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ABSTRAKT 

Předmětem této bakalářské práce je analýza současného stavu činností nákupu a řízení zá-

sob ve společnosti XYZ s.r.o., identifikace úzkých míst a následná racionalizace procesů 

pomocí technik lean managementu. V teoretické části práce se zaměřuji na literární rešerši 

zásobovací logistiky a nástrojů lean managementu. V praktické části vycházím 

z osvojených teoretických poznatků, na jejichţ základě navrhuji změny vedoucí 

k racionalizaci procesu vracení zboţí od zákazníků do společnosti a následně do mateřské 

centrály a rovněţ standardizaci ukládaní a správy dokumentů ve sdílené IT sloţce na cen-

trálním disku.  

 

Klíčová slova: nákup, řízení zásob, analýza ABC, analýza XYZ, kaizen workshop, proces-

ní mapa, metoda 5S 

 

 

ABSTRACT 

The object of this bachelar thesis is the analyze of the current purchasing and procurement 

processes in company XYZ Ltd., identification of weekest part of the processes and their 

racionalization by intergracion of lean management. The theoretical part is focused on lite-

rature search of supply logistics and lean management technics.  

The aim of the practical part is to racionalize the return process of the materials from 

customers to a company and afterwords to a central stock and also standardize the handling 

of shared IT folder on central company disk.  

 

 

Keywords: purchasing, procurement, ABC analyze, XYZ analyze, kaizen workshop, pro-

cess mapping, 5S
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ÚVOD 

Tématem této bakalářské práce je racionalizace procesů nákupu a řízení zásob ve společ-

nosti XYZ s.r.o. zavedením lean managementu.  

Téma je mi velice blízké, jelikoţ se oblasti nákupu a řízení zásob věnuji jiţ 6 pracovních 

let. Řízení zásob je často chápáno pouze jako provozní, den za dnem se opakující činnost. 

Je však nutné, aby bylo zahrnuto do dlouhodobějších strategických aspektů podnikání. 

Skladování a řízení zásob je klíčovým prvkem v managementu uţ jen z toho pohledu, ţe 

váţe velkou část finančních prostředků firmy. 

Jde tedy o soubor řídících činností, jakými jsou analýza, rozhodování, kontrola nebo 

hodnocení. Smyslem těchto činností je nalézt a hlavně zajistit optimální výši zásob 

jednotlivých materiálových druhů. To vše s jediným výsledkem, a to zajištění plynulého 

průběhu výrobního procesu při optimální vázanosti kapitálu, spotřebě dodatečné práce a 

samozřejmě při přijatelném riziku. 

Management zkoumaného podniku si je vědom nutnosti důkladně přezkoumat všechny 

podnikové procesy, odhalit jejich slabá místa a objevit příleţitosti k jejich dalšímu zlepšo-

vání, odstraňování plýtvání a zvyšování produktivity. Postupně vyuţívá moderních metod 

řízení na celopodnikové úrovni. Vedení podniku očekává značné přínosy ze zavedení prin-

cipů metod lean managementu. Za tímto účelem se rozhodl pro zavedení firemní kultury 

XYZ s.r.o. operation systém, který má více zosobnit ne příliš osobní označení lean.  

Za účelem šíření této kultury byla ve společnosti proškolena část zaměstnanců, která má za 

úkol šířit tyto znalosti a racionalizovat firemní procesy.  

Po absolvování tohoto školení a získání lean green belt certifikátu mi je tento přístup myš-

lení sympatický a i proto jsem se rozhodla bakalářskou práci věnovat lean technikám a 

jejich zavádění právě na oddělení nákupu a řízení zásob.  

Cílem mé práce je zejména podrobné popsání vyuţití metod a nástrojů lean managementu 

na konkrétním procesu, kde se pokusím realizovat moţná zlepšení, která povedou nejen 

k úspoře nákladů, ale i ke zvýšení kvality, rychlosti a spokojenosti zákazníka.  
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I.  TEORETICKÁ ČÁST 
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1 LOGISTIKA 

Logistika nepatří k pojmu, který by vznikl v současnosti. Její zásadní principy byly známy 

dávno v historii, její vyuţití bylo však spíše intuitivní. S pojmem logistika se setkáváme 

v době řecké filozofie, kde v překladu kořen slov v řečtině znamená:  

Logos – slovo, řeč, rozum, počítání 

Logistés – počtář, úředník ve starých Athénách 

Logistikon – rozum, důmysl 

Logistické – umění počítat 

(Málek, Čujan, 2008, s. 6) 

1.1 Význam logistiky 

Významné postavení logistiky v podmínkách trţního hospodářství je evidentní. V proce-

sech i aktivitách logistiky se překonává čas a prostor distribucí výrobků na prodejním trhu. 

Významnou úlohu zde hraje rychlost a přesnost dodávek, jejich spolehlivá pravidelnost, 

ale i alokace místa výroby a distribučních skladů od místa spotřeby. Pokud je správný vý-

robek ve správný čas na správném místě, můţe být hladce prodán. Nedochází potom k ne-

dostatku a nerovnováze na trhu, a v důsledku toho ke koupi konkurenčního výrobku nebo 

se koupě vůbec neuskuteční (výrobek „leţák“), čímţ taktéţ vzniká škoda výrobci či distri-

butorovi. Pokud se stabilizuje rychlost dodávek, upravuje se nevyhnutelný stav zásob, sta-

bilizuje se i objem výroby. (Stehlík, 2008, s. 19) 

1.2 Definice logistiky 

Z mnoha definic logistiky je nejznámější definice z roku 1988 podle H. C. Phola: „Logisti-

ka má dbát na to, aby místo příjmu bylo zásobeno podle jeho poţadavků z místa dodání 

správným výrobkem, ve správném mnoţství a stavu, ve správném čase za minimálních 

nákladů.“ (Lukoszová, 2004, s. 53) 

Logistika znamená tvorbu, řízení a organizování materiálových a informačních toků 

zboţí a všech ostatních činností., které jsou s toky zboţí a informací spojeny. Materiálové 

toky představují tzv. zásobovací činnosti, dále pohyby polotovarů mezi výrobci navzájem a 
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nakonec pohyby hotových výrobků mezi výrobci a odbytovými resp. obchodními organi-

zacemi včetně pohybů zboţí přímo ke spotřebiteli. (Stehlík, 2003, s. 15) 

1.3 Účelové pojetí logistiky 

Logistika je jenom jedna, hovoříme o jejím komplexním pojetí a hlavně o cíli minimalizo-

vat časové a nákladové poţadavky za optimálního oběhu materiálu a informačních toků. Z 

hlediska účelového pojetí však rozlišujeme logistiku: 

Zásobovací, která přímo souvisí s problematikou zásobování. Jde o to, aby zásoby byly 

minimalizovány na nejmenší moţnou míru. Jak známo, zásoby zadrţují finanční prostřed-

ky, které by mohly být vyuţity jinde. Naproti tomu zásobovací logistika napomáhá vymě-

ření optimálního mnoţství zásob tak, aby nevznikl nedostatek. 

Výrobní, jeţ si můţeme představit jako systém optimálně řešící výrobní řetězec. To zna-

mená zásoby, přísun materiálu a pracovních prostředků, také obalová technika atd. 

Závodová logistika je spojená s výrobou a pohybem materiálu v závodu. 

Distribuční logistika je velice důleţitá. Teprve přepravu levnou, rychlou a kvalitní můţe-

me povaţovat za vydařenou a úspěšnou. 

Logistika likvidace odpadu, tedy v současné době jeden z klíčových aspektů. Environ-

mentální činnost podniku je velmi ţádoucí a nevyhnutelná. Tedy i logistika musí sledovat 

současné trendy. (Ryglová, 2011, s. 12) 

Má práce je zaměřena na logistiku zásobovací a proto se nyní zaměřím na oblast nákupu a 

řízení zásob. 
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2 NÁKUP 

Nákupem označujeme všechny činnosti podniku, které mají za cíl získání hmotných i ne-

hmotných vstupů do podniku. Těmito činnostmi jsou zabezpečovány materiálové vstupy 

do reprodukčního procesu v poţadovaném mnoţství, kvalitě, sortimentu a čase, 

s respektováním kritéria optimálnosti v podobě minima nákladů vyplývajících z procesu 

obstarání a skladování materiálů. (Tomek, 1999, s. 16) 

Tendence směřuje spíše k širšímu pojetí funkce nákupu při uspokojování potřeb, tzn. vý-

robních, provozních, investičních, nevýrobních, sociálních aj. a k tzv. servisnímu pojetí 

sluţeb, tj. uskutečnění nejen prosté dodávky, ale plný servis ve smyslu hmotném a infor-

mačním. Tedy vedle základní funkce nákupu zajišťovat materiálové vstupy v dané kvalitě, 

mnoţství, v daném termínu pro určitou lokalitu se zvýrazňují i ekonomická kritéria podni-

katelské efektivnosti (náklady, zásoby), jakoţ i hlediska ekologická, sociální a etická. (Lu-

koszová, 2004, s. 27) 

2.1 Cíle nákupu  

K cílům nákupu jednoznačně patří:  

uspokojování potřeb 

sniţování nákupních nákladů 

zvyšování jakosti nákupu 

sniţování nákupního rizika 

zvyšování flexibility nákupu 

podporování nákupních cílů orientovaných na veřejné zájmy (Lukoszová, 2004, 16) 

2.2 Faktory ovlivňující nákup 

Nákup a nákupní rozhodnutí ovlivňují v prostředí hospodářské soutěţe různé faktory, které 

jsou uvedeny v následujícím obrázku: 
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       Obrázek 1: Faktory ovlivňující nákupní rozhodnutí (Tomek, 1999, s. 23) 

2.2.1 Cena 

Při výběru dodavatele, je důleţité zvolit takovou variantu, která poskytne nejvyšší hodnotu 

nakupovaného zboţí za co nejniţší nákupní cenu. 

2.2.2 Mnoţství 

Při volbě nakupovaného mnoţství sleduje podnik dosaţení úspor pomocí nabízených slev. 

Optimální nakupované mnoţství nesouvisí pouze s poskytovanými mnoţstevními slevami, 

ale odvíjí se od mnoha dalších aspektů jako je zásoba na skladě, náklady na skladování, 

mnoţství materiálu potřebného do výroby, moţnost znehodnocení nakupovaného zboţí aj. 

2.2.3 Jakost  

Při nákupu je cílem podniku nakoupit kvalitní komponenty za co nejniţší cenu. Jakost sou-

visí se zamýšleným účelem, kterým bude dané zboţí pouţito.  

2.2.4 Podmínky dodávky  

Podmínky dodávky jsou u kaţdé dodávky specifické a měly by být jasně formulovány 

v objednávce popř. smlouvě. 

