je předmětem této 

diplomové práce. Oblast řízení zásob začíná od požadavků zákazníka plánování výroby, 

nákup následného materiálu, jeho skladování, prodej až po dopravu k samotnému 

zákazníkovi. Práce obsahuje seznámení se základními přístupy a postupy metodiky  
Lean Six Sigma, s jejíž pomocí je provedena analýza současného stavu řízení zásob 

v mezinárodní společnosti CTS Czech Republic s. r. o. a nalezení úzkých míst a následná 

doporučení. 

Cílem diplomové práce je redukce skladových zásob za pomoci přístupu Lean Six 

Sigma, optimalizace současného stavu a následně navržení nových řešení s ekonomickým 

vyhodnocením, které pomůže společnosti obstát v konkurenceschopnosti a zajistí 

spokojenost zákazníků. 

 



10 
 

1 Metodika Lean Six Sigma 

Existuje mnoho pohledů, co metodika Lean Six Sigma je. Nejčastěji je označována 

jako metoda užívaná inženýry a statistiky k optimalizaci procesů a výrobků. To však není 

zcela úplné, protože měření a statistika jsou sice hlavní součástí pro zlepšování  

v metodice Lean Six Sigma, ale nejsou jediné. Cíle jsou uspokojit potřeby zákazníka, 

získat vyšší zisk, být konkurence schopný, ale také uskutečnit změny ve firemní kultuře, 

která vede ke zvyšování výkonnosti podniku. 

Lean Six Sigma je tedy metoda vedoucí k úplnému a flexibilnímu systému 

dosažení, udržení a maximalizace obchodních úspěchů. Je zaměřena na porozumění potřeb 

a očekávání zákazníků, na pečlivém přístupu používání dat, faktů a statistických analýz . 

Na tomto základě lze přistupovat ke zlepšování a vytváření nových obchodních  
a výrobních procesů. Jedná se o spojení a implementaci trendů, nástrojů, technik a mnoho 

nespojitelných nápadů dnešního obchodního a podnikatelského světa [17]. 

Přínosem mohou být různorodé výsledky jako je snížení nákladů, zvýšení 
produktivity, růst na trhu, udržení si zákazníků, snižování vad u výrobků, změna firemní 

kultury a v neposlední řadě návrhy na nové výrobky a služby vedoucí k obstání 

konkurence schopnosti na trhu. 

Tato metodika je všestranná všem zaměstnancům v podniku, aby pochopili 

prostředí, ve kterém pracují a rozuměli celému procesu zlepšování a k čemu to celé 

směřuje, že se jedná i o sebevzdělávání a tím uzavírali kruh celého aplikačního týmu, 

protože v tom je síla celého podniku. Ukazuje směr, jakým postupovat při řešení 

každodenních nástrah ve výrobním procesu a řízení zásob [17].  

Kombinace nástrojů Lean (štíhlé výroby) s metodikou Six Sigma umožňuje  
při řešení daného problému volit z řady nástrojů obou metodik. Záleží na konkrétní 

situaci, které nástroje se uživatel rozhodne použít. 

1.1  Co je to Six Sigma 

 Six Sigma je koncept, který odpovídá na požadavky zákazníka na vysoce kvalitní 

a bezchybný proces, na zvyšování produktivity a ziskovosti. Při řešení problému  
jsou aplikovány statistické nástroje s cílem identifikovat a kvalifikovat plýtvání a pomoci 

definovat kroky pro zlepšení. Slouží k analýze kvalitativních problémů a následnému 
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odstranění na základě statistických i nestatistických metod za použití běžných nástrojů 

řízení kvality uspořádaných do systematického sledu činností  [13].   

Využití metodiky Six Sigma lze aplikovat v mnoha oborech podnikání. Aplikace 
není omezená jen na výrobní sféru, ale lze ji použít i ve službách. Důležité je při aplikaci 

zapojit všechny zaměstnance v podniku s podporou vrcholového vedení. 

Metoda Six Sigma je převážně založená na vytváření přirozené podnikové zpětné 

vazby, která citlivě koriguje a udržuje společnost na klikaté cestě k dosažení firemních 

cílů. K popisu procesů se zpětnou vazbou se využívá běžného tzv. algebraického aparátu.  

Cílem řízení výkonnosti podniku na základě Six Sigma je systematické snižování 

odchylek. Odchylky se snižují tak dlouho, dokud se nevměstná šest standardních odchylek 

(odtud název Six Sigma) mezi průměrnou hodnotu a mez stanovenou zákazníkem.  
V technickém jazyce lze termín Six Sigma vyložit jako objektivní statistický přístup, 

jehož cílem je dosažení rozpětí šesti sigma mezi dolním a horním „specifikačním 

limitem“. Znamená to, že proces, nesmí produkovat více jak 3,4 defektů na milión 

případů. Defekt je chápán jako vše, co není akceptováno při výstupu v procesu [3]. 

1.1.1 Historie Six Sigma 

Six Sigma se zrodila v 80. letech, kdy Motorola zveřejnila svůj program  
pod názvem Six Sigma. Tento program získal na popularitě, když Motorola v roce 1988 
vyhrála cenu za jakost Malcoma Baldrige, o kterou se zasloužil Bill Smith. Tato metodika 
se datuje až do roku 1809. V té  době byl představen koncept normální křivky, kterou 

představil matematik Carl Frederik Gauss. Další důležitý mezník je rok 1920, kdy přišel 

Walter Shewhart s teorií statistického řízení procesů. Six Sigma se vyvíjela postupně,  
až nabyla dnešní podoby. Bill Smith tedy nevynalezl žádnou novou metodu, jen sesbíral 

všechny dostupné a doposud známé metody a nástroje managementu kvality, které 

dohromady tvoří převratnou metodu, která překonala své předchůdce [1]. 

 Důvodem proč Motorola použila metodu Six Sigma, byla nespokojenost 
zákazníků, kterým byly dodávány nefunkční výrobky, které byly zapříčiněné 

nedostatečnými testy a kontrolami ve výrobním procesu, které neodhalovaly všechny 

chyby na výrobcích, a proto bylo nutné v první řadě zdokonalit posouzení kvality  
na základě měření směrodatných odchylek proměnlivosti procesů [14]. 
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Významnou roli sehrál fakt, že nový přístup zlepšení podporoval ředitel Motoroly 

Bob Galvin, který tento koncept přijal a postavil na ní hlavní filozofii celé společnosti. 

Hlavní myšlenky konceptu se nadále rozpracovávaly a dnes tvoří systém, který Motorola 

začlenila do organizační struktury. I nadále je tento systém rozvíjen a schopen absorpce 

nových poznatků a zkušeností, které jsou cenné pro řízení procesů. 

Six Sigma je registrována jako obchodní značka Motoroly a pomocí této me tody  
se podařil společnosti ušetřit odhadem 17 miliard dolarů. Dle konceptu se snaží nejen 

uspořit a uspokojit zákazníka mnoho dalších firem jako Allied Signal či General Electric 

pomocí které se koncept dostal do podvědomí mnoha manažerů firem. 

1.1.2 Statistický přístup Six Sigma 

V procesním modelu, který je zobrazen na obrázku 1, jsou sledovány proměnné 

„x“ a „y“. Proměnné „x“ se vyskytují na vstupu v průběhu procesního toku, signalizují 

změny nebo okamžitou výkonnost průběhu procesního toku. Proměnné „y“ jsou výsledné 

hodnoty výkonnosti procesu – konečné skóre. 

Y = f(X) … matematické vyjádření změn a proměnných na vstupech a uvnitř procesu, 

které do značné míry určují konečné skóre neboli výstupní hodnoty „y“. Tyto vstupy 
způsobují konečné rozpětí. 

Proměnné „x“ představují [20]: 

 Kvalitu vstupů do procesu. 

 Kvalitu dosahované práce v podniku. 

 Akce, které jsou nezbytné pro dosažení strategických cílů. 

 Vlivy důležité na spokojenost zákazníka. 

 Proměnné procesu – počet pracovníků, čas procesního cyklu. 

Proměnné „y“ představují: 

 Očekávání zákazníka. 

 Strategické cíle. 

 Zisk. 

 Spokojenost zákazníka. 

 Celkovou efektivitu podniku. 
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Vyhodnocení hodnoty Sigma (Y): 

 V matematické statistice se používá k definování standardní odchylky. 

 Standardní odchylky indikují, v jaké blízkosti jsou seskupené lišící  
se hodnoty okolo středu množiny údajů. 

 

Obr. 1 Procesní model podniku 

Odchylky mohou negativně ovlivňovat zákazníka, a proto jejich sledování 

napomáhá managementu důkladněji pochopit skutečnou výkonnost podniku a její procesy.  

Pokud má proces výkonnost Six Sigma, znamená to, že je na 99,9997 % 
bezchybný. Vyjádřeno jinými slovy, z jednoho miliónu příležitostí nastane chyba v 3,4 

případech tak jak je uvedeno v tabulce 1. V praxi to znamená, že pokud zapneme výrobní 

linku 500 000 krát, při 99 % úspěšnosti bezchybného zapnutí se 5 000 krát nespustí 

správně. Při úrovni Six Sigma je to méně než 2 krát. V jednoduchém podání to znamená, 

kolik chyb by se objevilo, kdyby se daná činnost opakovala milionkrát. 

Tab. 1 Konverzní tabulka hodnot Six Sigma [17] 

 

Vstupy - control factors(x)

Proces (x)

Výtupy - noise factors (x)

Výstupy (y)

Požadavky 
zákazníky

Spokojenost 
zákazníka

Způsobilost 

procesů

Počet chyb na 

milion příležitostí

% položek bex 

chyb
Náklady na 

nejakost
2 308537 0,691 -
3 66807 0,933 25-40%
4 6210 0,994 15-25%
5 233 0,9997 5-15%
6 3,4 0,999997 <1%

Cp DPMO FPY COPQ



14 
 

Prvním krokem hodnocení je porovnání výsledků měření či pozorování tolerancí 

odvozených z potřeb zákazníka. Hodnocení charakterizuje ukazatel Cp (Process Potential 

Index). 

Cp = 
       

  
    (21) 

USL (Upper Specification Limit) -  zákazníkem předepsaná horní tolerance procesu. 

LSL (Lower Specification Limit) -  zákazníkem předepsaná dolní tolerance procesu. 

6σ – úroveň dokonalosti procesu, proces způsobuje maximálně 3,4 chyb na milión 

příležitostí. 

DPMO (Defect Per Million Opportunities) – počet chyb z miliónu příležitostí. 

FPY (First Pass Yield) -  procentní výstup, který prošel na poprvé správně celým  

procesem. 

COPQ (Cost of Poor Quality) – finanční ukazatel, který vyjadřující dopad snížení 

jakosti procesu na růst nákladů. Jsou zde zahrnuty náklady preventivní,  
na posuzování a na činnosti, které nepřidávají hodnotu. 

1.1.3 Role hráčů 

Do stanoveného projektu se určují specialisti vybraní z  řad zaměstnanců, kterým  
se říká Six Sigma hráči. Těmto hráčům se stanoví odpovědnosti a pravomoci, pomocí 

nichž plní dané úkoly. To má zaručit hladký průběh celého projektu. 

Champion 

Napomáhá k úspěšnému zavedení Six Sigma a stanovuje projekty a strategicky 
koordinuje absolventy Black Beltů, poskytuje jim rady a priority. Řídí a kontroluje celý 

projekt, udává pravidelné schůzky, kde kontroluje stav a dosažený pokrok. Pokud  
je potřeba dává vodítko, jakým způsobem se vydat dál, aby byl úspěch zaručen.  Zpravidla 
je vybrán z řad vrcholového vedení.  

