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ABSTRAKT  

Bakalářská práce se zabývá založením nového distribučního skladu společnosti 

TONDACH Česká republika s. r. o. Nejprve vysvětluje základní i odborné pojmy 

logistiky a projektového řízení, uvádí čtenáře do řešené problematiky. V následující 

části analyzuje současný stav logistiky společnosti, zainteresované strany a představuje 

strategii projektu založení distribučního skladu. Na závěr práce jsou shrnuty přínosy 

založení distribučního skladu a jejich finanční zhodnocení. 

 

ABSTRACT 

This Bachelor´s thesis deals with creating a new distribution warehouse by TONDACH 

Czech Republic s. r. o. At first it explains the basic and professional concepts  

of logistics and project management, introduces the reader with the solution  

of the issues. The following section analyzes the actual status of the company logistics, 

stakeholders and introducing the project strategy of establishing the warehouse.  

At the conclusion summarizes the benefits of a distribution warehouse and financial 

evaluation. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

logistika, distribuce, projektové řízení, sklad, lokalizace, náklady 
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ÚVOD 

K vypracování této bakalářské práce jsem si zvolila problematiku logistiky  

a projektového řízení, které mě oslovily v průběhu studia. Obrátila jsem se proto  

na společnost TONDACH Česká republika s. r. o. s žádostí o spolupráci při tvorbě 

bakalářské práce. Po společné dohodě mě zasvětili do aktuálního problému, který budou 

řešit. Jedná se o problematiku dopravní logistiky. 

V průběhu práce se budu zabývat založením distribučního skladu v Polsku  

pro společnost TONDACH Česká republika s. r. o. Důvodem pro založení distribučního 

skladu je snaha společnosti o zkvalitnění servisu zákazníkům pro lepší uspokojení 

požadavků a potřeb. Další příčina je zjištění, že vnitrostátní doprava v Polsku vychází 

levněji.  

Od založení distribučního skladu se očekává přínos pro společnost nejen v úspoře 

nákladů na dopravu, ale hlavně dosažení strategického cíle společnosti, zvýšení podílu 

na polském trhu se střešní krytinou na dvacet procent do pěti let.  
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CÍLE PRÁCE  

Hlavním cílem bakalářské práce je zhodnocení přínosu ze založení nového 

distribučního skladu v Polsku. Tento nový sklad bude sloužit společnosti TONDACH 

Česká republika s. r. o., která vyrábí střešní krytinu. 

V první části budou popsány teoretické poznatky z oblasti logistiky a projektového 

řízení. Tyto výstupy budou uplatněny v průběhu práce. 

Úkolem druhé části je zhodnocení současné situace zásobování Polska. Představím 

koncern TONDACH. Dále se zaměřím na způsob přepravy, přepravované množství, 

náklady na přepravu, strategii projektu založení distribučního skladu a zainteresované 

strany. 

Po analýze současného stavu zásobování Polska následuje třetí část, která se bude 

zabývat lokalizací skladu, přínosy a finančním zhodnocením plynoucím ze založení 

distribučního skladu v Polsku. 

 

 

METODIKA 

V průběhu práce je nutné využít několik rozdílných druhů metod pro úspěšné dosažení 

hlavního cíle.  

Nejprve je nutné si vymezit teoretická východiska, která budou dávat pomocnou ruku 

při tvorbě analýzy současného stavu a při návrhu možného řešení. Pro tuto část je 

vhodná metoda sběru dat a pro jejich zpracování metody logického myšlení.  

V průběhu práce jsou dále využity metody projektového řízení (konkrétně metoda 

logického rámce a metoda zainteresovaných stran), dotazování a pozorování.  
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

1.1 Logistický přístup 

„Logistický přístup je takový přístup, který klade důraz na komplexní řešení  

a na koordinaci veškerých hmotných i nehmotných operací v rámci výrobních  

i oběhových procesů s ohledem na jejich rychlost, pružnost a mobilnost s cílem plně 

uspokojit zákazníka při vynaložení přiměřených nákladů.“ (HORÁKOVÁ, 1998, s. 13) 

Aplikováním logistického přístupu je dosaženo komplexního pohledu na jednotlivé 

činnosti a funkce podniku. Propojuje jednotlivé podnikové výsledky, připomíná 

základní úkol organizace, který spočívá v efektivním uspokojování spotřebitele  

při co nejnižších nákladech. (HORÁKOVÁ, 1998) 

 

1.2 Logistika 

„Logistika je řízení materiálového, informačního i finančního toku s ohledem na včasné 

splnění požadavků finálního zákazníka a s ohledem na nutnou tvorbu zisku v celém toku 

materiálu. Při plnění potřeb finálního zákazníka napomáhá již při vývoji výrobku, 

výběru vhodného dodavatele, odpovídajícím způsobem řízení vlastní realizace potřeb 

zákazníka (při výrobě výrobku), vhodným přemístěním požadovaného výrobku 

k zákazníkovi a v neposlední řadě i zajištěním likvidace morálně i fyzicky zastaralého 

výrobku.“ (SIXTA, MAČÁT, 2005, s. 25) 

Z uvedené definice logistiky vyplývá, že logistika se zabývá nejzákladnějším cílem 

společnosti, uspokojování potřeb zákazníka, který ovlivňuje celkovou úspěšnost 

podniku a tvorbu zisku. (SIXTA, MAČÁT, 2009) 

Zákazník je nejvýznamnějším článkem logistického řetězce. (Horáková, 1998)  

Jeho potřebám se všechny ostatní články musí přizpůsobit, je prvním i posledním 

článkem logistického řetězce. (DRAHOTSKÝ, ŘEZNÍČEK, 2003) 

„Logistický řetězec obecně znamená vzájemnou návaznost všech aktivit a článků,  

jejichž uskutečnění je nezbytné pro dosažení efektu, jež vykazuje synergii.“ (STEHLÍK, 

KAPOUN, 2008, s. 34)  
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Základními podmínkami pro fungování logistiky jsou tržní ekonomika a ekonomická 

rovnováha. (HORÁKOVÁ, 1998)  

Z důvodu stále větší globalizace a tím vystavování podniků silným konkurenčním 

tlakům význam logistiky neustále roste. Napomáhá ke zlepšení zákaznického servisu, 

snižování nákladů. Při využití informačních technologií se účinnost logistiky zvyšuje. 