2.2.5 Čas  

Při rozhodování, kdy podnik nakoupí zboţí nebo sluţby, je třeba vycházet z dodací lhůty, 

tedy s časem, který uplyne od objednání do dodání poţadovaného zboţí nebo sluţeb. Při 

volbě času nákupu je dále třeba vyhnout se problému nadměrných nebo nedostatečných 

zásob. 
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2.2.6 Dodavatel 

Výběr nejvhodnějšího dodavatele je jedním z nejdůleţitějších faktorů ovlivňujících nákup. 

Výběr dodavatele musí být tedy velmi pečlivý. (Tomek, 1999, s. 24, 25) 

2.3 Hodnocení dodavatelů 

V praxi je moţno pouţít celou řadu hodnotících systémů a metod, neexistuje nejlepší me-

toda nebo přístup, který by se hodil pro všechny organizace. Velmi důleţité však je, aby 

podnik vţdy pouţíval konsistentní metody, které by zvýšily objektivnost procesu hodnoce-

ní.  

Nejprve musí manaţer sestavit seznam všech potencionálních dodavatelů pro poloţky, 

které se nakupují. V dalším kroku pak musí vytvořit seznam faktorů, pomocí kterých bude 

dodavatele hodnotit. Tyto faktory by měly doplnit jiţ dříve pouţité faktory při výběru do-

davatelů. Jakmile je stanoven seznam faktorů, je nutno ohodnotit výkon jednotlivých do-

davatelů v kaţdém faktoru.  

Před samotným hodnocením však ještě management musí určit relevantní důleţitost fakto-

rů vzhledem ke specifické situaci a podmínkám podniku a přiřadit faktorům konkrétní vá-

hu. V dalším kroku se u kaţdého faktoru a dodavatele vypočte sloţené ohodnocení, a to 

vynásobením ohodnocení dodavatele u daného faktoru a důleţitosti tohoto faktoru. Souč-

tem sloţených ohodnocení jednotlivých faktorů se získá celkové ohodnocení dodavatele, 

které je pak jiţ moţno srovnávat s ohodnocením jiných dodavatelů.  

Čím vyšší je celkový počet bodů dodavatele, tím lépe dodavatel vyhovuje potřebám a spe-

cifikům daného podniku. (Lambert, 2005, s. 35, 36) 
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                       Tabulka 1: Hodnocení dodavatelů (Schulte, 1994) 

  

5 bodů 4 body 3 body 2 body 1 bod 

velmi dobrá dobrá neutrální přijatelná špatná 

Jakost  Špičková  

Přesahuje mi-
nimální poža-
davky 

Odpovídá 
minimálním 
požadavkům 

Leží částečně 
těsně pod 
minimálními 
požadavky 

Neodpovídá v 
žádném přípa-
dě minimálním 
požadavkům 

Cena  

 Více než 5 % 
pod průměrnou 
cenou 

Až do 5 % pod 
průměrnou 
cenou 

Odpovídá 
průměrné 
ceně 

Až do 5 % nad 
průměrnou 
cenou 

Více než 5 % 
nad průměr-
nou cenou 

Lhůta  

Více než 10 % 
pod průměrný-
mi dodacími 
lhůtami 

Až do 10 % pod 
průměrnými 
dodacími lhů-
tami 

Odpovídá 
průměrným 
dodacím 
lhůtám 

Až do 10 % 
nad průměr-
nými dodací-
mi lhůtami 

Více než 10 % 
nad průměr-
nými dodacími 
lhůtami 

Sp
o

leh
livo

st 

Jakost 

 Dodávky přesa-
hující smluvní 
podmínky 

Dodávky mají 
časový předstih 
asi 1 týden 

Dodávky 
mají 
zpoždění asi 
2 dny 
nebo před-
stih více 
než o 1 tý-
den 

Dodávky mají 
zpoždění asi o 
1 týden 

Dodávky mají 
přes upomínky 
zpoždění více 
než 
2 týdny 

Lhůta 

Smluvní dodací 
lhůty byly dodr-
ženy 
přesně 

Dodávky mají 
časový předstih 
asi 1 týden 

Dodávky 
mají 
zpoždění asi 
2 dny 
nebo před-
stih více 
než o 1 tý-
den 

Dodávky mají 
zpoždění asi o 
1 týden 

Dodávky mají 
přes upomínky 
zpoždění více 
než 
2 týdny 

Dodané 
množství 

Smluvní dodací 
množství byla 
přesně dodrže-
na 

Dodací množství 
dosahuje až 5 % 
přesahu nad 
objednaným 
množstvím 

Dodací 
množství 
dosahuje až 
5 % 
nenaplnění 
nebo 
více než 5 % 
přesahu 
objednaného 
množství 

Dodací 
množství 
dosahuje až 
10 
% nenaplnění 
objednaného 
množství 

Dodací množ-
ství 
dosahuje více 
než 
10 % nenapl-
nění 
objednaného 
množství 
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3 ŘÍZENÍ ZÁSOB 

Cílem řízení zásob je zvyšovat rentabilitu podniku, předvídat dopad podnikových strategií 

na stav zásob a minimalizovat celkové náklady logistických činností při současném uspo-

kojování poţadavků na zákaznický servis. (Drahotský, 2003, s. 16) 

3.1 Význam zásob  

Stěţejní významem zásob je: 

- zabezpečení plynulosti výroby 

-  krytí nepředvídaných výkyvů v poptávce nebo poruch v distribučním systému 

-  vyrovnání nabídky a poptávky 

-  vytváření podmínek pro specializace územní nebo odvětvovou 

Zásoby obecně v sobě váţí značné kapitálové prostředky. Další náklady pak vyvolává pro-

voz skladových systémů, včetně systémů manipulačních uvnitř skladů. Je tedy zájmem 

kaţdého účastníka logistického systému:  

-  především minimalizovat nebo zcela vyloučit některou kategorii zásob a ty nahra-

dit funkčním systémem dopravním nebo informačním 

-  na nejniţší míru omezit zásoby tak, aby kapitálová vázanost v zásobách byla co 

nejmenší a kapitál mohl být vkládán do obchodních aktivit, vč. inovace výrobních 

programů a investování do těchto perspektivních projektů (Svoboda, Latýn, 2003, 

str. 59 – 60) 

3.2 Náklady na udrţování zásob 

Náklady na udrţování zásob by měly zahrnovat pouze ty náklady, které se mění s mnoţ-

stvím zásob. Typy nákladů:  

1) náklady kapitálu 

2) náklady na sluţby 

3) náklady na skladovací prostory 

4) náklady rizika znehodnocení zásob (Lambert, 2005, s. 153) 

Konkrétní náklady jednotlivých skupin jsou vyobrazeny na obr. 2. 
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    Obrázek 2: Normativní model metodologie nákladů na udrţování  

    zásob (Lambert, 2005, s. 154) 

3.3 Rozlišení zásob 

Zásoby udrţované v určité části logistického řetězce můţeme rozlišovat takto: 

- běţná zásoba 

- pojistná zásoba 

- technologická zásoba 

Běţnou zásobu můţeme definovat jako část zásob, které vznikají na základě doplňování 

prodaných nebo ve výrobě pouţitých zásob. Pojistná zásoba či vyrovnávací zásoba se 

v podniku udrţují nad rámec běţných zásob z důvodu nejistoty v poptávce nebo celkové 

době doplnění zásob. U některých druhů zásob v případech stanovení takové úrovně zásob, 

která je nezbytná z technologického důvodu, hovoříme o zásobě technologické. Jedná se 

zejména o ty případy, kdy je u některých druhů surovin potřebná jejich homogenizace. 

Jako příklad je moţno uvést zrání superfosfátů. (Vaněček, 1998, s. 48) 
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Strategické řízení zásob je představováno souborem rozhodnutí o výši finančních zdrojů, 

které podnik můţe z celkových disponibilních zdrojů vyčlenit na krytí zásob v dané výši 

a struktuře. 

Operativní řízení zásob má zabezpečit udrţování konkrétních druhů zásob v takové výši 

a struktuře, jak to odpovídá vnitropodnikovým potřebám s ohledem na náklady. 

Pro operativní řízení zásob má význam jejich klasifikace podle jejich funkčních sloţek. 

Tyto se znázorňují do tzv. pilového diagramu, který je základním deterministickým mode-

lem teorie řízení zásob. (Lukoszová, 2004, s. 71) 

 

 

     Obrázek 3: Pilový diagram, schéma pohybu výrobních zásob (Lukoszová, 2004, s. 72) 

3.4 Metoda ABC 

Mnoho firem vyuţívá různých nástrojů a metod ke zlepšení řízení zásob. Metod na řízení 

zásob existuje několik, ale zde budou uvedeny metody analýza ABC, XYZ. 

Metoda ABC 

Východiskem pro uplatnění metody ABC je rozčlenění materiálových druhů na tři či více 

skupin. Nejdůleţitějším hlediskem pro třídění, které můţeme provádět podle různých krité-

rií, je obvykle hodnotový rozsah spotřeby jednotlivých druhů materiálů, Vychází se z po-

znatku, ţe ve většině podniků můţeme pozorovat velmi nerovnoměrnou hodnotovou struk-

turu spotřeby za určité období (měsíc, čtvrtletí nebo rok). (Tomek, 1999, s. 2009) 

Rozdělíme-li jednotlivé druhy materiálů podle jejich podílu na celkové výši celoroční spo-

třeby do tří skupin. Pak skupina A představuje asi 20 % poloţek, jejichţ podíl na hodnotě 

sortimentu je asi 80 %, skupina B představuje asi 10 % poloţek s podílem na hodnotě sor-
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timentu asi 15 % a skupina C představuje asi 70 % poloţek s podílem na hodnotě sortimen-

tu asi 5 %. (Daněk, Plevný, 2005, s. 81)  

 

 

 

 

U jednotlivých skupin lze pouţít tyto pravidla:  

Kategorie A 

- denně aktualizovat stav zásob  

- míra plnění dodávek 98 %  

Kategorie B 

- týdně aktualizovat stav zásob 

- míra plnění dodávek 90 %  

Kategorie C 

- mohou mít relativně nejméně pozornost 

- míra plnění dodávek 80 % 

(Lambert, 2005, s. 171) 

3.5 XYZ analýza 

Analýza XYZ je moţnou nástavbou analýzy ABC. Při pouţití této metody přiřazujeme 

jednotlivým poloţkám statistické váhy podle rozloţení jejich potřeby v delším sledovaném 

období. Poloţky zařazujeme do skupin: 

Obrázek 4: Typické rozloţení počtu druhů materiálů podle jejich podílu na hodnotě spo-

třeby - zásob, (Tomek, 2002, s. 210) 
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X – skupiny poloţek s konstantní spotřebou (pouze příleţitostné výkyvy) a tedy s vysokou 

predikční schopností 

Y – skupiny poloţek se silnějšími výkyvy ve spotřebě (střední predikční schopnost) 

Z – poloţky se zcela nepravidelnou spotřebou (vysoký stupeň nejistoty) 

(Macurová, Klabusayová, 2002, s. 143) 

Při pouţití tohoto rozšíření ABC analýzy, je třeba sloučit analýzy a při volbě nastavení 

zásobování věnovat největší pozornost skupinám AX, BX a AY.  

