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Abstrakt 

 

 Tématem diplomové práce je outsourcing logistiky obalového materiálu. V prvních 

dvou kapitolách se zabývám teoretickým přiblíţením souvisejících pojmů, kterými jsou 

outsourcing a logistika. Následně charakterizuji společnost, ve které jsem práci vykonávala. 

Ve čtvrté kapitole představuji subjekty, kterých se outsourcing týká. Prostřednictvím 

následující kapitoly charakterizuji stávající stav. Následuje vyhodnocení odpovědí 

z dotazníku, ze kterých jsem zjistila kritické místo. V poslední kapitole dané kritické místo 

charakterizuji a navrhuji způsob jeho řešení.  
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Outsourcing, logistika, just-in-time 

 

 

 

 The theme of thesis is outsouring of logistics of packing material. In the first two 

chapters I deal with teoretical approximation related notions which are outsourcing and 

logistics. Consequently I define society where I carried on work. In the foutrh chapter I 

introduce subjects which are related to outsourcing. Through following chapter I characterize 

current stage. Evaluation of questionnare follows. There I found out the critical point which I 

characterize in last chapter and give suggestion of problem solving. 
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Úvod 
  

 

 Tématem diplomové práce je outsourcing logistiky obalového materiálu ve 

farmaceutické společnosti Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.  

 Kaţdá společnost usiluje o optimalizaci chodu firmy ve všech oblastech, především 

pak v oblasti sníţení jejich nákladů. Právě outsourcing je v mnoha případech povaţován za 

obchodní rozhodnutí, které má vést ke sníţení nákladů a také k soustředění se na hlavní 

činnosti firmy v zájmu její konkurenceschopnosti. 

 V této práci se věnuji zhodnocení stávajícího stavu při probíhajícím outsourcingu    

u třech zainteresovaných subjektů. Jedná se o externího partnera, společnost TQM, jehoţ 

úloha spočívá ve správném skladování potřebného obalového materiálu a v rámci jiţ 

zavedeného fungujícího reţimu JIT tento materiál poskytovat koncovému uţivateli. Pod 

pojmem koncový uţivatel mám na mysli balící linky, coţ jsou pro firmu interní partneři. Tito 

interní partneři se dále dělí na dva subjekty a to balící linky pro kapalnou formu a balící linky 

pro pevnou formu. 

 Cílem práce je určit ve stávajícím procesu úzká místa ve spolupráci se zástupci 

výroby prostřednictvím vhodně poloţených  otázek formou dotazníků. Dále zhodnotit 

odpovědi na dané otázky. V případě odhalení kritického místa navrhnout způsob jeho řešení.
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1. Outsourcing 

 

 Pojem outsourcing se podle anglicko – českého výkladového slovníku personalistiky 

nepřekládá. Ve své podstatě jde o vyuţívání sluţeb externích pracovníků, zpravidla 

specialistů nebo jiných podniků, namísto zaměstnávání lidí na plný úvazek. Jedná se tedy o 

druh dělby práce, činnost však není zajišťována vlastními zaměstnanci firmy, nýbrţ na 

základě smlouvy. Ve většině případů se jedná o činnosti jako je údrţba, úklid, doprava nebo 

správa počítačů. [1][2] 

  

1.1 Historie outsouringu 

  

 Metoda outsourcingu se provozuje jiţ od sedmdesátých let. V osmdesátých letech se 

stala pro mezinárodní koncerny, jako např. Xerox, Kodak, GM, apod., součástí podnikových 

procesů pro vybrané podpůrné oblasti. Česká republika má v poskytování outsourcingu 

dlouhodobou tradici. Fungují tak mj. některé závodní jídelny vyuţívající sluţeb 

outsourcingových společností jako jsou například firmy Sodexho a Eurest. V oblasti IT 

vyuţívají outsourcing ty společnosti, které poznaly, ţe vlastní vývoj a údrţba jejich 

informačního systému je pro ně z ekonomického hlediska nevýhodná. [1] 

 

1.2 Na co lze využít outsourcing  

 

 Velmi často se v souvislosti s outsourcingem hovoří o moţnosti v oblasti IT. 

Například o dodávce a pravidelné obnově hardware či o sluţby v oblasti správy počítačové 

sítě. Můţe se jednat samozřejmě i o správu webových stránek a prezentací, atd. Kaţdopádně 

oblast IT není jediná, která je vhodná pro outsourcing. Zajišťovat sluţby prostřednictvím 

externí společností lze rovněţ v následujících oblastech, jako je: 
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 Obchod. 

 Logistika 

 Účetnictví 

 Mzdové účetnictví 

 Personální záleţitosti 

 Údrţba objektů 

 Ostraha objektů 

 Stravování, atd.  

 

 Předpoklady pro správné fungování jsou: 

 Důvěryhodnost a serióznost. 

 Světová úroveň poskytovaných sluţeb. 

 Zkušenosti a reference. 

 Silné odborné, finanční a metodologické zázemí.[1][2] 

 

1.3 Využití outsourcingu se v oblastech regionů liší 

 

 Období 90. let a nástup globalizace, znamenají nejen outsourcing za hranice firmy, 

ale také za hranice regionu či země. V tomto období se vyčleňují sloţité, vysoce 

kvalifikované a speciální práce, coţ ovlivňuje myšlení manaţerů a vzbuzuje obavy nejen 

zástupců pracujících, ale dokonce i vlád.  

 Tato metoda je nejčastěji vyuţívána ve spojených státech a týká se zde nejširšího 

spektra činností. Oproti Spojeným státům je Evropa ve vyspělých ekonomikách 

konzervativnější. Má-li však vůbec stačit tempu amerického ekonomického boomu, nemůţe 

příliš váhat ani v této oblasti. 

 České společnosti přijímají výzvy mezinárodního prostředí a existuje jiţ řada 

konkrétních činností a firem, pro které outsourcing není pouze teoretickým pojmem.  

 Informační a komunikační technologie uspíšily rozvoj outsourcingu. Daný vývoj se 

týká i firem na našem území. Např. IBM Czech, které vyuţívá outsourcing pro výrobu 

osobních počítačů, laptopů či pevných disků.  
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 Trend outsourcingu nám jasně ukazuje, ţe pro svět znamená značnou výzvu, 

přičemţ se boj neodehrává ani tak o „ruce“, ale hlavně o „mozky“. Řízení jednodušších výrob 

se přesunuje do méně vyspělých teritorií, zatímco inovace a vývoj se stávají zdrojem rychlého 

pokroku. 

  

Stručné porovnání důvodů, jak firmy v různých částech globálního ekonomického světa 

vyuţívají outsourcing: 

 Redukce a kontrola operativních nákladů v USA asi z 50 %, ČR 70 %. 

 Moţnost lepšího soustředění se na hlavní činnost v USA 45 %, ČR 35%. 

 Uvolnění zdrojů na další účely v USA něco přes 30 %, ČR 30 %. 

 

 Některé ze společností investují do outsourcingu stále více peněz. Jedna ze 

špičkových IT firem operujících na území ČR uvádí, ţe v roce 2000 investovala 309 miliónů 

a očekávaná částka pro rok 2004 činila 437 miliónů dolarů. [2] 

 

1.4 Důvody pro zavedení outsourcingu a jeho rizika 

 

Důvody, proč firmy vyuţívají outsourcing jsou podle světových přehledů např.:  

 Moţnost lepšího soustředění se na hlavní činnost. 

 Redukce a kontrola nákladů. 

 Vnitřně nedostupné zdroje. 

 Uvolnění zdrojů pro další účely. 

 

 Při rozhodování, zda ve firmě zavést outsourcing či ne, hrají roli následující kritéria: 

 Trvale nevyuţití zaměstnanci v této činnosti. 

 Nedostatek pracovníků pro danou činnost. 

 Nákladná výroba okrajového vstupu. 

 Není součástí klíčových schopností firmy. 
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 Vyčleňování jednotlivých činností má veliký potenciál ve zvyšování 

konkurenceschopnosti společností a při sniţování jejich nákladů. Tento způsob však v sobě 

nese řadu rizik, která se mohou objevit např. při chybné aplikaci vyčlenění. Nejčastěji se 

vyskytující rizika známá z praxe: 

 Únik informací. 

 Únik know– how. 

 Selhání outsourcingu. 

 Narušení ostatních podnikových procesů. 

 Bankrot dodavatele. 

 Ztráta kontroly nad procesem. 

 Nepředpokládané náklady. 

 Porušení obchodního tajemství. 

 Nerespektování smlouvy a vzájemných závazků. 

 Nízká zkušenost se specifickým typem smluv. 