Master Black Belt 

 Tento pracovník má certifikaci jako Master Black Belt, je partnerem Championa  
a má celkový přehled o podniku a podnikové strategii. Disponuje potřebnými znalostmi  
a informacemi, potřebné pro trénink a certifikaci Black Beltů a zároveň realizuje potřebná 
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školení napříč celou organizací, aby předal informace a zkušenosti. V projektu 
spolupracuje na přípravě hlášení a oponuje technické expertízy [23]. 

Black Belt 

Dokáže ovlivňovat pracovníky i bez formální autority svým nadšením pro věc  
a tím motivuje ostatní. Jsou schopni vést týmy a řídit projekt. Pracovníci Black Belt 

pomáhají připravit detailní projekt výběru získaných dat a fáze měření od zasvěcených 

operátorů a vedoucích týmů. Black Belti podporují myšlenky Championů  a pokud  
je potřeba, žádají je o pomoc. 

Green Belt 

Pracovníci, kteří mají základní výcvik, s porovnáním s Black Belty jsou jejich 
znalosti poloviční. Tito pracovníci vykonávají své běžné pracovní povinnosti  a řešení 

projektu se věnují zhruba 20% z pracovní doby. Mezi Green Belty jsou zpravidla vybírání 

pracovníci z řad středního managementu. 

1.2  Koncepce štíhlé výroby 

Koncepce štíhlé výroby je metodologie, za pomocí které lze odstranit v procesu 
aktivity, které nepřidávají žádnou hodnotu a umožňuje tak učinit proces rychlejším, 

kvalitnějším a schopným dodávat jen to co zákazník požaduje a za co je ochoten zaplatit. 

Nejpoužívanějšími výrazy v metodologii jsou plýtvání, hodnota aktivit, procesní čas, 

produktivita a kvalita, které jsou rozděleny do pěti principů [20]: 

Princip 1 – přesně definovat hodnoty procesů. 

Princip 2 – identifikovat hodnotový tok pro jednotlivé procesy. 

Princip 3 – umožnit hodnotovému toku plynout bez přerušení. 

Princip 4 – nechat zákazníka táhnout hodnotu z procesu. 

Princip 5 – neustálá snaha o dokonalost. 

Koncepce štíhlé výroby se opírá o základní nástroje, které systematizují výrobní 

proces a jsou nápomocny v uspořádání pracoviště, tak aby byly odstraněny příčiny 

plýtvání. Nástroje jsou popsány v následujících podkapitolách. 
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1.2.1 Určení hodnot zákazníka 

Spokojený zákazník je kritériem úspěchu. Důležité je naučit se a umět rozčlenit 

hodnoty, které hodnotu přidávají a které hodnotu nepřidávají. Přidaná hodnota zlepšuje 

funkci a mění vlastnosti výrobků a tím se lépe udržuje na trhu a zákazník je za ni ochoten 

zaplatit. Nepřidaná hodnota je aktivita, která nepřidává výrobku žádnou hodnotu  
a zákazník za ni není ochoten zaplatit, tato aktivita je plýtvání.  Obecně je definováno 

7+1druhů plýtvání, patří zde [7]: 

Nadprodukce – je považována za nejhorší podobu plýtvání a znamená to vyrobit 

více než je potřeba k dalšímu kroku v procesu. 

Zásoby a rozpracovanost – na skladech a ve výrobě se nachází větší množství 
materiálů a rozpracované výroby, které může být způsobeno špatným plánováním, 
nespolehlivostí dodavatelů, špatnou předpovědí poptávky. 

Ztráty v procesu – je to všechno co nepřidává výrobku žádnou hodnotu a zákazník 

je nevidí. Může to být obyčejné zaškolení nového zaměstnance, který zpomalí výrobní 

proces či změnu produktu. 

Čekání – nejčastější druh plýtvání. Jsou to prostoje ve výrobě z důvodu čekání  

na materiál, nenavazující pracovní tempo, výměnu nástroje, neplánované pauzy. 

Nadbytečná manipulace – jedná se o nadbytečné přenášení a převozy materiálů, 

výrobků, dokumentů. 

Chyby pracovníků – všechny opravy, úpravy způsobené nesprávně vykonanou 

prací. Důvodem chyb může být, že pracovníci nejsou správně zaškoleni, neznají řádně 

pracovní instrukce a v neposlední řadě je nesoustředěnost pracovníků při práci . 

Zbytečný pohyb – nesprávné rozvrhnutím pracovního prostoru, které způsobuje 

další pohyby a kroky pracovníků. 

Nevyuţitý potenciál – nevyužití lidských schopností, talentu a dovedností, 

způsobené špatným výběrem pracovníků. 

1.2.2 Mapování hodnotového toku (VSM – Value Stream Mapping) 

Představuje zmapování celého výrobního procesu, toku hodnot a pracovních 

činností, tak jak jdou za sebou a které jsou potřebné k dodání produktu zákazníkovi. 

Prvním krokem je sledování a zaznamenání činností jednotlivých kroků od zákazníka  
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až po hotový výrobek. K tomu postačuje papír a tužka. Získaná data se zakreslují či zapíší 

do hodnotové mapy, která je důležitým nástrojem pro kontinuální zlepšování procesů.  

Ukazuje jednotlivé kroky procesu, jeho zdroje plýtvání, přidanou a nepřidanou hodnotu, 

dobu cyklu a taktu, zásoby, informační a materiálový tok, vztahy s  dodavateli, požadavky 

zákazníka a logistiku. 

1.2.3 Plynulý tok 

Plynulý tok  produktu je zaměřen na jednoduchou a přímou cestu výrobku celým 

procesem až k zákazníkovi bez přerušení, zdržení či plýtvání. Zajištění plynulého toku 

výrobku napomáhá omezit až úplně odstranit nadprodukci  na straně jedné a čekání  
na straně druhé. Tempo toku nazývaný často jako „Takt Time“ mluví o rytmu  
a synchronizaci procesu se zákaznickou poptávkou [9]. 

1.2.4  Systém tahu (Pull System) 

Principem tahu je kontrolovat tok „tahem“ zákaznickou poptávkou. Dělat pouze  

to, co chce a nyní potřebuje zákazník. Důležitá je synchronizace procesu, protože jakmile 

se během toku jeden krok zastaví, zastaví všechny předcházející kroky.  V tomto systému 

jsou velice nápomocné Kanbanové karty a zásobníky, kterými se dosáhne malých  
či omezených zásob surovin a komponentů ve chvíli, kdy jsou skutečně potřeba . Tímto 

nástrojem se sníží skladové, zásoby, rozpracovanou výrobu i hotové výrobky na skladech. 
Nedílnou součástí jsou také dodavatelé, na které musí být 100 % spolehnutí ve včasnosti 
dodávek a kvalitě dodaných kusů. 

1.2.5 Neustálé zlepšování – (Kaizen) 

Zavedený proces je neustále zlepšován, tak aby byl doveden k dokonalosti,  
aby byly odstraněny všechny formy plýtvání a zákazník byl uspokojen snižováním cen  

a kvalitou výrobků, které budou dodávány včas. K tomu je nápomocen  

Kaizen – „kai“ – změna; „zen“ – dobro, jedná se o drobná zlepšení, která jsou efektivní  
a stala se doplňkem inovací. Základními principy je osobní disciplína, týmová práce, 

morálka, kvalita [3]. 

1.2.6 Předcházení chybám – (Poka Yoke) 

Za pomocí jednoduchým nástrojů, které jsou umístěny na pracovištích a mají  
za úkol detekovat vadu/chybu ještě dříve než vadný kus postoupí na další operaci. 
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V českém překladu je nazýváno jako „blbu vzdornost“. Funguje na principech nejen 
výstražných senzorů, zvukových a barevných signálů. Pokud pracovník vynechá operaci, 

zazní zvukové signál, popřípadě se rozsvítí výstražné světlo a výrobní linka se zastaví  
a zamezí postoupení kusu k další operaci. Tím se zamezí výrobě zmetků a plýtvání dalších 

komponentů. Principem je instalace nenákladných a jednoduchých sensorů a vypínačů, 

které zamezují vzniku chyby nebo alespoň vzniku vady [10].  

1.2.7 Rychlá výměna nástroje (QCO – Quick Change Over) 

Výměna nástroje je nepřidaná hodnota a tudíž se bere jako plýtvání a proto  
je velmi důležité tuto činnost provádět co nejrychleji a nejefektivněji. Možným způsobem , 
jak omezit plýtvání, je výměna nástrojů v odstávce nebo při zastavení linky. Také 

nachystání nástrojů potřebných pro výměnu před úkonem sníží časovou nákladnost. 

Dalším úspěšným krokem ke konkurenceschopnosti je zjištění času, který je potřeba 

k výměně nástroje a tento čas musí být ještě více snížen. Účelně se zvýší výkon a sníží 

náklady [4]. 

Rychlá výměna nástroje se dělíme na: 

Interní výměnu – je prováděna, když je stroj vypnutý. Na tuto výměnu je určen 

pracovník, který zná správný chod stroje a je schopen určit zdroj závady na první pohled.  

Externí výměnu – je prováděna, když je stroj zapnutý. Tato výměna se provádí  
až tehdy, kdy to oznámí signalizační prvky. Seřízení je prováděno ihned po interní 

výměně. Výměna nástroje se považuje za ukončenou tehdy, když už se výrobní linka 

neseřizuje, vyrábí v požadovaném termínu a v požadované kvalitě [5]. 

1.2.8 Totálně produktivní údrţba (TPM – Total Productive Maintenance) 

Účelem je snížení plánovaných i neplánovaných prostojů. Skládá se z  celého 
systému údržby pro celý podnik, který zlepšuje strojní zařízení a nezbytné pracovní 

pomůcky [7].  

Totálně produktivní údrţbu se dělí na: 

Preventivní – provádí se v pravidelných časových intervalech, díky ní se snižují 

náklady, zvyšuje se bezpečnost práce, zajišťuje vyšší výkon stroje a ovlivňuje kvalitu 
výrobků.  
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Prediktivní – údržba se provádí až na základě signálů a diagnostických postupů, 

které signalizují zhoršení stavu zařízení.  

Údržba může významně zkrátit čas operací zjišťováním a pravidelným 

doplňováním mazadel, pravidelným čištěním, které sníží opotřebení strojů. Celková 

efektivita se zaznamenává na informační tabule, kde se uvádí čas a datum výměny,  
jaká vznikla porucha a jakým postupem byla odstraněna. Tyto údaje jsou potřebné  
pro předávání směn i pro budoucí rychlou výměnu nástrojů a odstranění poruch.  

1.2.9 Standardizovaná práce (SW – Standard Work) 

Zavedením a dodržováním standardů práce budou dodrženy podmínky z hlediska 
produktivity, bezpečnosti, kvality, morálky a nákladů. Standardizovaná práce umožňuje 
plnění požadavků zákazníků, dodržování termínů, nákladů a kvalitě dodávaných výrobků 

či služeb. Pro stanovení standardů, musí být popsány a srozumitelně identifikovány 
pracovní postupy, které musí být umístěny na každém pracovišti, tak aby k  němu měl 

přístup každý zaměstnanec. Tyto instrukce musí obsahovat [2]: 

Popis kroků jednotlivých operací – detailní popsání co se na každé operaci 

provádí, jaký je k tomu potřeba nástroj a pomůcka a jak mají jít kontinuálně za sebou.  

Plán bezpečnostních opatření a kontroly – popis, jak správně použít 

bezpečnostní pomůcky pro výkon práce na jednotlivé operaci a jakým způsobem musí být 

prováděna kontrola a její četnost. 

Vizuální dokumentace – ke všem popisům dodat fotografie všech stanic a obrázky 

pracovních postupů. 