3.6 PŘÍZNAKY ŠPATNÉHO ŘÍZENÍ ZÁSOB 

Rozpoznání problémových oblastí je prvním krokem při určení příleţitostí, kde by bylo moţno 

zlepšit logistický výkon. Pokud se v podniku opakovaně vyskytují problémy spojené s řízením 

zásob, bude pravděpodobně nutné provést hlubší změny procesů.  

Špatné řízení zásob bývá obvykle doprovázeno některými z následujících příznaků:  

Příznaky spojené se špatným řízením zásob  

1) Rostoucí počet nevyřízených objednávek.  

2) Rostoucí investice vázané v zásobách, přičemţ počet nevyřízených objednávek se nemění 

nebo klesá.  

3) Vysoká fluktuace zákazníků.  

4) Zvyšující se počet zrušených objednávek.  

5) Pravidelně se opakující nedostatek skladovacího prostoru.  

6) Velké rozdíly v obrátce hlavních skladových poloţek mezi jednotlivými distribučními cen-

try.  

7) Zhoršující se vztahy s odběrateli, typické je rušení a sniţování objednávek ze strany dealerů.  

8) Velké mnoţství zastaralých poloţek.  

V mnoha případech lze hladinu zásob v podniku sníţit pomocí některého z následujících opat-

ření:  

1) Vícestupňové plánování zásob. Příkladem takového plánování je ABC analýza.  

2) Analýza celkové doby doplňování zásob.  
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3) Analýza dodacích dob. Tato analýza můţe vést ke změně dopravců nebo jednání se součas-

nými dopravci.  

4) Vyloučení poloţek, které mají nízkou obrátku nebo jsou zastaralé.  

5) Analýza velikosti balení a systému slev.  

6) Přezkoumání procedury vracení zboţí.  

7) Podpora/automatizace substituce produktů.  

8) Zavedení formalizovaného systému objednávek na doplňování zboţí.  

9) Hodnocení míry plnění dodávek podle jednotlivých skladových poloţek.  

10) Analýza charakteristických znaků zákaznické poptávky.  

11) Vytvoření formálního plánu prodeje a prognózy poptávky podle posouzení předem stano-

vených prvků.  

12) Rozšíření přehledu o zásobách tak, aby bylo moţno sdílet informace řízení zásob na růz-

ných úrovních dodávkového řetězce.  

13) Reorganizace metod pouţívaných při řízení zásob včetně skladování a dopravy tak, aby 

bylo dosaţeno zlepšení toku produktů.  

(Lambert, 2000, s. 169) 

3.7 Hodnocení úrovně řízení zásob 

Základní ukazatelé, pomocí kterých hodnotíme efektivitu hospodaření se zásobami, jsou:  

- Doba obratu zásob 

- Rychlost obratu zásob 

- Rentabilita zásob 

3.7.1 Doba obratu zásob 

Vyjadřuje se ve dnech, ve kterém průměrná zásoba postačuje krýt průměrnou spotřebu. 

Představuje čas jedné obrátky. Můţeme ji také vyjádřit jako dobu, za kterou se zásoby 

přemění na peníze. Tento ukazatel určíme podle vztahu:  

Doz = 
d X PZM 

, (dny) 
SM 
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kde:  

d – počet dnů ve sledovaném období 

PZM – průměrný stav zásob materiálu 

SM – celková roční spotřeba materiálu 

3.7.2 Rychlost obratu 

Vyjadřuje počet obrátek zásob za určité období (kolikrát se zásoby obrátí za sledované 

období). 

Rychlost obratu určíme dle vztahu:  

Ro = 
d  

 =  
SM 

, (počet obrátek) 
DOZ PZM 

 

3.7.3 Rentabilita zásob  

Tento ukazatel udává kolik Kč zisku (Z) se dosahuje na 1 Kč zásob základního materiálu. 

Určíme ho podle vztahu:  

Rz = 
Z 

PZM 

 

(Zámečník, 2007, s. 175, 176) 
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4 LEAN TECHNIKY V ADMINISTRATIVĚ 

Jednou z filozofií štíhlého podniku je i štíhlá administrativa. Jejím cílem je vytvoření efek-

tivně a stabilně fungujících procesů, které umoţní firmě dosahovat vysoké produktivity, 

poţadované kvality a maximálního výkonu v rámci administrativních činností v jakémko-

liv procesním čase. 

Štíhlá administrativa stejně jako výroba vyuţívá základních nástrojů průmyslového inţe-

nýrství pro zlepšování podnikových procesů. (www.e-api.cz) 

Průzkum z podniků ukazuje, ţe více neţ 50 % průběţné doby zakázky tvoří činnosti 

v oblasti administrativy. (Košturiak, Frolík, 2006, s. 34) 

4.1 Tři pilíře štíhlé administrativy – Office KAIZEN  

Štíhlou administrativu zastřešují tři pilíře, které představují rozdílné pohledy (vizuální, 

procesní a objektový) na zlepšování ve štíhlé administrativě s ohledem na eliminaci výsky-

tu plýtvání. (www.e-api.cz) 

Slovo Kaizen vzniklo spojením dvou japonských slov: „Kai“ znamenající malý, neustálý a 

dobrý, a slova „Zen“ vyjadřující změnu k lepšímu. Toto slovo se stalo pilířem systému 

společnosti Toyota (TPS – Toyota production system), kde znamená malé, ale neustále 

zlepšování se všech. Navzdory propojení Kaizenu s TPS, není Office Kaizen pouhým pře-

vedením výrobního systému do prostředí administrativy. (Lareau, 2003, str. 5)  

4.1.1 Visual Office KAIZEN  

Pojmem Visual Office KAIZEN je v literatuře označován jako první pilíř štíhlé administra-

tivy. Jedná se o identifikaci základních druhů plýtvání, viditelných pouhým okem. Tento 

pojem úzce souvisí s realizací 5S a konceptem vizuálního pracoviště. Nejdříve je tedy třeba 

na pracovišti udělat pořádek a teprve poté můţe následovat optimalizace procesů. (Lareau, 

2003, str. 5)  

4.1.2 Process Office KAIZEN  

Mapování toku hodnot je metoda, která vychází z konceptu štíhlé výroby a je druhým pilí-

řem štíhlé administrativy. Vytvořením mapy toku hodnot získáme přehled o současném 

stavu celého procesu, produktu či sluţby, informačních a materiálových tocích a odhalíme 

plýtvání, které se následně snaţíme odstranit z celého procesního řetězce. 

http://www.e-api.cz/
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4.1.3 Object Office KAIZEN  

Optimalizace produktu je třetím pilířem štíhlé administrativy. Zde jdeme do samotné opti-

malizace produktu, který poskytujeme svému zákazníkovi, a to internímu nebo externímu. 

Například pro útvar controllingu znamená optimalizace produktu změnu obsahu reportingu 

pro své interní zákazníky. (www.e-api.cz) 

4.2 Plýtvání jako činnost nepřidávající hodnotu 

Plýtvání je obecně definováno jako činnost nepřidávající hodnotu (non-value-added activi-

ty). 

Lean metodologie definuje 7 základních druhů plýtvání: 

- nadbytečná výroba (výroba produkuje více nebo dříve, neţ je zákazníkův poţada-

vek, dochází tak k vázání materiálových a kapacitních zdrojů) 

- prodlevy, čekání na materiál, nástroje, informace, dostupnost zařízení (vlivem 

          špatného plánování, pozdních dodávek, nedostatečné komunikace apod.) 

- pohyby (zbytečné pohyby pracovníků, přesuny, podávání nástrojů, manipulace 

           s výrobky apod.) 

- zásoby (nadbytečné zásoby váţí kapitál a zabírají místo) 

- nadbytečná práce (vícepráce, předělávky, odstraňování nekvality), 

- doprava (veškerá nadbytečná doprava a manipulace), 

- nevyuţité schopnosti pracovníků. (Košturiak, Frolík, 2006, s. 24) 

K odstranění plýtvání jsou vyuţívány řady technik a metod moderního řízení jako jsou 

např. management toku hodnot (Value stream analysis), TQM (Total quality management), 

Totálně produktivní údrţba (Total productive maintenance), Kaizen, 5S, Just-in-time, vi-

zualizace a další. Některé z metod budou představeny v rámci této práce. 

4.3 Mapování hodnotového toku v nevýrobních procesech  

Tento nástroj je jedním z nejpouţívanějších pojmů průmyslového inţenýrství a zároveň 

relativně novým. Původ mapování hodnotového toku najdeme v TPS, kde je pouţívána k 

popisování současného stavu a také budoucího nebo ideálního stavu implementace „štíhlé-

http://www.e-api.cz/
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ho systému“. Slouţí k zaznamenání toku, eliminaci plýtvání a přidávání hodnoty. (Rother, 

Shook, 2003, str. 8) 

Tok hodnot tvoří všechny procesy (zvyšující hodnotu a nezvyšující hodnotu), které jsou na 

cestě od materiálu k hotovému výrobku. Management toku hodnot je základní nástroj pro 

analýzu plýtvání v procesech ve výrobě, logistice, vývoji nebo administrativě. Kromě zob-

razení toku hodnot „ode dveří ke dveřím“ umoţňuje i plánování změn v toku hodnot a mo-

delování budoucího stavu. Je to tedy nástroj pro analýzu procesů, jejich zlepšování a ko-

munikaci.  

Management toku hodnot umoţňuje:  

- Zobrazení současného toku hodnot. Mapa toku hodnot se vytváří přímo ve výrob-

ním procesu a zachycuje tok materiálu, tok informací, způsob řízení výroby, para-

metry procesů a časy, kdy se přidává, a nepřidává hodnota. Poměr těchto časů uka-

zuje míru plýtvání a potenciály zlepšení v celém hodnotovém toku. S pomocí toku 

hodnot tedy umíme říct, kolik procent času z celkové průběţné doby výroby je ma-

teriál uskladněný v zásobě, jak dlouhá je skutečná průběţná doba výroby, kde se 

hromadí materiál a proč, stav zásob a obrat zásob, rozpracovanost výroby, vyuţití 

zdrojů aj. 

- Definování nového, efektivního toku hodnot k zákazníkovi a jeho neustálé zlepšo-

vání.  

- Realizace kroků, které změní procesy ze současného do nového stavu. 

