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ÚVOD

Snahy o omezení nepříznivých vlivů na životní prostředí vykazují v posledních
letech celosvětově rostoucí trend, jehož dynamika se zvyšuje úměrně s poznáním
globálních souvislostí mezi zdánlivě lokálními jevy. Teorie udržitelného rozvoje
společnosti vyžaduje respektovat potřeby širokého spektra zájmových skupin
a upravit chování na světovém trhu, styl řízení a uplatňování vnitřních
ekonomických měřítek v podnicích do té míry, aby při uspokojování potřeb
zákazníků a přijatelných ekonomických výsledcích byla respektována společenská
potřeba ochrany životního prostředí.
Stanovená technologie výrobního procesu musí být již v době svého vzniku
posuzována podle toho, v jaké míře bude ovlivňovat životní prostředí v okamžiku
své realizace. Uspokojování potřeb konkrétních zákazníků i ochrana životního
prostředí vyžadují komplexní systémový přístup s definovanými procesy řízení,
včetně nezbytných kontrolních míst, informačních toků a zpětných vazeb.
Další významné aspekty jsou spojeny s ekonomickými očekáváními stakeholderů.
V rámci EMS jsou každoročně stanovovány environmentální cíle a environmentální
programy, vedoucí k jejich realizaci. Lze konstatovat značnou míru podobnosti mezi
systémy řízení jakosti podle soustavy norem ISO řady 9000 a modelem systému
environmentálního managementu, jak je zachycen v mezinárodní normě EN ISO
14001. Potřeba systémového přístupu je vodítkem k tomu, aby byla oblast
environmentálního managementu provázána s oblastí logistiky, za účelem lépe
sledovat materiálové i informační toky, zlepšit možnost kontroly a také
v ekonomické oblasti dosáhnout vymezených cílů.
Účelem této práce je ve zvolené oblasti ukázat možnosti analýzy vztahů mezi
podnikovým environmentálním úsilím a podnikovými ekonomickými zájmy
tak, aby analýza pokud možno prokázala ekonomickou výhodnost zlepšení
ochrany životního prostředí, jestliže taková výhodnost v daném případě
existuje.
Z ekonomického (ale také z environmentálního) hlediska jsou důležité celoživotní
náklady na výrobek (provozní náklady u výrobků dlouhodobého užití). Snahou je
tyto náklady snižovat, zejména zvýšenou spolehlivostí výrobků, sníženou spotřebou
energie a dalších hmot i prací spojených s provozem výrobku, i když současně
nemusí vždy docházet ke snížení ceny výrobku (naopak, někdy může dojít k jejímu
navýšení). Náklady související s výrobou a s výrobkem vznikají především
výrobnímu podniku (náklady interní, soukromé). Disertační práce je zaměřena na
především tuto oblast, a to ve spojení s hledáním materiálových a energetických
úspor.
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ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU VĚDECKÉHO
POZNÁNÍ

Do poloviny sedmdesátých let minulého století převládal názor, že vzhledem
k ochraně životního prostředí podniky přesouvají výrobní investice do investic na
ochranu životního prostředí, proto omezují výrobu a následně propouští
zaměstnance. Ochrana životního prostředí je ovšem spojena s dalšími, novými
aktivitami, které mohou být novými pracovními příležitosti.
Normy vytvořené státem v rámci strategie kontroly a řízení mají význam jako
pojistka proti překračování přípustných mezí (zejména u akutních problémů
znečištění), ale v současné době je patrný trend přechodu od nápravných opatření
k prevenci. Pro urychlení tohoto trendu a snížení ztrát je důležité nastolení zpětné
vazby o skutečných dopadech průmyslové činností na životní prostředí a celkových
ztrát s tím spojených. Nezvratným trendem v řešení problémů ochrany životního
prostředí je efektivní používání zdrojů. Zavedení systému EMS v podniku umožňuje
minimalizovat ekologické dopady činnosti podniku na životní prostředí a je úzce
spojováno s konkurenceschopností organizace.
Aplikací EMS mohou být dosaženy nejen environmentální, ale i ekonomické cíle,
spočívající v racionalizaci výroby. Důležitou roli v současné době hraje snižování
nákladů, v návaznosti na hledání možných úspor.
Systémy environmentálního řízení se tak stávají základní podnikovou strategií pro
zvyšování úspor materiálových a energetických vstupů a teprve v následném kroku
rovněž strategií snižování negativního vlivu na životní prostředí.
Se systémy EMS je úzce spojena i oblast podnikové logistiky. Shrneme-li vliv
logistiky na celý tok materiálu výrobním podnikem, můžeme stanovit základní
obsah logistiky. Obsahem logistiky je integrální řízení veškerého materiálového toku
podnikem jako celku (včetně toku od dodavatelů a toku k odběratelům)
a příslušného informačního toku. Pojmem integrace je myšleno spojování
podsystémů a dílčích procesů do celkového systému výrobního podniku (včetně
dodavatelů a odběratelů).
Řízení logistiky jako součást komplexního systému řízení musí také zohledňovat
ekologické hledisko, protože více činností v logistice má nepříznivé dopady na
životní prostředí a právě tyto činnosti je zapotřebí omezovat, nebo alespoň
kontrolovat. Systémy EMS, logistika a oblasti hledání úspor v podniku jsou proto
úzce provázány.
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VÝCHODISKA DISERTAČNÍ PRÁCE