 

 Vyčleňování činností má ve světě stále rostoucí trend. Ten však není zcela 

vyrovnaný. Zejména v naší  zemi stále přetrvává nedůvěra a představa, ţe je to metoda 

vhodná pouze pro malé firmy. 

 Rizika, která s sebou vyčlenění přináší, mohou velmi jednoduše převáţit přínosy. 

Těmto rizikům nelze zcela předejít nebo zamezit, ale lze je minimalizovat, a to důsledným 

přístupem a správným smluvním zajištěním, prostřednictvím právních aspektů outsourcingu. 

 Dané právní aspekty omezující neţádoucí rizika můţeme shrnout do následujících 

bodů: 

1) Smluvní aspekty: 

 Smlouva o outsourcingu je smlouvou nepojmenovanou. Proto musí aspekty vztahu 

řešit detailně a úplně. 

 Jiţ v základním kontraktu musí být definováno vše důleţité pro outsourcingový vztah.  

2) Bezpečnostní aspekty: 

 Informační nevyváţenost outsourcingového vztahu. 

 Smlouva musí řešit zamezení úniku informací o zadavateli (v praxi obtíţně 

prokazatelné). 
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3) Pracovněprávní aspekty: 

 Problémem můţe být převzetí zaměstnanců. [2] 

 

 Pozor bychom si však měli dát na tzv. falešný outsourcing, coţ znamená, ţe se ušetří 

např. sledované mzdové náklady, ale daleko více se zaplatí na subdodávkách. 

 

1.5 Volba smluvního partnera 

 

 Kaţdá společnost by měla před rozhodnutím o volbě outsourcingového partnera 

provést pečlivou analýzu dlouhodobých firemních záměrů, jelikoţ se dají hlediska pro volbu 

smluvního partnera poměrně jednoznačně vyjádřit. Je třeba si ujasnit následující body: 

 Sestavení rozpočtu jak na příští rok, tak i předběţných rozpočtů na následující léta. 

 Ekonomicko-podnikatelskou rozvahu o dalším působení firmy. 

 Analýzu dosavadních nákladů plynoucí z úvah o eventuálním outsourcingu. 

 

 Dojde-li k přijetí rozhodnutí o volbě, následuje poptávkové řízení. Koordinátorem 

poptávkového řízení je personalista. Pokud však vhodný personalista chybí, nebo nemá-li 

dostatečné schopnosti, zadává se řízení této činnosti raději externistům. Základní součástí 

poptávkového řízení je názor managementu firmy na to, které oblasti činnosti firmy jsou pro 

outsourcing vhodné.  

 Druhým krokem volby smluvního partnera je nabídkové řízení. Ačkoli převáţná 

většina nabídek přichází z okolního podnikatelského prostředí, není vţdy tomu tak. 

Nabídkové řízení totiţ nemusí být nutně orientováno jen na firmy působící vně podniku. 

Vyskytne-li se případná nabídka ze strany zaměstnanců firmy na dodavatelské zajišťování 

některých druhů činnosti, můţe být klidně vyuţita. Při zodpovědném zvaţování nabídek se 

doporučuje vycházet alespoň ze tří moţností.  

 Těsně před posledním, třetím krokem volebního procesu stojí samotná fáze konečné 

volby partnera. Ta nastává po zváţení a odsouhlasení všech podmínek (např. finanční 

náklady, kvalita nabízené práce atd.) jak na straně poptávajícího, tak na straně nabízejícího. 

Při volbě je důleţité zváţit následující kritéria: 
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 Kvalitu. 

 Pravidelnost. 

 Včasnost. 

 Nahraditelnost. 

 Úsporu finančních nákladů. 

 Vzájemnou zastupitelnost. 

 

 Nyní, po volbě a rozhodnutí o partnerství, se dostáváme k poslednímu kroku, a tím 

je tzv. smluvní fáze. Velice důleţitou součástí budoucí spolupráce s novým partnerem je 

vzájemné poznání spolupracujících firem. Aby bylo fungování outsourcingu zcela efektivní, 

musíme podporovat komunikaci mezi přímo spolupracujícími zaměstnanci a odpovědnými 

pracovníky.    

 Další moţnou podpůrnou činnosti vzájemného poznání je spolupráce v oblasti 

auditorských firem spolupracujících partnerů. O outsourcingu platí, ţe se jedná o obchodní 

vztah, kde je kaţdý rovnocenným partnerem. Proto je dobré o toto partnerství pečovat a 

udrţovat dobré vztahy, čímţ si případně zajistit vzájemné pozitivní reference. Doporučuje se 

také sladění počítačových softwarů a počítačových sítí. 

 Fakt, ţe si zvolíme papírově vhodného partnera pro nás ještě nemusí znamenat 

výhru. Praktická spolupráce s ním nám totiţ z různých důvodů nemusí vyhovovat. Často se 

tedy v praxi pouţívá tzv. „zkušební provoz“. Pod tímto pojmem si můţeme představit pečlivé 

sledování a vyhodnocování vzájemné spolupráce. Jedná se o období, které by mělo být 

bezesporu podchyceno smlouvou. Touto formou se firma dozví, zda její rozhodnutí o volbě 

partnera pro outsourcing bylo správné.  

 Jak bylo řečeno výše, důleţitou součástí udrţování dobrých vztahů je vzájemná 

komunikace. Tu je moţno podporovat tzv. konzultační činností, kterou by měly provádět 

všechny firmy, které jsou vzájemně propojeny smlouvou o outsourcingu. Je dobré, aby 

výsledky slouţily k vzájemné výměně zkušeností, poznatků a k dalšímu studiu jíţ získaných  

výsledků. Podpůrnou činnosti v této oblasti je také vysílání spolupracujících zaměstnanců 

z obou firem na společná školení.  

 Uvedené konzultační činnosti a další podpůrné činnosti by měli vést nezávislí 

specialisté a odborníci, a to z toho důvodu, aby podali všem stranám objektivní vyjádření a 

výsledky.  
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 Za důleţitou součást smlouvy partnerů se pokládá pravidelné a všestranné 

vyhodnocování. Právě tak lze zajistit kvalitní spolupráci. Ke kvalitnímu vyhodnocování patří 

dobře zjistitelné a jednoznačně stanovené ukazatele, které jsou pro firmu podstatné. Celý 

tento proces by měl být samozřejmě akceptován všemi zainteresovanými stranami. 

 Pravidelné vyhodnocování spolupráce přispívá k dosahování lepších výsledků a 

k budování atmosféry důvěry mezi partnery. Pro ekonomiku firmy je důleţitý fakt, ţe vede ke 

sniţování finančních nákladů. 

 Firmy, které spolupracují v rámci outsourcingu, mohou organizovat vzájemnou 

výměnu zaměstnanců a jejich začleňování do výrobního procesu. Jedná se o vyšší formu 

spolupráce, která je vhodná především pro dodavatelskou firmu. Ta má totiţ moţnost získat 

tímto způsobem rychlou, praktickou a ucelenou představu o potřebách odběratele. Takto 

organizované poznání odběratele je vhodné také v oblasti poskytování sluţeb cestou 

outsourcingu. 

 Dále se pro optimalizaci vzájemné spolupráce outsourcingových partnerů provádí 

pečlivé a pravidelné analýzy nákladových poloţek. Pro ni je vhodné stanovit vzájemné dobře 

měřitelné a kontrolovatelné ukazatele. 

 

1.6 Facility management 

 

  V souvislosti s outsourcingem se často setkáváme s tzv. facility managementem. 

Můţeme jej zařadit v oblasti řízení jako součást managementu a strategií. Jinak se také nazývá 

management „3P“. To znamená průnik tří veličin: people, process, place. Facility 

management obsahuje dvě sloţky: provozní a strategickou.  

 Jeho předmětem jsou zpravidla: 

 Nemovitosti. 

 Provozní údrţba. 

 Lidské zdroje. 

 Plánování a management projektů. 

 Zařízení. 

 Financování (správa nemovitostí). 

 Posouzení kvality a inovací. 

 Komunikace (technologie). 



16 

 

 Jako přínosy facility managementu se uvádí: 

 Racionalizace činností. 

 Vysoké úspory (30 – 40 % nákladů) podnikatelské činnosti. 

 Moţnost věnovat se tzv. core business. 

 

Důvody pro zavedení facility managementu: 

 Zvýšení výkonnosti zaměstnanců. 

 Sníţení přímých nákladů. 

 Zvýšení vedlejšího zisku. 

 

Facility management nachází uplatnění v následujících subjektech: 

 Průmyslových podnicích. 

 Státních institucích. 

 Administrativních centrech. 

 Finančních institucích. 

 Obchodních centrech. 

 Nemocnicích 

 Univerzitních centrech. 

