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Anotace 
Diplomová práce analyzuje problémy, které souvisí s fyzickou distribucí vybrané èásti 

produktù ve výrobní spoleènosti. Má práce obsahuje takový návrh, který umo�òuje 

zajistit po�adavky zákazníkù v urèitém mno�ství a pøedem stanoveném èase a pøispìje 

ke zvý�ení spokojenosti zákazníkù a ke zvý�ení konkurence schopnosti spoleènosti na 

trhu. 

 

 

Annotation 
Thesis analyzes problems related to the physical distribution of selected products in the 

manufacturing company. My work contains such a proposal, which allows to ensure 

customer requirements in a given quantity of a predetermined time and will help to 

increase customer satisfaction and increase competitive ability of the market. 
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Úvod 
 

Tato diplomová práce se zabývá studií distribuce nebezpeèných látek � trhaviny ve 

vybrané spoleènosti. Ke spolupráci jsem si zvolila spoleènost DESTRUKCE Tøebíè, 

s.r.o. jedná se o stavební firmu, která se zabývá trhacími a vrtacími pracemi 

v kamenolomech. Poskytuje komplexní slu�by pro firmy zabývající se tì�bou kamene a 

výrobou drceného kameniva.  

 

Chtìla bych zde zdùraznit, jak dùle�itá je fyzická distribuce. Fyzická distribuce 

zahrnuje plánování, realizaci a kontrolu materiálù a zbo�í z místa jejich vzniku do místa 

jejich spotøeby. Jejím cílem tedy je dostat správné výrobky vèas na správné místo 

s minimálními náklady. Správné fungování distribuce je dùle�itým faktorem 

v konkurenceschopnosti. Toto se také stalo hlavní cílem mé práce. Odhalit nedostatky 

v distribuci dané firmy a navrhnout opatøení, které by mìli za úkol zvý�it 

konkurenceschopnost na trhu. Pro dosa�ení vymezeného cíle jsem zvolila propojení 

poznatkù a analýzy souèasného stavu ve spoleènosti, teoretických východisek z odborné 

literatury a vlastních znalostí získaných pøi studiu do návrhu øe�ení. 

 

V první kapitole mé práce Vám pøestavím spoleènost, pokraèuji podrobnou analýzou 

prùbìhu prodeje a distribuce trhavin a definováním cílù mého øe�ení. Potom následují 

z hlediska teorie pøístupy k øe�ení dané problematiky. Na základì tìchto pøístupù se 

pokusím navrhnout takové øe�ení, které eliminuje shledané nedostatky v distribuci. 

Poslední kapitoly jsem vìnovala analýze podmínek nutných pro realizaci návrh a také 

pøínosy, které jsou spojeny se zavedením návrhu do praxe. 

 

Myslím si, �e na studii distribuce trhavin ve firmì DESTRUKCE Tøebíè, s.r.o., budu 

moci vhodnou formou upozornit na nedostatky a zároveò navrhnout taková øe�ení, které 

by pøinesli zvý�ení konkurenceschopnosti spoleènosti na daném trhu. 

 

 

 

 



 11 

1 Základní informace o podniku 

 

1.1 Základní údaje o spoleènosti 
Název:  DESTRUKCE Tøebíè, s.r.o. 
Sídlo:  Valeè 81, Valeè 675 53 

 

Oblast podnikání dle OKEÈ:  

 451100 � Demolice a zemní práce 

 451200 � Prùzkumné vrtné práce 

 519000 � Ostatní velkoobchod 

 602400 � Silnièní nákladní doprava 

 748700 � Ostatní podnikatelské èinnosti 

 923400 � Ostatní zábavní èinnosti 

 

1.2 Poslání, vize a strategické zámìry spoleènosti 
Spoleènost DESTRUKCE Tøebíè, s.r.o. definovala v roce v roce 2004, kdy získala 

systém øízení jakosti dle norem ÈSN EN ISO 9001:2000.  

 

Vize spoleènosti DESTRUKCE Tøebíè, s.r.o. je vedením spoleènosti stanovena 

v následujících smìrech: 

 být spoleèností s nejvy��í kvalitou v oboru vrtacích a trhacích prací. 

 poskytovat svým zákazníkù, naprostou jistotu v po�adované kvalitì a pøekonávat 

jejich oèekávání. 

 rozvíjet procesní øízení tak, aby bylo dosahováno vysoké úèelnosti a maximálního 

zhodnocení v�ech èinnosti jednotlivých procesù.  

 udr�et okruh svých zákazníkù na základì vysoké kvality a maximálního zhodnocení 

v�ech èinnosti spoleènosti. 

 udr�et technické vybavení spoleènosti na stávající �pièkové úrovni. 

 

Spoleènost DESTRUKCE Tøebíè, s.r.o., spatøuje nadále své hlavní poslání 

v následujících bodech. 
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 v provádìní trhacích a vrtacích prací. 

 v distribuci trhavin po celé ÈR. 

 ve vytváøení podmínek pro uplatnìní svých zamìstnancù. 

 ve vytváøení vzájemnì výhodných vztahù s veøejností s ohledem na veøejný 

prospìch a �ivotní prostøedí. 

 

Vývoj spoleènosti DESTRUKCE Tøebíè, s.r.o., je smìøován ke kvalitativnímu 

zlep�ování ve�kerých èinností z hlediska obecných standardù, zejména standardù ISO 

øady 9000:2000 systému managementu kvality.  

 

Dlouhodobým zámìrem spoleènosti je udr�ovat vysokou kvalitu v poskytování v�ech 

nabízených slu�eb na trhu a dosa�ení konkrétních výhod, jako jsou: 

 nízká administrativní zatí�enost spoleènosti. 

 flexibilita pøi zavádìní nových technologií. 

 nízká re�ijní zatí�enost spoleènosti. 

 vysoká kvalita poskytovaných slu�eb na základì zvy�ování úrovnì technologického 

vybavení spoleènosti. 

 �iroký sortiment slu�eb v oblasti vrtacích a trhacích prací. 

 stabilita a spolehlivost. 

 

 

1.3  Struèná historie a obor podnikání 
Spoleènost DESTRUKCE Tøebíè, s.r.o., je soukromá spoleènost, která vznikla 1.3.1999 

a byla zalo�ena dvìma fyzickými osobami p. Miroslavem Solaøem a Ing. Josefem 

Krejèíøem za úèelem vyhrát výbìrové øízení na provádìní vrtacích a trhacích prací pro 

spoleènost SILNICE Jihlava, a.s.. Oba spoleèníci byli v té dobì nezamìstnaní 

v dùsledku bankrotu spoleènosti STROJINGSTAV, a. s.. Tato novì zalo�ená spoleènost 

vyhrála výbìrové øízení, jeliko� nabídla ve své nabídce nejni��í cenu a kompletní servis 

pøípravy materiálu na primérní drtiè. Cena za tunu byla výraznì ni��í ne� byly náklady 

v letech  1996 � 1997 provozovatelé kamenolomù s velmi vysokými organizaèními 

problémy. 
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V letech 1999 � 2001 byly práce spoleènosti provádìny z velké èásti pouze odbìratelem 

SILNICE Jihlava, a.s. a spoleènost byla v dosti slo�itých finanèních problémech a 

nebyla schopna hradit své závazky vùèi dodavatelù, výbu�nin a vrtacího materiálu. 

Proto do�lo k vynucenému vstupu fy. DETEX, spol. s.r.o. s navý�ením základního 

kapitálu na 295.000,- Kè. V tomto období bylo jasné, �e spoleènost neu�iví jeden 

odbìratel s velmi slo�itými podmínkami prací, celkovì  malým objemem rozpojených 

tun a velice sezónní práce, ale spoleènost musela hledat nové odbìratele a jít zatím 

cestou zvy�ování objemù � výnosù. Za této situace nebylo mo�né provádìt obmìnu 

strojového parku, nato� co� bylo nutné � zmìnit technologii sekundárního rozpojování 

nadmìrných balvanù. 

 

Poèínaje rokem 2002 dochází k na�í výrazné expanzi v oboru vrtacích a trhacích prací, 

ale soubì�nì s tím dochází i k výraznému zvý�ení objemù u nástupce odbìratele tj. fy. 

COLAS CZ, a.s.. V tomto období dochází k první obmìnì vozového parku a nákupu 

prvních hydraulických kladiv na sekundární rozpojování. V roce 2003 byly ve v�ech 

lomech ukonèeny trhací práce malého rozsahu pøi rozpojování nadmìrných balvanù a 

tyto jsou zaji��ovány strojnì.  Tato zmìna technologie obrovským dílem pøispìla ke 

sní�ení stí�nosti a podstatnì zlep�ila vztahy tì�aøské spoleènosti s okolními obcemi a 

zastupitelstvy. V�echny tyto kroky byly provádìny za pomocí leasingu, jeliko� 

spoleènost nemìla nárok ke svým ekonomickým výsledkùm na normální bankovní úvìr. 

 

V roce 2004 � 2006 dochází k nebývalému nárùstu objemù jak pøi tì�bì surovin tak pøi 

výstavbì dopravní infrastruktury a zvý�ení plnìním výnosù dochází k finanèní stabilitì 

spoleènosti, roz�íøení a plné obmìnì strojního parku. Od záøí 2004 se spoleènost stala 

dr�itelem certifikátu ISO 9001:200. Od 1.dubna 2005 dochází k roz�íøení èinnosti o 

zaji�tìní prodeje výbu�in vèetnì závozu a zpracování na jednotlivých lokalitách. 

 

V roce 2006 do�lo k nákupu a následné rekonstrukci provozního areálu v Tøebíèi 

(rekonstrukce oplocení a administrativní budovy). 

 

V roce 2007 � 2008 firma postavila novou opravárenskou halu. 
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Lze konstatovat, �e spoleènost za úplných vypracovala na jednu z nejvìt�ích a 

nejzku�enìj�ích firem provádìjící tyto specielní práce s tìmito pøedmostími: 

 

 nejvìt�í park nových výkonných vrtacích souprav ATLAS COPCO s roèním 

výkonem cca 220 tis. bm pro odstøely, 

 vysoká operativnost nasazení strojù vèetnì mo�nosti dal�ího zvý�ení kapacit 

výnosù, 

 vysoká kvalifikace odborných pracovníkù ( TVO, støelmistøi, vrtmistøi), která 

zaji��uje velmi dobrou kvalitu prací, 

 okam�itá reakce na zaji�tìní mimoøádných po�adavkù dle potøeb odbìratelù, 

 minimální fluktuace pracovníkù � 90% pracovníkù je zamìstnáno od roku 1999. 

 

V souèasné dobì vystupuje firma na trhu jako pevná stabilizovaná spoleènost s dobrým 

finanèním zázemím, lidským potenciálem a potenciálem zvy�ovat svou výkonnost 

v dal�ích letech. 

 

Hlavní druhy èinností, pro které spoleènost vlastní �ivnostenská oprávnìní, koncesní 

listiny a oprávnìní vydaná Státní báòskou správou jsou následující: 

 

 hornická èinnost a èinnost provádìní hornickým zpùsobem, 

 trhací práce velkého rozsahu i malého rozsahu vèetnì zaji�tìní potøebných projektù 

a povolení, 

 komplexní dodávky rozpojení skalních hornin trhacími pracemi v kamenolomech i 

na stavbách, pøi výlomu silnic a dálnic, 

 vrtací práce odstøely strojní i ruèní prùmìr vrtù 26 � 105 mm, 

 provedení ohòostrojù velkých i malých vèetnì v�ech tøíd, malé ohòostroje pøi 

oslavách, 

 provádìní komplexních zemních prací vèetnì odvozu, 

 skladování a prodej prùmyslových trhavin a roznìcovadel, 

 vnitrostátní nákladní doprava nebezpeèných materiálù dle normy ADR, 

 tì�ká nákladní doprava stavebních strojù. 
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Uvedené èinnosti firma nabízí na celém území Èeské republiky a jsou vhodné i pro 

zahranièní spolupráci. 

 

Pøi prodeji prùmyslových trhavin zaji��uje spoleènost také dopravu a odbornou pomoc 

pøi zpracování výbu�nin. Dopravu zaji��uje nákladními automobily schválenými pro 

pøevoz trhavin v úpravì ADR. 

 

Hlavní ekonomická èinnost firmy je rozdìlena tímto zpùsobem 

 cca 75 % vrtacích a trhacích prací v kamenolomech, 

 cca 10 % provádìní základních zemních prací na stavbách, 

 cca 15 % nákup a prodej trhavin. 