3.1 STANOVENÍ HYPOTÉZ
Na základě vyhodnocení vývoje v zahraničí v oblasti průmyslových výrob byly
pro disertační práci zformulovány následující hypotézy.
1. Při hledání úspor materiálu a energie v návaznosti na EMS jsou
v podnikové praxi identifikována úzká místa podle teoretických poznatků
z oblasti logistiky.
2. Některé podniky v automobilovém průmyslu zavádějí nebo mají zavedené
EMS, ale při hledání a sledování úspor je plně nevyužívají.
3. V podnicích se zavedeným EMS lze nalézt možnosti úspor materiálu
a energie, které jsou vyčíslitelné.
3.2 CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE
Cílem disertační práce je zjistit, jaké úspory mohou dosahovat společnosti
zabývající se výrobou v oblasti automobilového průmyslu se zavedeným
systémem EMS, a to v oblasti úspor materiálu a energie, v návaznosti na
dopady na životní prostředí.
Pro splnění cíle jsou vymezeny níže uvedené parciální cíle.
a) Rešerše domácí i zahraniční odborné literatury v návaznosti na řešenou
problematiku.
b) Analýza vztahů mezi EMS a logistikou za účelem možných úspor a jejich
dalšího sledování.
c) Provedení průzkumu v podnicích automobilového průmyslu zaměřeného na
posouzení EMS podniku.
d) Posouzení cílů EMS v podnicích automobilového průmyslu v návaznosti na
jejich důležitost z hlediska managementu EMS.
e) Popis toku materiálu ve vybraném podniku a ve zvolené oblasti, analýza
jeho současného stavu.
f) Nalezení možných úspor materiálu a energie ve vybraném podniku
v návaznosti na stávající využití EMS.
g) Popis postupu při hledání a vyjádření úspor v oblasti toku materiálu včetně
vyjádření dopadu na životní prostředí.
3.3 VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ VZHLEDEM K TÉMATU
PRÁCE
3.3.1

EMS a související pojmy

EMS (Environment management system – systém environmentálního
managementu) je (podle ČSN EN ISO 14001 Systémy environmentálního
managementu – požadavky s návodem pro použití) chápán jako součást
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managementu organizace použitý k vyvíjení a zavedení její environmentální politiky
a řízení jejich environmentálních aspektů. Jádrem každého EMS je cyklus
neustálého zlepšování, viz obr. č. 1.

Obr. č. 1: Cyklus neustálého zlepšování (Demingovo schéma) v návaznosti na normu ISO
14001
Zdroj: Vlastní zpracování

Neustálé zlepšování podle ČSN EN ISO 14001 je opakující se proces zlepšování
systému environmentálního managementu, jímž se dosahuje zlepšení celkového
environmentálního profilu v souladu s environmentální politikou organizace.
Environmentální politika (podle ČSN EN ISO 14004) zahrnuje celkové záměry
a směřování organizace ve vztahu k jejímu environmentálnímu profilu, tak jak jsou
formálně vyjádřeny vrcholovým vedením.
Environmentální aspekt je definován (podle ČSN EN ISO 14004) jako prvek
činností, výrobků nebo služeb organizace, který může ovlivňovat životní prostředí.
Environmentální dopad je jakákoli změna v životním prostředí, ať nepříznivá, či
příznivá, která zcela nebo částečně vyplývá z environmentálních aspektů organizace.
Nápravná opatření jsou definována (podle ČSN EN ISO 19011 Směrnice pro
audit systému managementu jakosti a/nebo systému environmentálního
managementu) jako opatření k odstranění příčiny zjištěné neshody.
Environmentální cíl představuje (podle ČSN EN ISO 14004) celkový
environmentální záměr, který je v souladu s environmentální politikou a jehož
dosažení si organizace sama stanoví.
Environmentální profil je definován (podle ČSN EN ISO 14004) jako měřitelné
výsledky managementu svých environmentálních aspektů samotnou organizací.
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Environmentální cílová hodnota je definována (podle ČSN EN ISO 19011) jako
podrobný požadavek na profil platný pro organizaci nebo její části, který vychází
z environmentálních cílů a který musí být stanoven a splněn, aby těchto cílů bylo
dosaženo.
3.3.2

Logistika a logistické řízení

Logistika je definována shodně s Jurovou (2004) jako „integrované plánování,
formování, provádění a kontrolování všech hmotných s nimi spojených
informačních toků, vývojem a nákupem počínaje, výrobou a distribucí i službami
podle zákazníků konče tak, aby byly splněny všechny požadavky trhu při
minimálních nákladech a minimálních kapitálových výdajích“.
Ekonomickým cílem logistiky je zabezpečení všech těchto činností s přiměřenými
náklady, které jsou vzhledem k úrovni služeb minimální. Logistické řízení je
definováno podle CLM (The Council of Logistics Management) takto: „Proces
plánování, realizace a řízení efektivního, výkonného toku a skladování zboží, služeb
a souvisejících informací z místa vzniku do místa spotřeby, jehož cílem je uspokojit
požadavky zákazníků.“
Tato definice zdůrazňuje efektivnost toku materiálů a služeb, proto je ve vztahu
k řešené problematice považována za významnou.
3.4 METODY VĚDECKÉ PRÁCE
V disertační práci je aplikován analyticko-syntetický přístup, spočívající
v uplatnění analýzy s cílem poznat zkoumaný systém, tj. jeho jednotlivé prvky
a jejich vzájemné vazby, a odhalit zákonitosti jeho chování.
Analýza a syntéza jsou využity nejen při rešerši domácí a zahraniční literatury
(odborných studií), ale také při posuzování dostupných informací ze studovaných
podniků.
Komparací získaných dat je získán přehled o míře uplatnění EMS ve
sledovaných podnicích. Analýza trendů je provedena při posuzování vývoje
automobilového průmyslu v České republice i při sledování úspor v jednotlivých
podnicích.
Za účelem ověřit si a formulovat vlastní stanovisko, zejména při zpracování
teoretických východisek práce, je využito hodnocení jako výsledek kritického
srovnávání pojetí problémů a názorů.
Metoda dotazování je použita v rámci empirického výzkumu.
Obecné závěry jsou výsledkem uplatnění metod indukce a dedukce (přechod od
obecnějších závěrů k méně obecným).
Vztahy mezi sledovanými ukazateli jsou zkoumány s využitím abstrakce, a to
s cílem oddělit nepodstatné vlastnosti od podstatných.
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SLEDOVÁNÍ MATERIÁLOVÝCH TOKŮ A MOŽNOSTI
ÚSPOR V RÁMCI EMS