Časový harmonogram – uvedení časových délek jednotlivých operací a klíčové 

body kvality. Pro představu jak dlouho má trvat jedna operace a jak má vypadat kvalitní 

kus, který postupuje k další operaci. 

1.3 Kombinace Lean Six Sigma 

Lean Six Sigma spojuje přístupy v jednotlivých fázích DMAIC cyklu. Je to pět fází 

Six Sigma zlepšování, která představuje strukturovanou metodologii zaměřenou na řešení 

problémů v širokém uplatnění v oblastech podnikání. DMAIC cyklus je nejpoužívanější 

z metodik Lean Six Sigma a používá se na zlepšení stávajícího procesu. Nejprve  

se definují všechny požadavky zákazníka, tzv. Critical to Quality characteristics  
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(CTQ) – kritické parametry kvality. Poté stanovený tým musí projít a prostudovat 
jednotlivé parametry, podle kterých určí klíčové prvky, které zajistí úspěšný průběh 

celého procesu [11].  

Jednotlivé fáze DMAIC 

Jednotlivé fáze DMAIC cyklu jsou Definice – Měření – Analýza – Zlepšování – 
Řízení. Díky přesnému postupu je stanoven problém přes zavedení řešení vztahující  

se k základní příčině a vytvoření řešení, která zůstanou zachována.  Důležité je postupovat 

postupně podle jednotlivých fází [14] :  

1.3.1 Fáze D – Definice (Define): Vyjasnění problému, rámec procesu a cíl 

Na začátku projektu může pomoci zlepšovacímu týmu formální dokumentace cílu 

projektu a jeho parametrů. Může pomoci první nástroj: 

Projektová charta – pomocí charty se zlepšovací tým ujistí, že projekt, který  
je připravován adresuje očekávání vedení společnosti nebo sponzora projektu. Přístupu 

k formování a vývoji projektové charty je mnoho. Při sestavení charty se začíná formulací 

problému, což znamená popsat vše co je špatně. Obrázek 2. zahrnuje čtyři otázky, které  
by měli být během formulace problému zodpovězeny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

Tab. 2 Položky pro stanovení problému projektové charty [19] 

 

 Dalším krokem se přistupuje k formulaci cíle. Formulace cíle a problému patří 

k sobě. Formulace problému popisuje „bolesti a symptomy“ a cíle jsou formulovány  
do konkrétních výsledků a způsobů, jak dosáhnout odstranění problémů. Struktura cílů  

lze standardizovat do tří sekcí: 

1. Popis čeho má být dosaženo. 

2. Měřitelný cíl pro požadované výsledky. 

3. Časový rámec a termín projektu, pro dosažení viditelných výsledků.  

Projektové charty mohou mít i další sekce jako jsou projektová omezení  
a předpoklady, počáteční problémy a definice příležitostí ke vzniku vad, předběžné plány 

projektu, vymezené zodpovědnosti, směrnice týmu a dokončováni projektové charty.  

Pro zachycení informací, které jsou důležité pro snímek procesu, se používá 

SIPOC diagram. Ten pomáhá ověřit, zda vstupy do procesu odpovídají výstupům  
a očekáváním. Také pomáhá týmům a sponzorům se dohodnout na rozsahu projektu.  

 

 

Který proces je příčinou?

Co je špatného, který faktor se negativně projevuje?

Kde je ve výkonnosti mezera, nebo naopak, kde se nachází 

příležitost výkonnost zlepšit?

Kde se daný problém objevuje?

Kdy se daný problém objevuje?

Jak rozsáhlá je dána příležitost či problém?

Jak lze tento rozsahu kvantifikovat, jakým způsobem?

Jaký je důsledek daného problému?

Jaký je přínos dosaženého zlepšení?

Jaké jsou důsledky nesjednání nápravy?

Osnova pro stanovení problému

Co?

Kde, kdy?

Jak moc?

Dopad?
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SIPOC diagram 

Při ohledu na dokumentaci procesu v raných fázích DMAIC projektu vyvstává 

důležitá otázka: Do jakých podrobností musíme zajít? Odpovědí zpravidla bývá:  
Dle okolností. Doporučuje se tedy začít se SIPOC diagramem viz. tabulka 3. Jakmile  
je SIPOC diagram dokončen, týmy se mohou rozhodnout, zda je potřeba detailnější mapa 

procesu [13].  

SIPOC diagram mapuje proces, který začíná u dodavatele a končí u zákazníka, 

často se používá k řízení a optimalizaci procesů. Jednotlivá písmena znamenají: 

S – dodavatelé (suppliers) – dodávky materiálů a klíčových informací. 

I – vstupy do procesu (inputs) – dodávané zdroje. 

P – výrobní proces (process) – přeměna vstupů na výstupy. 

O – výstupy (outputs) – konečný proces. 

C – zákazník (customer) – konečný příjemce výstupu. 

Tab. 3 SIPOC diagram procesu plnění objednávky 

 

Výhodou SIPOC diagramu je přehlednost celého obrazu, do kterého se mohou 

přidávat různé podrobnosti. Jakmile je sestaven SIPOC diagram, kde jsou specifikované 

požadavky zákazníků a projektovou chartu, kde se výstup stává vstupem následného 

Dodavatelé Vstupy do procesu Výrobní proces Výstupy Zákazník

Naši zákazníci

Parametry a 
specifikace 
požadované 

zákazníkem

Příjem objednávek

Výrobky dle 

individuálních 

požadavků klienta

Prodejní manažeři

Dodavatelé součástek Standardní součástky

Příprava součástek, 

objednání 

komponentů

Deskový element Koncový spotřebitel

Partnerský výrobní 

závod

Součástky vyrobené 

pouze pro závod
Kompletace dodávky

Konektory a 
příslušenství

Plánování Plánování výroby Distribuce Konečná výroba
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procesu, vznikne obecný a komplexní diagram se všemi procesy a tým může přejít k další 

fázi metodologie DMAIC a tou je Měření. 

1.3.2 Fáze M – Měření (Measure): Vymezení a vytříbení problému 

Měření je klíčovou přechodnou fází, která slouží k potvrzení a vytříbení problémů. 

V tuto chvíli se začínají sbírat data z jednotlivých procesů. Sesbíraná data se vyhodnotí  
a podají informace o současném stavu procesu, produkci a její kvalitě. Měření musí 

probíhat za standardního procesu, aby se obdrželi základní údaje o aktuálním výkonu  
a mohla být identifikována oblast problému. Důležité je zabezpečit, aby úroveň sběru dat 

byla vyhovující a určit zda způsob sběru dat je vhodný a dostačující.  

Při Měření jsou nalezeny skutečné příčiny problému, které jsou náplní fáze 

Analýza a podají odpovědi na dvě klíčové otázky: 

1. Co je příčinou problému, jaký je jeho rozsah a jaké body vypovídají  
o výkonnosti procesu? 

2. Která další data jsou klíčová a mohou pomoci při hloubkovém rozložení 

problému na komponenty a identifikovat hlavní příčiny?  

Ve fázi Měření jsou použity statistické nástroje a nástroje managementu kvality. 

Patří zde brainstorming, diagram příčin a následků, vývojový diagram, apod. 

Výstupem fáze Měření je upřesnění cíle projektu na základě získaných dat. Tato 
data přesně popisují současný stav. Six Sigma se v této fázi zaměřuje na vyhledávání vad 

a jejich následné snižování. 

Popis nástrojů: 

Diagram příčin a následků – využívá se v případě, že problémy jsou způsobeny 

více příčinami. Jedná se o grafické znázornění pro analýzu příčin určitého následku. 
Zpracování vzniká za pomocí brainstormingu. Diagram může být aplikován na řešení 

reálných problémů, ale také na řešení potencionálních problémů  [22]. 

Vývojový diagram – je grafické znázornění posloupností a vzájemných návazností 

kroků v procesu. Využití může být v jakémkoliv procesu již existujícím, ale i teprve 

v navrhovaném. 
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1.3.3 Fáze A – Analýza: Staň se procesním detektivem 

Získaná data z fáze Měření jsou ve fázi Analýza detailněji zkoumána s  cílem nalézt 

příležitosti ke zlepšování a hlavní příčiny problémů. Použití vhodných nástrojů  
pro analýzu poskytne opatření k jejich odstranění a zajistí, aby se již nemohly opakovat. 

Nástroje jsou použity nejen matematicko-statistické, mezi které patří DOE, statistické 

testy, regresivní analýza apod., ale i nástroje plánování jakosti, kterými jsou například 

Paretův diagram či FMEA [19]. 

Výstupem z fáze Analýzy je popsání vztahu mezi vstupy procesu a jeho výstupem 

(diagram příčina následků) a ověření vztahu, procesní model (například v matematické 

podobě). 

Popis nástrojů: 

Metoda FMEA – je definována jako týmová analýza druhů a účinků vzniku vad  
u posuzovaného návrhu. Vyhodnocuje rizika, podává návrh k  realizaci vedoucí  
ke zlepšení.  

Existují tři typy: 

1. FMEA návrhu – analýza návrhu nového výrobku, služby nebo procesu 

s cílem pochopit možné vady, které se mohou vyskytnout po jejich 

zavedení. 

2. FMEA procesu – při zlepšování stávajících procesů a používá  

se pro pochopení, jak mohou lidé, materiál nebo metody způsobovat 

problémy v procesu. Pomáhá odhalit problémy v procesech, které mohou 

způsobit bezpečnostní rizika, snížit účinnost cyklů a chyby ve výrobcích.  

3. FMEA systémová – je založena na analýze systémů a podsystémů  
již v úvodních stádiích návrhu a konceptu [8]. 

FMEA má tedy využití jak u stávajících procesů a výrobků tak i u nových 

inovativních procesů a výrobků. Je třeba mít na paměti, pokud bude metoda aplikována  
na nové procesy a výrobky, pak se měla zahájit s předstihem, tak aby se navrhovaná 

opatření stihla realizovat do plánovaného zahájení výroby.  

Paretův diagram – je grafickým nástrojem, který rozděluje data do skupin 

řazených od nejmenších po největší co do výskytu. Převážně bývá znázorněn formou 
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sloupcového grafu. Paretův princip je založen na pravidle, že 80 % všech problémů  

je v organizaci způsobeno malým počtem příčin 20 %. 

1.3.4 Fáze I – Zlepšení (Improve): Generuj, vyber a implementuj efektivní řešení  

V této fázi je zužitkována veškerá práce, která byla odvedená v předchozích fázích. 

Měla by být odstraněná skutečná příčina vad, navrhovaná a následně realizovaná opatření 
by měla být prověřena za provozních podmínek. Six Sigma projekt může výrazně omezit 

neschopnost důkladného promyšlení, nedostatek kreativity nebo odmítnutí organizačních 

změn. V tuto chvíli je důležitá podpora vrcholového managementu, aby týmy své úsilí 

dotáhly do zdárného konce a v implementaci efektivních řešení jim byli oporou. 

Je důležité najít způsob, jak využít prospěch ze snažení, aby byl co nejvíce 

maximalizován. Pokud je nalezeno řešení, které může napravit i další problémy, mělo  
by být využito za předpokladu, že rizika jsou přijatelná.  

Nástroje, které jsou nejčastěji ve fázi použity jsou: Kaizen, SMED, TPM, výběr 

optimální varianty apod. 

Výstupem fáze je přesný popis problému, zvolení konkrétního řešení problému  
a plán realizace. Při realizaci řešení dochází i k ověření. 

Popis nástrojů: 

SMED – Single Minute Exchange of Dies nástroj, který umožňuje rychlou výměnu 

nástroje, nebo umožňuje snížit čas při jednotlivých operácích, které jdou po sobě.  