(Košturiak, Frolík, 2006, s. 43) 

 
Obrázek 5: Procesní mapa (interní školící materiály spo-

lečnosti XYZ s.r.o.) 
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4.4 Metoda 5S  

Tato, v českých podnicích jiţ běţně pouţívaná metoda, si klade za cíl vizualizovat a redu-

kovat plýtvání na pracovišti, sníţit zásoby a rozpracovanost zavedením minimálních a ma-

ximálních úrovní, eliminovat chybovost zavedením vizuálního řízení a pomůcek, které 

nedovolí chybný úkon provést a také minimalizuje hledání věcí, potřebných k výkonu dané  

činnosti. Toto jsou tedy hlavní důvody, proč zavádět principy této metody v administrativ-

ních procesech. Nesmíme ovšem zapomenout, ţe vedlejším, avšak neméně důleţitým, do-

padem správného uţívání 5S bude také zlepšení materiálového i informačního toku, pro-

grese v budování podnikové kultury a postojů našich zaměstnanců ale i zkvalitnění a zpří-

jemnění pracovního prostředí. Správné uţití programu 5S také vtáhne pracovníky do pod-

nikových změn a zlepší jejich postoj k dalšímu zlepšování. (Machalová, 2008, str. 13-16)  

Implementace 5S se skládá z těchto základních kroků.  

4.4.1 SEIRI - separovat  

Cílem prvního kroku je vytřídit a odstranit všechny nepotřebné a překáţející poloţky na praco-

višti. Tyto nás jen zpomalují, způsobují problémy a jsou tedy příčinou plýtvání. Během tohoto 

kroku se zabýváme třemi druhy poloţek:  

1. Na pracovišti být MUSÍ  

2. Na pracovišti být MOHOU (hledáme alternativní místo)  

3. Na pracovišti být NESMÍ (vyhazujeme)  

Při označování poloţek na pracovišti se vyuţívá systém červených kartiček. Ty obsahují 

následující údaje: číslo karty, klasifikace poloţky, název poloţky a její mnoţství. Na pra-

covišti pak tuto kartičku pouţijeme tak, ţe najdeme předmět, který označujeme, vyplníme 

kartičku, přiloţíme k předmětu, pořídíme fotografický záznam a zapíšeme do karty praco-

viště. (Machalová, 2008, str. 13-16)  

4.4.2 SEITON - uspořádat  

V tomto kroku je potřeba vytříděním poloţkám určit pevné místo. To volíme tak, aby byly 

nástroje, dokumenty i vybavení snadno viditelné, dosaţitelné, pouţitelné a také aby bylo 

docíleno jednoduchosti a snadnosti v případě vracení na své původní místo. Za tímto úče-

lem se vyuţívají vizuální nástroje jako etiketování a ohraničení. (Machalová, 2008, str. 13-

16)  
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4.4.3 SEISO - stále čistit  

Po uspořádání pracoviště je důleţité jej udrţovat stále čisté. K tomu je určen třetí krok me-

tody 5S, který definuje oblasti, které je potřebné v rámci kanceláře neustále udrţovat v 

čistotě. (Machalová, 2008, str. 13-16)  

4.4.4 SEIKETSU - standardizovat  

Výstupem předposlední fáze implementace metody 5S je především standard pracoviště. 

Díky tomuto vytvořenému standardu je poté kaţdý schopen stanovit operační podmínky a 

odchylky. Na pracovišti mohou vznikat také jiné standardy jako například standard údrţby 

stroje (výměna toneru v tiskárně), standard čištění apod. (Machalová, 2008, str. 13-16)  

4.4.5 SHITSUKE - vyţadovat disciplínu 

Pokud je úspěšně zvládnut i poslední pátý krok, z úklidu se stane zvyk. Vytvoříme příjem-

né a bezpečné prostředí, kde se lidé budou cítit jako doma. Dosáhneme toho dodrţováním 

předem jasně stanovených pravidel a prováděním auditů jejich dodrţování (Machalová, 

2008, str. 13-16) 

 

 

                             

Obrázek 6: Form for suggestion for 5S office project (Fabrizio, 

Tapping, 2006) 
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4.4.6 Rozšíření metody o šesté S 

Setkáme se i s rozšířením metody na 6S. Šesté S představuje Safety – bezpečnost. Myšlen-

kou 6S se zabývá vícero autorů, např. Prof. Ing. Jaroslav Nenadál, CSc. a Prof. Ing. Růţe-

na Petříková. 

  Obrázek 7: Statute of the project team (Fabrizio, Tapping, 2006)  
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II.  PRAKTICKÁ ČÁST 
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5 PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI XYZ S.R.O. 

5.1 Základní údaje a historie společnosti 

Společnost je jedním z předních světových výrobců a distributorů kabelů a kabelového 

příslušenství a systémů na nejvyšší úrovni kvality. Byla zaloţena v roce 1957, kdy byl 

uveden na trh první stěţejní průmyslově vyráběný kabel. Dnes vyrábí kabely a vodiče pro 

řadu oborů a trhů jako výroba strojů a zařízení, automobilový průmysl, elektrické a insta-

lační inţenýrství, elektronické zpracování dat a další. Aktuálně skupina dodává přímo ze 

skladů 40 000 standardních poloţek. Vyvíjí však také kabely a vodiče přesně dle specifika-

cí zákazníka. Skupina, do které i tato česká pobočka patří, čítá15 výrobních závodů, 100 

obchodních zastoupení a 40 prodejních společností a celkem 2 800 zaměstnanců.  

Od roku 1993 existuje zastoupení firmy i v České a Slovenské republice a po velmi úspěš-

ném rozvoji bylo rozhodnuto zaloţení vlastní dceřiné společnosti, která byla zapsána do 

obchodního rejstříku 26. února v roce 1998. 

Společnosti se daří dlouhodobě a úspěšně rozvíjet obchodní spolupráci se svými zákazníky 

v České a Slovenské republice, trvale dynamicky růst a díky tomu být velmi úspěšnou a 

uznávanou součástí nadnárodního holdingu. Díky tomu bylo rozhodnuto o dalším rovno-

měrném rozšiřování aktivit v oblastech zákaznického servisu, konstrukce, vývoje, výroby, 

logistiky a sluţeb. Tato skutečnost vedla k zásadnímu rozhodnutí vybudovat nové firemní 

zázemí, které bylo jednoznačně podpořeno majiteli společnosti. 

 Celý rozhodovací proces byl v roce 2007 završen zahájením výstavby nových administra-

tivních, vývojových, výrobních a skladovacích prostor, které umoţnily vytvořit ideální 

podmínky pro realizaci rozvojových plánů.   

5.2 Předmět podnikání 

Předmětem podnikání společnosti je výroba, prodej a zpracování kabelů a poskytování 

sluţeb.  

Klasifikace předmětu podnikání dle obchodního rejstříku je následující:  

- koupě zboţí za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (v rozsahu volné ţivnosti)  

- výroba, montáţ a kompletace elektro dílů (s výjimkou vázaných ţivností) 

- výroba, obchod a sluţby neuvedené v přílohách 1 aţ 3 ţivnostenského zákona  

http://lappczech.lappgroup.com/index.php?id=700181&rel=3236d673
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6 ANALÝZA  SOUČASNÉHO STAVU SPOLEČNOSTI XYZ S.R.O.  

K úspěšným firmám se v dnešním dynamickém podnikovém prostředí řadí jen ty nejlepší. 

Tyto firmy jsou si vědomy úsilí, které je třeba vyvinout, aby se na trhu probojovaly na prv-

ní místa.  

Nejen správná manaţerská rozhodnutí, strategie, výkonní zaměstnanci, ale i efektivní pro-

cesy jsou klíčem k úspěchu.  

I společnost XYZ s.r.o. se snaţí vyvinout maximální úsilí k racionalizaci svých procesů.  

Funkce nákupu a řízení zásob jsou stěţejními pro organizaci a z tohoto důvodu jsem se 

rozhodla zaměřit právě na ně.  

6.1 Oddělení nákupu 

úzce spolupracuje se všemi odděleními, jako je zákaznický servis, produkt management, 

účtárna, kvalita a sklad. I personální oddělení či recepce se na nákupní oddělení obrací pro 

zajištění interních objednávek apod.  

6.1.1 Hodnocení dodavatelů 

V oblasti nákupu hovoříme na příklad o pečlivém výběru dodavatelů, kteří jsou kaţdoroč-

ně hodnoceni dle pravidel interní směrnice a následně ţádáni o nápravná opatření. Jejich 

účinnost je po určeném časovém horizontu vyhodnocena. 

Ohodnocení se vypočítá jako průměr hodnot jednotlivých parametrů a na základě toho je 

dodavatel zařazen do výkonnostní skupiny A, B, C, D podle předem stanoveného rozsahu 

hodnot. 

A (150-125 bodů) – exkluzivní, výhradní dodavatel 

B (124-100 bodů) – výborný dodavatel 

C (99-75 bodů) – uspokojivý dodavatel 

D (pod 74 bodů) – neuspokojivý dodavatel 

Pro dodavatele je důleţitý výsledek hodnocení a dělají maximum pro jeho zlepšení. Přede-

vším pak v případě zařazení naší společnosti mezi jejich prioritní zákazníky. 
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Předmětem hodnocení není jen cena, ale i platební podmínka, dodací termín, počty rekla-

mací, potřebný čas k vytvoření nabídky, sluţby dodavatele a v neposlední řadě supplier 

service rate. 

 

Obrázek 8: Hodnocení dodavatelů (Interní zdroj XYZ s.r.o.) 

6.1.1.1 Ceny materiálu  

jsou monitorovány, pravidelně vyhodnocovány a vyjednávány s dodavateli. Vyhledávání 

nových dodavatelů je komplexní proces, za který je vzhledem k patentovaným výrobkům, 

zodpovědná mateřská společnost. 

 
Obrázek 9: Nákupní ceny top 1500 materiálů 

EUR/100m, pc (Interní zdroj XYZ s.r.o.) 
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6.1.1.2 Supplier service rate  

Je periodické měření rozdílu mezi potvrzeným datem dodání a skutečným datem dodání 

všech objednávek od dodavatelů. 

 

      Obrázek 10: Supplier service rate (Interní zdroj XYZ s.r.o., vlastní zpracování) 

6.1.2 Přeprava 

Její zajištění je součástí odpovědností nákupního oddělení.  

6.1.2.1 Přepravní náklady 

tvoří významné procento nákladů, a proto i zde společnost racionalizuje procesy a jiţ tře-

tím rokem slučuje dodávky k zákazníkům za účelem úspory. V případě, ţe cena za přepra-

vu poměrově k trţbám vzrůstá, značí negativní vývoj a hledá se vţdy příčina. Výběr do-

pravce podléhá náročným kritériím tendru, který je vypisován dle potřeby, ale nejméně 

jedenkrát za dva roky. 