Pro řešenou problematiku úspor materiálů a energií v podnicích automobilového
průmyslu v důsledku aplikace dobrovolných nástrojů řízení ochrany životního
prostředí v podnicích byly v disertační práci vybrány systémy environmentálního
řízení (EMS).
V rámci EMS má organizace určit, jaké jsou její environmentální aspekty v rámci
jejího systému environmentálního managementu z pohledu vstupů a výstupů (ať
zamýšlených nebo nezamýšlených) spojených s její minulou nebo současnou
činností, výrobky a službami, plánovanými nebo novými projekty novými či
upravenými činnostmi, výrobky a službami.
Hledání a vyčíslení úspor ve výrobním podniku je propojeno s tokem materiálu a
s tokem informací, proto je vhodné využít poznatků z logistiky. Tok informací je
oproti toku materiálu daleko rozvětvenější – a to z důvodu víceúčelového využití
informací. Informace sloužící k zjištění současného stavu jsou podkladem pro nová
rozhodnutí. Vzhledem k vytýčeným cílům a k řešené problematice považuji za
nejdůležitější ta rozhodnutí, kterými je řízen tok materiálu a energie.
Podobně jako všechny logistické funkce i aktivity spojené s řízením oblasti
materiálů je nutno správným způsobem spravovat a hodnotit. Při měření výkonu
v oblasti řízení toku materiálů by měl podnik zkoumat řadu různých aspektů,
zejména: úroveň servisu poskytovaných dodavateli, zásoby, ceny placené za
materiály, kvalitu materiálu, výši provozních nákladů a další.
Při posuzování možných úspor materiálu v podnicích (včetně automobilového
průmyslu) lze využít tzv. bod rozpojení. Dále je nutné věnovat pozornost úzkému
místu v toku materiálu. Pokud kapacita úzkého místa vyhovuje zjištěným
požadavkům, stává se toto místo bodem, které určuje průběh všech operací ležících
před ním. V podnicích automobilového průmyslu se nejčastěji využívají systémy
řízení zásob Kanban a Just in Time (JIT).
Při hledání možných úspor je nutné zajistit informace o finančních dopadech,
které jsou vyvolány působením podnikových činností, výrobků a služeb na životní
prostředí. S tím jsou spojeny především informace o environmentálních nákladech,
které musí být zjistitelné v rámci podnikového informačního systému.
EMS vyžaduje na managementu podniku vedení evidence spotřeby energií, což
současně vymezuje další oblast úspor. V poklesu nákladů na spotřebovanou energii
se projevují také úspory emisí, k vyčíslení výše úspor lze při výpočtu využít např.
všeobecné emisní faktory oxidu uhličitého podle vyhlášky č. 425/2004 Sb.
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EMS A JEHO UPLATNĚNÍ V PODNICÍCH
AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU

5.1 AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL V ČR
Automobilový průmysl ČR, který je pojímán jako celek zahrnující výrobu
osobních automobilů, nákladních vozidel, autobusů, přípojných vozidel, skupin, dílů
a příslušenství vozidel, patří mezi odvětví s nejbohatší tradicí. Podobně jako v
ostatních vyspělých zemích odvětví výrazně ovlivňuje ekonomiku země, přitahuje
zahraniční investory, zvyšuje zaměstnanost a do určité míry odráží trendy
hospodářského vývoje (jelikož je ovlivněn vývojem kupní síly obyvatelstva).
Dnes lze analyzované odvětví hodnotit i přes probíhající ekonomickou krizi jako
stabilní. Restrukturalizace sektoru je téměř u konce, většina českých výrobců získala
kapitálově silného strategického investora, který má zájem na rozvíjení tuzemských
výrobních kapacit a z legislativního hlediska má automobilový průmysl dokonce
náskok před ostatními odvětvími, jelikož právní normy, které jej upravují, jsou již
delší dobu harmonizovány s EU. Automobilový průmysl je komplexním odvětvím,
které primárně ovlivňuje další odvětví české ekonomiky, jako jsou strojírenství,
hutnictví, elektrotechnika, chemický průmysl nebo gumárenství a zpracování plastů.
Odvětví má výrazně proexportní charakter, což souvisí s ohraničenou kapacitou
domácího trhu. Z hlediska uplatnění na mezinárodních trzích se v posledních letech
viditelně prosazuje zejména výroba dílů a příslušenství pro motorová vozidla (kromě
motocyklů) a jejich motory, a to prostřednictvím zvýšené poptávky nebo nalézáním
nových odbytišť. Podle Sdružení automobilového průmyslu (SAP) pokrývá více než
80 % aut v České republice pouhých dvanáct značek automobilů. Struktura
významných výrobců automobilů v České republice je popsána na základě analýzy
a syntézy údajů získaných z Českého statistického úřadu a dále ze Sdružení
automobilového průmyslu České republiky. Současná situace v automobilovém
průmyslu je spojena celosvětovými ekonomickými problémy. V roce 2008 došlo ke
snížení poptávky po nových vozech také v České republice, zejména proběhly
odvolávky zakázek ze zemí západní Evropy. Původní předpoklad růstu výroby
v roce 2008 činil 8 až 10 %, ovšem v druhé polovině roku 2008 došlo k útlumu
automobilové výroby a postupně ke stagnaci trhu. Následoval výrazný propad
prodejů v západní Evropě, ve střední Evropě nebyl rozdíl tak patrný. Celkový počet
vyrobených vozidel za tento časový interval představuje 8 960 035 kusů. Za rok
2008 bylo v České republice vyrobeno celkem 949 796 kusů vozidel, největší podíl
představují osobní automobily (včetně kategorie N1 – malé užitkové vozy). Tato
čísla představují cca 1% nárůst výroby proti roku 2007, ovšem pokles zaznamenala
především výroba nákladních automobilů a motocyklů.
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5.2 VÝZKUM A JEHO REALIZACE V PODNICÍCH
AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU
Data potřebná k výzkumu jsou získána oslovením společností
v automobilovém průmyslu. Zvolená metodika postupu vychází
získaných poznatků – čerpaných z literatury, z rozhovorů s řídícími
a z informací z medií. Snahou je co nejvíce skloubit teorii s praxí
z aktuálních problémů oslovených podniků.