SMED můţeme vyjádřit 4 hlavními kroky [12]: 

1. Analyzovat proces výměny a seřízení. Musí se zapsat všechny kroky 

potřebné k výměně a seřízení, včetně časů, které jsou nutné k činnosti. 

2. Navrhnout řešení, která mohou čas zkrátit, například přemístit nářadí blíže 

k místu seřízení nebo změnou technologie. 

3. Realizace navrženého řešení. Po realizaci se zaznamenají jednotlivé časy 

činností, které se porovnají s časy získanými v bodě 1. 

4. Standardizace realizovaného procesu, změnou v pracovních návodech  
na seřízení a výměny nástroje. 

Brainstorming – používaná metoda týmové práce, která zvyšuje účinnost tvůrčího 

myšlení. Řadí se k metodám s odloženým hodnocením. Cílem je získat co nejvíce nápadů 
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k řešenému problému, které budou analyzovány a hodnoceny až později. Čím více nápadů 

se získá, tím bude vyšší pravděpodobnost, že bude mezi nimi i takový, který povede 

k vyřešení problému. Aby brainstorming vedl k úspěchu, musí být řízený [1]: 

1. Ujasnění cíle brainstormingu – každý zúčastněný musí mít na mysli stejný 

cíl, jinak z nápadů bude cirkus. 

2. Naslouchání nápadů ostatních – je důležité nesoustředit se pouze  
na vlastní myšlenky, ale pečlivě poslouchat i nápady ostatních. Nápad  
od jednoho člověka, může zapálit kreativní myšlení u druhého. 

3. Nekritizování, neodsuzovaní nápadů – toto je nejčastěji přehlížený klíč 

k úspěchu. 

4. Vyhnutí sebecenzury – i vlastní trhlý nápad může podnítit génia někoho 

dalšího. Tento jev je nazýván „výpomoc“. 

5. Zavrhnutí předpokladů – pokud nebude tým otevřený novým myšlenkám 

a bude stále setrvávat u starých zavedených postupů, k Six Sigma se nikdy 
nepřiblíží. 

1.3.5 Fáze C – kontrola (Control): Kontroluj nově zavedený systém 

Fáze Kontroly je poslední fází DMAIC cyklu, ve kterém se kontrolují, zda mohou 

být dlouhodobě odstraněny všechny hlavní příčiny problému, stabilizace procesů  
a kontrola požadované cílové úrovně. Kontroluje se účinek opatření ve vztahu plnění 

požadavků a spokojenost zákazníka. Po skončení Six Sigma projektu by stále měly 
pokračovat zlepšovací činnosti tak, aby se plynule mohlo přejít k procesu neustálého 

zlepšování. 

Výstupem fáze Kontroly je udržení aplikovaných opatření dosažených  
ve výkonnosti procesů. K tomu pomohou tři 3. základní kroky:  

1. Implementování jen takových kroků, které zlepšení zachovají. 

2. Určení zodpovědných pracovníků za proces a jejich vedení. 

3. Neustálé sledování aktuálních výsledků a poskytování zpětné vazby. 
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PRAKTICKÁ ČÁST 

2 Charakteristika společnosti 

V této kapitole je představení mezinárodní společnost, ve které budou analyzovány 

a popsány stávající procesy řízení zásob a za pomocí moderních přístupů budou navrženy 

návrhy na zlepšení procesu, které povedou ke snížení nákladů na skladování . 

CTS Czech Republic s. r. o. je dceřinou společností, která patří  
k „CTS Corporation“. Mateřská společnost byla založena v  roce 1896 ve státě Chicago 

v USA na podporu telekomunikačních služeb. Se vstupním kapitálem 212 dolarů začala 

společnost vyrábět magneto-poháněné telefony, telefonické připojovače a příslušenství 

pro rychle rostoucí telekomunikační trh na přelomu 19/20 století .  

CTS Corporation se ze skromných začátků vyvinula v celosvětovou společnost  
a začala se rozrůstat do Skotska, Singapuru, Mexika, Honkongu, Tchaj – Wanu a Kanady 
a nyní zaměstnává více než 5000 zaměstnanců. 

V současnosti se hlavní sídlo společnosti nachází v Elkhartu, ve státě Indiana 

v USA a nese si prvenství z roku 1958 pro zavedení dálkového ovládání televizorů. 

Společnost je organizována s ohledem na různorodost tržních potřeb do 3 hlavních 

výrobních jednotek: elektronické součástky, automobilové sensory a ovladače,  

EMS – elektronické a výrobní služby. 

CTS Czech Republic s. r. o. je součástí jednotky „CTS Automotive bussiness unit 

and manufactures senzors (Automobilové senzory a ovladače)“. Společnost zahájila svoji 

činnost v dubnu roku 2006 v průmyslové zóně Ostrava – Hrabová. O měsíc později, 

v květnu 2006, byla zahájena montáž na první lince. Hlavní činností společnosti  
CTS Czech Republic s. r. o.(dále jen CTS) je výroba a  montáž senzorů polohy škrtící 

klapky vzduchového sání do motoru, senzorů regulace výfukových plynů, senzorů polohy 

plynových pedálů a samotnou výrobu plynových pedálů.  

Do současnosti měla CTS v provozu 1 pedálovou linku a 21 linek pro montáž 

senzorů. Nyní se společnost rozšiřuje a instaluje další 2 pedálové linky a 5 linek  
pro montáž elektronických senzorů. Zatímco většina senzorů se dodává subdodavatelům 

pro automobilový průmysl, plynové pedály se dodávají přímo a výhradně do světových 

automobilek. 
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K hlavním zákazníkům společnosti patří: Renault, Pierburg, Toyota, Magnetti 

Marelli, Ford. Firemní cíle a strategie se zaměřily na implementaci metod štíhlé výroby 

z důvodu krize, která na přelomu roku 2008/2009 zasáhla společnost poklesem výrobních 

objednávek od zákazníků a celkovému propadu. Tato situace byla využita ke změně 

firemní kultury a zavedení nástrojů štíhlé výroby, které pomohly pružně reagovat  
na požadavky zákazníků a snižovat ztráty v procesu.  

Firemní kultura je nadále rozšiřována o nové metody a nástroje Lean Six Sigma, 

která napomáhá nadále udržovat konkurenční výhodu na trhu.  

2.1 Analýza současného stavu řízení zásob 

Tato kapitola se zaměřuje na řízení a stav skladových zásob a nákupní cenu 

vstupních součástek ve společnosti CTS, která používá k výrobě a montáži cca 3000 ks 
druhů vstupního materiálu. Některé ze vstupních materiálů mají zanedbatelnou cenovou 

hodnotu. To se týká různých druhů pružin, plastových krytek, těsnění. Pak následují 

takové druhy materiálů, u kterých je cena natolik vysoká, že je nutné mít skladem  

jen nezbytně nutné množství. Týká se to různých druhů lubů (maziv), cínových drátů  
a gelů, které jsou uvedené v tabulkách č. 4, 5.  
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Tab. 4 Rozdělení materiálů podle jednotkové ceny 

 

  

Tabulka 4 zahrnuje materiály, které jsou seřazeny podle jednotkové ceny produktu 

v české měně. Uvádí minimální objednací množství, časové termíny dodání a který 

dodavatel materiál dodává. Z dat vyplývá, že cenově nejdražším materiálem jsou luby 

(maziva), epoxid, aluminium wire, barva, dále pokračují senzory, housingy, terminály  

a springy. Jelikož nejvýznamnější cena je u lubů, epoxidu, aluminium wire a barvy, budou 
dále analyzovány z tabulky č. 4, pouze tyto druhy materiálů tabulka č. 5 uvádí stav 

skladových zásob rozdělený podle množství materiálů na jednotlivých skladech, které  
jsou rozprostřeny do pěti lokací: 

GI – sklad vstupního materiálu. 

MO – sklad rozpracované výroby na oddělení lisovny. 

WI – sklad rozpracované výroby na výrobních linkách. 

Line Číslo produktu Název produktu

Minimální 

objednací 

množství
Jednotka

Dodací 

termín/týdny
Cena produktu v 
CZK za jednotku

Dodavatel

559 335-3079-80 lube 60,00 Pinta/ Pt 12 20801,87 Nye Lubricants Inc.

509 335-3034-80 lube 24,00 Libra/ Lb 12 12729,82 Nye Lubricants Inc.

538 335-2008-80 lube 15,00 Galon / Gl 10 9950,04 Nye Lubricants Inc.

510 335-2005-80 lube 12,00 Pinta/ Pt 12 3961,01 Nye Lubricants Inc.

518 335-3442-80 epoxyd 40,00 l itr /Lt 12 3327,72 El lsworth

539 335-3097-80 lube 40,00 Libra/ Lb 12 3195,70 Nye Lubricants Inc.

539 335-3072-80 lube 60,00 Libra/ Lb 12 2869,15 Nye Lubricants Inc.

567 335-3600-80 Aluminium Wire 100,00 Kusy/Ks 12 2636,22 Inseto UK Ltd USD

575 335-2014-80 lube 18,00 Libra/ Lb 12 2318,68 Nye Lubricants Inc.

507 335-3077-80 barva 10,00 Libra/ Lb 6 2037,67 Las Aerospace Ltd.

539 RM74028 Seal 37,00 Kusy/Ks 12 666,64 Saint-Gobain PPL

507 4089 dual senzor 5000,00 Kusy/Ks 10 130,86 CTS of Canada

507 4088 senzor 5000,00 Kusy/Ks 10 128,37 CTS of Canada

702 702-95-019 konektor 16000,00 Kusy/Ks 20 63,40 CTS Mexico

702 702-95-006 housing 12000,00 Kusy/Ks 15 58,13 The Indak Group

567 567-02-003 housing 1512,00 Kusy/Ks 40 50,35 Steffen Sohner GmbH

559 559-64-019 hl iniková krytka 2000,00 Kusy/Ks 25 49,30 Flexngate Plasticos s.a.

567 567-02-005 housing 4320,00 Kusy/Ks 40 48,92 Steffen Sohner GmbH

561 561-18-005 terminál 2000,00 Kusy/Ks 15 48,08 G and M Manufacturing

564 564-02-001 housing 2000,00 Kusy/Ks 40 40,32 Zl in Precision s.r.o.

567 567-02-002 housing 22680,00 Kusy/Ks 40 38,64 Steffen Sohner GmbH

507 507-59-004 spring 20000,00 Kusy/Ks 15 37,98 Wi l l iam Hughes Ltd.

507 507-59-003 spring 20000,00 Kusy/Ks 15 37,98 Wi l l iam Hughes Ltd.

507 507-02-001 housing 12500,00 Kusy/Ks 40 36,88 Accomplast GmbH

Stav zásob rozdělěný podle ceny za jednotku
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40 – sklad nekomfortního materiálu. 

FG – sklad hotových výrobků. 

Na skladě GI se nachází největší množství granulátu, potřebných pro lisování 

komponentů. U dodavatele je nastaven interval dodávek (tzv. lead time) na 18 týdnů,  
což výrazně snižuje flexibilitu v nastavení optimálního objednacího množství.  

Dalším materiálem je gel, jehož interval dodávek je nastaven na 20 týdnů z důvodu 

snižování přepravních nákladů. Gel je přepravován námořní přepravou,  

která je v trvání jednoho měsíce. Granulát i gel jsou uvedeny v gramech.  

U materiálu PCB Board s číselným označením 565-60-001 je nastaveno minimální 

objednací množství 64 000 ks a k výrobě je potřeba týdně mezi 20000 ks – 30000 ks. 

Podrobný přehled o týdenních spotřebách je uveden v tabulce č. 6.  