Nezbytným předpokladem pro docílení větší efektivnosti je aplikování systémového 

přístupu. (DRAHOTSKÝ, ŘEZNÍČEK, 2003) 

1.2.1 Logistické náklady 

Stanovení konečných cen zboží a služeb je významně ovlivněno konkurenčním bojem. 

S přihlédnutím k základnímu cíli podniku, tvorby zisku, je jedinou možností,  

jak dosáhnout maximální hodnoty ceny zboží a služeb, snížení nákladů na minimum.  

(SIXTA, ŽIŽKA, 2009) 

Součástí logistických nákladů jsou: 

 náklady na přepravu, 

 skladovací náklady, 

 náklady na vyřizování objednávek a na informační systém, 

 množstevní náklady, 

 náklady na udržování zásob. (CEMPÍREK, KAMPF, ŠIROKÝ, SLIVONĚ, 

2009) 

 

1.3 Zákaznický servis 

Zákaznický servis je součástí spokojenosti zákazníků (celkové hodnocení 

marketingového mixu zákazníkem). (LAMBERT, STOCK, ELLRAM, 2000) 

Zákaznický servis je „proces, který probíhá mezi kupujícím, prodávajícím  

a třetí stranou. Výsledkem tohoto procesu je přidaná hodnota, která zvyšuje hodnotu 

výrobku nebo služby, které jsou předmětem směny. Tato hodnota, která se přidává  

v rámci procesu směny, může mít charakter krátkodobý nebo dlouhodobý. Přidaná 

hodnota se mezi účastníky dělí, a to tak, aby každý z účastníků transakce, případně 
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smlouvy, byl na tom po ukončení transakce lépe než před jejím zahájením.“ 

(LAMBERT, STOCK, ELLRAM, 2000, s. 41) 

V distribuci je možné zákaznický servis měřit pomocí tří kritérií: 

 odpověď nebo doba trvání cyklu, 

 přesnost nebo dostupnost, 

 kvalita či spolehlivost. (EMMETT, 2008) 

Nejdůležitější oblastí distribuce v rámci zákaznického servisu, která je určována  

na základě průzkumů, je doba dodávky. Následuje ji spolehlivost a stálost služby, 

dostupnost zásob. (EMMETT, 2008) 

 

1.4 Infrastruktura 

Fungování logistického řetězce je podmíněné dostupností vhodné dopravní, skladové  

a informační infrastruktury. (PERNICA, 2004) 

„Logistická materiální infrastruktura je souborem dopravní, skladové a informační 

infrastruktury. Má usnadnit logistické procesy, má mít síťový charakter  

a má být rozvíjena v předstihu před logistickými potřebami.“ (PERNICA, 2004,  

s. 1146) 

1.4.1 Infrastruktura silniční dopravy 

Silnice je pozemní komunikace, která se vyznačuje zpravidla dokonale zpevněným 

jízdním pásem a uspořádanou dopravou. Umožňuje nepřetržitou, bezpečnou a plynulou 

dopravu za každého počasí. (NOVÁK, 2011) 

 

1.5 Distribuce 

„Distribuce reprezentuje část logistického řetězce zaměřenou na pohyb zboží (hotového 

výrobku) z místa vzniku, tj, výrobního provozu, do místa konečného užití, tzn. spotřeby 

zákazníkem.“ (ŠTŮSEK, 2007, s. 83) 
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„Za distribuci se považuje dodání správného zboží na správné místo ve správný čas  

a za správnou cenu. Distribuce zahrnuje kombinaci transportu a skladování.“ 

(EMMETT, 2008, s. 13) 

Zahrnuje z pohledu logistického řízení plánování, organizaci a řízení všech činností, 

které slouží k pohybu a skladování zboží na každé úrovni distribučního kanálu (řetěz 

nezávislých organizací, které se účastní procesu pohybu výrobku) až po prodej 

hotového produktu. (ŠTŮSEK, 2007) 

Řízení distribuce je založeno na procesním řízení, které umožňuje komplexní pohled  

na plánování a řízení činností, které se podílejí na distribuci hotových výrobků. Pomocí 

procesního řízení je umožněna eliminace vazeb a aktivit, které nepřidávají hodnotu  

pro zákazníka. Dochází ke zjednodušení distribučních operací v důsledku specializace 

činností, standardizace, certifikace systému řízení jakosti a využití IT. (ŠTŮSEK, 2007) 

„Uměním distribuce je udržovat správný poměr mezi poskytováním služeb zákazníkům  

a náklady.“ (ŠTŮSEK, 2007, s. 85) 

 

1.6 Distribuční logistika 

„Distribuční logistika představuje spojovací článek mezi výrobou a odbytovou částí 

podniku. Zahrnuje veškeré skladové a dopravní pohyby zboží k odběrateli  

a s tím spojené informační, řídící a kontrolní činnosti. Hlavní okruhy distribuční 

logistiky se zaměřují na volbu stanovišť distribučních skladů, skladování, 

komisionářství a obalové hospodářství, výstup zboží a zajištění nakládacích činností  

a dopravu.“  (CEMPÍREK, KAMPF, ŠIROKÝ, SLIVONĚ, 2009, s. 113) 

Pro přepravu z výrobního provozu do odbytové části podniku se může využít modelu 

přímého zásobování, distribucí prostřednictvím vnějšího skladu nebo prostřednictvím 

tranzitního terminálu. Výběr vhodného modelu závisí na množství zboží, speciálních 

časových a kvalitativních požadavcích. (CEMPÍREK, KAMPF, ŠIROKÝ, SLIVONĚ 

2009) 

Přímé zásobování probíhá bez využití meziskladů, zboží je dodáváno přímo od výrobce 

ke konečnému dodavateli. (CEMPÍREK, KAMPF, ŠIROKÝ, SLIVONĚ, 2009) 
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Model distribuce prostřednictvím vnějšího neboli distribučního skladu je vícestupňový 

distribuční systém. Zboží je dodáváno od výrobce přes distribuční sklad ke konečnému 

odběrateli. (CEMPÍREK, KAMPF, ŠIROKÝ, SLIVONĚ, 2009) 