působících
z doposud
pracovníky
a vycházet

Jako možné techniky pro získání empirických dat jsou využity:
1. práce s dokumentárními prameny s využitím obsahové analýzy,
2. dotazovací techniky – dotazníkové šetření doplněné standardizovaným
rozhovorem.
Podniky vhodné pro výzkum, tvořící výběrový soubor, jsou determinovány
identifikačními znaky základního souboru. Základní soubor je definován znaky,
které jsou pro všechny jeho jednotky shodné a jejichž stanovenou kombinaci žádný
jiný soubor nemá. Těmito znaky jsou:
1. výrobní podniky automobilového průmyslu,
2. zaměstnávající více než 1000 pracovníků,
3. z regionu středních a východních Čech.
Objektem výzkumu jsou manažeři výrobních podniků působících
v automobilovém průmyslu, které byly zařazeny do základního souboru a jsou
reprezentovány výběrovým souborem. Předmětem výzkumu jsou:
• zavedení EMS a stanovené cíle,
• činnost managementu v oblasti EMS (včetně oblasti kontroly),
• hodnocení snižování odpadovosti,
• nápravná opatření,
• vyčíslení úspor.
Výběrový statistický soubor (vzorek) byl zvolen tak, aby dostatečně reprezentoval
základní statistický soubor.
Velikost vzorku je volena pomocí statistických metod, je využito náhodného
výběru respondentů ze základního souboru. V případě prováděného průzkumu se
však jedná o malý základní soubor (obsahující 8 podniků), vzhledem k počtu
výrobců automobilů v České republice. Pro získání potřebných dat je zvolen čistý
náhodný výběr, velikost vzorku je vzhledem k malému základnímu souboru
dostatečná.
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5.3 VÝSLEDKY VÝZKUMU
Cíle EMS jsou u zkoumaných podniků stanoveny a definovány v interních
dokumentech. Většina respondentů (60 %) se shodla na tom, že úspora energie je
prioritním cílem podniku, a to vzhledem k růstu cen energických vstupů. Dalším
závažným cílem je snížení objemu produkovaného odpadu. Odpad je proto tříděn,
kontrola třídění odpadu je prováděna pravidelně.
U podniků se v současné době používají co nejvíce vratné obaly, které kolují mezi
zákazníkem a dodavatelem. Celkové množství obalů nepřesahuje ve sledovaných
podnicích 10 % z celkového objemu zásob. Objem spotřeby dřevěných palet po
zavedení vratných obalů poklesl o 75 %, objem spotřebovaného papíru poklesl
o 85 %, u platů a folií spotřeba poklesla o 36 %.
Úspory se vyčíslují pravidelně, a to jednou týdně, jsou konzultovány při
týdenních poradách. Rovněž se vyčíslují pro hlášení popisující stav EMS v podniku.
Respondenti také shodně uvedli, že vedou záznamy spojené s odběrem energie
a vody, záznamy jsou archivovány a na požádání předloženy auditorovi EMS.
Neřešeným problémem jsou v dotazovaných podnicích nápravná opatření v oblasti
spotřeby energie - ve sledovaných organizacích nejsou zavedena žádná nápravná
opatření tohoto zaměření. Součástí dotazování byly řízené rozhovory, z nichž
vyplynuly ještě další, důležité poznatky.
Počet pracovníků, kteří se věnují problematice EMS v podniku, se různí. Mezi
hlavní faktory, které mají vliv na počet pracovníků, patří:
• výrobní program daného podniku,
• objem výroby,
• logistický koncept v podniku,
• přístup vedení k problematice EMS.
Některé aktivity spojené s udržováním systému EMS byly svěřeny externím
společnostem, zejména zajistit sledování existujících a nově vydávaných právních
a jiných požadavků, které se týkají environmentálních aspektů identifikovaných
podnikem, a promítnutí jejich požadavků do systému environmentálního
managementu. Externím společnostem byl také svěřen úkol provádění externích
ekologických auditů – důvodem je fakt, že při provádění těchto auditů se musí brát
v úvahu všechny ekologické aspekty, a pokud by vznikly nedostatečným
vyhodnocením škody na životním prostředí, znamenalo by to pro podnik finanční
zátěž, spojenou s odstraňováním těchto následků.
Externí audit prováděný externí poradenskou společností za účelem prověření
systému je u zkoumaných společností prováděn jednou ročně, struktura a obsah
auditu životního prostředí vychází ze struktury auditu systému jakosti, doplňuje
ekologické aspekty a jejich monitorování.
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6