 

V�echny uvedené aktivity firmy jsou vzhledem ke svému charakteru ovlivnìny 

sezónností. Hlavní sezóna pro práce v kamenolomech a provádìní základních zemních 

prací na stavbách je duben � listopad. V tomto období se realizuje vìt�ina zakázek 

spoleènosti. 

 

Spoleènost DESTRUKCE Tøebíè, s.r.o., má sídlo ve Valèi v okrese Tøebíè a pracovi�tì 

spoleènosti se nachází v Tøebíèi, kde vlastní od roku 2005 kanceláøské prostory s dílnou 

a skladem olejù. Na tomto pracovi�ti je kanceláø jednatele a øeditele spoleènosti a 

kanceláøe jeho spolupracovníkù. Podnik vlastní halu na uskladnìní a opravy vlastních 

strojù, která byla postavena v roce 2007. 

 

Pro svoji èinnost má spoleènost dále vlastní sklady trhavin v Tøebíèi � Ptáèov schválený 

sklad trhavin s kapacitou 25 000 kg trhavin a 50 000 ks roznìcovadel, dále provozuje 

sklad v lokalitì Ranèíøov nedaleko Jihlavy s kapacitou 16 000 kg a sklad v Mantovì 

v západních Èechách s kapacitou  60 000kg.  Sklad v Tøebíèi je majetkem firmy, ostatní 

sklady má firma v nájmu od spolupracujících spoleèností. 
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1.4 Organizaèní struktura a zamìstnanci 
Spoleènost DESTRUKCE Tøebíè, s.r.o. resp. její zamìstnanci jsou èleny následujících 

organizací a sdru�ení: 

 

DESTRUKCE Tøebíè, s.r.o.  èlen Èeské spoleènosti pro trhací techniku a 

pyrotechniku v Praze 

Solaø Miroslav èlen pøedsednictva Èeské spoleènosti pro trhací 

techniku a pyrotechniku v Praze 

Ing. Josef Krejèíø èlen Èeské spoleènosti pro trhací techniku a 

pyrotechniku v Praze 

 

Spoleènost má celkem 36 zamìstnancù. Personální obsazení podle pracovního zaøazení 

je následující: 

 

Pracovní pozice   Poèet pracovníkù 

Management    2 pracovníci  

Ekonomický úsek    4 pracovníci 

TVO a vedoucí provozu strojù 2 pracovníci 

Úsek distribuce trhavin  2 pracovníci 

Obsluha vrtacích souprav  10 pracovníkù  

Obsluha hydraulických kladiv 6 pracovníkù  

Mechanici    2 pracovníci 

Støelmistøi a pomocníci   5 pracovníkù 

Øidièi ADR    3 pracovníci 
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Obrázek 1�1: Organizaèní struktura DESTRUKCE Tøebíè, s.r.o. 

 

Velká èást stávajících pracovníkù firmy, vèetnì jejích majitelù, byli dlouholetými 

zamìstnanci firem INGSTAV n.p. Brno a akciové spoleènosti STROJINGSTAV Brno 

a.s., kde provádìli kompletní vrtací a trhací práce na stavbách  pøehrad VN Male�ice, 

VD Boskovice, VD Nová Øí�e, PVE Dlouhé stránì a VD Slezká Harta. Dále se podíleli 

na významných liniových stavbách pro dodavatele  Dopravní stavby Olomouc, SS� 

Praha a Dálnièní stavby Praha. Na stavbì D1 se úèastnili na provádìní záøezù v úseku 

Mìøín � Humpolec, výlom záøezù v oblasti Velké Meziøíèí, na stavbì D 5 Levínský 

odøez, parkovi�tì Kateøina a záøezy v úseku Pøindá � Kateøina. Na stavbì D 47 to byly 

záøezy Daskabát � Lipník. 
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Vìt�ina souèasných pracovníkù firmy se také významnì podílela na výstavbì horské 

silnice v Jemenské arabské republice o celkové délce 87 km, kde bylo za extrémních 

podmínek rozpojeno 500 tis. m3 rostlé skály. 

 

Z vý�e uvedených informací vyplývá, �e nejzku�enìj�í zamìstnanci vèetnì majitelù 

mají více ne� 25 let praxe v daném oboru. 

 
 

1.5 Distribuované trhaviny 
Mezi jednu z èinností spoleènosti DESTRUKCE Tøebíè, s.r.o. patøí distribuce 

prùmyslových trhavin pro v�echny oblasti pou�ití na povrchu i v podzemí. 

Dále distribuuje bleskovice STARTLINE s náplní 12 a 40 pentritu na jeden metr. 

Spoleènost mù�e dodávat trhaviny dodávat a� na místo vlastními automobily 

splòujícími po�adavky ADR. 

 

 Sypké trhaviny 

CELMON je trhavina na bázi nitrocelulózy, vhodná pro pou�ití ve vodì.  

DAPMON 30 je sypká nevodovzdorná trhavina typu DAP s pøímìsí energetické slo�ky. 

Obsah této energetické slo�ky v trhavinì zvy�uje její úèinnost tak, �e se tato trhavina 

pou�ívá i v obtí�nì rozpojitelných horninách.  

DAPMON 50 je povrchová sypká prùmyslová trhavina typu DAP s pøímìsí energetické 

slo�ky upravené drcením. Pou�ívá se v suchých nebo vlhkých vývrtech o prùmìru min. 

80 mm. Vyniká vysokou spolehlivostí a výkonem 

NIGUMAN je trhavina na bázi nitrocelulózy a nitroguanidínu. Pøíznivá velikost zrn této 

trhaviny umo�òuje její pou�ití v zavodnìných vývrtech, dobøe se potápí. Pøi správném 

pou�ití této trhaviny je mo�né dosáhnout vynikajících výsledkù trhacích prací.  

PERMONEX V19 je sypká amonledková trhavina s obsahem TNT. Pou�ívá se k 

trhacím pracím na povrchu a v podzemí v nevýbu�ném prostøedí. Dodává se v 

nálo�kách i volnì sypaná. Pou�ívá se k trhacím pracím v mokru a pod vodou. Jedná se o 

tradièní typ trhaviny mající �iroké uplatnìní v malých i velkých prùmìrech. 
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PERMON 10T je sypká amonledková trhavina s obsahem TNT. Pou�ívá se k trhacím 

pracím na povrchu v suchém prostøedí. Je pou�itelná zejména pro mìkké a støednì tvrdé 

materiály.  

PERMON DAP M je sypká trhavina typu DAP (ANFO). Pou�ívá se ke trhacím pracím 

na povrchu i v podzemí v nevýbu�ném prostøedí.  

GOMA 2 ECO  je trhavina typu dynamit. Tato trhavina je vodovzdorná, vhodná i pro 

pou�ití v patních vývrtech, pro sekundární rozpojování a poèinování na�ich ostatních 

trhavin.  

RIOGEL TRONER je vodovzdorná trhavina typu vodního gelu, balená do nálo�ek o 

prùmìru 30 mm a více. Kromì bì�ného pou�ití je vhodný i do patních vývrtù, pro 

sekundární rozpojování a poèinování na�ich ostatních trhavin.  

 

 Emulzní trhaviny 

EMSIT 20 je povrchová emulzní trhavina, vyznaèující se vysokou detonaèní rychlostí a 

dobrou vodovzdorností. Pou�ívá se jako výkonná trhavina zejména pøi odstøelech, kde 

se vyskytují mokré nebo zavodnìné vrty nebo kde charakter rozpojovaného materiálu 

vy�aduje pou�ití výkonné trhaviny.  

EMSIT M je trhavina moderního emulzního typu senzibilizovaná sklenìnými 

mikrokulièkami, která je charakterizována vysokou detonaèní rychlostí a vynikající 

vodovzdorností. Trhavina je balena moderním nálo�kovacím strojem do tepelnì a 

mechanicky odolné fólie s vysoce pevným svárem. Pou�ívá se v malých i velkých 

prùmìrech jako výkonná trhavina pøi odstøelech, kde se vyskytují mokré nebo 

zavodnìné vrty.  

 �elatinové trhaviny 

PERUNIT 28E je trhavina klasického dynamitového typu.Pou�ívá se na podzemních 

pracovi�tích v nevýbu�ném prostøedí a na povrchových pracovi�tích, kde charakter 

rozpojovaného materiálu vy�aduje pou�ití výkonné trhaviny. Pou�ívá se k trhacím 

pracím v mokru a pod vodou. 
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 Trhaviny pro zvlá�tní pou�ití 

SEMTEX 1A jedná se o plastickou trhavinu pro zvlá�tní pou�ití, na bázi nevýbu�ného 

plastifikátoru, její� úèinnou slo�kou je pentrit. Trhavina obsahuje znaèkovací látku pro 

pøedvýbuchovou detekci. Pou�ívá se zejména pro destrukèní práce, trhací práce pod 

vodou (do 100m), speciální trhací práce. 

 

 Èerný prach 

VESUVIT TN je smìs dusiènanu draselného, síry a døevìného uhlí. Je to sypká zrnitá 

látka �edoèerné barvy s pololesklým povrchem (grafit). VESUVIT® TN se pou�ívá pro 

�etrné rozpojování neroztøí�tìných kusù u�lechtilých hornin (bloková tì�ba) nebo pøi 

trhacích pracích v lehce rozpojitelných horninách. VESUVIT® TN je nevodovzdorný a 

smí se pou�ívat jen v suchém prostøedí. K roznìtu lze pou�ít elektrický palník, zápalnici 

nebo roznìcovadlo s iniciaèní schopností. 

 

 Prostøedky trhací techniky 

STARTLINE 12 a 40 je typová øada klasických bleskovic. Hmotnost pentritu, který je 

obsa�en v jednom bì�ném metru daného typu bleskovice, udává èíslo pøiøazované za 

název . (10) 

 

 

Tabulka 1�1: Pøehled tr�eb spoleènosti DESTRUKCE Tøebíè, s.r.o. 

 

Hospodáøský rok 2006 2007 2008 
Tr�by z prodeje zbo�í v tis. 
Kè 19136 20368 21961 

Tr�by z prodeje vlastních 
výrobkù a slu�eb v tis. Kè 94369 101997 101442 

Tr�by celkem v tis. Kè 115511 124372 125411 
Zdroj: podklady poskytnuté spoleèností DESTRUKCE Tøebíè, s.r.o. 
 

 

 

 



 21 

2 Analýza souèasného stavu a cíle øe�ení 
V následujících kapitolách se zamìøím na informace týkající se pøedev�ím spoleènosti a 

to pøevá�nì distribuce trhavin. 

 

2.1 Analýza postavení firmy na trhu 

 

2.1.1 SWOT analýza 
Za pomocí SWOT analýzy identifikuji slabé a silné stránky firmy a rozeberu i vnìj�í 

pøíle�itosti a hrozby okolí. Zhodnocením zásadních faktorù ovlivòujících strategickou 

pozici firmy urèím hlavní konkurenèní výhody této èásti spoleènosti. 

 

Základem SWOT analýzy je rozdìlení klíèových faktorù ovlivòující firmu do ètyø 

skupin: 

 

Vnitøní analýza: S � Strenght  silné stránky 

   W- Weaknesse slabé stránky 

Vnìj�í analýza: O � Opportunities pøíle�itosti 

   T � Threats  hrozby  (4) 

 

SWOT analýza aplikovaná na spoleènost DESTRUKCE Tøebíè, s.r.o.: 

 Silné stránky 

- dlouholeté zku�enosti � spoleènost pùsobí na trhu ji� od roku 1999 (její pøedchùdce 

od r. 1990), 

- cenovì neelastická poptávka po produkci firmy, 

- kvalitní dlouhodobé vztahy se zákazníky, 

- komplexnost poskytovaných slu�eb, 

- stálé obchodní vztahy s firmou COLAS, 

- systém øízení jakosti ISO 9001:2000, 

- �iroká nabídka distribuovaného zbo�í a kvalita nabízených slu�eb, 

- vlastní skladovací prostory, vlastní vozový park a vlastní stroje, 

- vlastní kapacity pro údr�bu a servis, 

- pru�nost a pøizpùsobivost k po�adavkùm zákazníkù,  
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- nové technické vybavení a jeho 24 hod. servis, 

- prostorové rozdìlení konkurence v oblasti trhacích prací v kamenolomech, 

- pùsobení po celé ÈR, 

- dobré jméno, 

- administrativní bariéra vstupu zahranièní konkurence na trh. 