 

  Facility management je typickým příkladem moderní servisní činnosti a je stále 

častěji předmětem zájmu vedoucích pracovníků. V oblasti praxe představuje smluvně 

dohodnutý reţim poskytování sluţeb, přičemţ servisní organizace (například výrobce, dealer, 

prodejce apod.) se zavazuje převzít komplexní péči v určité činnosti. Jedná se o závazek 

servisní firmy dosáhnout kompletních výsledků. 

  Jako obor se nachází na stejné úrovni s ostatními manaţerskými aktivitami. Řídí jej 

tzv. facility manaţer, který je pověřen řízením a rozvojem všech činností, které jsou pro 

ostatní manaţery „nutnou nepříjemností“.  

  I přes skutečnost, ţe je facility management cestou jak ke sniţování nákladů, tak 

k inovaci strategie firmy, je často managery nedoceněn. Přičemţ jeho budoucnost je obrovská. 

Na trhu se objevují komplexní dodavatelé, kteří nabízejí více neţ partnerství pro jednotlivé 

specializované činnosti. Jde o tzv. integrovaný facility management nebo infrastrukturní 

(veškeré hlavní procesy se posuzují komplexně, včetně příslušné podpory). 
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  Někdy bývá facility management nazýván uměním hospodařit. Nevýrobní, ale i 

výrobní sluţby jsou šanci za miliony korun. Podle pramenů se hodnota kontraktů v ČR 

v průmyslu počítá uţ na stovky milionů korun.[2]    

 

1.7 Nezdařený outsourcing  

 

 Věnujeme-li se jakékoli činnosti, ne vţdy je zaručen úspěch či správné fungování. 

Existuje však několik klíčových faktorů, díky nimţ se plány nezdaří. Pokud se jich 

vyvarujeme, budeme o krok blíţ situaci, kdy je vše v pořádku. 

 Důvody nezdaru: 

 Orientace na krátkodobé problémy – snaha řešit pouze krátkodobé problémy a tím 

dosáhnout krátkodobých výhod. 

 Nerealistické cíle – zadavatel sleduje dva rozporné cíle: sníţení nákladů na 

vyčleněnou funkční oblast a zvýšení přidané hodnoty. 

 Malý důraz na přidanou hodnotu – vše se často zaměřuje na otázky nákladů a ceny. 

 Uţ to není můj problém – zadavatel postupně přestává řídit vztah s poskytovatelem.[2] 

 

1.8 Životní cyklus outsourcingového projektu 

 

 Vzhledem k dynamickému vývoji ţivota i podnikání je kaţdý projekt jedinečný a 

dočasný. Realizuje se prostřednictvím lidských, materiálních a kapitálových zdrojů. 

 Řízení outsourcingového projektu vyţaduje stejně jako jakýkoliv jiný projekt 

manaţerské činnosti (plánování, vedení a rozhodování). Ve své podstatě se jedná o proces 

následujících činností: 

 Definování projektových cílů. 

 Tvorby časového harmonogramu. 

 Naplánování specifik projektu. 

 Sestavení finančního rozpočtu. 

 Provedení analýz. 

 Monitorování postupu a stavu projektových prací. 
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 Řízení lidských zdrojů. 

 Provádění korekcí po ukončení. 

 

 Výše uvedené činnosti jsou chápány jako etapy projektu rozdělující ţivotní cyklus 

projektu do zvládnutelných částí. Tyto části lze zjednodušeně charakterizovat jako koncepce, 

rozvoj, realizace a ukončení.[3] 

 

1.8.1 Rozhodnutí a vize 

 

 Rozhodnutí o tom, zda bude outsouring vhodný pro vybrané činnosti podnikatelské 

organizace musí být v souladu se strategickými vizemi celé organizace. Právě z tohoto 

důvodu lze fázi rozhodnutí povaţovat za první etapu outsourcingového projektu. Vedení se 

musí rozhodnout, zda a které činnosti podniku zajišťovat poskytovateli sluţeb. Ve většině 

případů se jedná o ty činnosti, které jsou pro organizace neefektivní nebo nejsou strategické 

s ohledem na hlavní předmět podnikání. 

 Důleţitým krokem této etapy je provedení analýzy očekávaných přínosů v případě 

realizace principů outsourcingu.  

 Následně je stanovena vize a to na základě analýzy očekávaných přínosů. Vize 

specifikuje základní představy a očekávání organizace od daného projektu.  

 Dále je nutné specifikovat kritické faktory úspěchu. Jinými slovy charakterizovat 

měřitelné schopnosti , vlastnosti a dovednosti potenciálního poskytovatele outsourcingových 

sluţeb.  

 Na základě uvedených kroků je organizace schopná vypracovat kvalitní poţadavky na 

poskytovatele sluţeb, provést co nejvíce objektivní výběr dodavatele outsourcingové sluţby 

podle předem definovaných parametrů. 
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1.8.2 Interní audit 

 

 Druhá etapa, neboli analýza oblasti určené pro outsourcing, vychází z parametrů 

stanovených v první etapě. 

 Záměrem této etapy je analyzovat dané oblasti organizace a vyčíslit stávající vlastní 

náklady na dané činnosti s parametry nabízenými outsourcingovými firmami. Aby byla 

analýza provedena správně, je zapotřebí jednoznačně oddělit činnosti určené pro outsourcing 

od ostatních procesů firmy. Dále je zapotřebí identifikovat styčné body tak, aby nedocházelo 

k překrývání kompetencí uvnitř firemní struktury.  

 Interní audit by měl poskytnout informace pro posouzení následujících faktorů: 

 Stav investičního majetku určeného k převodu v rámci outsourcingového projektu. 

 Výkonnostní parametry současných činností. 

 Finanční stav organizace. 

 Existující technická infrastruktura.[3] 

 

1.8.3 Volba dodavatele 

 

 Třetí etapou outsourcingového projektu je volba dodavatele. K volbě dodavatele 

můţe vedení přistoupit aţ na základě výstupů interního auditu. Informace získané z interního 

auditu jsou podkladem pro vypracování kritérií výběru dodavatele a následného vypsání 

výběrového řízení. Mezi základní parametry se řadí: 

 Poskytování kvalitních sluţeb. 

 Finanční stabilita dodavatele. 

 Počet a odbornost zaměstnanců. 

 Reference. 

 Kultura firmy. 

 

 Při hodnocení potenciálních partnerů se často doporučuje jako nejvhodnější a 

nejjednodušší systém zaloţený na bodování odpovědí na otázky v rámci poptávkového 

řízení.[3] 
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1.8.4 Analýza ze strany dodavatele 

 

 Analýza ze strany dodavatele outsourcingových sluţeb následuje po výběru 

dodavatele outsourcingové smlouvy. Jedná se o tzv. prověrku, která můţe obsahovat také 

rozhovory se zaměstnanci objednavatele sluţby (inspekce). [3] 

 

1.8.5 Outsourcingová smlouva  

 

 Nedílnou součástí celého procesu je vyjednávání o smlouvě a její uzavření. Je 

podstatné vše řádně promyslet, jelikoţ podepsáním dochází k uzavření smluvního partnerství 

na poměrně dlouhé období. Většinou se jedná o období tří let. 

 Obsah outsourcingové smlouvy je následující:  

 Definice smluvních stran. 

 Předmět smlouvy. 

 Stanovení ceny poskytovaných sluţeb. 

 Doloţka o důvěryhodnosti poskytovaných informací. 

 Ustanovení týkající se zařízení a technologií. 

 Odpovědnost dodavatele, zákazníka a přechod odpovědnosti. 

 Smluvní pokuty, odměny aj. 

 Součinnost smluvních stran. 

 Doba trvání smlouvy. 

 Způsob změny obsahu smlouvy. 

 Způsoby ukončení partnerského vztahu.[3] 

 

 

 

 

 

 

 



21 

1.8.6 Přechodová fáze 

 

 Předposlední etapou je řízení přechodové fáze. Jedná se o jeden z nejnáročnějších 

kroků celého projektu. 

 V průběhu této fáze dochází k restrukturalizaci procesů v podniku. Provádějí se 

změny pracovních náplní zaměstnanců, kteří přecházejí k poskytovateli sluţeb. Také je 

důleţité umět se vypořádat s rozdílnými kulturami podniků objednatele i poskytovatele. 

 Je nutností si uvědomit, ţe odpovědnost za kvalitu sluţeb je na obou smluvních 

stranách.[3] 

 

1.8.7 Řízení partnerského vztahu 

 

 Základní podstatou této poslední etapy je začlenění outsourcingových sluţeb do 

restrukturalizovaných procesů podniku. Délka této etapy se liší v závislosti na odvětví a 

zkušenostech projektového týmu. [3] 
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2. Logistika 

 

 Pojem logistika ( z francouzského logis = ubytování ) byl původně pojmem odnoţí 

vojenského hovorového slovníku a znamenal přechodné ubytování a zásobování vojska. 