NÁVRH ŘEŠENÍ STÁVAJÍCÍHO ZATÍŽENÍ
LOGISTICKÉHO SYSTÉMU

6.1 ÚSPORA PRACOVNÍHO ČASU
Hodnocení stavu
• Materiál dodaný do skladů je naskladněn a posléze vydán do výroby kde je
zpracován a posléze jako tovar odeslán zákazníkům za předpokladu že by
jedna materiálová položka byla přijata a ihned naskladněna a posléze ihned
vyskladněna a odeslána do výroby. Podle naměřených časových hodnot by
cesta trvala 12 minut a 9 sekund.
• Tok materiálu je zpožděn procesy naskladnění a vyskladnění eliminací těchto
dvou operací bychom uspořili 5 minut a 5 vteřin.
• Na základě provedených inventur bylo zjištěno, že sklad disponuje zásobami
materiálu postačujícími na 6,5 dní výroby.
• Dodavatelé plní termín dodávek bez větších problému, všichni dodavatele jsou
z EU a jsou ze zemí sousedící z ČR.
Návrh řešení
• přesunout materiál ze skladů k výrobním linkám tím bychom odstranili
2 operace a to operace naskladnění a vyskladnění materiálu čím bychom
zkrátili čas dodání materiálu na linku o 5 minut a 5 vteřin,
• přesunutím materiálu k linkám by vedlo ke snížení skladových zásob materiálu
a tím k uvolnění finančních prostředků vazných v materiálu,
• porovnáním výrobního plánu a termíny dodání materiálu od dodavatelů bylo
rozhodnuto o snížení skladových zásob na 4,5 dní.
Návrh řešení vychází z faktu, že systém společnosti musí zvládat zpracování
současného objemu materiálových toků, ale musí také být schopen reagovat pružně
na požadavky kladené zákaznickými společnostmi. Návrh uspořádání skladového
prostoru vycházel z podrobné analýzy portfolia vyráběných výrobků. Analytická
příprava obsahovala vyhodnocení objemů zásob, obrátkovosti, expedovaných
množství i manipulačních a balících jednotek.
Cíle zlepšovacího návrhu:
• minimalizovat časové, prostorové a další nároky na zajištění logistických
činností,
• eliminovat zbytn0 a nadbytečn0 materiálov0 toky,
• navrhnout úpravu vnitřního uspořádání skladu.
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6.2 ÚSPORY V MANIPULACI DANÉ ZMĚNOU OPERAČNÍCH
PROSTOR

Obr. č. 2: Změna půdorysu operačních prostor
Zdroj: Vlastní zpracování

Změna půdorysu operačních prostor
Podstatné změny byly navrženy v prostorovém uspořádání, materiál je nyní ihned
po dodání zpracován v přijímacím prostoru, materiál je rozdělen dle čísla materiálu
a zaevidován do systému a ihned převezen k výrobním linkám. U výrobních linek
jsou zřízeny prostory pro ukládání materiálu. Ten je přidělen k linkám na základě
výrobního programu tak, že u každé linky je pouze materiál, který je používán
pracovníky linky při výrobě.
Ve skladových prostorách byl ponechán omezený prostor k ukládání materiálu od
nespolehlivých dodavatelů, aby byly eliminovány výkyvy ve výrobě vzniklé
nedostatkem materiálu. Prostor u linek určený pro ukládání výrobního materiál je
dimenzován tak aby obsah zásobu materiálu na 4,5 dní, přičemž linie, do kterých se
jednotlivé materiálové položky řadí, jsou označeny tak, aby poskytovaly informaci,
kolik dní vydrží materiálové zásoby při současném tempu výroby.
14

Využití pracovní doby po navržených změnách
Aplikací výše uvedeného návrhu dochází také ke změnám ve využití pracovní
doby, viz příklad: tabulka 1 pro ranní směnu.
Využití pracovní doby je nyní 79,496 % v případě navrženého řešení oproti
90,298 % zatížení systému v současnosti. Efektivní čistá pracovní doba činní v
navrženém řešení 1740 minut na směnu oproti 2175 minutám efektivního čistého
času v současnosti.
Tab. 1: Tabulka výpočtu využití pracovní doby po úpravě – ranní směna
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Podobně byly propočteny možnosti pro odpolední a noční směnu, shrnutí je
uvedeno v tabulce 2.
Tab. 2: Zatížení systému

Využití pracovní doby nepřekročilo ve všech případech hranici 90 %, což
znamená, že navrhovaný systém materiálových toku poskytuje společnosti větší
manévrovací prostor v případě změny požadavků na výrobu.

8

2
84 Graf

1: Využití pracovní doby (využití pracovní síly)

86Navržený systém lze upravit tak, aby zvládal větší zatížení. Zvýšení výkonnosti
navrženého systému lze dosáhnou přidělením jednoho pracovníka navíc do každé
směny. Využití pracovní doby v případě navrženého systému dosáhlo 62 % při
počtu 5 pracovníků na ranní směnu, 66,6 % při počtu 5 pracovníků na odpolední
směnu a 68,24 % při počtu 5 pracovníků na noční směnu.
Možnosti navrženého systému
Navržený systém zohledňuje budoucí potřeby společnosti, pokud by se společnost
rozhodla navýšit výrobní program tak navržený systém je schopen zvládat toto
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navýšení. Při navýšení pracovní síly o jednoho pracovníka se výkonnost navrženého
systému zvýší o 40 % oproti stávajícímu systému.
Tab. 3: Porovnání výkonnosti systémů