Na skladě nekomfortního materiálu se nachází materiál shaft. Vysoká zásoba 

vznikla v důsledku nevhodné kalibrace přístroje, která je řešena s  dodavatelem. Tento 
materiál se tedy vylučuje z další analýzy. Label (štítek) je sice objednáván ve větším 

množství a figuruje na skladě GI, ale jeho hodnota není natolik vysoká, aby byla dále 

analyzována, rozdělení materiálů podle finanční hodnoty je uvedeno v tabulce č. 4.  

Oproti tomu Hall Sensor je objednáván ve větším množství a jeho hodnota  
je vysoká. K tomu se přidávají contactory, které se vyrábí ze vzácných kovů, tím jejich 

hodnota neustále roste. Ostatní materiály z důvodu nižší pořizovací hodnoty nebudou dále 

analyzovány. 

Výstupem z tabulek č. 4 a 5 vyplývá, že je potřeba zredukovat objednací množství 

materiálů, které mají vysokou pořizovací cenu, ale také ty, u kterých je pořizovací cena 

sice nízká, ale objednací množství je příliš vysoké. Tabulka č. 6 uvádí kolik je skutečná 

spotřeba materiálů k jednotýdenní výrobě. 

 

 

 

 

 

 



31 
 

Tab. 5 Materiály podle skladového množství 

 

 

Dalším krokem je zpracování SIPOC diagramu, ve kterém je analyzováno pět vlivů 

ovlivňující výrobní proces a zásoby. Vlivy jsou zobrazeny na obr. 3 

Linka Sklad
Číslo 

materiálu

Název 

materiálu

Minimální 

objednací 

množství
Jednotka

Dodací 

termín/

týdenní

Množství Cena v CZK 
za množství

Jednotková 

cena v CZK
Dodavatel

559 GI RM87255 Granulát 240000 Gram/ Gm 18 12 000 000 1 218 288 0,1015 Vacula s.r.o.

559 GI RM87290 Granulát 240000 Gram/ Gm 18 10 000 000 1 055 960 0,1056 Vacula s.r.o.

510 GI RM87297 Granulát 240000 Gram/ Gm 18 8 000 000 796 576 0,0996 Vacula s.r.o.

564 GI RM87249 Granulát 240000 Gram/ Gm 18 6 500 000 582 270 0,0896 Vacula s.r.o.

510 GI RM87278 Granulát 240000 Gram/ Gm 18 5 000 000 2 061 710 0,4123 Vacula s.r.o.

559 MO RM87255 Granulát 240000 Gram/ Gm 18 960 000 97 463 0,1015 Vacula s.r.o.

510 GI RM87259 Granulát 240000 Gram/ Gm 18 600 000 234 700 0,3912 Vacula s.r.o.

510 GI RM87257 Granulát 240000 Gram/ Gm 18 480 000 153 753 0,3203 Vacula s.r.o.

565 GI RM87316 Granulát 240000 Gram/ Gm 18 420 000 91 481 0,2178 PPTC Ltd

567 WI 335-3 632-8 0 Gel 365000 Gram/ Gm 20 296 179 211 450 0,7139 Biesterfeld Silcom s.r.o

510 MO RM87257 Granulát 240000 Gram/ Gm 18 172 567 55 276 0,3203 Vacula s.r.o.

510 MO RM87254 Granulát 240000 Gram/ Gm 18 150 504 45 839 0,3046 Vacula s.r.o.

510 MO RM87297 Granulát 240000 Gram/ Gm 18 123 638 12 311 0,0996 Vacula s.r.o.

510 MO RM87259 Granulát 240000 Gram/ Gm 18 111 662 43 678 0,3912 Vacula s.r.o.

565 GI 565-6 0-001 PCB board 64000 Kus/ Ks 6 109 600 148 757 1,3573 EMA LTD

510 MO RM87285 Granulát 240000 Gram/ Gm 18 105 656 9 206 0,0871 Vacula s.r.o.

510 MO RM87278 Granulát 240000 Gram/ Gm 18 102 265 42 168 0,4123 Vacula s.r.o.

565 MO RM87316 Granulát 240000 Gram/ Gm 18 81 725 17 801 0,2178 PPTC Ltd

564 MO RM87249 Granulát 240000 Gram/ Gm 18 76 680 6 869 0,0896 Vacula s.r.o.

559 40 559-2 5-001 Shaft 5000 Kus/ Ks 6 67 695 741 109 10,9478 Tercet Precision s.r.o.

559 GI 559-8 8-014 Label 5000 Kus/ Ks 4 65 000 45 734 0,7036 Worldmark International

565 GI 565-1 0-002 Hall Sensor 50000 Kus/ Ks 6 62 000 1 211 773 19,5447 Micronas GmbH

559 GI 559-3 1-001 Rotor 5000 Kus/ Ks 5 54 728 114 392 2,0902 Flexngate Plasticos s.a.

510 GI 510-8 9-001 Wedge 10000 Kus/ Ks 6 50 000 20 435 0,4087 CTS of Canada CO

559 GI 559-8 8-005 Label 5000 Kus/ Ks 4 50 000 36 945 0,7389 Worldmark International

539 GI 859-3 7-006 Contactor 60000 Kus/ Ks 12 50 000 416 397 8,3279 Microcontacts

510 GI 504-3 7-003 Contactor 60000 Kus/ Ks 12 46 000 86 428 1,8789 Deringer-Ney

539 FG 539-4 1-003 Seal 30000 Kus/ Ks 8 40 000 43 052 1,0763 Saint Gobain Performance

559 GI 559-8 8-001 Label 5000 Kus/ Ks 4 40 000 27 418 0,6855 Worldmark International

567 GI 567-0 2-002 Housing 1512 Kus/ Ks 20 37 800 1 622 979 42,9360 Steffen Sohner GmbH

567 GI 335-3 632-8 0 Gel 365000 Gram/ Gm 20 36 000 25 701 0,7139 Biesterfeld Silcom s.r.o

509 GI 509-1 8-003 Terminal 20000 Kus/ Ks 16 34 000 28 670 0,8432 Berck Limited

565 MO 565-3 2-001 Pole Piece 100000 Kus/ Ks 12 30 122 13 450 0,4465 Berck Limited

507 GI 507-3 8-001 Red Cup 30000 Kus/ Ks 18 30 000 20 359 0,6786 Sinclair and Rush Ltd

507 GI 507-4 9-001 Screw 36000 Kus/ Ks 18 30 000 13 616 0,4539 Lisi  Autootive Knipping

565 GI 565-4 0-001 Cover 5000 Kus/ Ks 6 30 000 24 700 0,8233 Berck Limited

565 GI 565-5 9-001 Spring 10000 Kus/ Ks 6 30 000 11 401 0,3800 Peterson Spring UK LTD

559 GI 702-7 1-003 Bearing 10000 Kus/ Ks 8 30 000 32 217 1,0739 GKN Sinter Metals

559 GI 702-4 0-006 Kick Down 10000 Kus/ Ks 10 27 500 13 713 0,4987 Berck Limited

518 MO 518-1 8-001 Terminal 10000 Kus/ Ks 16 24 829 158 771 6,3946 Microcontacts

565 WI 565-6 0-001 PCB Board 64000 Kus/ Ks 6 22 228 30 170 1,3573 EMA LTD

Stav materiálů podle skladového množství
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Mapování materiálového toku a vlivy, které působí na zásoby, jsou mapovány  
za pomocí FishBone diagramu. Diagram analyzuje kritéria, která lze ovlivnit a ty kritéria, 

která ovlivnit nelze. Vyhodnocení je popsáno v kapitole 2.3 a znázorněné schéma 

FishBone diagramu je na obr. 3 

Za pomocí Paretovy analýzy budou materiály děleny podle druhu a hodnoty 
materiálů, aby bylo zřejmé, které matriály budou dále analyzovány a popřípadě nalezeny 

optimální řešení pro zjištěné skutečnosti. 

2.2 SIPOC Diagram 

SIPOC diagram identifikuje kroky procesu, které zachycují informace ze strany 

dodavatelů, procesních vstupů, výrobních procesů, výstupy z procesů a zákazníky.  

Na obr. 2 jsou znázorněny faktory, které ve společnosti CTS ovlivňují výrobní proces  
a tím i zásoby. 

 

  

Obr. 2 SIPOC diagram 

SIPOC diagram definuje v oblasti dodávek materiálů hlavní faktory. Hlavním 

faktorem jsou dodavatelé, kteří dodávají vstup do procesu. Zde je zaměření na dodávky  
a jejich včasnost, dodání objednaného množství na základě přesných objednávek  

v závislosti na potřebách zákazníka. 

SIPOC diagram

1. Zákazníci 1. Prognozá zákazníka 1. Prognozá zákazníka 1. Nastavení optimální 1. Strategická obchodní divize

2. Objednání a nákup materiálů 2. Zákaznické požadavky 2. Zjištění potřebného zásoby materiálů 2. Výroba

3. Plánování 3. Plán výroby množství materiálu * změna množství v balení 3. Management

4. Subdodavatelé 4. Vstupní materiál potřebného pro výrobní * častější závozy materiálů 4. Finální zákazníci

5. Výroba materiálů 5. Dokončená výroba proces * dodavatelský kanban 5. Zaměstnanci

6. Kvalita materiálů 6. Nedokončená výroba 3. Revize cílového stavu zásob 3. Kalkulace množství materiálů 6. Investoři

7. Cena materiálu/kvalita

8. Transport a manipulace

Supplier
dodavatelé

Input
procesní vstup

Process
výrobní proces

Output
výstup z procesu

Customer
zákazníci



33 
 

Procesní vstupy jsou především ovlivňovány požadavky zákazníků, následným 

plánem výroby. Do toho vstupuje kvalita vstupních materiálů, manipulace a přeprava. 

Výrobní plány jsou pravidelně konzultovány s korporací CTS Elkhart USA. 

Do výrobních procesů vstupují prognózy zákazníků, na základě kterých  
se vytvářejí výrobní plány a zajišťuje se vstupní matriál pro výrobu. 

Ve výstupu procesu jsou hodnoceny včasnosti dodávek matriálů, kvalita výrobků, které 

příznivě uspokojuje požadavky a očekávání zákazníků. 

Ze současného stavu zásob vyplývá, že dodací podmínky jsou dlouhé a minimální 

objednací množství vysoké a tím se zvyšují zásoby na skladě, které čekají na výrobu.  

Proces řízení zásob je ovlivňováno požadavky zákazníků, od kterého celý proces 

začíná i končí. Zákazník podá požadavek posláním objednávky, ve které je uveden druh 

zboží, množství a datum dodání. Poté se naplánuje výroba na lince a následně  
na to je objednáván vstupní materiál. Materiál je tedy potřeba na začátku výrobního dne. 

Jelikož však CTS má dodavatele, kteří mají obtíže v dodržování JIT (Just In Time)  

z důvodu dlouhých objednacích a transitních časů, pracovníci jsou nuceni vstupní materiál 

objednávat s předstihem na základě zákaznických předpovědí, která jsou však pouze 

orientační a to má za následek vysoký stav skladových zásob.  

Cílem je získat nižší skladové zásoby, řízení nákladů, nákupní ceny a získat lepší 

smluvní podmínky s dodavateli. Zlepšení přinese optimální skladové zásoby, zlepšení 

hospodářského výsledku a vyšší obrátkovost zásob. 

2.3 Fishbone diagram 

Fishbone diagram, který je znázorněný na obr. 3, popisuje vstupy, do výrobního 

procesu a popisují vlivy, které ovlivňují řízení a stav zásob.  

První skupinou je materiál. V této skupině jsou zmíněné skutečnosti, které 

ovlivňují materiálový tok. Velmi významný vliv jsou neustálé výkyvy v zákaznických 

objednávkách, na které je nedostatečná flexibilita dodavatelů. V důsledku to znamená, 

pokud zákazník objednávku navýší, tak se v mnoha případech stává, že výrobní materiál 

chybí a pokrytí celé výrobní zakázky je ohroženo. Pokud zákazník objednávku sníží, efekt 

je opačný a materiál ve společnosti je nevyužit a leží skladem.  