Vztahuje se k řešení jak problémů dopravy a přísunu, tak pohybu a ubytování vojsk. [11][12] 

 Teprve v šedesátých letech byl termín logistiky převzat do ekonomiky. Od této doby 

se pouţívá jako zastřešující pojem pro optimalizační postupy při tvorbě či plánování, řízení a 

regulování či kontrole procesů uvnitř a mezi sociálními systémy. [12] 

 Můţeme tedy říci, ţe logistika je v širším smyslu určitý myšlenkový postoj 

přinášející  uţitek tam, kde celkové posuzování časově po sobě následujících a probíhajících 

procesů vede k optimalizaci. [12] 

 V dnešní době se uţívá v následujících významech: 

 Logistika jako nauka zabývající se fyzickými toky zboţí či jiných druhů zásob 

směrem od dodavatele k odběrateli a informačními toky v písemné nebo také ústní 

podobě. 

 Logistika jako soubor činností. Přičemţ úkolem těchto činností je zajistit, aby bylo 

správné zboţí ve správném mnoţství, ve správném čase, ve správné kvalitě na 

správném místě a se správnými náklady. [11] 

 

 Vezmeme-li v úvahu uţší smysl v aplikaci na podnik, vztahuje se logistika na 

všechny komunikativní a materiální pochody během a po produkci zboţí a to jednak uvnitř a 

jednak vně podniku. Z tohoto důvodu má logistika přinejmenším tři těţiště, která je nutno 

integrovat: 

 Fyzická distribuce – rozdělování zboţí. 

 Integrované plánování potřeb vycházejících z výroby a trhu. 

 Opatřování – zásobení výroby materiálem. 

 

 Z toho vyplývá, ţe od opatřování přes výrobní proces aţ k odbytu, má tok věcí 

překlenout prostor a čas optimálně. [12] 
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 Jiným způsobem můţeme říci, ţe je logistika součtem všech činností a výkonů, 

kterýmţ se příjemci dostává. Těmi jsou: 

 Veškeré náleţící informace. 

 Určité místo. 

 Určitý časový okamţik. 

 Určitá kvantita objektů. 

 Určitá kvalita objektů. 

 Nejlepší ( optimální ) provedený způsob = s minimálním úsilím ( nákladem ).[12] 

 

2.1 Význam logistiky v ekonomice  

 

 Logistika prošla z časového hlediska několika vývojovými fázemi. Nyní se 

seznámíme se čtyřmi podstatnými fázemi. 

 

2.1.1 Optimalizace v oblasti distribuce 

 

 Trh neustále zvyšoval své poţadavky na dodávkový servis. Z tohoto důvodu bylo 

třeba zlepšit distribuci optimálním uspořádáním jejího průběhu. 

 

2.1.2 Uplatnění hlediska produkce 

  

 Produkce byla v průběhu času stále silněji určována trhem. Příčinou byla přeměna 

trhu prodávajících na trh kupujících a tím přechod k zakázkové výrobě. Proto muselo být 

zpracování zakázek, výroba a rozdělování zboţí vzájemně slaďováno. Za individualizací 

poptávky musela následovat individualizace výroby. 
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2.1.3 Nutnost hlediska opatřování 

 

 K uzavřenému systému toku materiálu a zboţí vedlo respektování hlediska toku 

materiálu v logistickém plánovacím procesu s cílem dalekosáhlé výroby bez zásob 

(skladování). 

 

2.1.4 Respektování nadpodnikových hledisek dodavatelů, zákazníků a nositelů 

služeb 

  

 Plánování toku materiálu a zboţí probíhá díky uplatnění nároků a podmínek 

dodavatelů, zákazníků a nositelů sluţeb. Logistika se tak stává nadpodnikovým 

kooperativním řídicím systémem toku materiálů a zboţí. [12] 

 

2.2 Logistické myšlení 

 

 Právě logistické myšlení se má s vyhlídkou do budoucna stále více rozšiřovat a 

rozmnoţovat a vlévat se do všech oblastí podnikání. Tento nový přístup změní strukturu 

chování a organizace podniků. Existují pro to následující důleţité důvody, které se 

samozřejmě od podniku k podniku a od branţe k branţi liší svým významem. Jsou to: 

 Trend k rychlejšímu vnímání trţních šancí. 

 Zkrácení inovačních cyklů. 

 Trend ke kvalitativně a technicky vysoce hodnotným výrobkům. 

 Neustále rostoucí poţadavky na dodavatelský servis. 

 Internacionalizace trhů nákupu a odbytu. 

 Mezinárodní výměna zboţí. 

 Národní a mezinárodní konkurence. 

 Extrémní vlivy na toky materiálu a zboţí ze zákona (např. ochrana ţivotního 

prostředí), normování a standardizace. 
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2.3 Logistická funkce a doprava 

  

 Průběh objednávky, materiálový management, plánování výroby, skladování, 

komise, balení, přeprava atd., to vše rozumíme pod pojmem logistická funkce. Právě aţ 80% 

všech logistických funkcí v podniku připadá na pohyby materiálu a zboţí, jinými slovy na 

přepravu.Týkají se především oblasti nákupu, vnitro- , mezi- a mimo závodní dopravy během 

výroby a distribuce.  

 Doprava má v distribučním procesu důleţitou vyrovnávací funkci: 

 Menší mnoţství skladů (centrální skladovací systém) – to znamená vyšší podíl 

dopravy. 

 Větší mnoţství skladů – znamená nepatrný podíl dopravy. 

 

 Kvalita přepravy vzhledem na spolehlivost, přesnost a rychlost spolurozhoduje o 

skladovacích nákladech.  

 Rozdělme si nyní druhy dopravy podle postavení v logistickém procesu na: 

 Přepravu na pracovišti během výrobního procesu. 

 Přepravu surovin, pomocných a provozních látek a polotovarů k místu výroby. 

 Přepravu polotovarů mezi různými pracovišti vlastního podniku. 

 Přepravu hotových výrobků pro obchod (komisionářské a expediční sklady). 

 Přepravu polotovarů mezi různými pracovišti samostatných podniků. 

 Přepravu z obchodního podniku ke konečnému spotřebiteli nebo uţivateli. 

 Přepravu ze skladu do obchodu nebo přímo ke konečnému spotřebiteli nebo uţivateli. 

 

 Z časového hlediska se v potřebě dopravy uskutečnily podstatné změny. Mnoţství 

přepravních úkonů na výrobní jednotku neustále stoupal vlivem dělby práce. Přetrvávající růst 

potřeby přepravy na produkční jednotku má následující příčiny: 

 Optimalizace prostřednictvím vyuţití výhod stanovišť v oblasti výroby. 

 Optimalizace v oblasti ostatních logistických funkcí (skladovací systém, balicí systém, 

překládkový systém). 

 Rozumově ovlivněný relativní pokles nákladů k samotné přepravě. 
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 Úbytkem čisté přepravy hromadného zboţí a nárůstem přepravy zboţí vyšší ceny 

(polotovary, součástky) stouply kvalitativní nároky na přepravu. 

 Dále vznikla individualizace přepravních výkonů z důvodu specializace poptávky po 

dopravě a její nabídce. 

 Úkon provedení přepravy se stává prostřednictvím technologického pokroku stále 

méně problematickým. Vznik prostorové dělby práce vedl celkově k růstu poptávky po 

přepravě. [12] 

 

2.4 Vzájemné působení dopravy a jiných logistických funkcí 

 

 Logistické systémy mají vzájemný vztah především k subsystémům, které jsou 

uvedeny níţe: 

 Systém odvíjení zakázek 

 Skladový systém. 

 Překládkový systém. 

 Informační systém. 

 Dopravní prostředky a pomocné prostředky nakládky. 

 

2.4.1 Systém odvíjení zakázek 

  

 Vzájemným působením logistiky a systému vývoje zakázek lze docílit zlepšením 

informačních systémů. Tímto způsobem lze ušetřit v průměru jeden aţ dva dny. Uvedená 

redukce zakázky můţe být převedena zkrácením dodací lhůty na zákazníka nebo vést při 

stejné dodací lhůtě k poklesu nákladů přechodem na jiný méně výkonný a ne tak nákladný 

dopravní systém.  
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2.4.2 Skladový systém 

 

 Neustále se v podnicích usiluje o sníţení nákladů při skladování a překládce, čehoţ 

lze docílit dvěma způsoby: 

 

 Výrobou bez zásob – distribucí bez zásob. 