 Slabé stránky 

- sezónní práce, 

- velké dopravní nároky na prostorový pøesun technologií, 

- úzká specializace oboru èinností, 

- nebezpeèné pracovní prostøedí díky oboru èinnosti, 

- velké nároky na investování do spoleènosti, 

- prostorové rozdìlení konkurence v oblasti práce v kamenolomech a obtí�ný vstup, 

do dal�ích regionù, 

- administrativní bariéra vstupu na zahranièní trh, 

- poptávka je cenovì málo elastická a málo reaguje na sní�ení ceny. 

 Pøíle�itosti 

- zmìna struktury odbytu smìrem k pozemním pracím na stavbách, 

- vyu�ívaní nových technologií k zefektivnìní výroby a ke sní�ení nákladù, 

- udr�ení perspektivních zákazníkù, 

- získání dal�ích zakázek spojených s výstavbou dopravní infrastruktury a 

infrastrukturní politikou státu, 

- mo�nost volnìj�ího vstupu na zahranièní trhy po zmìnì pøedpisù v roce 2010. 

 Hrozby 

- nepøíznivé poèasí, které mù�e mít vliv na kvalitu odvedené práce, 

- nestabilní trh � poklesy spotøeby kameniva ve stavebnictví, 

- ztráta hlavního odbìratele, 

- morální opotøebení technologií, 

- vstup nových konkurenèních firem na trh, 

- nevyøe�ení problémù s nedostateènou kapacitou produkce, 

- pøesun stálých zákazníkù ke konkurenci. 
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Ze SWOT analýzy vyplývá: 

SO strategie 

SO strategie je zamìøena na vyu�ití silných stránek podniku k vyu�ití hlavních 

identifikovaných pøíle�itostí. 

 

Zku�enosti firmy, její tradici, kvalitu a komplexní rozsah poskytovaných slu�eb lze 

vyu�ít k získání dal�ích zakázek v oblasti výstavby dopravní infrastruktury. K tomu 

rovnì� pøispívá státní infrastrukturní politika, nebo� stát plánuje zvy�ovat investice do 

zkvalitnìní infrastruktury. 

 

Vyu�itím zku�eností, tradice, kvality a komplexnosti a rovnì� èásteèného prostorového 

rozdìlení konkurence se mù�e firma ve své produkci více ne� dosud zamìøovat na 

perspektivní odvìtví výstavy dopravní infrastruktury a zvý�it objem pozemních prací na 

stavbách. K tomu pøispívá i modernizace technologií �adatele a jeho vlastní kapacity 

pro údr�bu, nebo� pro vyu�ití tr�ních pøíle�itostí je potøeba mít �pièkové technologické 

vybavení.   

 

Firma zároveò mù�e zvy�ovat zakázky na výstavbì infrastruktury udr�ením svých 

stálých obchodních partnerù, jako je firma COLAS CZ zabývající se stavbou silnic, 

která se uchází o výbìrová øízení vyhlá�ená státem. 

 

WO strategie 

WO strategie je zamìøena na odstranìní èi èásteènou eliminaci slabých stránek vyu�itím 

hlavních identifikovaných pøíle�itostí. 

 

Problém sezónnosti prací lze èásteènì eliminovat dostateèným odbytem a velkým 

ziskem v hlavní sezónì, který si firma mù�e zajistit jak udr�ením perspektivních stálých 

zákazníkù tak získáním dal�ích zakázek pøi výstavbì dopravní infrastruktury. 

Zvý�it bezpeènost pracovního prostøedí mù�e firma pomocí nákupu nových moderních 

technologií s vy��ím standardem bezpeènosti práce. 
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Díky prostorovému rozdìlení konkurence je velmi obtí�né získat dal�í zákazníky 

v oblasti práce v kamenolomech, tuto slabou stránku v�ak firma mù�e èásteènì 

eliminovat zmìnou struktury odbytu a zvìt�ením objemu prací v oblasti pozemních 

prací na stavbách. 

 

ST strategie 

ST strategie je zamìøena na zmínìní mo�ných ohro�ení vy�itím silných stránek 

investièní akce. 

 

Eliminovat ohro�ení ztráty hlavního udavatele mù�e firma vyu�itím kvality svých 

slu�eb a budováním dlouhodobých kvalitních vztahù se zákazníky. Rovnì� k tomu 

pøispívá i cenovì málo elastická poptávka, nebo� se firma mù�e zamìøit na kvalitu 

svých produktù a komplexní nabídku svých slu�eb jako hlavní kritérium pro udr�ení 

zákazníka. 

 

Morální opotøebení technologií lze eliminovat pomocí vlastních kapacit pro údr�bu 

strojù a kontinuální technologickou obmìnou, která dosud ve firmì pravidelnì probíhá 

ka�dým rokem. 

 

Ztí�it vstup na trh dal�ím, mo�ným konkurentùm lze vyu�ít kvality slu�eb a vysokou 

úrovní péèe o zákazníky zároveò s dlouholetou praxí a tradicí firmy. 

 

Stejným zpùsobem, lze zamezit pøesun stálých zákazníkù ke konkurenci. 

 

WT strategie 

WT strategie slou�í k eliminaci identifikovaných ohro�ení i bez odstranìní slabých 

stránek. Tato strategie je vyu�ívána zejména pøi likvidaci podnikové èinnosti èi boji o 

pøe�ití. Vzhledem k tomu , �e �adatel je prosperující firmou, nebude tato strategie 

pou�ita. 
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2.1.2 Analýza tøí sektorù 

 Zákazníci  - odbìratelé trhavin  

Nákup a prodej trhavin tvoøí 15% ekonomické èinnosti spoleènosti. Dá se øíci, �e 

zákazníci trhavin nemají tak velký vliv na spoleènost DESTRUKCE Tøebíè, s.r.o.. 

Pøesto silná pozice zákazníkù je daná pøedev�ím velkou konkurencí v dané oblasti, kdy 

zákazník mù�e za nulové náklady pøejít k jinému dodavateli. Dal�ím faktorem zvy�ující 

se vyjednávací síly zákazníkù je, �e zákazníky tvoøí pøevá�nì firmy podnikající ve 

stejném oboru a malé kamenolomy, kteøí se sna�í minimalizovat své náklady a hledají 

co nejvýhodnìj�í cenové nabídky.  

 

Spoleènost stále hledá nové zákazníky a nové cesty prodeje. Jednotlivé odbìratelé 

trhavin jsem rozdìlila do tøí skupin podle dosa�eného obratu. 

 

Do skupiny velkých odbìratelù jsem zaøadila firmy s nejvìt�ím obratem, které nakupují 

velké mno�ství trhavin od DESTRUKCE Tøebíè, s.r.o. Tito odbìratelé jsou pro 

spoleènost z hlediska odbytu nejdùle�itìj�í. Jedná se pøedev�ím o velké spoleènosti, 

které mají v majetku kamenolomy. Do skupiny støedních zákazníkù jsem zaøadila 

støední firmy podnikající v oboru tì�by kameniva. Poslední skupinu tvoøí soukromé 

fyzické osoby pøedev�ím z okolí Tøebíèe.  

 

Tabulka 2�1: Obrat prodeje trhavin v tis. za období 2006 � 2008 

 

Odbìratel 2006 2007 2008 

BÖGL a KRÝSL, k.s. 2050 5593 6745 
Èeskomoravský �tìrk, a.s.     808 
GELAMON a.s. 955 1430 1451 
Jindøich Zedníèek 99 132 131 
Kámen Brno, spol. s.r.o. 2333 3020 3550 
Lafarge Cement, a.s. 1785 2416 1621 
KMK Granit, a.s. 1660 2272 1568 
LB Minerals, a.s.   38 1011 
�ula Rácov, s.r.o. 2527 2438 2617 

Zdroj: vlastní zpracování na základì údajù od spoleènosti DESTRUKCE Tøebíè, s.r.o. 
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Zdroj: vlastní zpracování na základì údajù od spoleènosti DESTRUKCE Tøebíè, s.r.o. 

 

 Dodavatelé 

Podmínky pro nakládání s výbu�ninami a výbu�nými pøedmìty se øídí dle zákona è. 

61/1988 Sb. o hornické èinnosti, výbu�ninách a o státní báòské správì ve znìní 

pozdìj�ích pøedpisù. 

 

Spoleènost stále hledá nové dodavatelé. Mezi velké dodavatele jsem zaøadila firmy, od 

kterých spoleènost odebírá velký objem trhavin v pravidelných intervalech. Tito 

dodavatelé jsou pro spoleènost z hlediska nákupu nejdùle�itìj�í. Jedná se pøedev�ím o 

velké spoleènosti, které vyrábí a dová�í trhaviny z jiných zemí.  

 

Mezi hlavní dodavatele trhavin patøí: 

 DETEX, s.r.o., Praha 

 Austin Powder Service, a.s., Vsetín 

 STV Group, s.r.o., Praha 

 Explosive Service, a.s., Praha 
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 Konkurence 

Firma byla pøi svém vzniku v roce 1999 jednou firmou, je� na èeském trhu zaji��ovala 

kompletní trhací a vrtací práce v kamenolomech a díky této velké konkurenèní výhodì 

získala mnoho zákazníkù ji� od poèátku.  

 

V souèasnosti pùsobí na trhu dal�í 4 konkurenèní spoleènosti, které jsou s firmou 

srovnatelné co do sortimentu poskytovaných slu�eb i velikosti. Tyto spoleènosti jsou 

s firmou schopny jak spolupracovat, tak i konkurovat ve výbìrových øízeních na stavby 

silnic a dálnic. 

 

Jeliko� je dopravní nároènost na prostorové pøemístìní strojù vysoká, je trh v oblasti 

práce v kamenolomech rozdìlen více z prostorového hlediska. Jednotlivé konkurenèní 

firmy pùsobí v kamenolomech v rùzných regionech. 

 

Spoleènost podniká v silnì konkurenèním prostøedí. Je tedy zapotøebí vyu�ívat své 

konkurenèní výhody, kterými jsou pøedev�ím kvalitní slu�by (poradenství, skladování, 

dodání, zpìtný odbìr, �). Zvy�ující se poèet zákazníkù potvrzují konkurenceschopnost 

spoleènosti. 

 

Mezi hlavní konkurenty spoleènosti DESTRUKCE Tøebíè, s.r.o. patøí: 

 Explosive Service, a.s., Praha 

 Austin Powder Service, a.s., Vsetín 

 CEMDEST, s.r.o., Ostrava 

 CB DESTRUKCE , s.r.o., Èeské Budìjovice 
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Obrázek 2�1: Mapa konkurence spoleènosti DESTRUKCE Tøebíè, s.r.o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explosive Service, FOSPOL, DESTRUKCE Tøebíè
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FOSPOL, a.s.

CB DESTRUKCE, s.r.o.
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2.2. Analýza souèasného stavu distribuce trhavin 

 

2.2.1 Prodej trhavin 
Nákup trhavin je uskuteèòován za úèelem vlastní spotøeby a prodeje odbìratelùm. Jak 

ji� bylo popsáno, spoleènost se zabývá pøedev�ím vrtacími a trhacími pracemi 

v kamenolomech a okrajovì se vìnuje distribuci trhavin k odbìratelùm. Tabulka   2�2 

dokazuje, �e prodej trhavin není po celý hospodáøský rok stejný, jeliko� se jedná o 

sezvoní práce v a v mìsících prosinci a bøeznu je pokles prodej a� o 70% ni��í o proti 

letních mìsícù.  

 

Tabulka 2-2: Objem prodeje za jednotlivá ètvrtletí v r. 2008 

Odbìratel za I. 
ètvrtletí 

za II. 
ètvrtletí 

za III. 
ètvrtletí 

za IV. 
ètvrtletí 2008 

BÖGL a KRÝSL, k.s. 62511 61747 82903 110203 317364 
Èeskomoravský �tìrk, a.s.   42344 58771 39322 140437 
GELAMON a.s. 11000 10250 9500 12000 42750 
Jindøich Zedníèek 1601 250 585 40 2476 
Kámen Brno, spol. s.r.o. 30287 38902 68752  29341  167282 
Lafarge Cement, a.s. 6000 18000 18000 16500 58500 
KMK Granit, a.s. 15825 15550 11125 8807 51307 
LB Minerals, a.s. 8700 5400 6000 9560 29660 
�ula Rácov, s.r.o. 16390 31624 25406 26677 100097 

Zdroj: vlastní zpracování na základì údajù od spoleènosti DESTRUKCE Tøebíè, s.r.o. 