Další skupinou jsou metody, které poukazují na časté změny ve výrobním procesu, 

které jsou způsobené nedostatkem materiálů. Aby byla zachována produktivita, vyrábí  
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se na linkách, které sice vstupního materiálu mají dostatek, ale konečný produkt nemá 

zákazníka a tak bude skladován na skladě hotových výrobků. Následkem toho je opět 

navyšování zásob ve společnosti. Často je společnost nucena platit expresní dodávky,  
aby uspokojila zákaznické požadavky. 

Ve skupině měření vyvstalo odhalení, že systémová data materiálů v  některých 

případech nesedí se skutečností. Fyzické inventury jsou prováděny za plného provozu, což 

způsobuje nepřesné a zkreslené výsledky. Následné narovnání systémového stavu tak není 

založeno na správných datech. 

Analýza strojů poukazuje na zastaralé výrobní linky, které se nacházejí často 

v poruše. Největší překážkou jsou specifické náhradní díly, které je obtížné obstarat, 

v mnoha případech se vyrábějí na zakázku, která je časově náročná  a to způsobuje časové 

ztráty ve výrobním procesu. 

Dalším zjištěním je skutečnost, že zákaznický servis není přímo ve společnosti,  
ale je řízen dceřinou společností, která se nachází v CTS UK. Znamená to, že CTS Czech 

Republic nekomunikuje se zákazníkem přímo a to má za následek neúplné informace  

a prodlevu v komunikaci. V této skupině je zahrnuto i školení zaměstnanců, které  
je využito nejen ve prospěch zvyšování produktivity.  

Posledním vstupem ve Fishbone diagramu je prostředí, ve kterém je zmíněna 

nespolehlivost dodavatelů, které jsou důsledkem zvyšování zásob ve společnosti CTS. 

Intervaly dodávek jsou často příliš dlouhé a to způsobuje nízkou flexibilitu na změny 

v objednávkách. 
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Obr. 3 Fishbone diagram 

2.4 Paretova a ABC analýza zásob 

Pomocí Paretovy a ABC analýzy, které jsou zobrazeny v grafu 1 a tabulce 6 jsou 

vyhodnoceny data stavu zásob materiálů podle jejich hodnoty. Na základě analýzy  

je zřejmé, které materiály jsou finančně nákladné.  

V kategorii A se nahází matriál granulát, který je finančně nejvíce drahý, na skladě 

ho je za 6 194 738 Kč, což není zanedbatelná částka. Je to způsobeno velkým množstvím, 

které je drženo skladem. Některé granuláty jsou spotřebovávány neustále, ale některé  
jsou potřeba k výrobě jen jednou za čtrnáct dní, ale objednací množství je nastaveno  
u každého granulátu stejné. 
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Následuje kategorie B, ve které je lube v hodnotě 3 555 321 Kč. Tento lube  
je převážně objednáván ve 40 Lb kbelících, přičemž tato zásoba vydrží až na dvouměsíční 

výrobu. K lubům je třeba přistupovat individuálně, protože každé označení je v jiné 

konzistenci a jiném obalu.  

Kategorie C zahrnuje nejprve hall sensor v hodnotě 1 211 773 Kč. Také tohoto 

materiálu je objednáváno mnoho a poté leží skladem. Následuje contactor .  

I u této položky by značně mělo dopad na snížení objednacího množství, aluminium wire, 

gel, který je dodáván v 360 kg barelech, PCB desky, sealy a barva. 

Z analýzy bylo zjištěno, že nejdražší položkou, která je ve společnosti skladována 

je lube, jehož průměrná hodnota za jednotku činí 18 000 Kč. Granulát nemá vysokou cenu 
za jednotku, ale problémem je vysoké objednávací množství, které je dlouho drženo  
ve skladě. Hall sensor má vysokou pořizovací hodnotu a je ho drženo skladem mnoho. 

Materiály ze skupiny C nemají nastavenou optimální výši skladového množství převážně 

u contactorů.  

Tab. 6 Stav skladových zásob podle hodnoty 

 

 

Číslo linky Cena v Kč Procento 
výskytu

Procento kumulativního 
výskytu

ABC analýza

granulát 6 194 738 Kč    50,24% 50,24% Katergorie A
lube 3 555 321 Kč    28,83% 79,08% Katergorie B
Hall sensor 1 211 773 Kč    9,83% 88,90% Katergorie C
Contactor 612 408 Kč       4,97% 93,87% Katergorie C
Aluminium Wire 237 260 Kč       1,92% 95,80% Katergorie C
Gel 211 450 Kč       1,71% 97,51% Katergorie C
PCB Deska 148 757 Kč       1,21% 98,72% Katergorie C
epoxyd 109 815 Kč       0,89% 99,61% Katergorie C
Seal 27 999 Kč          0,23% 99,83% Katergorie C
Barva 20 377 Kč          0,17% 100,00% Katergorie C

Celkem 12 329 898 Kč  

Stav zásob materiálů podle hodnoty
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Obr. 4 Stavu zásob podle hodnoty 

2.5 Analýza dodavatelů výrobních materiálů 

Dodavatelé ve společnosti CTS mají dlouhé dodací doby, jsou nespolehliví, 
dodávají materiál zpožděně a v nesprávném množství. To způsobuje značné potíže 

v plánování výroby. To má za následek zpoždění dodávek k zákazníkovi,  
anebo nedodržení množství, které zákazník požaduje. S dodavateli nefunguje komunikace, 
je zdlouhavá a klamná, neustále „mlžení“, kde se dodávka nachází, v jakém je stavu  
a množství. V mnoha případech ji dodavatel teprve vyrábí. Aktualizaci objednávek přitom 

všichni dodavatelé dostávají v týdenních intervalech, kdy potvrzují množství a datum 

dodání. 

V tabulce 7 jsou uvedeni významní dodavatelé, kteří dodávají nejdražší materiály  
a ty materiály, jako je granulát, který je dodáván ve velkém množství. V  tabulce  
jsou uvedeny názvy dodavatelů a výňatek důležitých materiálů, jejich dodací a transportní 

časy. Také jsou uvedeny dodací podmínky. Dodací podmínku DDP (Delivered Duty Paid), 

náklady na přepravu platí dodavatel a dodací podmínku EXW (Ex Works) náklady plátí 

příjemce už od výjezdní brány dodavatele. 

Dodací termín je nejvyšší u materiálu gel, jedná se o 20 týdnů. Pro úsporu 

přepravních nákladů, je zásilka posílána námořní přepravou, která trvá 28 dní. Materiál  
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se tedy musí objednávat s předstihem, což značně navyšuje skladové množství  

a neumožňuje provádět změny v objednávkách. Také se zkracuje o 3 měsíce co je zásilka 

na cestě, expirační doba gelu. 

Kratší dodací podmínku má nastaven dodavatel Vacula s. r. o., který dodává 

granulát. Tento dodavatel objednává granulát u společnosti RTP z  UK, granulát je doručen 

k dodavateli Vacula s. r. o. a následně je zásilka přeposílána do společnosti CTS. Kdyby 

zásilka byla posílána na přímo z RTP do CTS, dodací doba by byla zkrácena o polovinu. 

K tomuto postupu však nelze přistoupit. 

Mezi další uvedené materiály v tabulce, kterými jsou lube, contactor, aluminium 

wire, seal, PCB board a hall sensor se dodací podmínky pohybují mezi 6 – 12 týdny. 
Takový dodací čas je ochotna a schopná společnost CTS akceptovat a nemá s  takovou 
podmínkou větší potíže. 

Tab. 7 Seznam dodavatelů a čas dodání materiálů 

 

2.6 Analýza informačního toku řízení zásob 

Ve společnosti je používán systém zvaný PRMS sloužící k objednávání materiálů  
a celkovému řízení stavu zásob (obrázek 5). Ze systému je generován report a ten slouží 

k monitorování pohybu materiálů, množství materiálů na všech skladovacích lokacích  
i rozpracované komponenty. Na základě reportu se objednává materiál, ve kterém  
jsou zobrazeny požadavky na množství potřebné pro výrobu. K nahlédnutí je zobrazen  
na obrázku 6. 

Název dodavatele Číslo materiálu Jméno materiálu Dodací podmínka Čas dodání/týden Tranzitní čas/den

Biesterfeld Silcom s.r.o 335-3632-80 Gel EXW 20 28 dní

RM87255 Granulát EXW 18 3 dny

RM87290 Granulát EXW 18 3 dny

RM87297 Granulát EXW 18 3 dny

335-3097-80 Lube DDP 12 7 dní

335-2008-80 Lube DDP 10 7 dní

335-2005-80 Lube DDP 12 7 dní

Ellsworth 335-3442-80 Epoxyd DDP 12 1 den

Inseto UK Ltd USD 335-3600-80 Aluminium Wire EXW 12 10 dní

MICROTECHNOLOGIES 859-37-006 Contactor DDP 12 5 dní

Saint-Gobain PPL RM74028 Seal EXW 12 5 dní

Las Aerospace Ltd. 335-3077-80 barva EXW 6 7 dní

EMA Ltd. 565-60-001 PCB board EXW 6 4 dny

Micronas GmbH 565-10-002 Hall Sensor DDP 6 4 dny

Vacula s.r.o.

Nye Lubricants Inc.

Dodavatelé a čas dodání materiálů
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Objednávky jsou prováděny ručním záznamem množství ke každému materiálu 

jednotlivě. Pro uživatele je absolutně nepraktický a stav v  něm ve většině případech 

neodpovídá skutečnosti. Také minimální objednací množství v reportu nejsou úplná  

a nebo úplně chybí. Znamená to, že přenos údajů není zajištěn a to může být jedním 

z důvodů chybějícího materiálu. Report je zobrazen na obrázku 6. 

Ve společnosti je zaveden systém Kanban na výrobních linkách, ale není plně 

implementován. Na linkách se neustále drží vysoké množství nepotřebného materiálu, 

který je nepotřebný pro aktuální výrobu. To muže vést k záměně komponentů při výrobě. 

 

Obr. 5 Systém PRMS 
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Obr. 6 Report ze systému PRMS 

Souhrnná zjištění aktuálního stavu zásob 

Z analýzy bylo zjištěno, že nejnákladnějším vstupním materiálem je lube, jehož 

jednotková cena je poměrně vysoká a objednací množství nevyhovuje požadavkům 

výroby ve společnosti CTS, což způsobuje vysoké a nákladné držení zásob. Další 

skutečností je expirační doba maziva, která se pohybuje v  průměru v délce šesti měsíců. 

Podobný je materiál epoxid, poměrně krátká expirační doba, vysoké objednací množství  
a cena, která se dále navyšuje z důvodu skladování, protože epoxid musí být skladován 

v mrazícím boxu. 

Významným materiálem je granulát, jehož pořizovací cena není vysoká,  
ale objednací množství je vzhledem k balení vysoké. Granulát je dovážen 

v jednotunových oktabinech a stodvacetikilových barelech. V tomto případě společnost 

není omezována expirační dobou, ale vysoké množství negativně ovlivňuje stav 

skladových zásob. 

Hall sensoru se týdně spotřebuje 22 457 ks, minimální objednací množství  

je 50 000 ks, pořizovací cena se pohybuje okolo dvacetikoruny za kus. Skladem bývá 

k dispozici až 62 000 ks, v součtu se skladová hodnota vyšplhá na 1 211 480 Kč. 
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Nezanedbatelnou položkou je také contactor, ten je dodáván po 10 000 ks, které 

jsou dodávány v cívkách. Materiál je poněkud drobný a křehký a to způsobuje velké ztráty 

při výměně a opravě výrobní linky. Aluminium wire, je dodáván v cívkách a objednací 

množství je 100, nižší množství by znamenalo náklady na přepravné. Při objednání 100 

hradí náklady na přepravu dodavatel. Jelikož společnost v druhém kvartále letošního roku, 

bude mít navýšené požadavky na výrobu a tím vyšší spotřebu aluminium wire, zásoba  
se tímto podstatně sníží. 