Snížení prostojů výrobních linek
V případě stávajícího stavu dochází k následujícím průměrným časovým
prostojům u 8 výrobních linek:
• nedodání materiálu výrobním linkám 0,5 hod týdně,
• poruchy 6,025 hodin týdně,
• nedostatek pracovníků 0,25 hodin týdně.
Prostoje způsobené nevčasným dodáním materiálu ze skladu jsou uvedeny níže:
• první sledovaný týden: prostoje 7 hodin,
• druhý sledovaný týden: prostoje 6,5 hodin,
• třetí sledovaný týden: prostoje 7,25 hodin.
V případě realizace zlepšovacího návrhu časové prostoje byly následující:
• první sledovaný týden: prostoje 4,25 hodin,
• druhý sledovaný týden: prostoje 4,0 hodin,
• třetí sledovaný týden: prostoje 4,1hodin.
V případě zavedení nápravného opatření se čas prostojů snížil o:
(7+6,5+7,25) / 3 – (4,25+4+4,1)/3 = 6,916 – 4,116 = 2,799 hodin.

Graf 2: Porovnání prostojů
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Úspora energie:
Průměrná spotřeba energie na 8 linek činní 1,9 kW/h (včetně výroby tlaku
vzduchu), následná energetická úspora po zavedení nápravného opatření je:
2,799 x 1,9 = 5,312 kWh
Výpočet úspor emisí CO2:
Převodem zjistíme, že 0,00117 t CO2 odpovídá 1 kWh, množství uspořených
emisí CO2 se rovná: uspořená energie x množství CO2 odpovídající 1kWh:
5,312 x 0,00117 = 0,006215t CO2
Snížení prostojů ve společnosti vedlo ke snížení spotřeby elektrické energie, což
se projevilo ve snížení emisí CO2.
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ZÁVĚR A DOPORUČENÍ PRO DALŠÍ VÝZKUM