Při zásobování výroby materiálem a při rozdělování zboţí dochází ke snaze vyloučit 

jakékoliv skladování materiálu. Dále se také upouští od shromaţďování do větších 

loţných jednotek a dopravuje se v takových mnoţstvích, která jsou zpracována v jedné 

směně nebo mohou být spotřebována v relativně krátkých časových objednacích lhůtách ( 

dodacích lhůtách).  

Tento způsob sice vede k častějším přepravám a expresním zásilkám, čímţ stoupají 

přepravní náklady na objednávku, případně zásilku. Avšak celkové náklady mohou být 

redukovány, jelikoţ se tím ušetří vyšší náklady na skladování a překládku. 

 Centrálním skladovým systémem. 

Způsob centrálního skladového systému se uplatňuje především tam, kde nejsou přímé 

dodávky v malých mnoţstvích smysluplné, a to na základě šíře sortimentu a četnosti 

artiklů. 

Daný systém se prosazuje tam, kde se předpokládá rozdělování zboţí z více výrobních 

stanovišť nebo je naopak třeba dodávat na mnoho přijímacích stanic. 

V praxi to vypadá tak, ţe jsou ze všech výrobních stanovišť přepravovány hotové 

produkty v uzavřených loţných jednotkách do centrálního skladu. V tomto skladu jsou 

sestavovány dle objednávek a expedovány buď přes regionální překládkový sklad anebo 

k zákazníkovi.  

 

2.4.3 Systém balení, dopravy a pomocných prostředků nakládky 

 

 V průběhu času dochází k přechodu na standardizované normované obaly a 

nakládací pomocné prostředky s moţností vytváření kombinovaných dopravních systémů. 

Právě tento přechod vyvolal rozmanité vzájemné vztahy, jimiţ jsou: 
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 Redukce nákladů na balení. 

 Automatizace překládky. 

 Redukce transportních škod atd. 

 

2.4.4 Informační systém 

 

 Uvedeme si příklady efektů, které firmám přináší výstavba integrovaného 

informačního řetězce mezi všemi účastníky zásilky. Ať uţ jde od odesilatele přes průvodce 

nákladu, zasilatele, překládkové závody atd. aţ k příjemci.  

 Přepravní data. 

V okamţiku sestavování zásilky je poskytnutí přepravních dat středem informačního 

řetězce k logistickému plánování, řízení a kontrole průběhu přepravy. Kaţdý účastník 

procesu přijímající zásilku k odeslání tak vkládá do systému databanky data, která jsou 

mu známa.  

 Data o kvalitativním a kvantitativním stavu. 

Jak odesilatelé tak i příjemci často pouţívají informace o datech stavu. Zmíněné stavy 

mohou být k dispozici na těchto místech: 

- U odesilatele - v jeho expedičních skladech. 

- V transportních obalech během dopravy a v meziskladech v překládkových stanicích. 

- U příjemce – v jeho přijímacím skladu zboţí nebo v dalších stupních skladování. 

- U ţivnostenských provozovatelů skladů, kteří obstarávají expedici. 

  

 Dále jsou pro optimální disponování transportem důleţitá data o kvalitativním stavu. 

Jedná se o následující stavy: 

 Stav příslušných materiálů nebo zboţí – stav zpracování, opracování, balení atd. 

 Stav dopravy – stanoviště. [9][12] 
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3. Informace o společnosti Teva 

 

 Teva Pharmaceutical Industries Ltd. je přední farmaceutickou společností s působností 

po celém světě. Usiluje o zlepšení přístupu pacientů k vysoce kvalitní zdravotní péči vývojem, 

výrobou a prodejem cenově dostupných generických léčiv, stejně tak inovativních a 

speciálních farmaceutických přípravků a aktivních farmaceutických substancí. Společnost, 

která má sídlo v Izraeli, je největším světovým výrobcem generických léčiv, jejíţ globální 

portfolio zahrnuje více neţ 1 250 molekul a která má přímé zastoupení ve více neţ 60 zemích. 

V rámci speciálních léčiv se Teva zaměřuje na oblast neurologie, respiračních a ţenských 

onemocnění a biologické léčivé přípravky. Lék Copaxone® je přední inovativní přípravek od 

společnosti Teva, nejvíce předepisovaný lék na roztroušenou sklerózu. Teva má více neţ 35 

000 zaměstnanců po celém světě a v roce 2009 dosáhla trţeb ve výši 13,9 mld. USD. [4] 

 

3.1 Teva v České republice 

 

 Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o. působí na českém trhu od roku 1997. Spojením se 

společností IVAX Pharmaceuticals s.r.o., dříve Galena a.s., se v roce 2006 stala jednou z 

nejvýznamnějších domácích společností, která v současné době patří mezi 10 největších hráčů 

na českém farmaceutickém trhu s působností ve více neţ deseti terapeutických oblastech. V 

roce 2008 Teva úspěšně dokončila akvizici skupiny Barr, pod kterou patří v Evropě 

společnost Pliva.  Mezi priority společnosti patří oblast kardiologie, onkologie a volně 

prodejných léků 

 Společnost podporuje úsilí odborníků v oblasti celoţivotního kontinuálního vzdělávání 

a ve spolupráci s  odbornými společnostmi pořádá speciálně zaměřené vzdělávací semináře a 

aktivity. Společnost Teva aktivně prosazuje hodnoty společenské odpovědnosti firem 

prostřednictvím  Nadačního fondu pro Vaše srdce, která poskytuje edukační a cestovní granty 

na podporu mladých lékařů. Zaměřuje se na výrazné posílení prvků preventivní zdravotní 

péče v zájmu zlepšení veřejného zdraví obyvatel České republiky a pořádání informačních a 

osvětových kampaní. [5] 

 

http://www.ivax-cz.com/web/structure/4.html
http://www.teva.cz/zajimave-odkazy.htm
http://www.provasesrdce.cz/
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3.2 Historie 

 

 Klíčová data společnosti:  

 

 1901 - Zaloţení společnosti. 

 1951 - Teva vstupuje na burzu v Tel Avivu. 

 1976 - Fúzí vzniká největší izraelská společnost v oblasti zdravotnictví – Teva 

Pharmaceutical Industries Ltd. 

 1985 - Teva vstupuje na americký trh. 

 1996 - Teva zahajuje období úspěšných integrací. 

 2008 - Teva se zavazuje do roku 2012 zdvojnásobit svoje trţby a celosvětově 

dosáhnout obratu přes 20 miliard USD. [7] 

 

3.2.1 Teva ze století do století 

 

 Počátek 20. století - V Jeruzalémě vzniká malý obchod, který rozváţí dováţené léky 

na hřbetech velbloudů a oslů. Společnost dostala jméno Salomon, Levin and Elstein 

Ltd., po svých zakladatelích.  

 30. léta 20. století - Izrael zaplavují imigranti z Evropy, mezi nimi spousta farmaceutů, 

odborníků, chemiků, techniků a vědců, kteří budují farmaceutický průmyslu včetně 

Tevy, Zori a společnost Assia, které se později staly součástí společnosti Teva.  

 40. léta 20. století - Během 2. světové války se malé továrny staly jedinými zdroji 

léčiv na lokálním trhu. Další masová imigrace a následný vznik státu Izrael měl za 

následek bleskový růst trhu s léčivy. S obnovováním importu místní továrny začaly 

hledat moţnosti pro export. 

 50. léta 20. století - V roce 1951 Teva, jako jedna z prvních průmyslových společností, 

vstoupila na burzu v Tel Avivu. 

 60. léta 20. století - S ohledem na zefektivnění a posílení oblasti výzkumu a vývoje, 

marketingu a exportních aktivit se větší firmy zaměřují na akvizice firem menšího 

rozsahu. 
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 70. léta 20. století - Tento trend vyústil v roce 1976 ve fúzi tří společností v jednu – 

Teva Pharmaceutical Industries Ltd., která se stala největší izraelskou společnost v 

oblasti zdravotnictví. 

 80. léta 20. století  - Teva je největší a nejúspěšnější izraelskou farmaceutickou 

společností a je jedním z lídrů izraelského průmyslu. Zároveň vstupuje na americký 

trh a stává se v roce 1985 binacionální společností. 

 90. léta 20. století - Začíná období úspěšných integrací. 

21. století - Teva je zdaleka největším výrobcem generických léčiv na světě a pohybuje se v 

TOP 20 světových firem a v TOP 10 firem kótovaných na burze NASDAQ (National 

Associaton of Securities Dealers Automated Quotations - největší ryze elektronický burzovní 

trh v USA). [7] 

 

3.3 Hospodářské výsledky společnosti za 2. čtvrtletí 2010 

 

 Dne 27. července 2010 oznámila společnost Teva finanční výsledky za 2. čtvrtletí roku 

2010, tj. k 30. červnu 2010.  