 
Obrázek 11: Přepravní náklady k poměru nákladů na prodané zboţí 

(Interní zdroj XYZ s.r.o.) 
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6.1.2.2 Spolehlivost přepravce  

je sledovaným hodnotícím kritériem a slouţí jako kontrolní mechanismus. Zákazníci od 

nás očekávají kvalitní servis a dodání zboţí dle potvrzeného dodacího termínu. I my jako 

dodavatel jsme hodnoceni a proto spolehlivé dodávky od našeho smluvního partnera jsou 

pod neustálou kontrolou. Tvoří jednu část z celkové dodací lhůty. Ve společnosti je s pře-

pravcem zaveden elektronický převod dat pro zkrácení doby vyřízení poţadavků.  

6.2 Oddělení řízení zásob 

V oblasti řízení zásob, která úzce souvisí s nákupní činností, chci uvést nejstěţejnější zod-

povědnosti. Jedná se o vypracování analýz, které slouţí k rozdělení materiálů do skupin 

mající odlišnou strategii při zajišťování jejich nákupu.  

Na základě těchto rozdělení je velmi důleţité nastavení strategií do operačního systému 

ERP SAP ECC a přiměřenou péči o konkrétní skupiny materiálů.  

6.2.1 Rozdělení materiálů 

Kaţdý materiál v prodejním sortimentu vyţaduje odlišnou pozornost ze strany manaţera 

řízení zásob. Společnost rozděluje materiály do skupin pomocí analýz. Tyto výsledky jsou 

však konzultovány v rámci společnosti s marketingovým oddělením a divizí prodeje a to 

z prostého důvodu. Analýza vychází z historie, nicméně marketingové průzkumy se zabý-

vají zjištěním potřeb zákazníka do budoucnosti. 

6.2.1.1 ABC analýza 

Manaţer řízení zásob vypracuje tuto analýzu 2x za rok.  

Slouţí k základnímu rozdělení poloţek:  

A materiál = vysoký obrat, marţe a vysoký počet zákaznických objednávek. Tyto poloţky 

jsou pro společnost nejfrekventovanějším prodejním sortimentem. Jsou plánovány nebo 

objednávány na sklad s pojistnou zásobou. Musí být pro zákazníka dostupné kaţdý den, 

coţ je kontrolováno a vyhodnocováno denním měřením. 

B materiál = střední obrat, marţe a počet zákaznických objednávek. Z těchto materiálů 

jsou stále důleţité ty, které odebírají VIP zákazníci, nicméně je vhodné plánovat s niţší 

pojistnou zásobou. 
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C materiál = nízký obrat, marţe a počet zákaznických objednávek. Tyto materiály se ne-

plánují, objednávají se jen na základě zákaznické objednávky.  

Kritéria rozdělení v podílech ve výsledku:  

Obrat – 20 %  

Mnoţství – 30 %  

Zisková marţe – 10 %  

Četnost objednávek – 40 % 

6.2.1.2 XYZ analýza 

Slouţí jako doplňková k analýze ABC a je také zpracovávána 2 krát ročně. Společnost se 

rozhodla, ţe nemůţe materiály rozdělovat do skupin jen na základě kritérií výše obratu, 

marţe, četnosti objednávek a mnoţství. Je třeba vzít v úvahu i další kritéria.  

X materiál = konstantní spotřeba a interně zvolený nejmenší moţný počet zákazníků 

Y materiál = mírná deviace mezi spotřebou 

Z materiál = vysoká fluktuace spotřeby 

Kritéria rozdělení: 

X materiál = variační koeficient mezi 0 a 50 %, více neţ 5 zákazníků 

Y materiál = variační koeficient mezi 50 a 100 % 

Z materiál = variační koeficient vyšší neţ 100% 

Výsledek analýzy nám ukazuje, jakou strategii plánování materiálu zvolit. 

X materiál je vhodný pro naskladnění bez rizika, jelikoţ jsme riziko eliminovali počtem 

zákazníků i pravidelnou spotřebou. V případě, ţe se jeden z našich zákazníků rozhodne pro 

jiného dodavatele, tak nám skladová zásoba poslouţí k uspokojení potřeb zákazníků ostat-

ních.  

Zde má smysl vyuţít automatického plánování a nastavení „reorder point“ nebo pojistné 

zásoby. Pojistnou zásobu zvolíme niţší díky pravidelným odběrům. 

Y materiál můţeme zařadit do materiálů, které chceme drţet skladem, ale pojistná zásoba 

je třeba vyšší díky středním výkyvům spotřeby. 
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Z materiál je velmi riskantní a jeho naskladnění by mělo být schváleno jen na základě na-

příklad rámcové smlouvy se zákazníkem. Naskladnění bez závazku zákazníka se nedopo-

ručuje.  

6.2.1.3 Vyhodnocení ABC a XYZ analýzy 

Pro maximální efektivitu rozhodnutí je však třeba sloučit výsledky ABC a XYZ analýzy v 

jednu. Jako skladové materiály zařazujeme tedy skupiny AX, BX a AY, kde je nejmenší 

riziko naskladnění a nejvyšší marţe. Tyto společnost označuje jako standardní sortiment. 

6.2.1.4 Finální skupiny materiálů 

Jak jsem jiţ zmiňovala v úvodu této kapitoly analýza je jen pomocným nástrojem. Společ-

nost rozděluje materiály do více skupin i na základě skutečností, které poskytuje marketin-

gový výzkum a potřeby společnosti diferencovat skladovou zásobu do lépe sledovatelných 

skupin.  

Rozdělení materiálů:  

S01 -  standardní sortiment 

Po vypracování analýz a zváţení poţadavků trhu se ve společnosti XYZ s.r.o. průměrně 

nově zařadí 100 poloţek a stejné mnoţství vyřadí. Celkově hovoříme o 804 poloţkám, 

které patří aktuálně ke standartnímu sortimentu společnosti a jejich dostupnost je stanove-

na na 98,5 %.  

S02 – materiál s rámcovou smlouvou 

Po obdrţení podepsaného závazku zákazníkem k odběru materiálu ve specifickém mnoţ-

ství a so určeného data ve formě rámcové smlouvy je nastavena pojistná zásoba či pláno-

vání materiálu dle MRP type. Materiál se nedrţí skladem pro jiné zákazníky. 

S03 – materiál na zákaznickou objednávku 

Materiály, které nespadají v analýzách so skupin AX, BX a AY, se nedrţí skladem a jsou 

objednávány aţ na základě objednávky od zákazníka.  

S04 – marketingový materiál 

Pro marketingové účely jsou naskladňovány reklamní předměty, katalogy a jiné. Je třeba 

sledovat finanční výši skladové zásoby této skupiny, zdali odpovídá plánovanému budgetu.  

S05 – materiál bez pohybu více neţ 12 měsíců 
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Nakoupený materiál pro zákazníka není ve specifických případech odebrán např. z důvody 

chybně zadané objednávky. Kulantní rozhodnutí v rámci dobrých vztahů a udrţení zákaz-

níkovi spokojenosti můţe vést k ponechání materiálu skladem. V případě, ţe se nenajde 

jiný kupec, tak materiál zastarává na skladě. Tuto skupinu je třeba pečlivě monitorovat. 

Aktivně nabízet materiály jiným zákazníkům či se snaţit o vrácení dodavateli.  

S06 – materiál bez pohybu více neţ 24 měsíců 

Jakmile se nepodaří materiál vrátit či prodat a drţíme ho na sladu bez pohybu více neţ 24 

měsíců, tak zvaţujeme jeho likvidaci. 

6.2.2  Obrátka  

V souvislosti se řízením zásob nemohu opomenout nejdůleţitější ukazatel, kterým je ob-

rátkovost. Manaţer řízení zásob nese zodpovědnost za sledování výše nákladů na prodané 

zboţí a dle nastavených cílů pro obrátkovost přizpůsobit výši skladu ovšem při zajištění 

plnění dostupnosti materiálů pro zákazníka. Jsou to protichůdné cíle, jelikoţ s co nejniţším 

skladem obrátka roste, nicméně klesá dostupnost. Proto je velmi důleţité najít rovnováhu 

mezi těmito dvěma parametry. Společnosti se daří plnit stanovený cíl pro obrátku. Výjim-

kou je měsíc prosinec a únor, kdy došlo k výpadku plánovaných trţeb za projekt, který se 

nepodařilo uskutečnit.  

 
Obrázek 12: Obrátkovost materiálů (Interní zdroj XYZ s.r.o., vlastní 

zpracování 
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6.3 Zhodnocení současné situace  

Sledovaná společnost se nevyznačuje jen úspěchem u zákazníků, ale na základě provedené 

analýzy mohu konstatovat, ţe úspěch vychází i z prokazatelně dobře nastavených interních 

procesů, které jsou zde nastaveny na velmi dobré úrovni. Nicméně úspěch tkví jen 

v neustálém zlepšování úzkých míst a i přesto, ţe zde neshledávám v oblasti nákupu a ří-

zení zásob ţádné váţné nedostatky, tak musím poukázat na místa, která jsem vydefinovala 

jako aktuálně nejuţšími vhodnými pro racionalizaci. 

Jedná se o proces vracení zboţí od zákazníků zpět do společnosti XYZ s.r.o. a dále ze spo-

lečnosti do mateřské centrály se sídlem v Německu.  

Jelikoţ jsem se při analýze nezajímala pouze o procesy samotné, ale i o celkovou efektivitu 

práce zaměstnanců oddělení nákupu, tak jsem nemohla přehlédnout práci se sdílenými 

soubory na centrálním disku společnosti G, se kterou všichni pracovníci aktivně pracují. 

V mé bakalářské práci se oběma problematikám budu podrobně věnovat a uţitím technik 

lean managementu navrhnu nová řešení.  
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7 IMPLEMENTACE LEAN TECHNIK V ADMINISTRATIVĚ VE 

SPOLEČNOSTI XYZ S.R.O. 

Jako investice se v ekonomii označuje část příjmu, která je vloţena do kapitálu. Tedy do 

dlouhodobých statků, které nepřinášejí okamţitý prospěch, ale umoţní zvýšení produkce 

statků v budoucnosti. Podnik tak činí za účelem získání budoucího uţitku či výnosu, který 

můţe být peněţního nebo nepeněţního charakteru.  

Analyzovaná společnost se rozhodla právě investovat do svého rozvoje a to ve formě za-

vedení Lean managementu. Za účelem nastavení jednotných a velmi efektivně fungujících 

procesů zavedla mateřská společnost globální oddělení, jehoţ zodpovědností je zavedení a 

šíření jednotné firemní kultury pod názvem „XYZ operation system“.  