 

Tabulka 2-3: Objem prodej trhavin v kg za roky 2006 � 2008 

Odbìratel 2006 2007 2008 

BÖGL a KRÝSL, k.s. 271454 207738 317364 
Èeskomoravský �tìrk, a.s.     140437 
GELAMON a.s. 30000 42230 42750 
Jindøich Zedníèek 1701 2723 2476 
Kámen Brno, spol. s.r.o. 104655 139539 167282 
Lafarge Cement, a.s. 65573 88207 58500 
KMK Granit, a.s. 51945 69563 51307 
LB Minerals, a.s.   900 29660 
�ula Rácov, s.r.o. 98031 90145 100097 

Zdroj: vlastní zpracování na základì údajù od spoleènosti DESTRUKCE Tøebíè, s.r.o. 
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2.2.2 Systém pøíjímání objednávek 
V�echny objednávky od zákazníkù jsou pøijímány telefonicky èi mailem vedoucím 

distribuce trhavin. Po odsouhlasení termínu a místa dodání trhavin zapí�e vedoucí 

objednávku do informaèního systému. Na základì zápisu v informaèním systému si 

vytvoøí vedoucí týdenní plán rozvozu trhavin a následné objednávky trhavin. 

 

2.2.3 Expedice trhavin   
Vedoucí distribuce trhavin øídí také expedici. Je-li po�adované mno�ství a druh trhavin 

ve skladu, vystaví vedoucí v informaèním systému dodací list, nákladní list a oznámení 

OBÚ. Zároveò nahlásí na pøíslu�ny obvodní báòský úøad pohyb trhavin. Následnì pøedá 

øidièi tiskopisy, který na základì dodacího listu a za pomocí skladníka nalo�í potøebné 

trhaviny ve skladì a rozveze je k zákazníkovi. Vedoucí distribuce trhavin následnì 

zapí�e do evidenèní knihy trhavin vyskladnìný druh trhaviny a mno�ství. Øidiè dopraví 

náklad k zákazníkovi, který mu podepí�e dodací list. Pokud nespotøebuje zákazník 

ve�keré trhaviny, nahlásí øidiè vrácené mno�ství vedoucímu distribuce trhavin, který 

vystaví v informaèním systému vratku na vrácené trhaviny a nahlásí pøíslu�nému 

obvodnímu báòskému úøadu vracené mno�ství. Následnì zapí�e do evidenèní knihy 

trhavin vrácené mno�ství a pøebere ho zpìt od øidièe do skladu. 

 

2.2.4 Vozový park 
K zákazníkovi se trhaviny pøepravují vozidly se speciální úpravou pro pøepravu 

nebezpeèného nákladu. Firma DESTRUKCE Tøebíè, s.r.o. má v provozu 4 vozidla 

ADR jedno vozidlo je majetkem firmy a zbylé tøi vozidla si firma pronajímá firma 

DETEX, s.r.o. 

 

Následující tabulka uvádí stáøí jednotlivých nákladních vozidel ADR a zpùsob jejich 

poøízení. 
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Tabulka 2�4: Nákladní vozidla ADR spoleènosti DESTRUKCE Tøebíè, s.r.o.  

Nákladní automobil Hmotnost 
nákladu 

rok prvního 
poøízení zpùsob poøízení 

1. DAF FA 55,21 6,8 t 2002 pronájem 
2. DAF FA 65,21 8 t 2001 pronájem 
3. DAF FA 65,21 8 t 2002 pronájem 
4. VOLVO HM 430 13 t 2007 leasing 

   Zdroj: vlastní zpracování na základì údajù od spoleènosti DESTRUKCE Tøebíè, s.r.o. 

 

2.2.5 Doprava trhaviny 
Pøepravní skøínì nákladních vozidel typu DAF a VOLVO jsou speciálnì upraveny pro 

pøepravu nebezpeèných látek (trhavin a rozbu�ek) podle ADR.V pøepravních skøíních se 

mù�e pøepravovat jakýkoliv druh trhavin.  

 

Maximální konstrukèní rychlost tìchto vozidel je 90 km/h. 

 

Doprava je ve firmì øízena v jednosmìnném provozu od pondìlí do pátku. Pracovní 

doba øidièù je od 7:00 hod. do 15:30 hod.. Vìt�inou v letních mìsících dochází k úpravì 

pracovní doby a naøizování pøesèasových hodin z dùvodu zaji�tìní vèasnosti dodávek 

k zákazníkùm. 

 

Objem pøepravy v tunách vlastní dopravou, dle jednotlivých vozidel zobrazují 

následující grafy. Nejvíce za rok 2008 dokázalo pøepravit vozidlo typu DAF FA 65,21, 

který má k dispozici sklad Mantov. Vozidla typu VOLVO a DAF FA 55,21 a DAF FA 

65,21 urèeny pro skald Tøebíè a Ranèíøov jsou èastìji vyu�ívány na zásobování trhavin 

pro odstøely, které firma provádí a jen okrajovì slo�í k zásobování prodeje trhavin.  
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Graf 2-2: Celkové pøepravené mno�ství trhavin v kg dle jednotlivých vozidel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování na základì údajù od spoleènosti DESTRUKCE Tøebíè, s.r.o. 

 

Tabulka 2-5: Pøepravené mno�ství trhavin v kg dle jednotlivých vozidel 

Nákladní automobil 
za I. 
ètvrtletí 

za II. 
ètvrtletí 

za III. 
ètvrtletí 

za IV. 
ètvrtletí 

1. DAF FA 55,21 Tøebíè 3996 28072 15535 20187 
2. DAF FA 65,21 Mantov 105637 153541 128113 157110 
3. DAF FA 65,21 Tøebíè 13825 9506 32037 23138 
4. VOLVO HM 430 Tøebíè 28856 32948 36605 22674 

Zdroj: vlastní zpracování na základì údajù od spoleènosti DESTRUKCE Tøebíè, s.r.o. 
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Graf 2-3: Doprava trhavin v r. 2008 dle jednotlivých vozidel 

Doprava v kg v roce 2008
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Zdroj: vlastní zpracování na základì údajù od spoleènosti DESTRUKCE Tøebíè, s.r.o. 

 

2.2.6 Náklady na vlastní dopravu 
Náklady spojené s dopravou lze rozdìlit na dvì skupiny: 

Fixní náklady 

- tyto náklady vznikají, i kdy� není vozidlo v provozu. Pøedev�ím jde o náklady ve 

formì splátek leasingu, nájmu pronajímateli, poji�tìní, daní a poplatkù. 

Variabilní náklady 

- tyto náklady vznikají pøi vyu�ívání vozidla. Do této skupiny se øadí náklady na 

pohonné hmoty, na opravy a udr�ovaní vozidla a mzdové náklady øidièe.  

 

Z hlediska výhodnosti vozidla lze pou�ít náklady na jednotku  

 - dopraveného mno�ství (Kè/t), 

 - ujeté vzdálenosti (Kè/km), 

 - pøepravní práce (Kè/tkm). 
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Jednotkové náklady jsem vyèíslila na jednotku ujeté vzdálenosti (Kè/km.) Dle 

jednotlivých vozidel jsem vyèíslila ètvrtletní dopravní náklady. 

 

Tabulka 2-6: Náklady vozidla typu VOLVO za rok 2008 

Náklady leden - bøezen 
2008 

duben - 
èerven 2008 

èervenec - 
záøí 2008 

øíjen - 
prosinec 2008 

Spotøeba 
náhradních dílù 
(Kè) 0 841 0 0 

Spotøeba 
pohonných hmot 
(litry) 2342 4136 2919 3504 

Spotøeba 
pohonných hmot 
(Kè) 60893 114933 83095 87258 

Opravy a údr�ba 
(Kè) 0 0 0 20612 

Osobní náklady 
(Kè) 101706 123743 132193 113842 

Poji�tìní, mýtné 
(Kè) 31381 31881 32381 33381 

Silnièní daò (Kè) 
4758 4758 4758 4758 

Leasing (Kè) 207120 211240 20119 207116 
          

Celkem náklady 
(Kè) 405858 487396 272546 466967 
Najeto km 7423 12236 14897 12145 
Cena za km 54,68 39,83 18,3 38,44 
Zdroj: vlastní zpracování na základì údajù od spoleènosti DESTRUKCE Tøebíè, s.r.o. 
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Tabulka 2-7: Náklady vozidla typu DAF FA 65,21 za rok 2008 

Náklady leden - bøezen 
2008 

duben - 
èerven 2008 

èervenec - 
záøí 2008 

øíjen - 
prosinec 2008 

Spotøeba 
náhradních dílù 
(Kè) 2541 8432 0 0 

Spotøeba 
pohonných hmot 
(litry) 1895 2461 1810 2562 

Spotøeba 
pohonných hmot 
(Kè) 49447 68715 51620 64403 

Opravy a údr�ba 
(Kè) 10811 44581 21432 0 

Osobní náklady 
(Kè) 105338 122865 123561 107272 

Poji�tìní, mýtné 
(Kè) 20417 20417 18417 21417 

Silnièní daò (Kè) 
0 0 0 0 

Pronájem (Kè) 75000 75000 75000 75000 
          

Celkem náklady 
(Kè) 263554 340010 290030 268092 
Najeto km 7999 11124 11541 6062 
Cena za km 32,95 30,57 25,13 44,23 
Zdroj: vlastní zpracování na základì údajù od spoleènosti DESTRUKCE Tøebíè, s.r.o. 
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Tabulka 2-8: Náklady vozidla typu DAF FA 55,21 za rok 2008 

Náklady leden - bøezen 
2008 

duben - 
èerven 2008 

èervenec - 
záøí 2008 

øíjen - 
prosinec 2008 

Spotøeba 
náhradních dílù 
(Kè) 6500 200 2907 6500 

Spotøeba 
pohonných hmot 
(litry) 1516 2070 1490 1970 

Spotøeba 
pohonných hmot 
(Kè) 39562 57886 42252 49512 

Opravy a údr�ba 
(Kè) 57382 17335 12386 751 

Osobní náklady 
(Kè) 91614 106674 109266 99240 
Poji�tìní, mýtné 
(Kè) 16532 19532 16532 6000 

Silnièní daò (Kè) 
0 0 0 16532 

Pronájem (Kè) 25000 25000 25000 25000 
          

Celkem náklady 
(Kè) 236590 226627 208343 203535 
Najeto km 7408 10046 10600 6251 
Cena za km 31,94 22,56 19,66 32,56 
Zdroj: vlastní zpracování na základì údajù od spoleènosti DESTRUKCE Tøebíè, s.r.o. 
 

2.2.7 Závìr vyplývající z analýzy 
Ze souèasného stavu distribuce trhaviny mi vyplynuly následující závìry: 

- fyzické a morální opotøebení více jak poloviny vozového parku -  jedná se 

pøedev�ím o vozidla typu DAF, která byla poøízena v letech 2001- 2002. Vozidlo 

typu DAF FA 65,21 (rok poøízení 2001) je ve �patném technickém stavu celkové 

náklady na opravu èinili 76.824,- Kè co� je nejvíce ze v�ech vozidel.  

- velké mno�ství pøesèasových hodin øidièù � problémy s dodr�ením zákonem daném 

poètu pøesèasových hodin.   
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- �patné øízení dopravy -  øízení dopravy má nestarosti vedoucí distribuce trhavin , 

který sestavuje denní pøepravní trasy intuitivnì na základì denního plánu výroby a 

pøijatých objednávek od zákazníkù. 

- vedoucí distribuce pøímá objednávky pøevá�nì telefonicky a emailem. Potøebné 

mno�ství trhavin na vlastní odstøely se upøednostòuje pøed potøebami zákazníkù. 

Plán výroby je sestavován ze dne na den na základì pøijatých objednávek. 

 

2.3 Cíl øeèení diplomové práce 
Cílem mé práce je zamìøit se na zaji�tìní po�adavkù zákazníkù v èase, mno�ství a 

kvalitì. Navr�ený systém by mìl pøispìt ke spokojenosti zákazníkù a k vy��í 

konkurenceschopnosti na daném trhu.  