Gel je objednáván v barelech o hmotnosti 360 kg, materiál má dlouhou objednací 

dobu, jelikož přeprava je po moři a dodání trvá tři měsíce. Také se musí počítat s nepřízní 

počasí, kdy zásilka nabírá další zpoždění. Z důvodu dlouhé doby dodání je nutno počítat 

z vyšší zásobou. Dodání gelu v menším množství je sice možné, ale cena za balení  

a manipulaci je příliš vysoká. 

Následující kapitola bude zaměřena na materiály, které jsou cenově nákladné  

a objednací množství není optimální. Jedná se o granuláty, luby, hall sensor a contactor. 

Budou navrženy procesy k optimalizaci množství a tím i snížení nákladů skladových 

zásob. 
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3 Návrhy a doporučení na zlepšení 

Na základě provedených analýz, bylo zjištěno mnoho výstupů. Důležitou 

skutečností jsou vysoké objemy dodávaných materiálů, dlouhé transitní časy a data 

v systému, která nejsou úplná a v mnoha případech nesedí množství materiálů  
se skutečností na skladech. 

Nejprve by bylo vhodné zredukovat objednávané množství u dodavatelů. 

Objednává se trojnásobné množství, které je nepotřebné pro výrobní proces  
a než požaduje konečný zákazník. S tranzitními časy je možná diskuze, ale z důvodu 

technologie procesů je velmi obtížné tyto časy zredukovat, tak aby byl zajištěn stejný 

přepravní náklad. 

S problematikou systému je velmi obtížně operovat, systém je zastaralý  
a potřeboval by vyměnit, firma však nechce do této oblasti investovat, žádné finanční 

prostředky, možná o tom bude uvažovat do budoucnosti. 

3.1 Redukce minimálního objednacího množství zásob 

Na základě týdenní spotřeby a balícím množství lubů, je vhodná redukce o více než 

polovinu aktuálního objednacího množství. V tabulce 8 je zobrazeno, jaká množství jsou 

pro společnost optimální a na kterou jsou ochotni přistoupit i dodavatelé. Luby 
objednávané v množství 60 –ti Lb kbelících mohou být sníženy na 20 Lb, velikost kbelíku 

však musí být zachována, protože menší průměr by neseděl na sací zařízení. Po  snížení 

množství nastane úspora 1 242 975 Kč. Lube 335-2008-80 může být snížen z 15-ti Gl  

na 5 Gl, lube je dodáván ve skleněných lahvích. Úspora u materiálu je 398 000 Kč.  

335-3442-80 epoxid má vhodné objednávací množství 20 litrů místo 40 litrů, tato úspora 
činí 43 260 Kč. Další snížená množství u lubu 335-3034-80 z 24 Lb na 5 Lb ponese 
úsporu 712 870 Kč. Grafické znázornění finanční úspory je na obrázku 7. 

Další významnou finanční úsporu přinese snížení Hall sensoru z 50 000 ks  

na 20 000 ks. Takové snížení množství přinese úsporu 820 870 Kč. Contactory a PCB 

desky mohou být také zredukovány na poloviční objednací množství. Týdenní spotřeba 

contactorů se pohybuje okolo 4 000 ks, ale balení nedovoluje snížení na nižší množství, 

materiál je dodáván v návinu. 
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Aluminium Wire při týdenní spotřebě 15 ks cívek, by mohl být snížen na 25 ks 
cívek měsíčně, to by však velmi zvýšilo cenu za přepravu i cenu za materiál, dodavatel  
je ochoten při zanechání stávající ceny za jednotku snížit množství ze 100 ks na 50k, 
úspora bude 105 449 Kč. 

Snížení materiálů přinese značnou finanční úsporu, která bude detailněji popsána 

v kapitole 3.5 Ekonomické vyhodnocení. Dalším přínosem bude snížení skladových zásob 

a zvýšení obrátky zásob. 

Tab. 8 Redukce množství materiálů 

 

 

Obr. 7 Náklady na skladové zásoby 

Line Číslo materiálu Název materiálu

Minimální 

objednací 

množství 

stávající

Nové 

objednací 

množství

Skladové 

množství
Týdenní spotřeba Cena produktu v 

CZK za jednotku
Nová cena za 

množství

Stávající cena za 

množství
Rozdíl

559 335-3079-80 lube 60 20 83 1,56 Lb 20 801,87 416 037,46 1 718 026,69 1 301 989,23

509 335-3034-80 lube 24 5 73 0,143 Lb 12 729,82 63 649,12 932 217,76 868 568,64

538 335-2008-80 lube 15 5 26 0,372 Gl 9 950,04 49 750,20 255 895,14 206 144,94

510 335-2005-80 lube 12 4 22 0,921Pt 3 961,01 15 844,04 88 033,44 72 189,40

518 335-3442-80 epoxyd 40 20 44 2,43 Lt 3 327,72 66 554,39 146 419,65 79 865,27

539 335-3097-80 lube 40 20 80 1,181 Lb 3 195,70 63 914,00 256 921,49 193 007,49

539 335-3072-80 lube 60 20 63 2,4 Lb 2 869,15 57 383,08 181 772,39 124 389,31

567 335-3600-80 Aluminium Wire 100 50 90 15 Ks 2 636,22 131 811,25 237 260,24 105 449,00

575 335-2014-80 lube 18 5 43 0,085 Lb 2 318,68 11 593,38 100 653,76 89 060,38

507 335-3077-80 barva 5 3 21 0,151 Lb 2 037,67 6 113,02 42 526,25 36 413,23

565 565-60-001 PCB board 64 000 32 000 109 600 17 453 Ks 1,36 43 432,80 148 757,34 105 324,54

565 565-10-002 Hall  sensor 50 000 20 000 62 000 22 457 Ks 19,54 390 894,50 1 211 772,95 820 878,45

539 859-37-006 Contactor 60 000 30 000 50 000 2880 Ks 8,33 249 838,17 416 396,95 166 558,78

510 504-37-003 Contactor 60 000 30 000 46 000 3 870 Ks 1,88 56 366,04 86 427,93 30 061,89

Snížení objednacího množství materiálů
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3.2 Dodavatelský kanban 

Dalším postupem, který povede k optimálnímu objednávání zásob je zavedení 

interního dodavatelského kanbanu. Jelikož u některých materiálů např. u lubu je velmi 

obtížné orientovat se podle systému. Ten totiž sčítá všechny sklady dohromady a není 

jasné, který materiál je skutečně k použití pro výrobu. Principem je udržení minimálního 

množství na skladě vstupního materiálu. K tomu mohou pomoci kanbanové karty 

zobrazeny na obrázku 7. 

 

Obr. 8 Interní dodavatelský kanban – kanbanová karta 

Principem dodavatelské kanbanové karty je, že když skladník odebere poslední  
20 Lb barel odevzdá kanbanovou kartu pracovníkovi, který objednává materiál a ten 

následně objedná materiál u dodavatele. To zajistí kontrolu, že nedojde materiál potřebný 

pro výrobu. Dodavatel zareaguje na požadavek během 3 týdnů .  Po objednání materiálu  
se kanbanová karta vrátí do skladu a umístí se na tabuli dodavatelského kanbanu 

 (obrázek 8). Tabule informuje zaměstnance výroby o tom, že materiál je objednaný. 

Jakmile materiál dorazí, skladník udělá standardní příjem a  materiál uskladní společně 

s kanbanovou kartou. Jakmile bude materiál potřeba pro výrobu, pracovník skladu, lube 
vyskladní a kanbanovou kartu opět předá pracovníkovi, který materiál objedná  

u dodavatele. Tento způsob objednávání je vhodné rozšířit i na ostatní materiály  
ve společnosti. Momentálně je implementován na lube, label, pole piece a solder bar (cín). 
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Obr. 9 Interní dodavatelský kanban 

3.3 Konsignační sklad 

Konsignační sklad je vhodný pro granulát, protože jeho dodací doba je 18 týdnů  
a snížení množství by nebylo efektivní a materiál by mohl pro výrobu chybět z  důvodu 

velkého odpadu ze vstřikolisů. 

Společnost má objemné a nevyužité skladovací prostory. Konsignační sklad  
by tedy mohl být přímo ve společnosti a tím by byl neustále k dispozici. Zavážky 

materiálů by byly jednou měsíčně, tím se sníží přepravní náklady. 

Principem navrhovaného konsignační skladu by bylo poskytnutí materiálu  

od dodavatele do prostor společnosti CTS. Zásoba z konsignačního skladu by byla 
společností průběžně odčerpávána podle potřeby. Jendou měsíčně by společnost 

reportovala dodavateli odebrané množství z konsignačního skladu a dodavatel by následně 

vystavil fakturu. Po uplynutí dvou měsíční lhůty od přijetí materiálu se nespotřebovaný 

materiál uskladní z konsignačního skladu na sklad vstupního materiálu a teprve od této 

doby se materiál bude počítat do skladových zásob společnosti. 
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To sníží skladovací náklady a materiál nebude chybět. Pokud se bude optimálně 

materiál objednávat, z konsignačního skladu se nebude muset převádět vysoké množství 

materiálu a tím granulát nebude figurovat na skladě a úspora nebude zanedbatelná.  

3.4 Informační tok 

Informační tok ve společnosti CTS je zastaralý a v současnosti nevhodný  
pro správné užívání. Veškerý vstupní materiál, převody, vyskladnění materiálů provádí 

skladník ručně, nejprve si zapisuje na papír množství a číslo materiálu, po skončení směny 

předá papír druhé směně a ta data přepisuje do systému. Stejný postup je i při příjmu 

materiálů. Pracovník skladu nejprve zkontroluje množství a druh materiálů a poté data  
ze zásilky přepisuje ručně do systému. Tento postup způsobuje mnoho chyb, které 

pracovník udělá, vznikají chybné zápisy množství, na to navazují nesprávné inventury  
a pracovník, který objednává materiál, nemá správná data pro vytvoření další objednávky, 

protože nezná přesné množství na skladě. 

Společnosti by pomohlo zavedení čárových kódů, které nejenom z  efektivní práci  
a čas pracovníků skladu, ale také se do systému dostanou jen správné údaje. Čárové kódy 

by přinesly: 

1. Přesnost – rychlá a přesná metoda, použita k registraci velkého množství 

dat. Při použití čárových kódů jsou chyby úplně minimalizovány.  

2. Rychlost – sejmutí čárového kódu je mnohem rychlejší než ruční vstup. 

3. Bezpečnost – pracovník skladu nemůže nijak ovlivňovat vkládané údaje. 

4. Efektivnost a produktivita – snížení času uskladnění i vyskladnění. 

5. Mnohostranné vyuţití – čárové kódy jsou využitelné v mnoha výrobních 

oblastech, průmyslu a obchodu. 

6. Úspora času v přesunu materiálů – nadbytečná manipulace. 

7. Aplikovatelnost a rozmanitost – rozměry čárových kódu mohou být 

přizpůsobeny tak, že nejsou viditelné okem, to zajistí, že aplikace může  
být na jakoukoli součástku. Kódy mohou být z materiálu, který odolá 

vysokým teplotám, nebo extrémním mrazům. Také, jsou odolné proti 

vlhkosti či chemickým čistidlům a kyselinám. 

