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od správného rozměru krabic, etiket, fólií až po ramínka. Nemusí se jednat jen 
o služby v distribuci, ale taktéž i o dodávky výrobci v případě, kdy je logistický po-
skytovatel zodpovědný za vytváření správných sekvencí materiálu, ukládání zboží 
do speciálních krabic atd., i zde však musí být materiál ve správném množství na 
správném místě.

Obchodní podnik

Služby uvedené u logistického podniku v distribuci může rovněž zajišťovat sama 
velkoobchodní nebo maloobchodní fi rma. A tak i zde je nutné aplikovat procesy 
materiálového plánování a řízení, aby byly k dispozici různý obalový materiál 
a etikety ve správný čas, množství, kvalitě a se správnými náklady. U obchodního 
podniku musí samozřejmě docházet k plánování a řízení zboží tak, aby odpovídalo 
poptávce, ale zároveň nevedlo ke zbytečným nákladům v podobě zásob nebo ušlých 
tržeb z důvodu stockoutu. Zde se však zaměřujeme na plánování a řízení materiálu 
pro výrobní proces. Nicméně je nutné podotknout, že některé aspekty budou shodné 
jak pro výrobní, tak obchodní podnik.

3.3 Materiálové plánování

Aby mohl být splněn cíl materiálového plánování, tj. naplánovat materiálovou po-
třebu pro jednotlivé intervaly ve stanoveném plánovacím horizontu, musí materiá-
lové plánování disponovat aktuálními informacemi o poptávce, dodavatelích, stavu 
zásob atd. Proto je důležitá úzká komunikace s celou řadou interních i externích 
oddělení. S kterými konkrétně, na to se zaměříme v následující části.

3.3.1 S kterými odděleními spolupracuje materiálové plánování?

Pro kvalitní materiálové plánování jsou nezbytné informace z mnoha interních i ex-
terních zdrojů podniku. Konkrétní příklady jsou znázorněny v obrázku 3.1, ve kterém 
je materiálový tok vyjádřen velkými šipkami a jednotlivé subjekty poskytující rele-
vantní data materiálovému plánování bublinami. Komunikace je znázorněna tenkými 
čárami s udaným směrem komunikace vztahujícím se k materiálovému plánování.

Plánování poptávky

Pro materiálové plánování je nutné disponovat informacemi o přijatých objednáv-
kách nebo očekávané poptávce na relevantní plánovací období. Tyto informace 
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poskytuje plánování poptávky, které je získá z oddělení prodeje a marketingu. 
Krom toho získává materiálové plánování od plánování poptávky nebo přímo 
z marketingu informace o plánovaných promočních akcích. Zde je nutné připo-
menout, že promoční akce by měly být od začátku plánovány ve spolupráci s plá-
nováním a řízením materiálu, jinak hrozí, že na již připravenou akci nakonec 
nebude dostatečné množství produktů z důvodu délky dodacích lhůt na materiál, 
průběžné doby výroby atd. Nejedná se pouze o promoční akci organizovanou pří-
slušným podnikem pro své odběratele, ale rovněž je nutný monitoring veškerých 
promočních akcí na trhu. Akce u konkurence se odrazí v poklesu poptávky po 
podniku, naopak akce u odběratele povede ke zvýšení poptávky po podnikových 
výstupech v příslušném období. Neznalost v obou případech by vedla k fatální 
nepřipravenosti podniku na novou situaci na trhu, v prvním případě v podobě 
nadbytečných zásob a ve druhém případě zase nedostatku. I v případě konceptu 
pull/pull očekávají dodavatelé podniku, že budou pravidelně dostávat odhady od-
běrů na nejbližší období, aby si mohli připravit dostatečné kapacity. Zanedbání 
těchto informací by mohlo vést ke zpoždění dodávky nebo k vyšším nákladům 
u dodavatele.

Obrázek 3.1
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Produktové inženýrství

Dnešní doba je charakteristická častými inovativními změnami na výrobcích a je-
jich komponentách, následkem čehož se zkracuje jejich životní cyklus, v některých 
případech se jedná o několik měsíců. Dále pak dochází k nabízení produktů v ob-
rovském množství variant. Z toho je zřejmé, že pro materiálové plánování je důle-
žité disponovat informacemi, které položky se zákazníkům aktuálně nabízí, které se 
již stahují a které budou brzo uvedeny na trh. Krom toho musí materiálové pláno-
vání být dostatečně informováno, které položky lze, a které nelze zakomponovat do 
jednotlivých variant produktů. Tyto informace poskytuje materiálovému plánování 
produktové inženýrství, někdy označované jako product engineering.