  

Jedná se o zpracování následujících èástí: 

- analýza souèasného stavu prodeje a distribuce trhavin, 

- návrh optimalizace fyzické distribuce trhavin, 

- zhodnocení návrhu. 
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3. Teoretická východiska 

 

3.1  Pojetí a vývoj logistiky 

 

3.1.1 Pojem logistika 
Pokud budeme pátrat v bì�nì dostupných slovnících, zjistíme, �e logistika je staré 

slovo. Ji� ve starovìku bylo pou�íváno slovo logistika ve smyslu poèítání pomocí èíslic 

a písmen. Název logistika je mo�no hledat v øeètinì a to od slova LOGOS, 

LOGISMUS, LOGISTIKON, � 

Od té doby logistika v novém významu nauky o pohybu, zásobování a ubytování vojsk 

jako vojenská logistika, doznala pronikavého rozvoje. V souèasném pojetí zahrnuje 

vývoj, konstrukci, skladování, pøepravu a pøekládku vojenské techniky a materiálu, 

údr�bu a opravy vojenské techniky, zøizování , provoz a ru�ení zaøízení vojenských 

staveb, pøepravu osob (vojáku a pomocného personálu) vèetnì odsunu a zdravotnického 

zabezpeèení. (8) 

 

V dne�ní literatuøe, se mù�eme setkávat s øadou autorù, kteøí definovali pojem logistika. 

Mezi nejznámìj�í patøí JIHDE, KRAMPE, RUPER a dal�í. 

 

Na základì tìchto definic mì nejvíce zaujala definice od Josefa Sixty: 

 

Logistika je øízení materiálového, informaèního a finanèního toku s ohledem na 

vèasné splnìní po�adavkù finálního zákazníka s ohledem na nutnou tvorbu zisku 

v celém toku materiálu. Pøi plnìní potøeb finálního zákazníka napomáhá jí� pøí vývoji 

výrobku, výbìru vhodného dodavatele, odpovídajícím zpùsobem øízení vlastní 

realizace potøeby zákazníka (pøi výrobì výrobku), vhodným pøemístìním 

po�adovaného výrobku k zákazníkovi a v neposlední øadì i zaji�tìním likvidace 

morálnì i fizicky zstaralého výrobku. (8, s. 25) 
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3.1.2 Vývoj logistiky 
Po druhé svìtové válce se stále více vyu�ívaly matematické metody v civilním sektoru. 

Zaèalo se objevovat operaèní plánování, lineární programování, které a� doposud 

zpøesòovaly pou�ívané systémy logistiky. Pou�ití bylo nejdøíve zamìøeno na pøesuny 

surovin a zásobování pomìrnì poètu velkých podnikù. 

 

Vývoj a uplatnìní logistiky po druhé svìtové válce lze rozdìlit do ètyø období: 

 do roku 1950, 

 do roku 1970, 

 do roku 1985 a 

 do souèasnosti. (8, s. 18) 

 

 

Období do roku 1950 bylo charakterizováno jako uplatòování dílèích realizací vzájemnì 

málo provázaných. Logistika nepøiná�ela �ádné významné úspory, jako v souèasné 

dobì. 

V druhém období docházelo ji� k pøípravì a formování logistické teorie a praxe. 

 

Vývoj logistiky v hospodáøské praxi pro�el, ètyømi fázemi: 

 

1. fáze vývoje � logistika se omezovala pouze na distribuci. Dominoval obchodní a 

marketingový pøístup � problém zásob byl okrajový, projevovala se spí�e jejich 

nedostateèná vý�e a neadekvátní struktura i rozmístìní. 

2. fáze vývoje � v dùsledku strategie sni�ování nákladù se obrací pozornost k zásobám. 

Logistika v logistické praxi se roz�íøila na zásobování a pronikla do øízení výroby. 

3. fáze vývoje � v podnicích se zaèínají prosazovat ucelené logistické øetìzce a 

systémy propojené od dodavatelù a� po finální zákazníky � praxe se orientuje na 

tzv. integrovanou logistiku. 

4. fáze vývoje � integrované logistické systémy budou jako celek optimalizovány. Je 

nutné upozornit, �e jde o fázi vývoje zatím neukonèenou. (8, s. 29) 
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V období 50. let minulého století vznikly významné podnìty pro rozvoj logistiky. Tyto 

podnìty mají platnost dodnes, jde o následující:   
 

 vývoj a vyu�ití elektronického zpracování dat, 

 matematické modelování, 

 akceptování citlivosti na potøeby zákazníkù � expanze koncepce marketingu, 

 roz�íøení trhu v národním a mezinárodním mìøítku, 

 intenzifikaci konkurence, pøedev�ím zahranièní, 

 intenzivní tlak na zisky, 

 zvý�ení významu distribuce, 

 rùst distribuèních nákladù � jejich úèinku na zisk, 

 roz�íøení po�tu variant výrobkù i rychlá inovace výrobkù, 

 objevení systémové teorie a teorie øízení, 

 výzkum a literatura v oblasti distribuce. (6, s. 12) 

V letech 1970 � 1985 docházelo k úspì�nému rozvoji logistiky v USA i v Evropì. 

V socialistických státech byla logistika zavrhována z ideologického hlediska. Nejvíce se 

této teorie dr�ela bývala NDR.Distribuèní systémy byli základním prvkem  logistiky, 

ale brzy se zjistilo, �e souèástí logistiky musí být i informaèní systémy a pøevá�nì 

ekonomický pohled na celou logistiku. 

  

V posledním období v letech 1985 � se zaèal prosazovat systém integrované logistiky. 

Uspokojení potøeb zákazníka se klade na první místo. (8, s. 18 � 19) 

 

3.1.3 Èlenìní logistiky  
Logistiku je mo�né rozèlenit na jednotlivé druhy. 

  

 Podle úrovnì problému èleníme logistiku na: 

 Makrologisitku. 

 Mikrologistiku. 

 Metalogistiku. 
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V systémovém pojetí èleníme logistiku na: 

 Prùmyslovou logistiku. 

 Obchodní logistiku. 

 Marketingovou logistiku. 

 Nákupní logistiku. 

 Distribuèní logistiku. 

 Skladovací logistiku. 

 Dopravní logistiku. 

 

3.2  Cíle logistiky 

 

3.2.1 Podniková strategie 
Vypracování podnikové strategie, musí v�dy zaèínat zpracováním analýz, pøedev�ím 

analýzou okolí podniku (zákazníci, dodavatelé, konkurenti, �) a analýzou podniku 

samotného (výrobky a slu�by, cash flow, distribuce, nákup, prodej, výroba, zásobování, 

�). 

Informace z tìchto dvou analýz slou�í k vypracování podnikové strategie a základních 

cílù podniku. 

Analýzy, které byli provedené døíve musí být zpracovány z hlediska silných a slabých 

stránek. Informace získané z analýzy silných a slabých stránek slou�í jako podklady pro 

podnikovou strategii. Podnikovou strategii je potøeba vypracovávat na období tøí a� pìti 

let. Podmínkou je, �e tato strategie je kontrolována minimálnì jednou za rok . 

Vrcholový management ka�dého podniku má za úkol si peèlivì promyslet co bude 

náplní podnikání øízeného podniku. Není nutné podnikat ve stále stejném oboru. Je tøeba 

promyslet ve�keré mo�nosti jak si získat a udr�et zákazníka. Vrcholový management 

musí promyslet za co je ochoten budoucí zákazník platit. 

V rámci podnikové strategie musíme brát v potaz i strategii logistického systému 

podniku a logistické cíle musí podpoøit hlavní cíl podniku. (8, s. 35) 
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3.2.2 Logistické cíle 
Cíle podnikové logistiky: 

 musí vycházet z podnikové strategie a pomáhají splòovat cíle podniku. 

 musí zabezpeèit pøání zákazníkù na zbo�í a slu�by s po�adovanou úrovní a to pøi 

minimálních celkových nákladech. 

 

Za jeden ze základních cílù mù�eme pova�ovat optimální uspokojení potøeb zákazníkù. 

Zákazník je pro firmu jedním z nejdùle�itìj�ích èlánkù celého øetìzce. U zákazníka 

takté� konèí celý logistický proces. 

 

Mezi nejdùle�itìj�í logistické cíle patøí: 

 vnìj�í cíle, 

 výkonné cíle. 

 

Mezi sekundární cíle patøí: 

 vnitøní cíle, 

 ekonomické cíle. 

 

Na uspokojení pøání zákazníka se zamìøují vnìj�í logistické cíle. Do této skupiny je 

mo�no zaøadit: 

 zvy�ování objemu prodeje, 

 zkracování dodacích lhùt, 

 zlep�ování spolehlivosti a úplnosti dodávek, 

 zlep�ování pru�nosti logistických slu�eb. 

 

Na sni�ování logistických nákladù se orientují vnitøní cíle logistiky. Jde o tyto náklady: 

 na zásoby, 

 na dopravu, 

 na manipulaci a skladování, 

 na výrobu, 

 na øízení. 
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Optimální úroveò slu�eb zabezpeèují výkonné cíle logistiky. Jedná se o cíle, aby 

po�adované mno�ství, druh a jakost, byli na správném místì v po�adovaném èasu. 

Z hlediska ekonomiky je za cíl pova�ováno zabezpeèení tìchto slu�eb s minimálními 

náklady. Tyto náklady jsou zahrnuty v cenì za výrobek èi slu�bu, kterou je zákazník 

ochoten zaplatit. (8, s. 43 - 44)  

 

3.3 Øízení materiálového toku pomocí logistiky 
Ekonomickou úroveò ve velké míøe ovlivòuje logistika. Podnik, který je ve svém oboru 

úspì�ný se nezajímá o logistiku. Teprve pokud se podnik dostane do potí�í zaène se 

zajímat o logistiku. Efektivním tokem surovin, zásob ve výrobì a hotových výrobkù 

z místa vzniku do místa spotøeby se zabývá logistické øízení. Øízení dodávky materiálu 

je pro celkový logistický proces �ivotnì dùle�ité. Pokud øízení toku vstupních materiálù 

není efektivní a úèinné, nebude podnik schopen vyrábìt zbo�í èi slu�by za po�adovanou 

cenu.  

 V podnicích má logistický proces nìkolik oddìlení: 

 Oddìlení nákupu. 

 Oddìlení zásobování. 

 Øízení výroby. 

 Distribuce. 
 

Oddìlení nákupu má za úkol zajistit: 

 výbìr dodavatele, 

 provìøit dodavatele, 

 vypracovat dodavatelsko-odbìratelské smlouvy, 

 hledat neustále výhodnìj�ího dodavatele, 

 informovat vývoj o novinkách v oblasti nákupu. 

 

 Oddìlení zásobování má za úkol: 

 Dodávku potøebného materiálu pro výrobu s ohledem na minimalizaci nákladù. 

 Operativní øízení materiálového toku na vstup do podniku. 
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Oddìlení øízení výroby musí zajistit: 

 mno�ství a typ hotových výrobkù,  

 kdy a jak jsou výrobky dodány zákazníkovi, 

 potøebu surovin, souèástky, díly.  

  

 Distribuce musí zajistit: 

 vysokou úroveò slu�eb, 

 vybudovat sítì fyzické distribuce, 

 vhodný podíl zásob skladovaných v jednotlivých skladech, 

 mo�nosti pøímého prodeje. 

 

3.4  Zákaznické slu�by 
Slu�by zákazníkùm je mo�no chápat rùznì: 

 v organizaèním kontextu, a sice jakou soubor funkcí zaøazených do konkrétního    

organizaèního uspoøádání, definice má zpravidla podobu taxativního výètu 

odpovìdností, její� nositelem je útvar slu�eb zákazníkùm, 

 jako odraz oèekáván urèité výkonnosti, slu�by zákazníkùm jsou definovány 

procentem zakázek, je� jsou vyøízeny v urèité lhùtì, 

 jako hodnototvorný proces, na slu�by zákazníkùm se pohlí�í jako na proces smìny, 

a to buï jako na jednorázovou transakci, nebo jako na dlouhodobý smluvní vztah, 

jeho� výsledkem je pøidaná hodnota, tento proces se uskuteèòuje nákladovì 

efektivním zpùsobem, pøidaná hodnota je úèastníky transakce èi smlouvy sdílena, 

co� znamená, �e ka�dá ze zúèastnìných stran je na tom po ukonèení procesu lépe 

ne� pøed jeho zapoèetím. (8, s. 68) 

 

Za slo�ky slu�eb zákazníkùm se pova�ují:  

 spolehlivost dodání � vyjadøuje procentní úspì�nost dodací lhùty. Za hlavní faktory, 

které ovlivòují dodací proces, se pova�ují spolehlivost pracovních postupù 

(objednání, dodání, do jaké míry je mo�né zbo�í ze skladu expedovat).  

 krátké dodací lhùty � je doba od pøijetí objednávky a� po doruèení zbo�í 

k zákazníkovi. Dodací doba se skládá z doby na zpracování objednávky, na balení, 

na nakládaní a na dopravu. 
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 Dodací kvality � nevyjadøuje jen jakost dodávky, ale také pøesnost dodávky. Dodací 

kvalita má za následek zvý�ení nákladù na obou stranách. (7) 

 

K tìmto slo�kám slu�eb zákazníkùm pøistupují je�tì: 

 kvalita distribuce, 

 poskytování informací. 