Distribuce pomocí tranzitního terminálu se vyznačuje průchodem zboží,  

kterému předcházela distribuční doprava z výrobního nebo centrálního skladu za využití 

hromadné dodávky, kterou je možné dosáhnout úspory z rozsahu neboli množstevní 

slevy. Potom je zboží komisionováno a dodáno konečnému odběrateli. (CEMPÍREK, 

KAMPF, ŠIROKÝ, SLIVONĚ, 2009) 

 

1.7 Outsourcing v logistice 

Pokud k uspokojení zákazníka dodáním zboží či služeb je využito externích zdrojů, 

jedná se o outsourcing. (JIRSÁK, MERVART, VINŠ, 2012) 

„Outsourcing je realizace interních procesů externím poskytovatelem neboli najímání 

externích zdrojů na realizaci interních aktivit. Ve většině případů firmy vytěsňují 

vedlejší funkční oblasti.“ (JIRSÁK, MERVART, VINŠ, 2012, s. 188) Zároveň dochází 

k přenesení odpovědnosti za tuto činnost na externího poskytovatele. (NOVÁK, 2011) 

Důvodem využití outsourcingu je potřeba pružně reagovat na přání zákazníka  

při zachování efektivního využití vlastních zdrojů. (PERNICA, 2001) Jedná se  

o strategický krok dodavatele. (NOVÁK, 2011) 

Dalším opodstatněním, proč využít outsourcing jsou taktické důvody, které spočívají 

zpravidla ve finanční úspoře při využití specializovaného externího poskytovatele. 

Úspora spočívá především díky snížení fixních nákladů. (NOVÁK, 2011) 

 

1.8 Dodavatelské služby 

„Jsou strategickým faktorem konkurenceschopnosti podniku, který v prostředí vyspělého 

a globalizujícího se trhu, kde existuje mnoho výrobců nabízejících obdobné výrobky 

srovnatelné kvality, nabývá klíčového významu. “ (PERNICA, 2001, s. 134) 
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Předpokladem existence dodavatelských služeb, je skutečnost, že výrobek požadovaný 

zákazníkem je na skladě nebo může být v plánované lhůtě vyroben. (PERNICA, 2001) 

 

Jako kritéria kvality dodavatelských služeb se považují: 

 spolehlivost dodání, 

 úplnost dodávek, 

 přiměřené (krátké) dodací lhůty, 

 poskytované předprodejní a poprodejní služby, 

 kvalita distribuce, 

 poskytování informací. (PERNICA, 2001) 

 

1.9 Doprava 

Doprava je součástí národního hospodářství. „V užším pojetí se jedná o pohyb 

dopravních prostředků po dopravních cestách (infrastruktuře).“ (DRAHOTSKÝ, 2003, 

s. 6) 

Produktem dopravy je přemístění za využití přepravy. Jde o nehmotný užitečný efekt. 

(STEHLÍK, 2008) 

„Podmínkou efektivnosti dopravy je předpoklad, že realizací přepravy bude užitečná 

hodnota (hmotný statek, zboží) spotřebována. V opačném případě vznikají ztráty.“ 

(STEHLÍK, 2008, s. 22) 

Obecný cíl dopravy je možné vyjádřit následující definicí. „Doprava zabezpečuje 

fyzické přemístění výrobků z místa, kde se vyrábějí, do místa, kde je jich zapotřebí. 

Tento přesun v prostoru nebo na určitou vzdálenost přidává výrobku hodnotu.“ 

(LAMBERT, 2005, s. 217) 

„Dopravu obecně členíme na vnitřní (vnitropodnikovou) a vnější (mezipodnikovou). 

Mezi nejznámější druhy vnější dopravy používané v systému lokálních až globálních 

dodavatelských řetězců řadíme silniční, železniční, vodní a leteckou dopravu.“ 

(LUKOSZOVÁ, 2012, s. 81) 
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Dopravní náklady patří mezi jedny z největších v logistice a často ovlivňují konečnou 

cenu výrobků. (SIXTA, MAČÁT, 2009) 

Doprava zajišťuje potřeby přemísťování hmotných statků ve všech třech fázích 

reprodukčního procesu (ve sféře výroby, oběhu a spotřeby). (SIXTA, MAČÁT, 2009) 

1.9.1 Funkce dopravy v logistice 

„Doprava nejen umožňuje propojení jednotlivých částí logistického procesu,  

tj. vytváření logistických řetězců, ale může také napomoci logistice při řešení míst styku 

mezi jednotlivými subsystémy logistického procesu. Tento úkol je pro dopravu podstatně 

jednodušší, pokud přepravní prostředky mohou plnit i určité funkce manipulační, 

skladovací a obalové jednotky.“ (DRAHOTSKÝ, 2003, s. 8) 

Funkčním posláním dopravy je uspokojování potřeb přemisťování lidí a hmotných 

statků. Jedná se o lidskou činnost. (DRAHOTSKÝ, 2003) 

V reprodukčním procesu z hlediska přemísťování hmotných statků doprava vstupuje  

do sféry výroby, oběhu a spotřeby. (DRAHOTSKÝ, 2003) 

Z hlediska přepravy lidí je možné rozlišit dvě roviny dopravy. Doprava  

během pracovního procesu nebo ve volném čase. (DRAHOTSKÝ, 2003) 

Logistický systém je systém, který v jednotlivých činnostech oběhového procesu,  

se zabývá nejenom řízením technologických procesů, ale za pomoci informačních 

procesů optimalizuje celkový efekt oběhového procesu. Logistická doprava je dopravní 

systém, který splňuje podmínky logistického řízení oběhových procesů. 