            Prodeje v Evropě vzrostly o 10 % v místních měnách. 

            Zisk z běţné činnosti (non-GAAP) za toto čtvrtletí dosáhl 1,2 mld. USD, to je o 22 % 

více neţ ve druhém čtvrtletí roku 2009. Zisk z běţné činnosti (GAAP) dosáhl 1,1 mld. USD, 

coţ je o 53 % více v porovnání se situací ve druhém čtvrtletí roku 2009.  

Celosvětový prodej přípravku Copaxone® dosáhl 773 mil. USD, coţ je o 13 % více v 

porovnání s druhým čtvrtletím roku 2009. Lék Copaxone® je i nadále číslo jedna v léčbě 

roztroušené sklerózy na americkém i světovém trhu.  

Čtvrtletní cash-flow v rámci obchodní činnosti vzrostlo na 954 miliónů USD, coţ je o 

45 % více v porovnání se situací ve druhém čtvrtletí roku 2009. Volné cash-flow dosáhlo výše 

700 miliónů USD, coţ je o 86 % více v porovnání se situací ve druhém čtvrtletí roku 2009.  

Financování akvizice společnosti ratiopharm je zajištěno pohledávkou ve výši 2,5 

miliard USD a bankovním úvěrem ve výši 1,5 miliard USD.  

Během prvních šesti měsíců roku 2010 vzrostly prodeje o 14 %, non-GAAP hodnota 

akcií zaznamenala nárůst o 29 % a GAAP hodnota akcií růst o 52 %, v porovnání s prvními 

šesti měsíci roku 2009.  
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           Rok 2010 má nejlepší předpoklady k tomu, aby se stal pro společnost Teva 

Pharmaceuticals CR, s.r.o.  dalším rokem profitabilního růstu a výrazných úspěchů, a rokem, 

v němţ se výrazně přiblíţí k dosaţení dlouhodobých strategických cílů. [1][7] 

 

3.4 Životní prostředí 

  

 Ochranu ţivotního prostředí povaţuje společnost za nedílnou součást kaţdodenní 

činnosti. Vytváří tak výrobní systém, který šetrně vyuţívá přírodní zdroje a nezatěţuje okolí. 

 Směřování společnosti a základní principy v oblasti ochrany ţivotního prostředí jsou 

vyjádřeny ve Firemních zásadách v oblasti bezpečnosti práce, ochrany zdraví a ţivotního 

prostředí. V jednotlivých oblastech jsou prováděna následující opatření: 

 Ochrana ovzduší  

 Mnoţství látek vypouštěných do ovzduší omezuje zlepšováním technologických 

procesů a pouţíváním účinných zařízení pro zachycování emisí. Dodrţování předepsaných 

emisních limitů garantuje provoz vysoce efektivních parních kotlů. Energetické potřeby 

pokrývá z 90% spalováním zemního plynu. Společnost dodrţuje povinnosti vyplývající ze 

zákona o omezování produkce skleníkových plynů. 

 Ochrana vod 

 Společnost vyuţívá vlastní moderní čistírnu odpadních vod. Ta standardně dosahuje 

dobrých výstupních parametrů. Čistí také odpadní vody sousedních firem Akzo Nobel 

Coatings a.s. a Komas s.r.o. 

 Odpadové a obalové hospodářství 

 Významného sníţení produkce odpadů společnost dosahuje uţíváním daných 

výrobních postupů. Vyprodukované odpady se důsledně třídí a jejich větší část se vrací 

k opětovnému vyuţití. Odpadní přírodní produkty se pouţívají k výrobě kompostu. Dále je 

společnost zapojena do systému sdruţeného plnění povinností zpětného odběru a vyuţití 

odpadu z obalů zajišťovaného autorizovanou obalovou společností EKO – KOM, a.s. [8] 
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3.4.1 Prevence závažných havárií 

  

 Společnost má zaveden systém prevence závaţných havárií ( PZH ). V rámci tohoto 

systému vyhodnocuje rizika vzniku havárií ve svých vlastních provozech a přijímá opatření 

ke sniţování takovýchto rizik. Prostřednictvím dokumentu Politika prevence závaţných 

havárií vedení firmy deklarovalo svou vůli poskytovat potřebné zdroje pro správné fungování 

tohoto systému. 

 Dále společnost provozuje zařízení, která spadají do reţimu zákona o integrované 

prevenci a omezování znečištění. Na dané výrobní procesy a související činnosti jsou tak 

kladeny vyšší nároky z hlediska zabezpečení ochrany ţivotního prostředí.[8]  
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4. Přiblížení subjektů outsourcingu 

 

 V následující praktické části se budu zabývat fungujícím outsourcingem ve firmě 

s ohledem na zavedený reţim JIT.  

 Outsourcing se týká jak externího partnera, společnosti TQM, tak interního partnera, 

balících linek. 

 

4.1 Profil externího partnera - společnosti TQM 

 

 Hlavními činnostmi společnosti jsou osobní a nákladní doprava, komplexní logistické 

sluţby a dále opravárenské, servisní, metrologické a kontrolní činnosti. 

 Společnost je nositelem certifikátu dle EN ISO 9001:2008. 

 V posledním období se TQM zaměřuje na masivní rozvoj logistických sluţeb, z nichţ 

prioritní je skladování včetně dalších doprovodných sluţeb poţadovaných zákazníkem. 

Zaměřuje se zejména na oblast zásobovací a distribuční logistiky - propojení transportu se 

skladovacími sluţbami.  

Významný podíl na objemu logistických sluţeb má realizace OUTSOURCINGU 

podnikové logistiky některých významných výrobních společností. Jednou z nich je právě 

společnost Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o. [15] 

 

4.2 Profil interního partnera – koncový uživatel 

 

 Do oblasti interního partnerství spadá koncový uţivatel. Pro tuto společnost se jedná   

o balící linky. Tyto balící linky se dělí na dva subjekty. Jedná se o balící linky pro kapalnou 

formu a balící linky pro pevnou formu léků. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tqm.cz/certifikat
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5. Zhodnocení současného stavu 

  

 K zavedení outsourcingu firmu vedly vysoké náklady na skladovaný obalový 

materiál. Prostřednictvím zavedení outsourcingu tyto náklady výrazně poklesly. Pokles 

nákladů na skladovaný obalový materiál bezprostředně po zavedení je znázorněn v tabulce 

(Tab. 2) a v grafu (Obr. 2).  

 Portfolio různých obalových materiálů společnosti činí přes 800 druhů. 

 Zavedením systému outsourcingu do firmy, se společnosti velmi ulevilo od nákladů 

spojených se skladováním materiálu. Tyto ušetřené náklady firma můţe vyuţít jiným 

způsobem. Například soustředit se na svou podstatnou činnost, a to zvyšování objemu 

produkce a kvality výroby.  

 Mimo to z probíhajícího outsourcingu také těţí společnost TQM, jelikoţ 

spolupracuje s významným partnerem a tudíţ si zvyšuje vlastní prestiţ a tím ochotu jiných 

firem se společností spolupracovat a získávat tak nové zakázky a následně se rozvíjet. 

 Veškerý postup činnosti pro skladování, příjem a výdej zásob je závazný a je 

ustanoven v dokumentu, který je pokládán za oficiální zdroj zavedených postupů. Je nutno 

také připomenout, ţe od zavedení systému ještě nebyla řešena ţádná reklamace spojená se 

špatným vychystáním či záměnou obalových materiálů. 

  V této době funguje systém outsourcingu tak, ţe jsou na veškeré procesy a 

fungování systému kladeny nároky po kvalitativní stránce. Proto je nutné zhodnotit „vztah 

mezi subjekty“. Jinými slovy zhodnotit názor vedoucích pracovníků jednotlivých útvarů na 

chod systému.[13][14]  

 Firma podstupuje pravidelně interní audit, který ji zajišťuje objektivní pohled, 

poskytující důleţité informace pro strategické rozhodnutí firmy na dlouhý časový horizont. 

 Výhody, které pro firmu vyplývají se zavedením outsourcingu jsou následující: 

 Sníţení provozních nákladů. 

 Sníţení investičních nákladů. 

 Přenos rizika na externího partnera. 

 Zlepšení cash-flow. 

 Zjednodušení manaţerské práce. 

 Sníţení počtu pracovníků. 
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 Po konzultaci s ekonomickým úsekem jsem se dozvěděla, ţe cash-flow společnosti 

se zvýšilo a získaly se tak volné peněţní prostředky pro investování jiným směrem.  

 Původní počet pracovníků před zahájením outsourcingu byl 13. V současné době 

společnost Teva zaměstnává 4 pracovníky pracující ve skladě TQM. Dva z těchto pracovníků 

mají na starost technickou podporu a zbývající dva řízení směn. Došlo tedy k poklesu o          

9 pracovníků. Pokles počtu zaměstnanců vyjadřuje následující tabulka (Tab. 1) a graf       

(Obr. 1). 