7.1 REKAPITULACE DISERTAČNÍ PRÁCE
Systémy environmentálního řízení se stávají základní podnikovou strategií pro
zvyšování úspor materiálových a energetických vstupů a teprve v následném kroku
rovněž strategií snižování negativního vlivu na životní prostředí.
Pro řešenou problematiku úspor materiálů a energií v podnicích automobilového
průmyslu v důsledku aplikace dobrovolných nástrojů řízení ochrany životního
prostředí v podnicích byly v disertační práci vybrány systémy environmentálního
řízení (EMS). Důvodem preference normy ISO 14001 jsou tato fakta: zaměřuje se
na vstupy a výstupy organizace, tedy na aspekty přímé (emise, odpady, prevence
závažných havárií apod.).
Se systémy EMS je úzce spojena i oblast podnikové logistiky. Shrneme-li vliv
logistiky na celý tok materiálu výrobním podnikem, můžeme stanovit základní
obsah logistiky: je jím integrální řízení veškerého materiálového toku podnikem
jako celku (včetně toku od dodavatelů a toku k odběratelům) a příslušného
informačního toku.
Hledání a vyčíslení úspor ve výrobním podniku je propojeno s tokem materiálu
a s tokem informací. Tok informací je oproti toku materiálu daleko rozvětvenější –
a to z důvodu víceúčelového využití informací. Informace sloužící k zjištění
současného stavu jsou podkladem pro nová rozhodnutí. Vzhledem k vytýčeným
cílům a k řešené problematice považuji za nejdůležitější ta rozhodnutí, kterými je
řízen právě tok materiálu a energie. V oblasti řízení toku materiálů by měl podnik
zkoumat řadu různých aspektů, zejména: úroveň servisu poskytovaných dodavateli,
zásoby, ceny placené za materiály, kvalitu materiálu, výši provozních nákladů a
další. Při posuzování možných úspor materiálu ve výrobním podniku lze využít
teoretických poznatků z logistiky, konkrétně je vhodné nalézt tzv. bod rozpojení.
Dále je nutné věnovat pozornost úzkému místu v toku materiálu.
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Pokud kapacita úzkého místa vyhovuje zjištěným požadavkům, stává se toto
místo bodem, které určuje průběh všech operací ležících před ním. Tok materiálu je
vhodné popisovat v návaznosti na používaný systém řízení zásob. V podnicích
automobilového průmyslu se nejčastěji využívají systémy řízení zásob Kanban
a Just in Time (JIT). Kanban se velmi dobře osvědčuje pro ty druhy zásob (např.
díly), které se používají opakovaně. JIT lze považovat za rozšíření systému Kanban,
protože propojuje nákup, výrobu a logistiku. Dodávají se malá množství zásob co
možná v nejpozdějším okamžiku, takže na sebe v logistickém řetězci navazují jen
s minimální pojistnou zásobou. To může být zdrojem problémů – pokud dodavatel
nesplní dodávku nebo v podniku dochází ke zpomalení či k výpadkům výroby, pak
systém JIT není pro podnik optimálním řešením.
Při hledání možných úspor je nutné zajistit informace o finančních dopadech,
které jsou vyvolány působením podnikových činností, výrobků a služeb na životní
prostředí. S tím jsou spojeny především informace o environmentálních nákladech.
Základní členění environmentálních nákladů obsahuje tyto kategorie: nakládání s
odpadem a emisemi, prevence a environmentální aktivity, hodnota materiálu
nevýrobkových vstupů, procesní náklady nevýrobkových vstupů. Dále doporučuji
pro jednotlivé skupiny druhové členění v návaznosti na účtové skupiny finančního
účetnictví běžně používané v účtovém rozvrhu.
EMS vyžaduje na managementu podniku vedení evidence spotřeby energií, což
současně vymezuje další oblast úspor. K jejich vyjádření napomáhá environmentální
prováděcí indikátor (EPI) pro posouzení spotřeby energie, který může být vymezen
jako jednoduchý nebo komplexní.
V rámci disertační práce je vyhodnoceno empirické šetření, které bylo využito pro
stanovení důležitosti jednotlivých cílů EMS v podnicích automobilového průmyslu.
Většina respondentů (60 %) se shodla na tom, že úspora energie je prioritním cílem
podniku, a to vzhledem k růstu cen energických vstupů. Dalším závažným cílem je
snížení objemu produkovaného odpadu. U podniků se v současné době používají co
nejvíce vratné obaly, které kolují mezi zákazníkem a dodavatelem. Celkové
množství obalů nepřesahuje ve sledovaných podnicích 10 % z celkového objemu
zásob.
V rámci šetření byla ověřována 1. hypotéza: „Při hledání úspor materiálu a
energie v návaznosti na EMS jsou v podnikové praxi identifikována úzká místa
podle teoretických poznatků z oblasti logistiky“.
Z odpovědí v řízených rozhovorech a z vlastního místního šetření vyplynulo,
teoretické poznatky nejsou v praxi uplatňovány v potřebném rozsahu, důsledkem je
neřešený problém. Konkrétně se jedná o fakt, že v dotazovaných podnicích nejsou
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stanovena žádná nápravná opatření v oblasti spotřeby energie. Hypotéza č. 1 tedy
nebyla potvrzena.
Výsledky výzkumu byly zohledněny v disertační práci – na jejich základě byly
hledány možné úspory v oblasti zásobování. Pro návrhy zlepšení byla analyzována
vybraná výrobní společnost, působící jako dodavatel pro další výrobce
z automobilového průmyslu. Analyzovaná společnost má certifikovaný systém
řízení jakosti podle ČSN EN ISO 9001:2001 a podle ISO TS 16494 : 2002, má
zaveden systém environmentálního managementu podle ČSN EN ISO 14001:2005
a rovněž systém EMAS.
Analýza ve vybraném podniku vycházela ze stávající organizační struktury
a logistického řetězce, soustředila se především na oblast skladového hospodářství
a toky materiálu. Bylo zjištěno, že u této společnosti existuje nerovnováha
v logistickém řetězci, která se projevuje nejčastěji ve formě opoždění výroby oproti
plánu, nevčasným dodáním produktů zákazníkovi a poklesem efektivity v celé řadě
logistických činností společnosti. Zásadní nedostatky se týkaly také oblasti zásob,
zejména činností spojených s jejich skladováním. Tento stav by neměl nastat, pokud
by systém EMS byl plně funkční.
Hypotézu č. 2 „Některé podniky v automobilovém průmyslu zavádějí nebo
mají zavedené EMS, ale při hledání a sledování úspor je plně nevyužívají“ lze
považovat na základě analýzy ve vybraném podniku za potvrzenou.
Ve sledovaném podniku byl vymezen bod rozpojení ve skladu vstupního
materiálu a úzké místo bylo zjištěno ve skladu v operaci vyskladňování materiálu ze
skladu. V rámci prováděného hodnocení bylo měřeno a analyzováno využití
pracovního času pracovníků skladu v jednotlivých směnách, protože přílišné
vytížení těchto zaměstnanců je rizikovým faktorem z hlediska zajištění včasného
předání materiálu do výroby. Dále byla pozornost věnována současnému využití
operačních prostor. Nedostatky v jejich uspořádání jsou příčinou časové prodlevy
v jednotlivých činnostech a také prostojů ve výrobě vzniklých pozdními dodávkami
materiálu k výrobním linkám.
Návrh zlepšení, vycházející ze syntézy zjištěných poznatků, umožňuje lepší
využití pracovní doby zaměstnanců skladu, vytváří prostor pro včasnou manipulaci
materiálem i v mimořádných případech (např. při mimořádné zakázce) a také vede k
odstranění zbytných nebo nadbytečných pracovních operací s materiálem. Jeho
aplikací je také odstraněna jedna z příčin prostojů ve výrobě, což se projevuje
i v úspoře energie a následně i v omezení emisí.