 

Kvalita distribuce se projevuje minimálním poètem nesprávných zásilek, jejich 

nepo�kozením, nechybìjícím nebo nezpo�dìnými doklady k zásilkám apod. 

Poskytované informace zákazníkùm se vztahují k místu, kde se zásilka na cestì právì 

nachází, k pøesné dobì jejího dodání � pøistavení vozidla k vykládce atd. (8, s. 73) 

 

Aby byl zákazník spokojen musí pro nìj dodavatel zajistit odpovídající zákaznický 

servis. Souèástí spokojenosti zákazníka je i zákaznický servis.   

 

Zákaznický servis je proces, který probíhá mezi kupujícím, prodávajícím a tøetí stranou. 

Výsledkem tohoto procesu je pøidaná hodnota, která zvy�uje hodnotu výrobku nebo 

slu�by, které jsou pøedmìtem smìny. Tato hodnota, která se pøidává v rámci procesu 

smìny, mù�e mít charakter krátkodobý nebo dlouhodobý. Pøidaná hodnota se mezi 

úèastníky dìlí, a to tak, aby ka�dý z úèastníkù transakce, resp. smlouvy, byl na to, po 

ukonèení transakce lépe ne� pøed jejím zahájením. Zákaznický proces pøestavuje proces, 

v rámci kterého jsou úèastníkùm dodávkového øetìzce poskytovány významné pøínosy 

z pøidané hodnoty, a to nákladovì efektivním zpùsobem (8, s. 76) 

 

3.5 Logistické náklady 
Chrustot Schulte (7, s.18)rozdìlil logistické náklady do pìti skupin: 

 náklady na øízení a systém � jedná se o náklady na dílèí funkce plánování výrobních 

programù, náklady spojené s informaèním systémem, � 

 náklady na zásoby � objednací náklady, poøizovací náklady, pojistné skladovaných 

zásob, ztráty spojené s neprodejnosti zásob, ztráta tr�eb, ztráta zákazníkù, náklady 

na dodateènou objednávku. 
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 náklady na skladování � odpisy u vlastních skladù, nájem u pronajatých skladù, 

poji�tìní, mzdové náklady, spotøeba energie, � 

 náklady na dopravu � náklady spojené s dopravou (odpisy, poji�tìní, danì, spotøeba 

pohonných hmot, náklady na opravy, �). 

 náklady na manipulaci � náklady na balení, náklady na manipulace se zásobami,� 
 

3.6 Distribuèní logistika 
Distribuèní logistika spojuje ve�keré èinnosti od skladování a� po dopravu 

k zákazníkovi. 

 

Christofen Schulte definoval cíl distribuèní logistiky následovnì ,,� dát k dispozici 

správné zbo�í ve správné dobì na správné místo ve správném mno�ství a kvalitì a 

souèastnì vytvoøit optimální pomìr mezi urèitým souborem dodacích slu�eb, které je 

schopen podnik poskytovat, nebo je zákazníkem po�adován, a vznikající náklady.� 

(7.s.211) 

 

3.6.1 Balení a manipulace 
Obal vytváøí manipulaèní nebo pøepravní jednotku, nese informace dùle�ité pro 

identifikaci a urèení jeho obsahu, pro identifikaci odesílatele a pøíjemce, pro volbu 

správného zpùsobu manipulace, pøepravy a ulo�ení ve skladech a v pøekladi�tích, 

informace dùle�ité pro spotøebitele. (8, s. 191) 

 

Obalové prostøedky mají ti základní funkce obalu: 

 funkce manipulaèní � má za úkol vytváøet pro výrobek úlo�ný prostor a spolu 

s ním jednotku balení uzpùsobenou pro manipulaci v obìhu. 

 funkce ochranná � poskytuje výrobku na po�adované úrovni ochranu pøed 

�kodlivými vlivy a zabraòuje agresivnímu nebo jinému pùsobení výrobku na okolí 

prostøedí. 

 informaèní funkce � obal se podílí svou úpravou, tj. tvarovým a grafickým 

øe�ením a informacemi na balení uvedenými, na zaji�tìní obìhu, odbytu a spotøeby 

výrobku. (8, s. 191) 
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Dùle�itým úkolem obalu je chránit materiál, výrobky a suroviny, pøed vlhkostí, 

po�kozením, za�pinìním, apod. Nejèastìji dochází k po�kození zbo�í ve skladech, 

pøekladi�tích, bìhem pøepravy a dopravy a� k zákazníkovi. Za optimální øe�ení se 

pova�uje, bude-li souèet nákladù na balení a mo�ných ztrát na zbo�í vlivem 

nedokonalého balení minimální.  

 

S ochranou funkcí úzce souvisí manipulaèní funkce. Obal musí zajistit rychlou, úèelnou 

a bezpeènou manipulaci s matriály, výrobky a zbo�ím. Rozmìry manipulaèních obalù 

(kartony, pøepravky, barely, aj.) se dnes odvozuje od rozmìrù palet. Základním 

rozmìrem palet se rozumí 1200 x 800 mm pøíp. 1200 x 1000 mm s cílem maximálnì 

vyu�ít lo�nou plochu palety. 

 

Informaèní funkce obalu je zamìøena pøedev�ím na finálního zákazníka. Z obalu musí 

být jasné o jaký výrobek se jedná, slo�ení výrobku, datum výroby a spotøeby, po�ití, 

o�etøování a spousta dal�ích informací, které musí ze zákona výrobce oznaèit na obalu. 

Tyto informace jsou nejèastìji kódovány ve formì èárkového kódu.  

 

3.6.2 Skladování 
Skladování je souèástí logistického systému. Skladování tvoøí spojovací èlánek mezi 

výrobci a zákazníky. Skladování zabezpeèuje uskladnìní surovin, dílù, hotových 

výrobkù v místech jejich vzniku a místem jejich spotøeby. Poskytuje podniku informace 

o stavu, podmínkách a rozmístìní skladovaných produktù. Sklady umo�òují pøeklenout 

èas a prostor. (8, s. 131) 

 

Rozeznáváme tøi základní funkce skladování:  

 pøesun produktù 

- pøíjem zbo�í (vylo�ení, vybalení, kontrola), 

-  ukládaní zbo�í (pøesun produktù do skladu, uskladnìní a jiné pøesuny), 

- kompletace zbo�í podle objednávky (kompletace produktù podle po�adavkù 

zákazníka, 

- pøekládka zbo�í (z místa pøíjmu do místa expedice), 
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- expedice zbo�í (zabalení a pøesun zásilek do dopravního prostøedku, kontrola 

objednávek). 

 uskladnìní produktù 

- pøechodné uskladnìní (nezbytné pro doplnìní dal�ích produktù), 

- èasovì omezené uskladnìní (týká se nadmìrných zásob). 

 pøenos informací - týká se stavu zásob, pohybu zbo�í, umístìní zbo�í, vstupních a 

výstupních dodávek, zákazníkù, personálu a vyu�ití skladovacích prostor. (8, s. 

132) 

 

Podnik potøebuje uskladnit dva základní typy zásob:  

 suroviny, souèástky a díly jedná se o fázi vstupu materiálu do podniku. 

 hotové výrobky jsou souèástí fáze na stranì výstupu materiálu z podniku. (8. s. 

134) 

 

Podniky udr�ují ve skladech zásoby vìt�inou z nìkterých následujících dùvodù: 

 dosa�ení úspor nákladù na pøepravu, 

 dosa�ení úspor ve výrobì, 

 vyu�ití mno�stevních slev, 

 snaha udr�et si dodavatelský zdroj, 

 podpora zákaznického servisu, 

 pøeklenutí èasových a prostorových rozdílù, 

 reakce na mìnící se podmínky na trhu, 

 podpora programù JIT u dodavatelù nebo zákazníkù, 

 poskytovat zákazníkùm komplexní sortiment produktù, 

 uskladnìní materiálu, které má podnik následnì zlikvidovat nebo recyklovat. 

 

Malé série zvy�ují náklady na pøeseøízení a zmìny výrobních linek a minimalizují 

objem zásob. Velké série vedou k ni��ím nákladùm na jednotku produktu a k vy��í 

produkci výrobkù, ale mají zase za následek vìt�í zásoby a tím zvý�ení náklady na 

skladování. Podnik v�ak musí hodnotit situaci na základì celkových nákladù. (8) 
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Ka�dý podnik musí øe�it velikost a poèet skladovacích zaøízení. Velikost skladu urèuje 

øada faktor. Velikost skladu se hodnotí pomocí velikosti skladové plochy nebo objemu 

skladového prostoru. 

 

Pøi velikosti skladu se zva�ují následující faktory:  

 úrovni zákaznického servisu, 

 velikost trhu, 

 poèet skladovaných produktù, 

 velikost skladovaných produktù,     

 pou�ívaný systém manipulace se materiálem,       

 typ pou�itého skladu, 

 pohyb zbo�í ve skladu, 

 celková výroba produktu,  

 velikost kanceláøských prostor. (8, s. 141) 

 

Pøi rozhodování o poètu skladù jsou rozhodující ètyøi faktory:  

 náklady související se ztrátou prodejní pøíle�itosti � je velmi obtí�né je kalkulovat 

èi pøedvídat. 

 náklady na zásoby � se s poètem skladù zvy�ují. 

 náklady na skladování-se s poètem skladovacích zaøízení zvy�ují. 

 náklady na pøepravu � zpoèátku s poètem skladù klesají, následnì opìt rostou. (8, 

s. 143) 

 

Mezi nejbì�nìj�í chyby pøi skladování patøí:  

 pøebyteèná nebo nadmìrná manipulace, 

 nízké vyu�ití skladové plochy a prostoru, 

 nadmìrné náklady na údr�bu a výpadky, 

 zastaralé zpùsoby pøíjmu a expedice zbo�í, 

 zastaralé zpùsoby poèítaèového zpracování. (8, s. 145) 
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Mezi hlavní funkce skladování patøí:  

 vyrovnávací funkce � pøi vzájemnì odchylném materiálovém toku a materiálové 

potøebì z hlediska jejich kvality nebo ve vztahu k èasovému rozli�ení. 

 zabezpeèovací funkce � nepøedvídatelné rizika bìhem výrobního procesu. 

 kompletaèní funkce-pro tvorbu sortimentu v obchodì. 

 spekulaèní funkce-vyplývá z oèekávaných cenových zvý�ení na zásobovacích a 

odbytových trzích. 

 zu�lech�ovací funkce-stárnutí, kva�ení, su�ení. (8, s. 146) 

Nejrozsáhlej�í dìlení skladù:  

 fáze hodnototvorného procesu 

- vstupní sklady 

- mezisklady 

- odbytové skaldy 

 stupeò centralizace 

- centralizované sklady 

- decentralizované sklady (8, s. 149) 

 kompletace 

- sklady orientované na materiál 

- skaldy orientované na spotøebu 

 poèet mo�ných nositelù potøeb 

- v�eobecné sklady 

- pøípravné sklady 

- pøíruèní sklady 

 ochrana pøed povìtrnosti 

- skladování v budovách 

- nekryté sklady 

 stanovi�tì 

- vnìj�í skaldy 

- vnitøní sklady 

 správa skladu 

- vlastní sklady 

- cizí sklady 
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Podnik mù�e funkci skladování zabezpeèovat ve vlastním skladu nebo za pomocí 

interních a externích distribuèních center. Velké obchodní spoleènosti se musí 

rozhodnout, zda vybudují vlastní distribuèní centrum nebo si jej pronajmou, nebo se 

stanou zákazníky logistických podnikù. (8) 

 

Ka�dá z mo�ností distribuèního centra skrývají øadu výhod a nevýhod:  

 externí distribuèní centrum 

- výhody: kapitálová nenároènost, pøísnìj�í sledování nákladù, celkovì vìt�í dozor, 

pøenesení zodpovìdnosti na dodávky, personální problémy, doplòkové slu�by.  