(DRAHOTSKÝ, 2003) 

„Nabídku kapacity logistické dopravy ovlivňuje několik faktorů: 

 kapacita stabilních prostředků využívaných logistickou dopravou (dopravní 

cesty, dopravní uzly apod.), 

 kapacita dopravních prostředků, 

 soulad dopravních cest, dopravních uzlů a dopravních prostředků, 

 optimální technologie dopravních procesů, využívajícího danou technickou 

základnu.“ (DRAHOTSKÝ, 2003, s.8) 
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Funkčnost dopravní soustavy v logistickém systému zajistí vzájemná proporcionalita  

tří faktorů. Jedná se o logistickou objednávku dopravy, technologickou kapacitu 

dopravy a kvalitu přepravy. (DRAHOTSKÝ, 2003) 

 

1.10 Dopravní soustava 

„Soustava prostředků a činností všech druhů dopravy umožňující kvantitativní  

i kvalitativní uspokojování přepravních potřeb obyvatel a národního hospodářství  

bez ohledu na gesční podřízenost, organizační uspořádání a vlastnictví při optimálním 

vynakládání a vázanosti společenské práce.“ (DRAHOTSKÝ, 2003, s. 6) 

Dopravní soustavu tvoří veřejná a neveřejná doprava. (DRAHOTSKÝ, 2003) 

1.10.1 Silniční doprava 

Předností silniční dopravy jsou rychlé a spolehlivé služby s malou pravděpodobností 

poškození a ztrát zboží během přepravy. (LAMBERT, 2005) 

„Včasné a kvalitní dodání výrobků zvyšuje přidanou hodnotu pro zákazníka  

a tím i úroveň zákaznického servisu. Náklady spojené s přepravou jsou ale jedny  

z největších v logistice a často se významnou měrou podílejí na ceně výrobků.“ (SIXTA, 

MAČÁT, 2005, s. 159) 

Vyznačuje se svou flexibilností a univerzálností při přepravě. Pružnost silniční dopravy 

je dána hustou silniční sítí, která umožňuje využití takzvaného servisu „point-to-point“, 

který spočívá ve způsobu přepravy z jakéhokoliv místa původu na místo určení  

při použití jednoho druhu dopravy. Univerzálnost je daná schopností autodopravců 

přepravovat výrobky nejrůznějších velikostí, hmotností a na libovolnou vzdálenost. 

(LAMBERT, 2005) 

„Silniční doprava umožňuje nejširší pokrytí trhu.“ (SIXTA, MAČÁT, 2009, s. 166) 
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1.11 Přepravní a skladovací prostředky 

„Správné stanovení manipulačních, přepravních a skladovací jednotek má klíčový 

význam. Jejich základem jsou přepravní a skladovací prostředky odpovídající daným 

typům operací s těmito jednotkami, sladění s technickými prostředky a vybavením 

článků logistického řetězce.“ (PERNICA, 2004, s. 853) 

Stanovení manipulačních skupin je závislé na klasifikaci materiálů. Cílem tvorby 

manipulačních skupin je zvýšení efektivity manipulace a specifikování souborů 

vlastností materiálů pro výběr manipulační techniky. (CEMPÍREK, KAMPF, ŠIROKÝ, 

SLIVONĚ, 2009) 

Mezi přepravní a skladovací prostředky můžeme zařadit: ukládací bedny, přepravky, 

palety, přepravníky, kontejnery a další. (PERNICA, 2004) 

1.11.1 Manipulační jednotka 

„Manipulační jednotka je jakýkoliv materiál (balený i nebalený, uložený na přepravním 

prostředku nebo i bez něho, z jednoho kusu nebo svazkovaný apod.), který tvoří 

jednotku schopnou manipulace bez dalších úprav. S manipulační jednotkou  

se manipuluje jako s jedním kusem.“ (CEMPÍREK, KAMPF, ŠIROKÝ, SLIVONĚ, 

2009, s. 12) 

Manipulační přepravní jednotka může tvořit soustavu skladebných manipulačních  

a přepravních jednotek, a to z důvodu rozdílných požadavků jednotlivých článků 

logistických řetězců. (CEMPÍREK, KAMPF, ŠIROKÝ, SLIVONĚ, 2009) 

Jako manipulační jednotka, která slouží k pozemní přepravě, jsou převážně využívány 

palety. Na ně lze naložit zboží balené v krabicích, přepravkách a podobně. Výhodou  

je možnost optimálního využití dopravního cyklu pomocí stohovatelnosti palet. 

(LUKOSZOVÁ, 2012) 

 

1.12 Skladování 

„Skladování je jedna z nejdůležitějších částí logistického systému, která zabezpečuje 

uskladnění produktů (např. surovin, dílů, hotových výrobků) v místech jejich  
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vzniku a mezi místem vzniku a místem spotřeby a poskytuje managementu informace  

o stavu, podmínkách a rozmístění skladovaných produktů. Sklady umožňují překlenout 

prostor a čas.“ (DRAHOTSKÝ, 2003, s. 97) 

Základní funkce skladování: 

 přesun produktů, 

 uskladnění produktů, 

 přenos informací. (DRAHOTSKÝ, 2003) 

Mezi důvody, proč udržovat na skladě určité množství zásob patří: 

 odstranění vazby mezi nabídkou a poptávkou 

 bezpečnost / ochrana 

 očekávání poptávky 

 poskytování služeb odběratelům (EMMETT, 2008) 

Na druhé straně je obecným problémem skladování stanovení vhodné velikosti zásob, 

velmi často dochází ke skladování nadbytečného množství. (EMMETT, 2008)  

Mezi další problémy, které souvisí se skladováním, je možné zařadit nízké využití 

skladové plochy a prostoru, nadměrná manipulace se zásobami, nadměrné náklady  

na údržbu, neefektivní způsob příjmu a expedice zboží, zastaralý počítačový systém  

ke zpracování rutinních transakcí. (SIXTA, MAČÁT, 2009) 

„Kvalitnějším řízením zásob v podniku lze docílit zlepšení cash-flow podniku  

i návratnosti investic.“ (LAMBERT, 2005, s. 112) 

Při uplatňování politiky zákaznického servisu podnikem, například pro větší flexibilitu  

a zkrácení doby dodávek produktů může být vyžadována existence lokálních 

odbytových skladů. Pomocí nich lze dosáhnout minimalizace celkových nákladů  

při zachování plnění norem zákaznického servisu. (LAMBERT, 2000) 

1.12.1 Sklad 

Sklad je definován jako „plánovaný prostor pro skladování a manipulaci se zbožím  

a materiály.“ (EMMETT, 2008, s. 13) 
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„Výkonnost a třídění mají často větší důležitost než skladování. Efektivní využívání jak 

času, tak i skladového či místního prostoru je rovněž důležité. Důraz by měl být kladen 

na plánování všech skladových činností, zahrnující příjem, skladování, kompletace, 

seskupování, vychystávání a odesílání objednávek.“  (EMMETT, 2008, s. 13) 

Řízení skladů by mělo být zahrnuto do dlouhodobějších strategických aspektů 

podnikání, protože má zásadní roli v managementu dodavatelského řetězce. Znamená 

to, že řízení skladů bere v úvahu i očekávaný rozvoj podnikání v budoucnosti. 