20

Ve sledovaném podniku byly vyčísleny úspory, což potvrzuje hypotézu č. 3:
„V podnicích se zavedeným EMS lze nalézt možnosti úspor materiálu a energie,
které jsou vyčíslitelné.“
7.2 NAPLNĚNÍ CÍLŮ DISERTAČNÍ PRÁCE
Cíl disertační práce, kterým bylo zjistit, jaké úspory mohou dosahovat společnosti
zabývající se výrobou v oblasti automobilového průmyslu se zavedeným systémem
EMS, a to v oblasti úspor materiálu a energie, v návaznosti na dopady na životní
prostředí, byl splněn. Dosaženo bylo také parciálních cílů.
Byla provedena rešerše domácí i zahraniční odborné literatury v návaznosti na
řešenou problematiku. Vztahy mezi EMS a logistikou byly analyzovány za účelem
možných úspor a jejich dalšího sledování. Bylo provedeno empirické šetření
v podnicích automobilového průmyslu, v jehož rámci byly posuzovány systém EMS
a cíle v návaznosti na jejich důležitost z hlediska managementu EMS.
Byl popsán a analyzován tok materiálu ve vybraném podniku za účelem nalezení
možných úspor. Na základě zjištěných nedostatků byly vymezeny oblasti, kde lze
najít úspory. Byl popsán postup, jak nalézt a vyjádřit úspory v oblasti toku
materiálu, jak určit jejich výši. V případě úspor energie byl uveden postup, jak
spočítat v této návaznosti snížení emisí.
Přínos pro teorii
Na základě prostudování odborné literatury byly vymezeny základní pojmy
související s tématem disertační práce a byla vyjádřena kauzalita mezi EMS,
logistikou a úsporami. Po provedené rešerši byl shrnut současný stav vědeckého
poznání ve zkoumané oblasti, což lze využít jako informační zdroj při dalších
studiích.
Vzhledem k tomu, že v odborné literatuře neexistuje doposud jednotný postup
identifikace environmentálních aspektů, byly vybrány ty, které je možné považovat
za klíčové (kap. 4.1), což usnadňuje při jejich posuzování systematičtější hodnocení.
Byl proveden rozbor vlivu logistiky v oblasti řízení materiálů ve výrobním
podniku vzhledem k jednotlivým činnostem a zdůrazněna nutnost oddělovat nákup
a zásobování (vzhledem k jejich odlišným činnostem).
Se zohledněním odvětví automobilového průmyslu byly analyzovány systémy
používané pro zásobování, Kanban a JIT, takže obecné poznatky byly doplněny
o specifika související s výrobou v této oblasti.
Vzhledem k potřebě evidence environmentálních nákladů byl navržen způsob
jejich členění tak, aby vyhovoval potřebám EMS v návaznosti na finanční
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účetnictví. Tuto návaznost lze dále vědecky zkoumat a členění těchto nákladů
precizovat vzhledem k vybraným ekonomickým subjektům.
V rámci vyjádření množství emisí byl proveden vzorový výpočet úspor emisí
oxidu uhličitého dosažených změnou druhu paliva nebo sníženou spotřebou paliva,
který je možné dále aplikovat. Výsledky provedeného empirického šetření
v podnicích automobilového průmyslu lze použít pro další výzkum.
Provedená analýza toku materiálu ve zvoleném podniku umožňuje s využitím
indukce a dedukce dále hledat oblasti vyžadující zlepšení stavu. Postup, vytvořený
pro hledání a vyjádření úspor v oblasti toku materiálu, lze využít při tvorbě dalších
metodik.
Přínos pro praxi
Z hlediska praxe považuji za přínosné propojení EMS, logistiky a problematiky
úspor, protože vzájemné vztahy jsou managementem podniků podceňovány.
Analýza a syntéza poznatků z empirického výzkumu je využitelná v praxi
k posouzení přístupů jednotlivých manažerů k problematice EMS a k porovnání
postojů manažera vlastního podniku s postoji získanými jako výsledek výzkumu.
Pro praxi budou přínosné zejména informace získané v rámci řízených rozhovorů,
protože tyto nejsou veřejně získatelné.
Poznatky z rozboru oblasti zásobování vybraného podniku je možné obecně
aplikovat ve všech výrobních podnicích automobilového průmyslu, protože jejich
logistický řetězec je velmi podobný a většinou jsou podobně rozvrženy i operační
prostory. Z toho vyplývá, že navržený postup, jak zjišťovat a vyčíslovat úspory
vzhledem k využití pracovní doby a rozmístění materiálu, je v praxi těchto subjektů
plně využitelný. Výpočet úspor energie v návaznosti na omezení prostojů ve výrobě
je rovněž možné obecně použít.
Přínos pro pedagogiku
Poznatky z disertační práce jsou spojeny s EMS a logistikou. Řešená
problematika byla zkoumána ve vybrané oblasti materiálových toků ve výrobních
podnicích automobilového průmyslu.
Poznatky v této disertační práci a její závěry lze využít při výuce předmětů
zaměřených na oblast logistiky, řízení výroby, environmentálního managementu a
environmentálního účetnictví. Mohou sloužit jako odborný text pro zpracování
bakalářských i diplomových prací a lze je použít i pro další výzkum.
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ABSTRACT
The subject of this dissertation thesis is „Savings in material flows in connection with EMS
in production companies“.
The topic of this dissertation thesis is the saving in material flows in connection with EMS in
production companies. Sound ecological management in industrial companies is important due to
the fact it enhances environment protection and provides the companies concerned with
competitive advantage. In many cases it provides for better organization of labor and decrease of
wastage and allows for other preventive measures.
The aim of this paper is to study the relation between the economical and environmental protection
interests of companies operating in selected business sector, the paper examines whether
environment protection activities practiced by the companies provide also economical benefit for
them. The paper uses literature to analyze relations between EMS, logistics and areas in which
savings can be found thus contributing to better results in the fields of environment protection and
economy. The gained information together with conducted empirical research is the base used in
order to determine the area in which savings could be found.
Emphasis is laid on material flows which are studied in selected company active in the field of
automotive industry. The analysis is based on the current organizational structure and logistic
chain, the analyses focuses mainly on warehousing activities. In the studied company there is
charted disconnection point which is located in the reception area in the warehouse.
Narrow place was found in the dispatch area of the warehouse, the results of the analyses are the
base to be used to express the amount of possible savings.
Within the process evaluation, measurements and analysis of working time for each shift have
been conducted, since the working load of the concerned shifts presents a risk factor from the
perspective of ensuring the in time delivery of materials to the production.
Proposal to improve the process is based on the synthesis of acquired facts, it allows for better
utilization of working time of warehouse employees and provides extra space for manipulation
with materials. When there is extra working load to be handled (extra order from customer) it also
provides for the elimination of unnecessary or extra actions connected with operations.
The application of the improvement proposal will abolish one of the reasons for non operation
time in production, which leads to savings in energy consumption and decreases the amount of
emissions. In the final part of the dissertation thesis a summary of solutions to the encountered
problems is presented and the possible contribution of this thesis to theory and praxis is described.
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