- nevýhody: výbìr veøejného skladu, nutnost pou�ít komunikaci, ni��í vztah ke 

znaèce, nenalezení optimální skladu. 

 vlastní distribuèní centrum 

- výhody: z dlouhodobého hlediska ni��í náklady, vztah k firmì, snadnìj�í 

komunikace, dohled nad zbo�ím. 

- nevýhody: nutnost vlastní investice (vázání kapitálu), není tøeba prosazovat nové 

vìci, neflexibilita, návratnost kapitálu. (8, s. 157) 

 

3.7 Doprava 
Doprava zaji��uje pøesun výrobkù z místa výroby do místa spotøeby a zvy�uje tak jejich 

hodnotu. Vèasné a kvalitní dodání výrobkù zvy�uje pøidanou hodnotu pro zákazníka a 

tím i úroveò zákaznického servisu. Náklady na dopravu se významnou mìrou podílejí 

na cenì výrobku. 

 

Dìlení dopravy:  

 podle druhu dopravní cesty 

- �eleznièní 

- silnièní 

- � 

 podle pøemis�ování objektu 

- osobní 

- nákladní 
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 podle místa jejich provozování 

- vnitøní (vnitropodniková) 

- vnìj�í (mimopodniková) 

 podle vztahu dopravce a pøepravce 

- veøejná 

- neveøejná 

- individuální 

 podle hromadnosti 

- hromadná 

- nehromadná 

 podle obsluhovaného území 

- vnitrostátní 

- mezinárodní (8, s. 160) 

 

3.7.1 Pojmy a definice z oblasti dopravy 
Základní pojmy v dopravì 

Doprava � úèelné pøemis�ování dopravních prostøedkù po dopravních cestách za 

úèelem realizace pøepravy nebo její pøípravy. Jedná se o produkci 

�pøemístìní�. 

Pøeprava � úèelné pøemis�ování vìcí èi osob pomocí dopravních prostøedkù. Jedná se  

o �spotøebu� pøemístìní. 

Dopravce � provozovatel dopravy, poskytovatel pøepravních slu�eb. 

Pøepravce � zákazník, ten pro kterého se poskytují pøepravní slu�by. 

Pøepravní výkon � objem pøepravy vyjádøený v èistých tunokilometrech (suma souèinù 

tun pøepravného nákladu a pøepravní vzdálenosti). 

Veøejná doprava � provozovaná profesionálními dopravci pro zákazníky ze �iroké 

veøejnosti. 
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Neveøejná doprava � vykonávaná fyzickou osobou nebo právnickou osobou pøevá�nì 

jen pro svou vlastní potøebu nebo pøesnì pøedem vymezený okruh 

pøepravcù. 

Tranzitní doprava � uskuteèòovaná pøes hranice daného geografického obvodu (èasto 

státu). 

Pøepravní prostøedky � prostøedky slou�ící k vytváøení více èi ménì normovaných 

manipulaèních a pøepravních jednotek. 

 
Dopravní proces v nákladní dopravì lze charakterizovat pomocí následujících 

ukazatelù: 

-  doba obratu � je souètem èasù nakládku a vykládku dopravního prostøedku, na 

samostatnou pøepravu a na prostoje z ostatních pøíèin, 

-  jízdní výkon � pøedstavuje celkové ujeté kilometry vozidla, 

-  technická rychlost � uvádìná v km/h, 

-  u�iteèná hmotnost vozidla � nosnost v t, 

-  denní provozní doba � uvádìná v hodinách, 

-  celková provozní doba � uvádìná ve dnech za kalendáøní rok. Doba je zkrácená o 

dny nezbytné na opravy a údr�bu vozidla a dny, kdy vozidlo není vyu�ito 

v pøepravì, 

- vyu�ití jízd � je pomìr ujetých km s nákladem a km bez nákladu. 

 

Základní charakteristiky, kterými lze popsat dopravu, jsou (dle 8., s. 161) následující: 

-  pøemístìní je neskladné, 

-  vyu�ívá znaènou èasovou i smìrovou nerovnomìrnost, 

-  je závislé na kapacitì dopravních cest i dopravních prostøedkù, 

-  uskuteèòuje se na rozsáhlých územích a sítích, 

-  je silnì vzájemnì provázaná a probíhá èasto nepøetr�itì, 

- je závislá na rozvoji výroby a ekonomické situaci dané oblasti, 

-  vy�aduje vysoké finanèní náklady a dlouhou návratnost vlo�ených investic, 

-  vyu�ívá mezinárodní spolupráci. 

 



 54 

Zákazníky v oblasti dopravy ovlivòuje pøedev�ím kvalita dopravy, kam patøí:  

-  spolehlivost a pravidelnost, 

-  doba pøepravy, 

- pokrytí trhu, 

-  pru�nost, 

-  øe�ení ztrát a po�kození, 

-  mo�nost poskytování dal�ích slu�eb. (5, s. 219) 

 

3.7.2 Èlenìní dopravy dle postavení k podniku 
Èlenìní dopravy dle postavení podniku: 

- doprava vnitøní (vnitropodniková) � doprava uvnitø podniku uskuteèòována 

specializovanými dopravními a manipulaèními prostøedky (pøíjem materiálu a zbo�í na 

sklad, pøeprava ze skladu do výroby, pøeprava mezi jednotlivými výrobními 

nákladovými støedisky, pøeprava z výroby k expedici).  

- doprava vnìj�í (mimopodniková) � doprava od dodavatele do podniku a také doprava 

z podniku k zákazníkovi. (7) 

 mimopodniková doprava 

Pro pøepravu materiálu a zbo�í je mo�né pou�ít následující typy dopravy s rùznými 

výhodami a nevýhodami: 

 

Tabulka 3�1: Základní vlastnosti druhù dopravy (8, s. 166) 

Doprava Nákladovost Rychlost Pru�nost Kvalita Frekvence 

Silnièní vysoká vysoká 
velmi 

vysoká 
støední velmi 

vysoká 
�eleznièní nízká støední nízká velmi nízká nízká 

Vodní velmi nízká velmi nízká nízká støední nízká 

Letecká velmi vysoká 
velmi 

vysoká vysoká vysoká nízká 

Potrubní nízká nízká 
velmi 

vysoká 
velmi 

vysoká plynulá 
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V praxi se èasto vyu�ívají kombinace dvou a více druhù dopravy. Pøedností je spojení 

výhod jednotlivých druhù dopravy. 

 vnitropodniková doprava 

Cílem vnitropodnikové dopravy je optimální vyu�ití dopravních prostøedkù (minimální 

náklady, minimum prázdných cest, vysoké funkèní a èasové zatí�ení), vysoký stupeò 

servisu (krátké èekací doby objednávek, krátké doby pøepravy), vysoká flexibilita (�ir�í 

spektrum dopravy, snadné a rychlé pøizpùsobování provozním zmìnám) a vysoká 

transparentnost (informace i aktuální situaci, existence soustavy ukazatelù, úètování 

nákladù dle pøíèin). K dosa�ení uvedených cílù mù�e pøispìt vhodná volba typu 

dopravního prostøedku. Obecnì se rozeznávají stále a nestále dopravní prostøedky pro 

vnitropodnikovou dopravu. Stále dopravní prostøedky jsou napøíklad pásový dopravník, 

øetìzový dopravník, postupující stoly, �nekové dopravníky, atd. Za nestále dopravní 

prostøedky lze pova�ovat napø. rùzné typy jeøábù, výtahù, dvoukolové vozíky, paletové 

vozíky, atd. (7) 

 

3.7.3 Náklady a cena dopravy 
Dopravní náklady jsou jednou z nejvìt�ích slo�ek nákladù logistiky. Pøedstavují 

významný podíl na prodejní cenì výrobku. Jak moc se dopravní náklady podílí na 

prodejní cenì výrobku, zále�í pøedev�ím na velikosti hodnoty v pøepoètu na hmotnostní 

jednotky, tedy napø. pokud se jedná o produkty s nízkou hodnotou v pøepoètu na 

hmotnost (písek, uhlí, obilí), budou náklady na dopravu pøestavovat velké procento 

prodejní ceny.  

Faktory ovlivòující pøepravní náklady a cenu lze rozdìlit do dvou kategorií:  

 Faktory související s charakterem výrobku: 

- hustota � pomìr mezi hmotností a objemem výrobku. Obecnì se dá øíci, �e 

pøeprava výrobkù s nízkou hustotou (tj. s nízkým pomìrem hmotnosti a objemu, 

napø. se jedná o výrobky jako obleèení, hraèky, elektronika) je nákladnìj�í ne� 

pøeprava výrobkù s vysokou hustotou (pøeprava oceli, stavebního materiálu, 

potravin v plechovkách). 

- skladovatelnost výrobku � s jakou schopností je daný produkt schopen vyplnit 

dostupný prostor v dopravním prostøedku. Jinou míru skladovatelnosti bude mít 
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napøíklad obilí a jinou stroje èi automobily. Èím lep�í skladovatelnost tím men�í 

náklady. 

- snadnost manipulace � jak snadno èi jak obtí�nì se s pøepravovaným produktem 

manipuluje. Pøeprava výrobkù, se kterými se lehce manipuluje, je levnìj�í. 

- ruèení � neboli, jak vysoká je finanèní hodnota pøepravovaného výrobku. 

Pøeprava výrobkù s vy��í finanèí hodnotou (napø. poèítaèe, domácí elektronika, 

apod.) bude nákladnìj�í ne� napø. pøeprava potravin). 

 Faktory související s charakterem trhu: 

- míra konkurence v daném dopravním odvìtví 

- rozmístìní trhù, které urèuje, na jaké vzdálenosti se musí zbo�í pøepravovat 

- rovnováho èi nerovnováho dopravy smìrem na urèitý trh a smìrem ven 

z urèitého trhu 

- povaha a rozsah vládních regulaèních opatøení týkající se dopravy 

- sezónnost pøesunu výrobkù 

- typ dopravy, zda se jedná o vnitrostátní èi mezinárodní dopravu (5, s. 218) 

 

3.8 Vztahy k zákazníkùm 
Jedním z cílù je uspokojit pøání a potøeby zákazníkù. Pro podnik je dobré vìdìt, kdo 

jsou jeho zákazníci a jaké mají pøání a po�adavky. Je proto zapotøebí klást velký dùraz 

na øízení vztahù se zákazníky, s cílem vytvoøit silné a trvalé vztahy. Èím více bude 

vztah firmy k zákazníkùm pevnìj�í, tím men�í �anci má konkurence a více se tvoøí 

podmínky pro rostoucí rentabilitu. Takový vztah bude existovat za pøedpokladu 

vytváøení hodnoty vnímané zákazníkem. Zákazník vnímá hodnotu vyjádøenou ekonomy 

v podobì rovnice: hodnota = kvalita / (cena + ostatní investice). (9) 

 

Cílem firmy v oblasti øízení vztahù se zákazníky by tedy mìlo být vytváøení 

dlouhodobých vztahù pomocí vhodné marketingové strategie, jeliko� dlouholetí (vìrní a 

spokojení) zákazníci pøiná�ejí vy��í zisk ne� novì získaní zákazníci. Je to dáno tím, �e: 

- náklady na získání nového zákazníka se vracejí a� za nìkolik let 

- èím více je s firmou zákazník spokojený, tím vìt�í èást nákupu u ní uskuteèní a více 

firmu doporuèí ostatním zákazníkùm 
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- prodej stálým zákazníkùm se postupnì stává levnìj�í z dùvodu poklesu ostatních 

provozních nákladù (1, s. 35) 

 

Na otázky �Kteøí zákazníci jsou pro firmu ziskoví? A jakým zpùsobem o nì správnì 

peèovat?�, mù�eme hledat odpovìdi pomocí tzv. Paterova zákona 80:20. 