(EMMETT, 2008) 

„Základním úkolem skladu je ekonomické sladění rozdílně dimenzovaných toků.“ 

(SIXTA, MAČÁT, 2005, s. 146) 

1.12.2 Náklady za skladování a služby 

„Cílem řízení zásob je tedy dosáhnout požadované úrovně služeb za přijatelnou cenu.  

Je to otázka nalezení rovnováhy mezi náklady na skladování a cenou za poskytování 

požadované služby na úrovni, kterou si přeje odběratel či spotřebitel.“ (EMMETT, 

2008, s. 44) 

Náklady se rozdělují do dvou základních kategorií, na variabilní a fixní. Fixní náklady 

jsou nezávislé na jakékoli činnosti podniku, vznikají každodenně (například nájem, 

pojištění areálu). Variabilní náklady jsou vždy odvozené od nějaké činnosti podniku 

(například opravy a údržba, pojištění produktů). (EMMETT, 2008) 

Celkové náklady za skladování tvoří součet hodnot kapitálové investice, náklady  

na držení výrobků, objednací náklady. (EMMETT, 2008) 

Náklady za skladové služby vyjadřují náklad na úroveň (dostupnost), která je potřebná 

k uspokojení poptávky. Většinou se jedná o strategické rozhodnutí. (EMMETT, 2008) 

1.12.3 Vybavení skladu 

Výběr vybavení skladu by měl být závislý na charakteru skladovaných produktů. 

(EMMETT, 2008) 

„Skladové zařízení obsahuje vybavení, sloužící k přesunu zboží z místa na místo  

(např. manipulační zařízení typu vysokozdvižného vozíku) a vybavení, které se používá 
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pro uskladnění výrobků (regály či police).“ (EMMETT, 2008, s. 111) Uvedené typy 

vybavení skladu se navzájem ovlivňují, proto musí být mezi sebou slučitelné. 

(EMMETT, 2008) 

Správný výběr vybavení skladu pro konkrétní úkon zajišťuje jeho efektivní a účinné 

provedení. (EMMETT, 2008) 

1.12.4 Lokalizace skladů 

Lokalizace distribučních skladů patří mezi nejčastěji řešenou rozhodovací lokalizační 

úlohu. K potřebě nalezení vhodného umístění výrobního podniku, dochází jednou  

za čas, jedná se o dlouhodobé strategické rozhodnutí. (CEMPÍREK, KAMPF, ŠIROKÝ, 

SLIVONĚ, 2009) 

Mezi důvody k přesunutí skladu je možné zařadit: finanční úspory, úspory nákladů, 

rozšiřování podniku, sjednocování podniku, zlepšení výkonu, usnadnění změn 

v provozu či organizaci, komunikace, image, vypršení nájemní smlouvy. (EMMETT, 

2008) 

„K výběru lokality skladu lze přistupovat buď z makropohledu, nebo mikropohledu. 

Makropohled se zabývá především problematikou geografického rozmístění skladů 

v rámci celé oblasti tak, aby se dosáhlo lepšího zajištění zdrojů podniku a lepší tržní 

nabídky podniku. Mikropohled se zabývá faktory, které jsou rozhodující při volbě 

konkrétní lokality v rámci velkých geografických oblastí.“ (LAMBERT, 2005, s. 290) 

Rozhodování o vhodném umístění skladů probíhá s přihlédnutím na požadavek  

na přispívání skladů ke zvýšení logistických služeb, efektivnímu využití a zvyšování 

tržeb podniku. (STEHLÍK, 2008) 

Při výběru vhodné lokality k umístění skladovacích prostor se přihlíží ke specifickým 

vlivům a aspektům. Jedná se například o rozsah odbytových možností v daném území, 

konkurence, schopnost zajistit kvalitní zásobovací servis, charakteristiku geografické 

vhodnosti, možnosti dopravního spojení, dostupnost pracovní síly. (STEHLÍK, 2008) 

„Základní vzory umístění distribučních a logistických skladů lze formulovat z hlediska 

metod a kritérií do tří skupin.“ (CEMPÍREK, KAMPF, ŠIROKÝ, SLIVONĚ, 2009,  

s. 74) 
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Prvním vzorem umístění distribučních a logistických skladů je lokalizace na segmentu 

trhu. „Funkcí takto lokalizovaných skladů je především doplňování zásob zákazníkům, 

proto jsou umisťovány co nejblíže zásobovanému regionu. Zajišťují co nejlepší 

ekonomické doplňování zásob dané skupiny zákazníků. Kritéria pro jejich umisťování 

vyplývají z požadované rychlosti doplňování zásob, velikosti průměrných objednávek 

zákazníků a nákladů na jednu dodávku, která je mimo jiné závislá na přepravních 

nákladech.“ (CEMPÍREK, KAMPF, ŠIROKÝ, SLIVONĚ, 2009, s. 74) 

Druhým vzorem umístění distribučních a logistických skladů je lokalizace na výrobním 

principu. „Jejím smyslem je snaha soustředit dodávky zboží, komponentů, materiálu 

apod. z jednotlivých míst a dopravovat je konečnému odběrateli v ucelených dodávkách 

při nízkých dopravních sazbách.“ (CEMPÍREK, KAMPF, ŠIROKÝ, SLIVONĚ, 2009, 

s. 74) 

Třetím vzorem umístění distribučních a logistických skladů je lokalizace kombinovaná. 