Tento název má za úkol zosobnění tak často skloňovaného slova LEAN a má pomoci za-

městnancům vnímat tento způsob myšlení jako firemní kulturu samotnou.  

Kdyţ hovořím o investici, tak se samozřejmě nejedná jen o zavedení globálního oddělení, 

ale především o šíření znalostí skrze společnost a všechny její pobočky.  

V české pobočce bylo vybráno 10 zaměstnanců, kterým byl poskytnut profesionální tré-

ning od specializované německé agentury Lean Institute. Školení probíhalo interaktivně a 

jeho součástí bylo samostatné vypracování lean projektu. Po více neţ půl roce bylo zakon-

čeno získáním certifikátu Lean green belt, který těchto 10 zaměstnanců opravňuje vést 

kaizen workshopy, jejichţ účelem je zeštíhlení pracovních činností a šíření znalostí lean 

technik na všech odděleních ve společnosti.  

Jelikoţ jsem drţitelkou tohoto certifikátu a zodpovědnou osobou za řízení zásob, tak jsem 

vedla i kaizen workshopy na mnou definovaná témata, která jsou předmětem této bakalář-

ské práce. 

7.1 Procesní mapa - Vracení zboţí 

Nejen pro pohyb zboţí k zákazníkovi je třeba vypracovat kvalitní a standardní proces. 

Existuje mnoho případů, kdy zboţí zákazník posílá zpět do společnosti. Jedním z nich je 

zboţí reklamované, kterým se však v práci nebudu zabývat, jelikoţ podléhá reklamačnímu 

řádu a ve společnosti je také pečlivě zpracován a popsán ve formě vnitropodnikových 

směrnic.  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Ekonomie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kapit%C3%A1l
http://cs.wikipedia.org/wiki/Statek
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDnos
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Úzké místo však identifikuji ve vracení materiálu zákazníkem do společnosti na základě 

jeho mylné objednávky, vlivem chybného řízení zásob u zákazníka či jiné. Společnost není 

povinna tyto materiály akceptovat k vracení, nicméně vztah se zákazníkem, dobré jméno a 

vidina další spolupráce ji samozřejmě nutí vyjít vstříc těmto poţadavkům.  

V případě, ţe se jedná o materiály, které nejsou standardním sortimentem, tak je třeba pro-

věřit moţnost vrácení materiálu do mateřské společnosti a vše zrealizovat. 

Ve společnosti nebyl nastaven jednotný přístup ke schvalování těchto ţádostí a interní pro-

ces postrádal vytyčená pravidla a zodpovědnosti pro jednotlivá oddělení. 

7.1.1 Kaizen workshop TEAM 

Na základě nastavených standardů pro vedení kaizen workshopů jsem prvně sestavila tým 

zaměstnanců, který se podílel na vyřešení vytyčeného tématu. 

V tomto případě jsem na kaizen workshopu měla dvojí funkci a to jako lean kouč týmu 

stejně tak jako manaţer řízení zásob. Dalšími členy byla pracovnice zákaznického centra a 

pracovník skladu zodpovědný za příjem materiálů. Tito zaměstnanci přímo vstupují do 

procesu vracení materiálů. Dále jsem však nominovala do týmu i produktového manaţera, 

který plnil funkci nezávislého pracovníka v procesu. Nezávislý pohled je vţdy velmi důle-

ţitý. Zaměstnanec, který není v procesu zainteresován, klade otázky, které nás mohou při-

vést na zcela jiná řešení.  

7.1.2 Kick off meeting 

Slouţí k rekapitulaci problému a pohledu všech členů týmu. U řešení procesů se koná mi-

nimálně 3 týdny před samotným kaizen workshopem. Na tomto meetingu jsem zadala pa-

rametry k měření. Pro získání vstupních a vycházejících dat, která jsou třeba pro práci na 

kaizen workshopu, jsou měření stávajícího procesů zcela zásadní.  

7.1.3 Kaizen workshop meeting 

Časový plán jsem nastavila na dva pracovní dny, kdy se veškerá pozornost členů týmu 

soustředí jen na dané téma a aktivním přístupem přispěje k jeho řešení.  
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Jelikoţ zvolení členové zatím nebyly účasti jiného kaizen workshopu, tak vše bylo zaháje-

no školením, které zaměstnance seznamuje se strategií a kulturou společnosti nazvanou 

XYZ s.r.o. operation system. V neposlední řadě jsem tým seznámila i s teoríí nástroje, kte-

rý bude v rámci workshopu pouţit a to s procesní mapou.  

Následovalo analyzování stávajícího procesu. Proces samotný jsme rozdělili na dvě dílčí 

části. A to na vracení materiálu od zákazníka do společnosti XYZ s.r.o. a na vracení neu-

potřebitelného materiálu zpět do mateřské společnosti.  

Vydefinovali jsme všechna zainteresovaná oddělení a kroky ve chronologické posloupnos-

ti. Do procesní mapy jsem značila konkrétní problémy týkajících se jednotlivých částí, aby 

nebylo nic opomenuto. Ukázku pracovní mapy uvádím na obrázku níţe, nicméně finální 

mapy jsou součástí přílohy. 

           Obrázek 14: Pracovní procesní mapa (vlastní zpracování) 

 

ÚTERÝ 11.03.2014 STŘEDA 12.03.2014

8.00

17.00

Kaizen workshop timeline

Dokumentace

Revize a nastavení cilů KPI

Nastavení budoucího procesu 

Kaizen prezentace managementu

LOS základní školení

Nastavení budoucího procesu 

Gemba, analýza stávajícího procesu

Obrázek 13: Časový harmonogram (vlastní zpracování) 
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7.1.3.1 Základní nedostatky stávajícího procesu 

- Neexistují definované podmínky, v jakých případech lze materiál uznat zákazníko-

vi ke vrácení. Generuje mailovou komunikaci, ztráta 3 hodiny/měsíc mezi zákazní-

kem, zákaznickým oddělením a oddělením nákupu. 

- Neexistuje standardizovaný postup pro interní manipulaci s vráceným materiálem 

od zákazníků. 

- Oddělení nákupu chybí potřebné informace pro organizaci vrácení zboţí do mateř-

ské společnosti a generuje 1-2 hodiny/měsíc extra práce s dohledáváním. 

- Neexistuje evidence o celkových poptávkách na vracení a zrealizovaných vratkách. 

- Existuje riziko, ţe se některé vrácené neobrátkové materiály zapomenou vrátit do 

mateřské společnosti. 

- Neexistuje jednotná šablona s odpovědí pro zákazníka s výčtem podmínek pro vrá-

cení. 

Na základě zpracované mapy pro obě dílčí části a identifikování všech nedostatků a úz-

kých míst v procesu byla vytvořena mapa procesu nového, který eliminuje tyto nedostatky.  

Z kaizen workshopu vyplynulo 12 úkolů, které bylo třeba vypracovat k tomu, aby nový 

proces mohl být implementován. Vše zdokumentované v Kaizen action plánu.  
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                     Tabulka 2: Kaizen Action Plan (vlastní zpracování) 

 
Kaizen Action Plan           Společnost XYZ s.r.o. 

  

Name Kaizen Week / Workshop: Vracení nereklamovaného materiálu od zákazníka do XYZ s.r.o. + XYZ s.r.o. do mateřské centrály 

Area/ Department:  Nákup 

Name Workshop Responsible: Eva Glogerová 

Date: 20.2.2014 

  

Number Activity 

Who is respon-

sible for the 

processing of 

the activities?  

Planned com-

pletion date 

Who controls 

the proces-

sing of the 

activities? 

Status Notice 

1 
Plan a meeting to review the new 

structure/ process:27.03.2014. 

EVGL 

[Workshop re-

sponsible person] 

27.03.2014 

 
TOSV 

e 

  

2 

Vytvořit předlohu standardního e-

mailu jako odpovědi na požadavek 

zákazníka na vrácení materiálu 

LUKO 7.3.2014 KAKR 

e 
aktuální podmínky 

pro vrácení podle 

interní směrnice 

3 

Vytvořit interní směrnici dle poža-

davků z kaizenu a směrnice 10-655-

EN 

EVGL 7.3.2014 KAKR 

e 

  

4 
Doporučit vedení (VZC) rozšíření a 

zpřesnění VOP 
LUKO, KAKR 14.3.2014 EVGL 

  Souvisí s novými 

obchodními pod-

mínkami, které 

nejsou projednané 

s právníkem. 

5 
Nastavit pravidla pro referenční 

čísla vrácených dodávek v SAP  
LUKO, EVGL 28.2.2014 TOSV 

e "Číslo reklamace" 

nebo "YYMMDD 

CZ/DE Vyhovění 

zákazníkovi" 

6 

Do textu dokladu "Vrácení dodávky" 

doplnit podmínky pro vrácení 

materiálu. 

KAKR 28.2.2014 TOSV 

e 

Prověřit s MANO 

zda je toto možné 

7 Zrušit avizační mail ZC -> sklad LUKO 28.2.2014 TOSV 
e 

info na ZC 

8 

Nastavit standardní proces pro 

kontrolu otevřených nepřijatých 

vratek zákazník -> SAP 

LUKO 28.2.2014 TOSV 

e 
Po dohodě z MABL 

+ přidat do interní 

směrnice EVGL 

9 

Nastavit pravidla pro četnost retur-

nu z pobočky do mateřské společ-

nosti 

EVGL 7.3.2014 ANSU 

e přidat do směrnice 

četnost 1x za 6 

měsíců 

10 

Rozhodnout jakého dopravce 

budeme používat na dopravu retur-

nu z pobočky do mateřské společ-

nosti, na základě ceny a termínu 

doručení 

EVGL 7.3.2014 ANSU 

e 

Prověřit s MIAM 

11 

Nastavit pravidla sloučení souboru 

s vratkami od zákazníka do pobočky 

se souborem z pobočky do mateř-

ské společnosti 

EVGL 7.3.2014 KAKR 

e 

Přidat do interní 

směrnice 

12 
Určit a zaškolit zástupce za EVGL 

pro proces vrácení materiálu. 
EVGL 7.3.2014 LUKO 

e 
 = MIAM (VN) + 

určit v interní 

směrnici (pozici) 
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Implementace procesu podléhá samozřejmě schválení managementu, který jsem obdrţela 

po prezentování výsledku naší práce.  

Nová pravidla a postupy jsem zpracovala do směrnice Vracení zboţí, se kterou byli obe-

známeni všichni zaměstnanci dle interních pravidel.  

7.1.3.2 Definované kroky nového procesu 

VRACENÍ ZBOŢÍ OD ZÁKAZNÍKA DO SPOLEČNOSTI XYZ s.r.o. 

Podmínky pro vracení zboží: 

- Zboţí bylo nakoupeno ve společnosti XYZ s.r.o. 

- Jedná se o zboţí z aktuálního hlavního katalogu společnosti XYZ s.r.o. 