 

Na pøíkladech lze uvést platnost zákona: 

- 20 % polo�ek tvoøí 80 % nákladù na zásoby 

- 20 % zákazníkù pøedstavuje 80 % odbytu 

- od 20-ti % dodavatelù nakupujeme 80 % polo�ek 

- 20 % výrobkù tvoøí 80% zisku 

- 20 % polo�ek vytváøí 80 % hodnoty spotøeby (5) 

 

Paterùv zákon v øízení zákazníkù øíká, �e osmdesát procent podnikových slu�eb pochází 

z prodeje dvaceti procentùm zákazníkù. Jiný pohled se nabízí na místo sledování tr�eb 

sledovat podíl nákladù na obsluhu jednotlivých zákazníkù (80 % ve�kerých nákladù na 

obsluhu pøipadá pouze 20 % zákazníkù). U teoretického vyjádøení podílu zisku na 

jednotlivé zákazníky si nelze vystaèit s klasickým pojetím Paterova zákona 80:20. 

V�ichni zákazníci nejsou ziskoví, tzn. vytváøí ztrátu a tím sni�ují celkový zisk (zisk celé 

zákaznické základny). (1) 

 

Dùvodù rozdílnosti v ziskovosti jednotlivých zákazníkù je celá øada. Jedním z dùvodu 

je to, �e ka�dý zákazník nakupuje rùzné druhy výrobkù, které se li�í v ziskovém rozpìtí, 

tudí� odli�ná skladba nakupovaných produktù ovlivní zisk plynoucí od jednotlivých 

zákazníkù. Dále vznikají rozdílné náklady na obsluhu jednotlivých zákazníkù, náklady 

na zpracování objednávek, náklady na dopravu a ostatní náklady spojené se zákazníky. 

 

Zále�í na podniku, jak pøistoupí k rozdìlení zákazníkù. Zákazníci se mohou dìlit dle 

ziskovosti, prodejního obratu èi podílu na trhu. V�dy by se, ale mìlo bát na rozdílný 

pøístup k jednotlivým skupinám zákazníkù.  
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4 Návrh øe�ení 
Návrh øe�ení jsem se rozhodla smìøovat na obnovu stávajícího vozového parku a 

vyøizování objednávek. 

 

4.1 Návrh na obnovu vozového parku 
V majetku spoleènosti je vozidlo DAF FA 65,21, které je vyrobeno v roce 2001. Je to 

nejstar�í vozidlo pro pøepravu trhavin ve spoleènosti. V posledních letech se u tohoto 

vozidla stále více opravuje. Za sledované období (rok 2008) èinila èástka za opravy 

76.824,- Kè. Vzhledem ke stáøí a �patnému technickému stavu vozidla musela 

spoleènost rok od roku stále více investovat do oprav vozidla. Aby se pøede�lo této 

situaci, navrhuji spoleènosti nahradit vozidlo DAF FA 65,21 novým.  

 

Mo�né øe�ení: 

- nákladní automobil s pøedpokládanou u�itkovou hmotnosti 8 t s ADR úpravou na 

pøepravu trhavin. Poøizovací cena cca 3 mil. Kè. 

 

Pøedpokládejme, �e roèní obrat nového vozidla bude: 

   (250 pracovních dnù � 30 dnù prostoje) = 220krát za rok 

 

Hmotnost nákladu u nového vozidla je cca 8 tun, tzn.: 

  220 x 8 = 1 760 tun za rok 

 

Nahrazované vozidlo DAF FA 65,21 ve skladì MANTOV v roce 2008 pøevezlo cca 544 

tun (viz. tabulka 2-5). Za stanovených podmínek se pøedpokládá, �e nové vozidlo typu 

VOLVO pøeveze 1760 tun za rok, co� je 3krát více ne� pøepravil sklad MANTOV v r. 

2008.  

 

Výhody a nevýhody financování poøízení nového vozidla pro spoleènost DESTRUKCE 

Tøebíè, s.r.o.: 
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Bankovní úvìr  

V pøípadì, �e se spoleènost rozhodne pro financování nákupu nového vozidla 

bankovním úvìrem, zahrne se poøízené vozidlo do majetku spoleènosti, co� se odrazí 

v její bilanci. Vozidlo se øadí do 2. odpisové skupiny, a tudí� mù�e spoleènost 

odepisovat vozidlo 5 let (dle zákona è. 586/19992 Sb., o daních z pøíjmù. Daòovì 

uznatelným nákladem jsou i úroky. 

 

Finanèní leasing 

Výhodou finanèního leasingu je daòová uznatelnost leasingových splátek (pøi dodr�ení 

podmínek stanovených zákonem 4. 586/1992 Sb., o daních z pøíjmu) a snadná 

dostupnost pro spoleènost oproti bankovnímu úvìru. Pøi leasingu se míra zadlu�enosti 

pro spoleènost nezvy�uje. Mezi nevýhody finanèního leasingu patøí obvykle vy��í cena 

poøízení majetku a ztráta daòové výhody odpisù. 

 

Pro spoleènost zda zvolit bankovní úvìr èi finanèní leasing mohou být nápomocny 

rùzné metodické postupy obou variant. Jednou z nejèastìji pou�ívaných metod je 

metoda diskontovaných výdajù leasingu a úvìru. Spoleènost musí pøedev�ím zhodnotit 

svoji finanèní situaci, aby se nedostala do platební neschopnosti. 

 

Vozidlo typu DAF FA 65,21, lze vrátit zpìt pronajímateli a u�etøené peníze za nájem 

mù�e spoleènost pou�ít na úhradu splátek úvìru èi leasingu.   

 

4.2 Návrh na vyøizování objednávek 
Spoleènosti bych doporuèila uzavøít s vybranými zákazníky roèní rámcové smlouvy o 

dodávkách trhavin. Odbìratelé by pravidelnì zasílali objednávky, které by jasnì 

specifikovali, co, kdy a v jakém mno�ství od spoleènosti odeberou. 

 

Vystavenou objednávku za�le odbìratel vedoucímu distribuce trhavin buï emailem, 

nebo faxem v pøesnì stanovený den nebo tøi dny pøed uskuteènìným závozem na 

po�adované místo. Jako øe�ení sem navrhla zasílání objednávek v�dy v pondìlí se 

závaznou specifikací druhu trhavin a mno�stvím na dny úterý a� pondìlí. 
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Vedoucí distribuce trhavin po pøijetí objednávky provede její potvrzení odbìrateli. 

Objednávka umo�ní spoleènosti nákup trhavin od výrobce a dopravit si je v ès do svých 

skladù. 
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5 Podmínky realizace a pøínosy návrhu  
 

K tomu, aby mohla být zmìna realizovaná je zapotøebí vùle zainteresovaných osob 

zmìnu provést. Zainteresované osoby se musí seznámit s pøínosy plynoucí ze zmìn a 

vyvolat v nich zájem o jejich realizaci:  

 

Podmínky realizace mého návrhu v praxi spatøuji v tìchto bodech: 

- zájem ze strany vedení 

- zájem ze strany odbìratelù � ochota spolupracovat a chtít nìco zmìnit 

- oslovení odbìratelù � osobní schùzky, vyu�ívání elektronické po�ty, faxy 

- pøístup k dostateèným a kvalitním informacím od odbìratelù 

- vytvoøení formuláøe objednávky 

- uzavøení kvalitních rámcových smluv s odbìrateli 

- finanèní prostøedky na nákup nového nákladního vozidla 

 

Pokud spoleènost DETRUKCE Tøebíè, s.r.o. splní uvedené podmínky realizace návrhu, 

pøínosy mohou být významné. Jedná se pøedev�ím o lep�í spolupráci s odbìrateli a 

zvý�ení jejich spokojeností se spoleèností. K tomuto pøispìje vèasné plnìní objednávek. 

Pøedpovìï co bude po�adovat odbìratel od spoleènosti, umo�ní vyhodnotit po�adované 

zdroje pro fyzickou distribuci a souèasnì naznaèí vý�i materiálových a personálních 

zdrojù. Èím více bude zákazník spokojený,  tím vìt�í bude jeho vìrnost a pevnost 

obchodních vztahù, stoupá konkurenceschopnost a zlep�ují se podmínky rentability.  

 

Firma musí zvá�it ve�keré výhody a nevýhody poøízení nového vozidla a vyhodnotit 

efektivnost investice. Poøizovací cena automobilu kolem 3 mil. Kè, co� zmìní finanèní 

stabilitu spoleènosti a je proto zapotøebí zhodnotit souèastnou finanèní situaci. 

 

Efektivnì plánovat nákup a dr�et optimální vý�i pojistných zásob trhavin ve skladech 

umo�ní spoleènosti uzavøení rámcových smluv s klíèovými odbìrateli. 

 

Pøedpokládané pøínosy pro spoleènost: 

- zlep�ení komunikace se zákazníky 



 62 

- zvý�ení spokojenosti zákazníkù 

- efektivní plánování nákupu, tím i plánování zásob ve skladech 

- vytvoøení pevných vztahù se zákazníky 

- dr�ení optimální vý�e zásob trhavin ve skladech 

 

V�echny jmenované pøínosy zlep�í finanèní situaci spoleènosti. Sní�í náklady na 

skladování a dal�í finanèní pøínosy mohou vyplynout ze spolupráce se zákazníky. Kdy� 

bude zákazník spokojený, tím více uskuteèní nákupù a doporuèí spoleènost i ostatním 

zákazníkùm.  
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Závìr 
Téma své diplomové práce jsem si zvolila Studie øízení distribuce nebezpeèných látek. 

Ve své práci jsem se zamìøila na drobnou analýzu souèasného stavu distribuce trhavin a 

na základì zji�tìných nedostatkù jsem navrhla pro spoleènost obnovu vozového parku a 

øízení objednávek trhavin. 

 

Nejprve jsem popsala nedostatky v souèasném stavu distribuce trhavin ve spoleènosti: 

- fyzické a morální opotøebení vozového parku 

- neefektivní øízení dopravy 

- velké mno�ství pøesèasových hodin øidièù 

- neefektivní informaèní systém 

- nedostateèné øízení objednávek 

 

Hlavním cílem se pro mì stalo zaji�tìní po�adavkù zákazníkù v èase, mno�ství a 

kvalitì. 

 

Ke zji�tìným nedostatkùm jsem se zamìøila na obnovu vozového parku a øízení 

objednávek trhavin. Spoleènosti jsem navrhla vrátit vozidlo DAF FA 65.21 

pronajímateli a nahradit je novým, které bude majetkem spoleènosti. Nové vozidlo 

pøepraví 8t trhavin. Za urèitých podmínek se pøedpokládá, �e vozidlo pøeveze 1760 t za 

rok. Jeliko� je poøizovací cena nového vozidla pøíli� vysoká, bude muset spoleènost 

zvá�it svoji finanèní situaci, aby se nedostala do finanèních problémù. Dále jsem 

doporuèila spoleènosti uzavøít s klíèovými odbìrateli rámcové smlouvy, které by 

fungovali na principu opakovaných objednávek a jejich následném potvrzení. Zákazníci 

by v�dy v pondìlí odesílali objednávku vedoucímu distribuce trhavin, které by 

specifikovali co, kdy a v jakém mno�ství od spoleènosti odeberou. Objednávky 

pomohou spoleènosti urèit, jaké mno�ství trhavin má být nakoupeno, jaké mno�ství má 

být ve skaldech a umo�ní vyhodnotit po�adované zdroje pro fyzickou distribuci. Hlavní 

podmínkou, aby návrh fungoval správnì a bez problému je zájem odbìratelù, chtít 

spolupracovat a nìco zmìnit. 
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Závìrem si zde dovolím shrnout pøínosy, které spoleènost získá s pou�itím návrhù 

v praxi. Zavedení vèasných plnìní objednávek spoleènosti pøinese více spokojených 

zákazníkù, tím více se zvy�uje vìrnost a pevnost obchodních vztahù, roste 

konkurenceschopnost a tím se i vytváøí podmínky pro rostoucí rentabilitu. Poptávka po 

trhavinách umo�ní efektivní dr�ení optimální vý�e pojistných zásob trhavin. Nákupem 

nového nákladního vozidla se spoleènosti sní�í náklady spojené s provozem vozidla 

(opravy a nájem). 

 

Domnívám se, �e diplomová práce splnila svùj cíl. Na základì údajù o spoleènosti, 

teoretických poznatkù a praktických zku�enostech s distribucí trhavin byla navrhnuta 

taková øe�ení, která pomohou zvý�it konkurenceschopnost spoleènosti na trhu 

s trhavinami, a jejich zavedení není pro spoleènost nijak nároèné.    
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