 

                       Tab. 1 Počet zaměstnanců 

Období Říjen 2005 Duben 2011 

Počet zaměstnanců 13 4 
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Obr. 1 Počet zaměstnanců 
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 Sníţení hodnot skladových zásob od začátku spolupráce se společností TQM 

znázorňuje následující tabulka a graf.  

 Hodnoty jsem zvolila od začátku spolupráce s TQM coţ je říjen roku 2005. Tabulku 

jsem ukončila v dubnu roku 2006, jelikoţ bezprostředně po zavedení outsourcingu byl pokles 

hodnoty stavu zásob největší. Dále jiţ pokračoval pozvolna. V současné době se nachází 

hodnota skladových zásob na hypotetické nule. Hodnota skladových zásob se mění a je 

vyčíslena v okamţiku přijmu objednávky a její výše tak záleţí na plánu výroby. 

 

Tab. 2 Hodnota stavu zásob 

Období Říjen 2005 listopad 2005 prosinec 2005 leden 2005 

Obalový 

materiál celkem 

(Kč) 

13 232 285 12 108 226 6 981 736 6 425 268 

 

Období únor 2006 březen 2006 duben 2006 

Obalový 

 materiál celkem  

(Kč) 

5 675 287 4 368 111 3 956 341 

 

 

 Od října 2005, kdy hodnota nákladů na skladovaný materiál činila 13 232 285 Kč, 

došlo do dubna roku 2006 o pokles na hodnotu 3 956 341 Kč. Ušetřené náklady za sledované 

období tedy činí 9 275 944 Kč. To je pokles hodnoty o 70,1 % (se zaokrouhlením na jedno 

desetinné místo). 
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 Vyjádření poklesu hodnoty skladových zásob prostřednictvím grafu je následující: 
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Obr. 2 Hodnota stavu zásob 

 

 Následující tabulka (Tab. 3) znázorňuje procentuelní úbytky hodnoty skladových 

zásob (hodnoty jsou zaokrouhleny na jedno desetinné číslo). 

 

Tab. 3 Procentuelní úbytek hodnoty skladových zásob 

Období 
říjen – listopad 

2005 

listopad – prosinec 

2005 

prosinec – leden 

2005 – 2006 

Úbytek hodnoty 

skladových zásob v 

% 

8,5 42,3 8,0 

 

Období 
leden – únor 

2006 

únor – březen 

2006 

březen – duben 

2006 

Úbytek hodnoty 

skladových zásob v 

% 

11,7 23 9,4 
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Nutno podotknout, ţe je se zavedeným outsourcingem úzce spjat systém JIT, který 

jeho vznik provází. 

 V průběhu začátku minulého roku byl zprovozněn závod, který se zabývá pouze 

balením tablet v pevném skupenství. Jedná se novou výrobní halu s orientací na jediného 

odběratele, a tím jsou Spojené státy americké.  

 S novým závodem však vznikaly nové poţadavky. Došlo k rozšíření výrobních linek 

z původních dvou na čtyři. Tyto čtyři linky, které jsou v současné době v provozu budou na 

podzim tohoto roku navýšeny na šest výrobních linek. Z tohoto důvodu dochází k dalšímu 

rozšiřování závodu.  

 Zavedený reţim JIT funguje tak, ţe společnost Teva dle plánů objedná určité 

mnoţství obalového materiálu u dodavatele. Ten dané mnoţství převede do skladu TQM. Pro 

tuto chvíli se stává majetkem společnosti TQM. Z kaţdého druhu materiálu se odebere vzorek 

a ten putuje ke kontrole kvality na úsek kontroly kvality do společnosti Teva. Teprve po 

schválení vzorků se vyţádá k odběru dané mnoţství materiálu.  

 Společnosti TQM je za poskytované sluţby vypláceno přibliţně 3 000 000 Kč 

měsíčně. Také ona však musí plnit své povinnosti a v případě prodlev je sankciována 

paušálními pokutami. Například při neomluveném hodinovém zpoţdění činí sankce 10 000 

Kč. Výše sankcí je dána tabulkově. 

 Aby ve společnosti TQM nezůstávaly zbytkové zásoby, je společnost TEVA 

zavázána odebrat veškeré zásoby do určitého termínu. Pokud k tomuto termínu nějaké zásoby 

zbydou, doplatí se dodavateli a stávají se majetkem spol. TEVA. Pro znázornění situace 

uvádím modelový příklad: 

 

Příklad: 

 Společnost TEVA objedná u dodavatele materiál v hodnotě 5 000 000 Kč k prosinci 

roku 2010. Tento materiál zaplatí a převezme na sklad společnost TQM. Smlouva o uloţení 

zásob je domluven na tři měsíce. V prvním měsíci si spol, TEVA vybere materiál v hodnotě 

2 000 000 Kč ve druhém měsíci v hodnotě 1 500 000 Kč a ve třetím měsíci v hodnotě 

1 000 000 Kč. Celkově si tedy spol. TEVA odebrala ve stanovené lhůtě materiál v hodnotě 

4 500 000 Kč. K 1. 4. 2011 tedy spol. TEVA doplatí spol. TQM 500 000 Kč za neodebraný 

materiál a stane se majitelem těchto zbylých zásob. 
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6. Vyhodnocení odpovědí 

 

 Tato kapitola obsahuje vyhodnocení dopovědi vedoucích pracovníků jednotlivých 

subjektů na otázky uvedené v dotazníku (viz. příloha). Odpovědi na otázky z pohledu balicích 

linek jsem sloučila z toho důvodu, ţe svou podstatou byly totoţné. Dále jsem odpovědi 

zpracovala formou souvislého textu, jelikoţ jejich získání probíhalo spíše formou diskuse a 

otázky slouţily jako osnova. 

 

Balicí linky pro pevnou formu a pro kapalnou formu 

 

 Z úhlu pohledu balicích linek zavedený outsourcing s reţimem JIT přínosem není. 

Pro balicí linky, které obalový materiál zpracovávají je výhodnější mít jej co nejblíţe. 

V případě chybějícího materiálu vznikají ve výrobě časové prodlevy. Na druhé straně 

v případě přebytku materiálu je sklad, kde se materiál přebírá prostorově omezen, a tudíţ 

můţe docházet k nedostatku místa pro jeho umístění.  

 Tedy z hlediska operativnosti je tento způsob pro balicí linky značně nevyhovující. 

 Hrozby, které zástupci balicích linek vnímají se týkají organizace práce. Největší 

problém shledávají v prostojích. K těm dochází zejména v následujících případech: 

 V důsledku chybějícího materiálu. 

 Vzorky nejsou schváleny úsekem kontroly kvality. 

 Přerušením výrobních linek v důsledku poruchy. 

 Při rychlejším zpracování dávky se vedení snaţí včas kontaktovat sklad TQM, aby 

co nejrychleji vyslal zásilku mimo rozpis. Celý rozpis se tímto upraví. Zde jde vidět 

přizpůsobení se dodávek výrobě - dodávky se plně přizpůsobují potřebám výroby.  V tomto 

bodě však nastává často komplikace, jelikoţ doprava není vţdy dostupná. Potřebné zásilky 

tak nedorazí včas.  

 Se souvisejícími procesy vedení nepřijde do styku, tudíţ tento bod nemohou 

posoudit. Ale jako problém je neshledávají. 

 Vedoucí pracovníci balicích linek spolu se zástupci skladu TQM podnikají 

pravidelné měsíční schůze v rozsahu přibliţně 2 – 4 hodin, na kterých probírají situaci a své 

vzájemné potřeby. Komunikace je důleţitým bodem. Bez ní by celý systém nefungoval. Zde 

se uplatňuje především dovednost vedoucích pracovníků předvídat a odhadnout situaci. 
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Počítá-li se s dodávkou na určitou dobu, musím ji objednat 4 hodiny dopředu. Coţ je 

problémem právě při chybějícím materiálu. 

 

Společnost TQM 

 

 Společnost TQM vnímá outsourcing s reţimem JIT jako přínos, a to z toho důvodu, 

ţe uzavřením smlouvy o outsourcingu společnost získala významného obchodního partnera. 

Tím se zvýšila také prestiţ celé společnosti a snadnější uzavírání smluv s jinými obchodními 

partnery. 