„Jde o sklady umístěné mezi výrobními a spotřebními centry. Jedná se o kompromisní 

řešení obou předchozích případů.“ (CEMPÍREK, KAMPF, ŠIROKÝ, SLIVONĚ, 2009, 

s. 74) 

 

1.13 Projektový management 

Projektový management je nástroj realizace potřebných změn. Využívá se nejen  

při různých organizačních změnách a výměnách technologií, ale i při vývoji nových 

produktů. (DOLEŽAL, MÁCHAL, LACKO, 2012) 

Projektové řízení nezahrnuje pouze používání metod a technik, ale znamená určitou 

filozofii a styl práce, určitý způsob myšlení. (DOLEŽAL, MÁCHAL, LACKO, 2012) 

1.13.1 Projekt 

„Projekt je výsledek materiální nebo nemateriální povahy, založený na strategickém 

plánu, navržený, organizovaný a realizovaný pod řízením někoho v zájmu vlastníka 

nebo zadavatele.“ (SIXTA, ŽIŽKA, 2009, s. 43) 



25 
 

„Projekt je časově omezené úsilí vedoucí k vytvoření unikátního produktu  

nebo služby.“ (SIXTA, ŽIŽKA, 2009, s. 43) 

1.13.2 Management projektu 

„Management projektu zahrnuje dvě základní skupiny činností, plánování projektu  

a řízení realizace projektu.“ (SIXTA, ŽIŽKA, 2009, s. 46) 

Cílem managementu projektu je dosáhnutí cílového stavu, kterého je dosahováno 

pomocí plánování. Mezi základní složky plánu patří plánování času, nákladů  

a kvalitativních změn. Tyto složky tvoří takzvaný trojimperativ projektu. „Klíčovým 

požadavkem trojimperativu je dosáhnout současně všech tří nezávislých cílů - ne pouze 

jednoho.“ (SIXTA, ŽIŽKA, 2009, s. 46) 

1.13.3 Řízení nákladů 

„Finančními zdroji označujeme jeden z typů zdrojů nutný k realizaci projektu.  

Jsou to finanční prostředky buď ve formě vlastního, nebo cizího kapitálu firmy.“ 

(MÁCHAL, KOPEČKOVÁ, PRESOVÁ, 2015, s. 21)  

„Finanční řízení projektu zajišťuje, že ve všech fázích projektu jeho vedení ví, jak velké 

finanční zdroje jsou potřebné pro každý časový interval projektu. Potřebné finanční 

zdroje závisí na nákladech projektu, časovém harmonogramu a na platebních 

podmínkách stanovených ve smlouvě.“ (MÁCHAL, KOPEČKOVÁ, PRESOVÁ, 2015, 

s. 21) 

„Plánování nákladů zahrnuje procesy potřebné pro realizaci projektu z hlediska 

nákladů.“ (MÁCHAL, KOPEČKOVÁ, PRESOVÁ, 2015, s. 21) 

Náklady je možné rozdělit dle standardu IPMA na projektové, režijní, vycházející přímo 

z čerpání zdrojů, související s činnostmi přímo tvořícími výsledný produkt. (MÁCHAL, 

KOPEČKOVÁ, PRESOVÁ, 2015) 

1.13.4 Iniciace projektu 

„Smyslem iniciační fáze projektu je prověřit, že realizace projektu má smysl. Základní 

metodikou pro iniciační fázi projektu představuje logický rámec. Na něj mohou  

být postupně navázány další nástroje, které rozvíjejí některé jeho části (myšlenkové 
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mapy), případně podrobují projekt hlubší analýze (definice rozsahu).“ (SIXTA, ŽIŽKA, 

2009, s. 54) 

1.13.5 Logický rámec 

„Metoda logického rámce slouží jako pomůcka při stanovování cílů projektu  

a jako podpora k jejich dosahování.“ Hlavním cílem je dosažení sladění úhlu pohledu 

na řešenou problematiku všemi zainteresovanými stranami. (DOLEŽAL, MÁCHAL, 

LACKO, 2009, s. 64) Je součástí iniciační fáze projektu. (MÁCHAL, KOPEČKOVÁ, 

PRESOVÁ, 2015) 

Logický rámec slouží pro identifikaci a analýzu problému na straně jedné a k stanovení 

konkretizovaných aktivit k řešení definovaných problémů na straně druhé. (MÁCHAL, 

KOPEČKOVÁ, PRESOVÁ, 2015) 

Hlavním principem této metody je skutečnost, že základní parametry projektu jsou 

vzájemně logicky provázány. Dalšími použitími principy jsou systémový přístup, práce 

v týmu a potřeba měřitelnosti výsledků. (DOLEŽAL, MÁCHAL, LACKO, 2009, s. 64) 

Výstupem této techniky je stručně a srozumitelně popsaný projekt. (MÁCHAL, 

KOPEČKOVÁ, PRESOVÁ, 2015) 

1.13.6 Zainteresované strany 

„Zainteresovanou stranou v projektu může být definován kdokoli, kdo je ovlivněn tím,  

co se projekt snaží realizovat. Jsou to jednotlivci, kteří se budou muset „vypořádat“  

s výstupy z projektu.“ (DOLEŽAL, MÁCHAL, LACKO, 2009, s. 49) 

Z uvedené definice plyne, že každý, kdo bude projektem ovlivněn (ať se jedná o firmu, 

dodavatele, uživatele, zákazníky) a je pro úspěch projektu důležitý, by měl být 

identifikován jako zainteresovaná strana. (DOLEŽAL, MÁCHAL, LACKO, 2009,  

s. 49) 

Dle významnosti se dělí zainteresované strany na dvě skupiny, na primární  

a sekundární. (DOLEŽAL, MÁCHAL, LACKO, 2009, s. 49) 

Jako další pojmenování zainteresované strany je možno použít označení zájmová 

skupina projektu nebo stakeholder. (DOLEŽAL, MÁCHAL, LACKO, 2009, s. 49) 
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2 ANALÝZA PROBLÉMU 

2.1 Koncern TONDACH  

Koncern TONDACH má výrobní závody rozmístěné v 11 zemích Evropského 

kontinentu, jak je patrné z obrázku číslo 1 (TONDACH Česká republika s. r. o., 2014c). 

Vlastnická společnost TONDACH GLEINSTÄTTEN AG sídlí v Rakousku.  

Byla založena roku 1881 v malém jihorakouském městě Gleinstätten, kde měla první 

výrobní závod, v němž byla vyrobena první pálená taška této společnosti. Je jediným 

společníkem ve společnosti TONDACH Česká republika s. r. o. (TONDACH Česká 

republika s. r. o., 2014c). 

Jednotlivé výrobní závody celého koncernu TONDACH mají na starost obsluhování 

určitého segmentu trhu, který je rozdělený podle geografického hlediska. Tento stav je 

dle informací od pana Libotovského (vedoucí logistiky) způsobený požadavky  

na vlastnosti střešní krytiny, které se liší v jednotlivých geografických oblastech  

v závislosti na podnebí (2014).  