- Od dodání zboţí neuplynul více neţ 1 rok (rozhodující je datum vystavení dodacího lis-

tu). 

- Fakturovaná cena zboţí bez DPH není menší neţ 100,- EUR (nebo ekvivalent v CZK). 

- Délka kabelů nebo vodičů není menší neţ nejmenší standardní délka uvedená v aktuálním 

katalogu. 

- U příslušenství se jedná o celou balicí jednotku dle aktuálního katalogu. 

- Nejedná se o výrobky "ATEX". 

- Souhlas zákazníka se storno poplatkem ve výši 30% z fakturované ceny zboţí bez DPH. 

- Úhrada nákladů na přepravu zboţí do společnosti XYZ s.r.o. zákazníkem. 

- Materiál bude ve stavu, v jakém byl dodán, tzn. v původním obalu (řádně označené čís-

lem výrobku), nepouţité a neznečištěné. 

Postup pro vracení zboží: 

- Zákazník doručí do obchodního úseku poţadavek na vrácení zboţí. 

- Pracovník obchodního úseku prověří splnění podmínek dle podmínek pro vracení. 

- V případě, ţe jsou tyto podmínky splněny, vyţádá si pracovník obchodního úseku sou-

hlas k vrácení zboţí do XYZ s.r.o. u MŘZ. Bez tohoto souhlasu nelze vrácení zboţí zreali-

zovat. Výjimky schvaluje PFŘ, OŘ. 

- MŘZ prověří obrátkovost zboţí v XYZ s.r.o. Jedná-li se o vysokoobrátkové zboţí, schvá-

lí vrácení e-mailovou formou s textem „vrácení moţné CZ“. 
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- V případě, ţe není splněn předcházející bod, prověří obrátkovost zboţí v mateřské spo-

lečnosti 

 Jedná-li se o vysokoobrátkové zboţí (TOP A, A), schválí vrácení e-mailovou formou „ 

vrácení moţné DE“. 

- V případě, ţe není splněn ţádný z předcházejících dvou bodů, zamítne vrácení e-

mailovou formou. 

- Po obdrţení akceptujícího e-mailu o vrácení zboţí od MŘZ vystaví pracovník obchodní-

ho úseku dokument „Vrácení dodávky“ s vyplněným polem „číslo objednávky“ ve formátu 

„YYMMDD_CZ/DE (dle instrukce z e-mailu od MŘZ)_vyhovění zákazníkovi“ a zašle 

zákazníkovi. 

- Zákazník zašle zboţí na sklad nejpozději do 30 dnů spolu s potvrzeným dokladem „Vrá-

cení dodávky“, který obdrţel od pracovníka obchodního úseku. Zboţí nebude bez tohoto 

dokladu přijato. 

- Pověřený pracovník skladu překontroluje správnost, stav, mnoţství a kvalitu vráceného 

zboţí. U kabelů provede zjištění aktuální délky přeměřením. Zboţí splňující podmínky pro 

vrácení přijme odpovědný pracovník skladu do vlastních zásob. Informuje pracovníka ob-

chodního úseku, který následně vystaví dobropis a zašle jej zákazníkovi. 

- Seznam vráceného zboţí, u něhoţ byla zjištěna vada vstupní kontrolou ve skladu, odešle 

zodpovědný pracovník skladu pracovníkovi obchodního úseku, který následně vyzve zá-

kazníka ke zpětnému odvozu zboţí či poţádá o povolení k likvidaci. Zboţí bude zasláno 

zpět k zákazníkovi nebo zlikvidováno na náklady zákazníka. 

- Pracovníci obchodního úseku kontrolují otevřené dokumenty „Vrácení dodávky“ pravi-

delně 1x za měsíc a aktualizují jeho status. 

 

VRACENÍ ZBOŢÍ Z XYZ S.R.O. DO MATEŘSKÉ SPOLEČNOSTI  

Postup pro vracení zboží: 

- MŘZ vygeneruje 1x za půl roku (únor, srpen) seznam ze SAP (transakceVA05) reálně 

vráceného zboţí od zákazníků, vyfiltruje poloţky s příznakem DE a prověří aktuální skla-

dové mnoţství.  
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- Dle korporátní směrnice 10-655-EN bodu 5a) vytvoří seznam těchto poloţek a přiloţí ho 

k seznamu dle směrnice 2-140305 Práce s nízkoobrátkovými zásobami, likvidace neupo-

třebitelných zásob. 

- Tento kompletní seznam zašle MŘZ do skladu ke kontrole balení u příslušenství.  

- Obdrţené informace ze skladu MŘZ zpracuje a seznam zboţí vyhovující 10-655-EN za-

šle od mateřské společnosti s ţádostí o vrácení zboţí. 

- Na odsouhlasené zboţí k vrácení MŘZ obdrţí dle směrnice 10-655-EN nákupní objed-

návku, kterou předá obchodnímu úseku i s datem poţadovaného dodání.  

- Obchodní úsek na jejím základě (ceny, termín dodávky atd.) vytvoří zákaznickou objed-

návku a zašle potvrzení objednávky na MŘZ. 

- Sklad vychystá zboţí k expedici, vytvoří fotodokumentaci, kterou zašle MŘZ společně 

s hmotností a rozměry dodávky.  

- MŘZ předá fotodokumentaci a potvrzení objednávky a zařídí přepravu do mateřské spo-

lečnosti. 

7.1.3.3 Výsledky workshopu 

Samotná časová úspora v tomto případě nebyla jediným poţadovaným výsledkem naší 

práce. Nastavení jednotného standardu a stanovení podmínek bylo také stěţejním úkolem. 

Nicméně i přesto můţeme na finálním srovnání pozorovat značná zlepšení, která vedou 

k výrazné finanční úspoře pro společnost. 

Jelikoţ jedním z pravidel Lean managementu je transparentnost, tak byly všechny výstupy 

uloţeny do centrální databáze k nahlédnutí.  
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Tabulka 3: Kaizen Scorecard 1 (vlastní zpracování) 

 

 

Tabulka 4: Kaizen scorecard 2 (vlastní zpracování) 

 

7.1.3.4 Následná kontrolní měření 

Po nastavení procesu však práce nekončí. Je třeba monitorovat vývoj stanovených 

paramentrů v KPI a sledovat, zda se výsledky přibliţují stanoveným cílům.  

Area/ Department: Nákup Date: 19.02.2014

Figure Unit Start Result Improvement in %

Lead time time (t) 1938 1675 14%

Process time time (t) 86 98 -3%

Waiting time time (t) 1852 1522 18%

Call back rate percent (%) 1 0 100%

Handling steps number 20(+2) 19(+1) 5% (9%)

Kaizen Workshop: Vracení materiálu od 

zákazníka do pobočky

Kaizen Scorecard

Area/ Department: Nákup Date: 20.2.2014

Figure Unit Start Result Improvement in %

Lead time time (t) 22116 min 4081 min 82%

Process time time (t) 3936 min 240 min 94%

Waiting time time (t) 18180 min 3841 min 79%

Call back rate percent (%) 2 2 0%

Complexity steps/ interfaces number 12 14 -17%

Handling steps number 12 (+1) 13 (+1) -8%

Kaizen Scorecard

Kaizen Workshop: Vracení materiálu z 

pobočky do mateřské společnosti



UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 49 

 

Z výsledků můţe vyplynout, ţe naše rozhodnutí a nastavení nebyla správná a křivky pro 

nastavený cíl s realným stavem se budou přesto značně rozcházet. V tomto případě 

následuje prověření  a odtranění negativního vlivu buďto malým zásahem do procesu, nebo 

kdyţ situace vyţaduje, tak svolání kaizen teamu a vypracování nového postupu na kaizen 

workshopu dle plánu PDCA, který nesmí být opomenut.  

P = Plan, rozpoznat úzká místa v procesu a plánovat kaizen aktivitu k jejich odstranění. 

D = DO, realizace kaizen workshopu a nastavení nových procesů. 

C = Check, průběţná kontrola a zaznamenávání výsledků do KPI grafů. 

A = Act, v případě negativních výsledků měření následuje prověření nastavení a odstranění 

drobných nedostatků. V případě, ţe jsou nedostatky většího chrakteru, tak PDCA plán 

začínáme od prvního bodu P a naplánujeme termín pro kaizen workshp, který se bude 

zabývat stejným procesem s cílem jeho optimalizace.  

7.2 5S v IT - Organizace společné sloţky oddělení nákupu 

Nejen procesy mohou uspořit čas vynaloţený k pracovnímu úsilí zaměstnanců. I pracovní 

prostředí a prostory v kanceláři, které jsou uţívány více uţivateli, musí být přehledně uspo-

řádány k rychlé orientaci.  

Společnost prozatím nemá ambice příliš zasahovat do uspořádání osobních prostor, jako je 

pracovní stůl, nicméně soustřeďuje se na prostory společné. A to nejen v kancelářích či 

budově, ale i v IT sloţkách a společném disku G. Na nákupu je jednoznačně největším 

plýtváním ztráta času při hledání souborů v nejednotně ukládaných adresářích.  

Jelikoţ 5S aktivita nevyţaduje tolik pozornosti jako procesní mapa, tak i její zpracování 

níţe shrnu do nejdůleţitějších bodů. 

7.2.1 Kaizen workshop  

Na tuto aktivitu jsem si vyţádala vedoucího nákupu a jednoho pracovníka nákupu.  

Má osoba měla pouze funkci kouče. Jelikoţ se některých částí workshopu účastnili němeč-

tí kolegové, tak je časový plán zpracován v angličtině.  
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Tabulka 5: Časový harmonogram 5S workshopu (vlastní zpracování) 

 

7.2.1.1 Základní nedostatky stávajícího stavu sdílené složky 

- Neexistující standard pro ukládání a pojmenovávání sloţek a souborů. Vznikající 

duplikované dokumenty. 

- Ztráta času hledáním potřebných dokumentů, cca 20 minut/den (za celé oddělení 

nákupu).  20 min x 230 pracovních dnů =115 hodin x 240 CZK = 18.400 CZK 

- Neefektivně vyuţitý datový prostor pro sdílenou sloţku. Staré nepotřebné sloţky 

zůstávají na disku.  

- Vedoucí nákupu má na disku uloţeny soubory jen k jeho potřebě, které nejsou ur-

čený ke sdílení. Moţnost zneuţití. 