Dodavatel

K materiálovému plánování a nastavení systému zajišťování materiálu je nezbytná 
znalost o parametrech dodávek od jednotlivých dodavatelů. Těmito parametry jsou: 
dodací lhůta, MOQ, které často souvisí s velikostí procesní dávky u dodavatele, 
MPQ, přičemž lze objednávat výhradně jeho násobky, cena, INCOTERMS, svátky 
a plánované odstávky. Výše uvedené informace má podnik uložené ve své databázi 
dodavatelů, která se pravidelně aktualizuje ať už z iniciativy podniku samotného, 
nebo jsou s dodavatelem dohodnuty podmínky, za kterých může sám dodavatel udr-
žovat aktuální informace o sobě a o dodacích podmínkách, např. prostřednictvím 
webové aplikace k tomu určené.

Inventory management, resp. materiálové řízení

Materiálové plánování samozřejmě musí zohledňovat i aktuální zásobu materiálu 
a produktů v podniku popřípadě u nasmlouvaného logistického poskytovatele. Vý-
znam a potřeba těchto informací se odvíjí od typu konceptu (push/push, pull/push, 
pull/pull – popsané v dřívější kapitole). Je zjevné, že v případě push/push bude 
informace o aktuálním stavu zásob důležitou informací pro plánování materiálu, 
zatímco u pull/pull nebudou potřeba, krom informací o pojistné zásobě.

Finance

Součástí materiálového plánování by měla být nejen projekce do zásob, ale taktéž 
i do cash fl ow a logistických nákladů. Podklady pro tyto kalkulace poskytuje oddě-
lení fi nancí, případně controllingu.
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3.3.2 Proces materiálového plánování

Jak již bylo výše uvedeno, materiálové plánování má odlišnou roli v pull a push 
konceptu, proto i zde bude proces materiálového plánování vysvětlen zvlášť pro 
push, pro pull a kombinaci obou.

3.3.2.1 Proces materiálového plánování v prostředí push plánování i řízení

V materiálovém plánování založeném na push konceptu je na základě predikce po-
ptávky naplánována potřeba materiálu na příslušný plánovací horizont a následně je 
tento plán podstoupen materiálovému řízení, který již výhradně podle tohoto plánu 
objednává materiál bez ohledu na skutečnou spotřebu materiálu odvíjející se od 
skutečné poptávky po podnikových výrobcích. Pokud podnik uspokojuje poptávku 
ze zásob fi nálních produktů, tak skutečná poptávka nemá vliv na aktuální spotřebu 
materiálu, ale odvíjí se od plánu výroby.

Jednotlivé etapy procesu materiálového plánování jsou uvedeny v obrázku 3.2. 
Nyní si rozebereme jeho jednotlivé části.

Obrázek 3.2
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Predikce poptávky

Vzhledem k tomu, že se jedná o push princip, je zřejmé, že výchozím krokem bude 
natažení aktuální predikce poptávky v příslušné granularitě a na požadovaný pláno-
vací horizont ze systému plánování poptávky.

Potřeba produktů

Z predikce poptávky po produktech podniku dojde k vygenerování reportu uvede-
ného v tabulce 3.1, ve kterém jsou uvedeny jednotlivé produkty podniku a poptávka 
po nich v příslušných plánovacích intervalech a horizontu.

Tabulka 3.1

Lokace SKU 
(Interval)

den2 den3 den4 den5 den6 den7 … 
den1 

Závod 1 A 20 30 20 50 30 10 50
Závod 1 B 10 50 0 20 40 30 0
Závod 2 C 5 5 10 10 5 10 20

Zdroj: vlastní.

V prvním sloupci tabulky 3.1 je uvedena lokace, a to v případě že pod materiá-
lové plánování spadá více závodů či provozoven. Ve druhém sloupci je seznam pro-
duktů podniku pod zkratkou SKU (Stock Keeping Unit). V dalších sloupcích jsou 
již predikovaná množství od každého SKU v jednotlivých plánovacích intervalech.

BOM

Dalším krokem materiálového plánování je na základě potřeby SKU zjistit, jaký 
materiál sehnat a kolik ho bude potřeba. Rozpad hrubé potřeby na materiál se pro-
vádí prostřednictvím materiálového kusovníku označovaného jako Bill of Material. 
Kusovník je strukturovaný seznam komponent, ze kterých se produkt skládá. V ku-
sovníku jsou položky evidovány podle identifi kačních čísel označovaných jako PN 
(Part Number) a seřazeny v hierarchii počínaje stupněm 0 následovaným 1, 2, 3 atd. 
Vyšší stupeň je vždy podřízen nižšímu stupni, který se nazývá mateřská položka. 
Stupeň nula označuje fi nální výrobek. Z tohoto uspořádání je ihned zřejmé, z čeho 
se každý výrobek a komponenta skládá.

Součástí každého produktu jsou komponenty, které musí být jeho součástí tzv. 
povinné položky, ale bývají u něj i nepovinné volitelné položky. Vzhledem k tomu, 
že se dnes zákazníkům nabízí široké spektrum variant od jednotlivých produktů, tak 