 

Obrázek 1: Mapa koncernu (TONDACH Česká republika s. r. o., 2015) 
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2.2 TONDACH Česká republika s. r. o. 

Společnost TONDACH vstoupila na český trh v roce 1992. V té době začala působit  

v tehdejších výrobních závodech Krytina Hranice s.r.o. a Šlapanice s. r. o., kde nejprve 

získala obchodní podíly. Zahájila tak své působení na českém stavebním trhu. 

(TONDACH Česká republika s. r. o., 2015) 

Základní kapitál společnosti je 250 100 000 Kč. (MINISTERSTVO 

SPRAVEDLNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY, 2012-2014) 

Statutárním orgánem společnosti jsou dva jednatelé, kteří zastupují společnost vždy 

společně. (MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY, 2012-2014) 

Předmětem podnikání, dle obchodního rejstříku je: 

 hornická činnost při dobývání cihlářských surovin povrchovým způsobem  

v rozsahu podle § 2 zák. č. 61/1988 Sb. písm., 

 činnost prováděná hornickým způsobem v rozsahu podle § 3 zák. č. 61/1988 

Sb.písm., 

 výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 

 zámečnictví, nástrojářství, 

 hostinská činnost. 

2.2.1 Výroba v České republice 

Společnost TONDACH Česká republika s. r. o. má 5 výrobních závodů na území České 

republiky, konkrétně se nacházejí v obcích Hranice, Šlapanice, Blížejov, Stod, Jiřčany. 

(TONDACH Česká republika s. r. o., 2014c) 

V současné době je největším výrobcem střešní krytiny v České republice a zároveň 

jediným výrobcem keramické krytiny v České republice. Výrobní kapacita přesahuje 

osmdesát miliónů kusů pálených střešních tašek za rok. Výrobky dodává nejen na české 

trhy, ale také exportuje do Ruska, Polska, na Ukrajinu a Slovensko, částečně  

do Německa a Rakouska. (TONDACH Česká republika s. r. o., 2014c) 

Společnost TONDACH Česká republika s. r. o. nabízí široký sortiment výrobků.  

Nejen keramické střešní tašky, broušené cihly a keramické doplňky, ale také kompletní 
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sady nekeramického příslušenství Tondach Tuning. Příkladem mohou být výrobky  

k zajištění proti pádu osob, větrací pásy, pochůzný systém, držáky hromosvodu,  

úžlabí a podobně. (TONDACH Česká republika s. r. o., 2014c) 

Nová technologie používaná ve výrobních závodech umožňuje vyrábět v kvalitě 

srovnatelné s velkými evropskými výrobci a splňuje normy platné v EU. Jakost výrobků 

je ve shodě s normou ČSN EN 1304:2005 (Pálené střešní tašky a tvarovky - Definice  

a specifikace výrobků). Jako potvrzení o splnění výše uvedené normy se vystavuje 

dokument Prohlášení o vlastnostech, kde výrobce zodpovídá za pravdivost uvedených 

vlastností jednotlivých výrobků. (TONDACH Česká republika s. r. o., 2015) 

Mezi hlavní přednosti pálené tašky vyzdvihované výrobcem patří: odolnost, funkčnost, 

osobitost, ekologická výroba a snadná montáž. Na výrobky je poskytována rozšířená 

záruka za vady nad rámec zákonné odpovědnosti až v rozsahu 33 let. V rámci rozšířené 

záruky společnost zaručuje dodání střešních tašek zdarma, zajištění dopravy a výměnu 

střešních tašek TONDACH zdarma. (TONDACH Česká republika s. r. o., 2014a) 

Další služby, které společnost TONDACH Česká republika s. r. o. využívá  

ke zkvalitnění služeb zákazníkům, jsou:  

 bezplatné poradenství obchodních zástupců,  

 výpočet střechy zdarma,  

 zaměření střechy,  

 adresář prodejců střešní krytiny, adresář pokrývačů,  

 vzorky tašek zdarma,  

 možnost získání individuální ceny,  

 mobilní aplikace TONDACH,  

 aplikace odkazující na referenční střechy TONDACH,  

 možnost drobných dodávek. (TONDACH Česká republika s. r. o., 2014a) 

Keramická střešní krytina se dopravuje externími společnostmi na vratných 

europaletách.  

Je opatřena smršťovací fólií. Doplňky a příslušenství střešního krytu mohou být 

dodávány i volně. (LIBOTOVSKÝ, 2014) 



30 
 

2.2.2 Výrobní závod TONDACH HRANICE 

V roce 1992 došlo k privatizaci závodu s dlouholetou tradicí výroby zdicích materiálů  

a střešní krytiny. Výrobní závod poté prošel několika etapami investic, které 

zahrnovaly: rekonstrukci všech provozů, modernizaci linky na výrobu doplňků, 

projektovou přípravu na výstavbu nové linky a její samotná výstavba. (TONDACH 

Česká republika s. r. o., 2014c) 

Součástí tohoto výrobního závodu je i těžební lom, ze kterého společnost těží kvalitní 

hlínu do svých produktů. K výrobě pálené střešní krytiny se využívá žlutá a šedá hlína  

v předem definovaném poměru. Tento poměr je nutné zachovat pro výrobu kvalitních 

produktů. Po vytěžení části lomu následuje jeho rekultivace, kterou se snaží společnost 

dosáhnout co nejmenších negativních změn v přírodním prostředí. (KÝVALA, 2014) 

V současné době závod zaměstnává přibližně 180 osob, které se zabývají výrobou 

střešní krytiny na jednotlivých úrovních podniku. Jedná se převážně o stálé a loajální 

zaměstnance. (LIBOTOVSKÝ, 2014) 

Výroba střešní krytiny prochází několika etapami. Nejdůležitějším krokem pro výrobu 

kvalitní střešní krytiny je výběr vhodné vstupní suroviny. Surovinou pro výrobu je 

sprašová hlína a jíl. Důležitá je velikost zrn, chemické složení a vlhkost suroviny.  