Zavedení čárových kódů ve společnosti CTS by bylo v  prvotním pořízení nákladná 

investice, ale do budoucnosti při rozšiřování výroby to bude úplnou nutností. Pracovníci 
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skladu při větším množství materiálů vnesou do systému jen zmatek a kapacitně bude 

situace velmi náročná. 

Report ze systému PRMS by byl uživatelsky přijatelný, kdyby se například 

formoval do excelovského souboru. Pomohlo by to v lepší orientaci a přehlednému 
uspořádání dat. Také by systém potřeboval nastavení poka – yoke, které plně chybí  
a pracovník tak nemá kontrolu nad správností zadávaných dat.  

3.5 Ekonomické vyhodnocení 

Ve společností je mnoho nepotřebných a čekajících zásob, nicméně práce  
je zaměřená na ty zásoby, které jsou objednávány ve vysokém množství a také ty zásoby, 

které mají nejvyšší jednotkovou hodnotu. 

Bylo zjištěno, že nejvyšší hodnota je u materiálu lube. Objednací množství oproti 

granulátu nebylo vysoké, ale jednotková hodnota lubu se pohybuje v rozmezí od 20 801 
Kč za 1 Pt do 2318 Kč za Lb. Když se provedl součet množství na skladě a násobilo  
se jednotkovou cenou, výsledkem byla hodnota 1 718 027 Kč při množství 83 Lb jen  

u jednoho druhu lubu. Tak vysoká zásoba i k přihlédnutím na ztráty při výměně  
a skrepování zmetků, je na 5-  6 měsíců výroby. 

Při redukci objednacího množství, vznikne úspora 1 301 989 Kč. Podrobnější 

přehled je uveden v tabulce 9 a vizuální náhled je v grafu 2. Nastavením optimální výše 

zásob u materiálů lube, epoxyd, aluminium wire, PCB boardu, barvy a contactorů bude 
celková úspora 4 199 900,55 Kč. 

V tabulce 10 je uvedena sumarizace granulátu před a po zavedení konsignačního 

skladu. V tabulce je uvedena úspora vyjádřena finanční hodnotou, která činí 2 072 591 
Kč. Zde však úspora nekončí, dále je totiž uspořen i pracovní kapitál. Pro vizualizaci  
je uveden graf číslo 3. 

Nejvyšší úspora vzniká při redukci lubů na optimální množství. Tato úspora není 

zanedbatelná a pomůže společnosti dosáhnout lepší hospodářský výsledek. Granuláty  
při zavedení konsignačního skladu, nejenomže sníží skladovací náklady o 2 mil. korun, 

ale také napomohou, aby ve společnosti CTS byl materiál vždy skladem, ale zaplacen  
až když se materiál spotřebuje. 
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Do informačního toku, by společnost CTS musela nejprve investovat, aby se snížil 

pracovní a časový kapitál. Taká eliminace chyb je důležitou složkou pro správnost dat  
a rychlejší zpracování zákaznických požadavků. 

Tab. 9 Finanční vyhodnocení materiálů 

 

 

Obr. 10 Finanční úspora po optimalizaci množství lubů 

Číslo materiálu Název materiálu
Stávající cena za 

množství v CZK

Nová cena za 

množství v CZK
Rozdíl v CZK

335-3 079-80 lube 1718026,69 416037,46 1301989,23
565-1 0-002 Hall sensor 1211772,95 390894,50 820878,45

335-3 034-80 lube 932217,76 249838,17 868568,64
859-3 7-006 Contactor 416396,95 131811,25 166558,78

335-3 097-80 lube 256921,49 66554,39 193007,49
335-2 008-80 lube 255895,14 63914,00 206144,94
335-3 600-80 Aluminium Wire 237260,24 63649,12 105449,00
335-3 072-80 lube 181772,39 57383,08 124389,31
565-6 0-001 PCB board 148757,34 56366,04 105324,54

335-3 442-80 epoxyd 146419,65 49750,20 79865,27
335-2 014-80 lube 100653,76 43432,80 89060,38
335-2 005-80 lube 88033,44 15844,04 72189,40
504-3 7-003 Contactor 86427,93 11593,38 30061,89

335-3 077-80 barva 42526,25 6113,02 36413,23
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Tab. 10 Finanční vyhodnocení granulátů 

 

 

 

Obr. 11 Finanční úspora po zavedení konsignačního skladu 

Souhrnná zjištění 

 Byly zjištěny vysoké zásoby a nevhodný způsob objednávání materiálů  
ve společnosti CTS Czech Republic s. r. o.  

 K analýze současného stavu řízení zásob byly využity nástroje  

Lean Six Sigma. 
 Z Paretovy a ABC analýzy vyplynulo, že nejvyšší a nejnákladnější zásoby  

jsou u materiálů typu granulát, lube, hall sensor a contactor. Dále následovaly 

materiály aluminium wire, gel, PCB desky, epoxyd, seal a barva. 

Číslo materiálu Název materiálu
Stávající cena za 

množství v CZK

Nová cena za 

množství v CZK
Rozdíl v CZK

RM87278 Granulát 2 061 710 1 210 250 851 460
RM87255 Granulát 1 218 288 880 251 338 037
RM87290 Granulát 1 055 960 798 542 257 418
RM87297 Granulát 796 576 541 200 255 376
RM87249 Granulát 582 270 426 511 155 759
RM87259 Granulát 234 700 140 065 94 635
RM87257 Granulát 153 753 84 320 69 433
RM87316 Granulát 91 481 41 008 50 473

Stav granulátů po zavedení kosignace
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Byly zjištěny následující nedostatky: 

 Dlouhé dodací podmínky od dodavatelů. 

 Dodávky materiálů nejsou totožné s objednávkou.   

 Informační tok není spolehlivý. Objednávky a příjem materiálů je prováděn 

ručně. 

 Dlouhé transitní časy hlavně u dodávek gelu a granulátu. 
 K výše uvedenému byla navrhnuta doporučení a návrhy na zlepšení  

a to v redukci klíčových zásob, snížením objednacích množství u materiálu 

lube, hall sensoru, contactoru, PCB desky a aluminium wire, které přinesly 

celkovou finanční úsporu 3 323 424 Kč.  

 Navržení dodavatelského kanbanu má zajistit objednání materiálu jen tehdy, 

kdy je skutečně potřeba, i to zajistí optimální výši zásob. 

 Dalším návrhem je zavedeni konsignačního skladu pro granulát. Společnost 

CTS bude mít materiál k dispozici ve svých skladovacích prostorech,  
to znamená stále k dispozici, ale fakturace proběhne až po skutečném odebrání 

materiálu. To významně sníží skladové zásoby a předpokládaná úspora  

je 2 072 591 Kč. 

 Posledním krokem k efektivnímu řízení zásob je změna informačnímu toku, 

zavedením čárových kódů, které zrychlí čas při příjmu materiálů a závozu 

linek, přičemž také eliminuje lidskou chybu při ručním zápisu, který  
je ve společnosti zaveden.  
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4 Závěr 

Tématem této diplomové práce je aplikace nástrojů Laen Six Sigma v oblasti řízení 

zásob. Hlavním cílem bylo zanalyzovat současný stav řízení a množství zásob a navrhnout 

doporučení a návrhy na zlepšení a optimalizaci zásob. Práce je rozdělena na teoretickou  
a praktickou část.  

V teoretické části je seznámení s historií, metodikou a nástroji Lean Six Sigma  
na základě odborné literatury. Praktická část je zaměřena na představení společnosti  

CTS Czech Republic s. r. o., ve které byla práce zpracována, analýzu současného stavu  
a návrhy na zplepšení. 

Prvním krokem byla analýza současného stavu zásob ve společnosti CTS. K analýze 

byly použity nástroje SIPOC diagram, který identifikoval dodavatelé, procesní vstupy, 

výrobní proces, výstup z procesu a zákazníky. Dále byl zpracován Fishbone diagram,  
ve kterém jsou detailněji analyzovány a v postupných krocích popsány nejprve skupiny 
materiály, kde byly zjištěny neustálé výkyvy v zákaznických objednávkách a nedostatečná 

flexibilita dodavatelů na zvyšování a snižování objednávek. Dalším skupinou byly metody, 
které poukázaly na časté změny ve výrobním procesu, způsobené nedostatkem materiálů 

potřebných pro výrobu. Pro zachování produktivity se pak vyrábí na sklad komponenty, které 

čekají na zákazníka. Skupina měření, byla zaměřena na systémová data. Bylo zjištěno,  
že fyzické inventury jsou dělány za plného provozu a to způsobuje zkreslená a nepřesná data, 

která jsou manuálně zapisována do systému. To významně ovlivňuje správnost dat ve stavu 

materiálů. V dalším kroku jsou analyzovány stroje. Stroje se nacházejí často v poruše. 

Důvodem jsou zastaralé výrobní linky a nedostupnost náhradních dílu. To způsobuje dlouhé 

prostoje a tím dochází k časovým ztrátám ve výrobě. Následující zjištění odhalilo značné 

zpoždění v komunikaci mezi zákazníkem a společností CTS. Důvodem je, že zákaznický 

servis se nachází v CTS UK a tak se do společnosti dostávají informace s prodlevou  

a v neúplném znění. Poslední analýza provedená ve Fishbone diagramu byla prostředí, která 

odhalila nespolehlivost dodavatelů, dlouhé dodací doby a zpoždění v dodávkách materiálů.  
To jsou důvody, proč si společnost CTS dělá vysoké zásoby, které nejsou žádoucí.  

Následovala Paretova a ABC analýza, které odhalila vysoké zásoby a to u granulátů, 

lubů, hall sensorů, contactorů, aluminium wire, gelu, PCB boardu, epoxidu a barvy. 
Společnost CTS má mnoho finančních prostředků v zásobách, které aktuálně nepotřebuje  
pro výrobní proces. 
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Z analýz byly zjištěny dlouhé dodací doby materiálů a to zejména u granulátů. 
Materiál je také dodáván zpožděně a dodané množství nesouhlasí s objednávkou, kterou 

dodavatelé obdrželi. Také značně vázne komunikace s dodavateli, kteří zřídka kdy obeznámí 

dopředu nedodržení objednávky. To má za následek zpoždění dodávek zákazníkům 

společnosti.   

Navržením optimální výše zásobu materiálů lube, epoxid, hall sensor, aluminium wire, 

PCB boardu, contactoru a barvy vznikne úspora ve výši 4 199 901 Kč. U granulátu  
je doporučeno zavedení konsignačního skladu. Sklad bude umístěn ve společnosti  
CTS a tak ho bude mít neustále k dispozici. Skladovací náklady se tak sníží o 2 000 000 Kč. 

Pro optimalizaci objednávání zásob je vhodné zavedení dodavatelského kanbanu, který není 

finančně náročný a napomůže ke snížení zásob.  

Dále byla provedena analýza informačního toku řízení zásob. I ta má značné trhliny. 

Objednávky materiálů jsou prováděny ručním zápisem do systému PRMS. Pro administrátora 

je tento postup nepraktický, zdlouhavý a nemá žádnou signalizaci při chybném zápisu.  
Bylo navrženo zavedení čárových kódů, které efektivně napomohou řídit tok materiálů mezi 

sklady a transakce budou mnohem rychlejší a s méně chybami než při ručním zápise, který  

je v současnosti zaveden.  

V rámci řešení diplomové práce byla nalezena úzká místa v oblasti řízení zásob  
a následně navržena nová řešení, která pomohou společnosti CTS ušetřit náklady  

a optimalizovat proces. Společnost CTS tak může finanční prostředky investovat  
do zastaralých strojů a náhradních dílů. Tak bude zajištěn kontinuální výrobní proces,  
ve kterém budou odstraněny poruchy výrobních linek a nebude se čekat na vstupní materiál. 
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