 Stejně tak jako vedoucí balicích linek vnímá společnost TQM hrozbu v oblasti 

organizace práce. V potřebě flexibility z hlediska balicích linek. Neočekávané poţadavky tak 

narušují rozpis a celou organizaci. Nejen ţe se upraví celý rozpis, ale ne vţdy mají k dispozici 

volný dopravní prostředek a tak nemohou poţadavku včas vyhovět. Na druhou stranu je pro 

TQM společnost Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.  významným partnerem a proto mají 

pozitivní přístup tuto vytíţenou situaci řešit.  

 Jak jsem uvedla výše, obě společnosti podstupují pravidelné schůze, na kterých 

probírají své poţadavky a postřehy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

7. Charakteristika kritického místa a návrh na řešení 

 

 Z komunikace se zástupci výroby a z jejich odpovědí na formulované otázky jsem 

stanovila místo, které bych označila za kritické. Jedná se o potřebu flexibility dodávek při 

pochybení materiálu.   

 Po objednání dodávky se stává, ţe materiál pochybí, nebo naopak přebývá. Moţnost 

přebytku však není příliš problematická, jelikoţ můţe poslouţit jako součást další dávky. 

Chybějící materiál je problémem větším. Prozatím se řeší tak, ţe se kontaktuje sklad TQM a 

ten vyhoví s dodávkou chybějícího materiálu, ale bohuţel ne včas. Coţ ovšem pro společnost 

TQM rovněţ není optimální, jelikoţ se jedná o úkon mimo plán, tedy o zásah do organizace. 

 Výrobní linky tedy poţadují větší flexibilitu vztaţenou na dodáváni obalového 

materiálu. 

 Po pečlivém zváţení situace navrhuji dvě moţnosti řešení. 

 V prvním případě, navrhuji vybudování meziskladu, v případě druhém zavedení 

vozidla, které bude v pohotovostním reţimu pro případ potřeby. 

 

Mezisklad 

 

 Vybudování meziskladu by bylo vhodným řešením z pohledu vedoucích výroby. 

Nicméně s nadhledem vedení logistiky by akceptace této moţnosti vrátila situaci o krok zpět. 

Jednalo by se tak o podporování bezpohybových zásob.  Tento způsob řešení problému tedy 

není přijatelný. 

 

Vozidlo v pohotovosti 

 

 Druhé moţné řešení navrhuji takové, ţe by mimo zavedené dohodnuté dodávky bylo 

k dispozici vozidlo v pohotovosti, které by tak mohlo co nejrychleji reagovat na vzniklou 

potřebu. Opět by se tím sníţily prostoje vzniklé nedostatkem materiálu.  
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 Dle informací, které mi byly poskytnuty vedoucím pracovníkem výrobní linky pro 

léky v pevné formě, musí vedoucí pracovník informovat sklad TQM 4 hodiny předem. Jinými 

slovy skladu TQM trvá 4 hodiny, neţ dodá poţadované mnoţství obalového materiálu 

výrobním linkám. Při zavedení navrhovaného řešení v případě vozidla v pohotovosti by se 

tato doba zkrátila na cca 2 hodiny. Obě dvě moţné situace znázorňuje tabulka (Tab. 4) a graf 

(Obr. 3). 

 

                        Tab. 4 Doba do obdrţení objednávky 

Druhy situace Stávající stav 
Vozidlo 

v pohotovosti 

Doba do obdrţení 

objednávky [h] 
4 2 
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Obr. 3 Doba do obdrţení objednávky 
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Vyčíslení nákladů na provoz vozidla v pohotovosti 

 

 Informace jsem získala prostřednictvím komunikace se zástupci skladu TQM.  

 Náklady na převozy ihned by činily 50 Kč za pohonné hmoty. Vozidlo by 

obsluhoval skladník s referentským školením. Jelikoţ by se jednalo o činnost v rámci 

pracovní doby, tak by to byl jediný náklad navíc.  

 Měsíční potřeba mimořádných dodávek se pohybuje kolem čísla 10. Průměrné 

měsíční náklady by se tedy pohybovaly kolem 500 Kč. 

 V případě, ţe společnost nebude mít vozidlo, které by bylo k tomuto účelu neustále 

k dispozici, potom by se jednorázový náklad na nákup vozidla pohyboval kolem 500 000 Kč. 

 

Zhodnocení navrhovaného řešení  

  

 Veškeré prostoje eliminovat nelze. Ale ty, které lze eliminovat, je zapotřebí řešit. 

Řešitelné prostoje jsou prostoje vzniklé v důsledku chybějícího materiálu.  

 V úvahu tedy přichází zavedení vozidla v pohotovosti, které by bylo schopno vykrýt 

prostoje vzniklé při výrobě a bylo by připraveno okamţitě reagovat. Vozidlo by v případě 

potřeby obsluhoval jeden ze skladníků s referentským školením a v době nečinnosti by bylo 

k dispozici prostorám společnosti TQM. 

  Rozhodne-li se společnost Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o. situaci řešit, bude 

to v jejím zájmu pozitivní krok, jelikoţ dojde k uspokojení poţadavků obou stran, jak 

společnosti TQM, které dosavadní řešení narušuje organizaci, zároveň se však spolupráce s 

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o. nechce vzdát, jakoţto významného partnera, tak balicích 

linek, které budou mít k dispozici co nejrychleji potřebný materiál. 
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Závěr 

  

 Cílem této práce bylo se seznámit se stávajícím stavem v oblasti outsourcingu ve 

společnosti Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.  a zhodnotit jej. Dále prostřednictvím otázek 

zformulovaných společně s konzultantem společnosti kontaktovat vedoucí pracovníky 

subjektů, jichţ se outsourcing týká a jejich odpovědi vyhodnotit. Po vyhodnocení odpovědí 

stanovit kritická místa a navrhnout jejich řešení.  

 Po zhodnocení situace jsem došla k závěru, ţe je outsourcing logistiky obalového 

materiálu pro společnost Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o. výhodný i přes zjištěné kritické 

místo, které spočívá v potřebě flexibility dodávek pro balicí linky. 

 Od zavedení outsourcingu došlo k poklesu hodnoty zásob z 13 232 285 Kč na 

hypotetickou nulu, coţ znamená, ţe hodnota zásob se rovná hodnotě zásob v okamţiku přijetí 

obalového materiálu ke zpracování. Zároveň došlo ke sníţení počtu zaměstnanců z 13 na 4, 

kteří nyní působí v prostorách skladu TQM. 

 Vyjádření společnosti TQM ke stávající situaci bylo totoţné s vyjádřením vedoucích 

pracovníků balicích linek. Všechny zúčastněné subjekty chtějí tuto situaci řešit. 

  Po zváţení situace a potřeb subjektů navrhuji jedno přijatelné řešení. 

 Jako způsob řešení navrhuji zavést vozidlo v pohotovosti, které bude připraveno 

vyhovět neočekávaným potřebám z hlediska chybějícího materiálu. Obsluhováno by bylo 

skladníkem s referenčním školením. Po konzultaci s ekonomickým úsekem jsem zjistila, ţe 

by se jednalo o jediný náklad navíc, a to v hodnotě přibliţně 50 Kč na pohonné hmoty za 

jednu dodávku navíc. Průměrně během měsíce proběhne 10 mimořádných dodávek. Souhrnný 

náklad by tedy činil 500 Kč měsíčně. Doba dodání mimořádné zásilky by se sníţila ze 4 hodin 

na necelé 2 hodiny. 

 Způsob, jakým se společnost Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o. k problému a jeho 

řešení postaví je čistě v jejich rukou. Pozitivní přístup by však vedl ke spokojenosti všech 

zúčastněných a ke zvýšení efektivity výroby. Došlo by k uspokojení poţadavků obou stran jak 

společnosti TQM, které dosavadní řešení narušuje organizaci, zároveň se však spolupráce s 

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o. nechce vzdát, jelikoţ se jedná o významného partnera, tak 

balicích linek, které budou mít k dispozici co nejrychleji potřebný materiál. 

  Společnost outsourcing podporuje, a do budoucna v něm chce pokračovat. V roce 

2012 plánuje do projektu zapojit také finální výrobky. Celý proces je plně podporován 

vedením.  
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Příloha 1 

 

Dotazník: 
 

1. Vnímáte projekt JIT jako přínos? 

 

2. Jestliţe ano, jakých oblastí se dotýká a proč? 

 

3. Jaké hrozby vnímáte v tomto projektu? 

 

4. Jaké hrozby vnímáte v jeho dalším případném rozšiřování (např. zvýšení 

objemu) ? 

 

5. Jaké jsou z Vašeho pohledu moţnosti a příleţitosti ke zlepšení? 

 

6. Jsou všechny související procesy srozumitelné a jasně definované? Pokud 

ne, které a proč? 

 

7. Vnímáte stávající komunikaci jako dostačující? 

 

8. Pokud ne, v čem vidíte problém? 

 

V případě dalších připomínek prosím o jejich uvedení: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