7.2.1.2 Výchozí stav sdílené složky G:Purchasing 

23 sloţek v kořenovém adresáři (1. úroveň), 1841 sloţek, 7366 souborů 

Time Friday, 01.11.2013 Tuesday, 05.11.2013 Wednesday, 06.11.2013 Monday, 11.11.2013

9:00

Management presentation

5S Method

G:/Purchasing file structure

Preparatory meeting

new structure and state proposal, 

goals

SET IN ORDER

Management presentation

Preparatory meeting

new structure and state proposal, 

goals

SET IN ORDER

11:30

12:30

Management presentation

Preparatory meeting

new structure and state proposal, 

goals

SET IN ORDER

Kaizen workshop

summary of the current state

new structure final proposal

SHINE + STANDARDIZE + 

SUSTAIN 

Kick-off meeting

evaluation of the current state

problems, negative effects, KPI

SORT

Kaizen workshop

summary of the current state

new structure final proposal

SHINE + STANDARDIZE + 

SUSTAIN 

Kick-off meeting

evaluation of the current state

problems, negative effects, KPI

SORT

16:00

Kaizen workshop

summary of the current state

new structure final proposal

SHINE + STANDARDIZE + 

SUSTAIN 

Kick-off meeting

evaluation of the current state

problems, negative effects, KPI

SORT
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7.2.1.3 Hlavní cíle 

- Zefektivnění práce 

- Eliminace časových ztrát způsobených hledáním dokumentů 

- Přehlednost disku, zamezení duplikací  

- Definování nové struktury sloţky G:/Purchasing 

- Definování jednotných pravidel 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Obrázek 15: Výchozí stav sloţky oddělení nákupu (Interní zdroj XYZ s.r.o.) 
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7.2.1.4 Úkoly vydefinované na workshopu 

                    Tabulka 6: Kaizen action plan (vlastní zpracování) 

Společnost 
XYZ s.r.o. 

Kaizen Action Plan   

  

Name Kaizen Week / Workshop: Structure of the G:/Purchasing file 

Area/ Department: Purchasing 

Name Workshop Responsible: Eva Glogerová 

Date: 07.11.2013 

  

Number Activity 

Who is re-

sponsible for 

the proces-

sing of the 

activities?  

Planned 

completion 

date 

Who con-

trols the 

processing 

of the acti-

vities? 

Status Notice 

1 
Hodnotící meeting k nové 

struktuře 
EVGL 10.3.2014 MIAM 

e 
  

2 

Představení a odsouhla-

sení nové struktury složky 

G:/Purchasing + pravidel 

+ Action Plan 

MIAM 17.1.2014 MIAM 

e 

  

3 

Smazání starých a nepo-

třebných dat, které není 

potřeba sdílet (např. pře-

sun na disk H) 

Všichni 31.1.2014 MIAM 

e 

  

4 Vyjasnit složku zákazník N MIAM 31.1.2014 MIAM 
e 

  

5 

Vyjasnit, příp. smazat 

složku Lean (přesun na 

H?) 

LUAM 31.1.2014 MIAM 

e 

  

6 
Vyjasnit, příp. smazat 

složku MM_Creation 
LUAM 31.1.2014 MIAM 

e 

  

7 
Vyjasnit, příp. smazat 

složku Poptávky 
MIAM 31.1.2014 MIAM 

e 

  

8 
Vyjasnit, příp. smazat 

složku Projekty 
MIAM 31.1.2014 MIAM 

e 
  

9 
Zaheslovat složku VN - 

přístup MIAM + RESE 
MIAM 31.1.2014 MIAM 

e 

 

10 
Provést přesun do nové 

struktury 
MIAM 19.2.2014 MIAM 

e 
  

11 

Kontrola dodržování pra-

videl (průběžně 1x měsíč-

ně), vyplňování check 

sheetu na G:/Central 

DAVA 19.2.2014 MIAM 

e 

  

12 
Nahrát stanovená pravidla 

na G 
DAVA 19.2.2014 MIAM 

e 
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7.2.1.5 Hlavní změny stávajícího procesu 

Struktura  

Definování nové struktury, redukce počtu sloţek v kořenovém adresáři, coţ vede k lepší 

přehlednosti, efektivnějšímu vyuţití diskového prostoru a redukci ztráty času zdlouhavým 

hledáním souborů. 

Názvy souborů  

Vytvoření jednotného standardu pro ukládání názvů souborů, vytvoření archivu pro neak-

tuální dokumenty a vyčištění nepotřebných dokumentů. 

7.2.1.6 Aktuální stav  

9 sloţek v kořenovém adresáři, 1844 sloţek, 7189 souborů 

Tento stav nemusí být konečný, jelikoţ pracovníci nákupu stále pracují na vydefinování a 

odstranění nepotřebných sloţek ze souboru Archiv. 

 
      Obrázek 16: Aktuální stav sloţky oddělení nákupu (Interní zdroj XYZ s.r.o.) 
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7.2.1.7 Následná kontrolní měření 

K dodrţení pátého bodu metody 5S je nezbytné nastavit parametry k měření, které zaručí 

udrţitelnost poţadovaného stavu. Pro 5S v IT pouţijeme formulář níţe. Za kontrolu stavu a 

zaznamenávání výsledků je určená zodpovědná osoba, která kontrolu provádí 

v pravidelných intervalech. Jestliţe se zjistí, ţe výsledky nevyhovují předem nastaveným 

cílům, je nezbytné postupovat opět dle PDCA plánu a provést revizi. 

 

 

 

 

 

Area/ Department: Purchasing

Figure Unit Target Current Improvement in %

Total quantity of folders within the 

file structure
piece 1500 1841 19%

Total quantity of data files within the 

file structure
piece 5000 7366 32%

Due of standardised and named 

folders and data files
% 100 0 100%

Method to ensure sustainability yes/no yes no 100%

5S Figures Sheet 

IT File Structure

Kaizen Workshop: Organisation and structure 

of the G:/Purchasing file

Tabulka 7: 5S Figure Sheet (vlastní zpracování) 
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Společnost 

XYZ s.r.o.

L
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d
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n
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n
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u
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n

Z
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L
is

to
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d

P
ro

s
in

e
c

20 20 20

15 20 20

20 20 20

10 15 20

15 15 20

80 90 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Archivace je prováděna podle 

standardu

Celkem

Bodování:

20 = OK

0 = není OK

Všechny soubory jsou pojmenovány 

podle standardu

Kritéria

Všechny složky jsou na definovaném 

místě

Všechny složky jsou pojmenovány 

podle standardu

Všechny soubory jsou na 

definovaném místě

2014

   5S Check & Chart Sheet IT File Structure

5S měření

Složka G:/Purchasing

Obrázek 17: 5S Kontrolní list (Interní zdroj XYZ s.r.o.) 
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8 ZÁVĚR 

Techniky lean managementu si díky svým úspěchům našly přízeň v mnoha celosvětově 

známých společnostech a povědomí o těchto přístupech a postojích roste i u nás.  

Mým cílem této práce bylo analyzovat procesy nákupu a řízení zásob ve společnosti XYZ 

s.r.o. a identifikovat úzká místa. Na základě těchto poznatků zpracovat návrh racionalizace 

procesů pomocí metod Lean managementu.  

Východiskem mé práce bylo teoretické seznámení se se zásadami řízení zásob a nákupu a 

dále také s metodami a postupy lean managementu, které jsem vyuţila v praktické části své 

práce. Zde bylo mým úkolem nejprve identifikovat proces s potenciálem pro moţná zlep-

šení a následná organizace lean workshopu, kde jsem pomocí vyuţití nástrojů lean ma-

nagementu a spolupráci s týmem zpracovala návrh racionalizace. Během tohoto zpracování 

jsem zaznamenávala veškerá úskalí, která byla značena do tvořené aktuální procesní mapy. 

Na tyto body jsme se následně s týmem zaměřili při vytváření mapy nové, kde je bylo tře-

ba odstranit. Týmová spolupráce je v projektech lean managementu velice důleţitá a mým 

úkolem lean kouče bylo tuto týmovou atmosféru udrţovat. Obecně platí, ţe nastavení pro-

cesů má být vyhotoveno ve vícečetném týmu, neţ jedním pracovníkem samotným.  

Po navrţení nového procesu a zpracování nové procesní mapy jsem prezentovala výsledky 

kaizen workshopu managementu, od kterého jsem získala souhlas k implementaci. Získala 

jsem také akceptaci všech zaměstnanců dotčených oddělení, coţ je stěţejní pro úspěšné 

zavedení.  

Na základě prezentovaných výsledků v bakalářské práci se domnívám, ţe se mi podařilo 

cíle práce úspěšně naplnit a ţe je oceňuje i společnost XYZ s.r.o., kde byla má práce apli-

kována. 

Motivem pro mne samotnou zůstává ponaučení, ţe neexistují problémy, ale pouze výzvy 

k vyřešení. Za účelem neustálého vývoje bychom si my samotní měli kaţdý den klást otáz-

ku: Co mohu udělat lépe oproti včerejšímu dni?  
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       Obrázek 18: Ponaučení (Interní zdroj XYZ s.r.o.) 
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SEZNAM POUŢITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 

CBT 

CBTWT 

KPI 

MPE 

MŘZ 

OŘ 

PDCA 

PFŘ 

PT 

VN 

VOP 

VZC 

WT 

ZC 

 

 

 Callback time 

Callback waiting time 

Key performance indicators 

Material planning Europe oddělení 

Manaţer řízení zásob 

Obchodní ředitel 

Plan, do , check, act plán 

Provozní a finanční ředitel 

Process time 

Vedoucí nákupu 

Všeobecné obchodní podmínky 

Vedoucí zákaznického centra 

Waiting time 

Zákaznické centrum 
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s.r.o.

P II: Procesní mapa – nový proces - vracení materiálu od zákazníka do společnosti XYZ 

s.r.o.

P III: Procesní mapa - původní proces - vracení materiálu ze společnosti XYZ s.r.o. do 

mateřské centrály 

P IV: Procesní mapa - nový proces - vracení materiálu ze společnosti XYZ s.r.o. do mateř-

ské centrály 

 

 



 

 

PŘÍLOHA P I: PROCESNÍ MAPA – PŮVODNÍ PROCES, VRACENÍ 

MATERIÁLU OD ZÁKAZNÍKA DO SPOLEČNOSTI XYZ S.R.O.  

 



 

 

PŘÍLOHA P II: PROCESNÍ MAPA – NOVÝ PROCES, VRACENÍ 

MATERIÁLU OD ZÁKAZNÍKA DO SPOLEČNOSTI XYZ S.R.O.  

 



 

 

PŘÍLOHA P III: PROCESNÍ MAPA – PŮVODNÍ PROCES, VRACENÍ 

MATERIÁLU ZE SPOLEČNOSTI XYZ S.R.O. DO MATEŘSKÉ 

CENTRÁLY  

 

 



 

 

PŘÍLOHA P IV: PROCESNÍ MAPA – NOVÝ PROCES, VRACENÍ 

MATERIÁLU ZE SPOLEČNOSTI XYZ S.R.O. DO MATEŘSKÉ 

CENTRÁLY 

 

 