Po vytěžení a převozu do místa skládky je důležité hlínu odležet, aby se snížilo 

povrchové napětí zrn. Následuje hrubé zpracování a zhomogenizování suroviny, 

odležení a potom postupuje hlína do technologické části jemného zpracování.  

Po přidání vody a úpravě v protlačovacím mísidle surovina pokračuje do šnekového 

lisu, kde je přes ústí vytlačen nekonečný pás suroviny a ten je v odřezováku rozřezán  

na jednotlivé plásty, které jsou dopraveny do lisu. Zde jsou plásty  

vytvarovány na jednotlivé tašky dle použité formy lisu. Surové tašky jsou odsávací 

hlavou uloženy na sušící palety, které jsou následně uloženy v sušárenských koších. 

Poté postupují automaticky do sušárny, kde jsou zbaveny přebytečné vody. Po vysušení 

jsou tašky dopravovány systémem dopravníků do místa nanášení englob nebo glazur, 

případně pokračují bez nanášení povrchových úprav do prostoru ukládacího stroje,  

tam jsou přeloženy z dopravníků na pecní vozy. Po uložení na pecní vůz dojde  

k zavezení do tunelové pece a při teplotě 1 060°C dojde k vypálení, které slouží  

ke stabilizování vlastností střešní krytiny. Vypálená střešní krytina prochází kontrolou, 
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která je vizuální a zvuková. Potom jsou hotové výrobky uloženy na europalety, 

opatřeny smršťovací fólií a řetězovým dopravníkem vyvezeny z výrobní haly  

do místa skladu a expedice výrobků. Pálení i expedice výrobků jsou plně 

automatizované. (KÝVALA, 2014) 

V závodě Hranice je vyráběno pět modelů velkoformátových ražených tašek včetně 

kompletního systému keramických doplňků. Veškeré produkty společnosti jsou 

vyráběny v režném provedení, ve třech barevných odstínech engob nebo ve dvou 

odstínech glazur. (TONDACH Česká republika s. r. o., 2014b) 

Společnost TONDACH Česká republika s. r. o. vydává Prohlášení o vlastnostech všech 

jejich produktů, za které je výhradně odpovědná. V prohlášení se uvádí identifikace 

výrobku, jeho použití, výrobce, základní charakteristiky (například mechanická 

odolnost/únosnost, reakce na oheň, mrazuvzdornost, a podobně.), vlastnosti  

a harmonizované technické specifikace. Toto prohlášení je volně přístupné i na 

webových stránkách společnosti. (TONDACH Česká republika s. r. o., 2015) 

Pálené cihlářské výrobky jsou vyrobeny a dodávány v jakosti, které odpovídají normě 

ČSN EN 1304:2005 (Pálené střešní tašky a tvarovky - Definice a specifikace výrobků). 

(TONDACH Česká republika s. r. o., 2015) 

Výroba probíhá po celý rok. V zimním období, kdy je poptávka nižší se společnost 

předzásobuje, neboli vyrábí především na sklad, aby mohla uspokojit zvýšenou 

poptávku v následujícím období, které je vhodné pro pokládku střešní krytiny. 

(LIBOTOVSKÝ, 2014) 

Střešní krytina je uskladněna ve venkovním prostoru areálu společnosti  

nebo v distribučních skladech. Jako podkladová vrstva pro uskladnění krytiny se 

používá zpevněná plocha, nejlépe asfaltová. Za manipulační jednotkou je zvolena 

europaleta, která je společně se střešní krytinou opatřena smršťovací fólií.  

Tento způsob balení slouží pro lepší způsob manipulace a ochranu proti okolnímu vlivu 

prostředí. (LIBOTOVSKÝ, 2014) 
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2.3 Současný způsob zásobování Polska 

Polsko obsluhují převážně výrobní závody z České republiky. Ostatní závody  

z koncernu dováží produkty jen v rámci jednotek kamionů za jeden rok, jejich podíl  

na polském trhu je zanedbatelný. (LIBOTOVSKÝ, 2014) 

Celkový podíl koncernu TONDACH na polském trhu se střešní krytinou je přibližně 

osm procent. Strategickým cílem společnosti je tento tržní podíl zvýšit na dvacet 

procent do pěti let. (LIBOTOVSKÝ, 2014) 

Z České republiky dodávají na polský trh střešní krytinu tři výrobní závody. 

Nejvýznamněji se podílí produkce z výrobního závodu v Hranicích a to 95 procenty. 

Zbylých 5 procent zaujímá výrobní závod Blížejov a Stod. (LIBOTOVSKÝ, 2014) 

V bakalářské práci se dále budu zabývat pouze exportem střešní krytiny z výrobního 

závodu, který se podílí nejvýznamněji na vývozu do Polska. A tím je výrobní závod 

Hranice. Nachází se v Olomouckém kraji, v okrese Přerov. Vzdálenost od státních 

hranic s Polskem je přibližně 70 km. 

Součástí výrobního závodu v Hranicích je i přilehlý těžební lom, ze kterého společnost 

získává základní surovinu pro výrobu střešní krytiny, hlínu. Při těžbě hlíny je důležité 

dbát na její chemické složení, velikost zrna a vlhkost. (KÝVALA, 2014) 

V závodě Hranice je vyráběno pět modelů velkoformátových ražených tašek. Matrice 

formy na výrobu střešní krytiny je vyrobena z nerezu, ze které se odlévají 

sádrokeramické formy, které se umisťují do tvářecího lisu (KÝVALA, 2014). Vyráběné 

modely střešních tašek se v průběhu času mění, přibližně jednou za dva roky se uvádí 

na trh nový typ výrobku (LIBOTOVSKÝ, 2014). V současné době společnost 

TONDACH Česká republika vyrábí střešní tašky v modelech: 

 Samba 11 posuvná taška, 

 Hranice 11 posuvná taška, 

 Francouzská 12, 

 Románská 12, 

 Figaro 11 (TONDACH Česká republika s. r. o., 2014b). 
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Veškerý nabízený sortiment výrobků je vyráběn jak v režném provedení, tak ve třech 

barevných odstínech engob (červená, hnědá, černá) a dvou odstínech glazur (červená, 

černá). (TONDACH Česká republika s. r. o., 2014c) Režná krytina je bez povrchových 

úprav, má cihelnou barvu. Zatímco střešní krytina opatřená povrchovou úpravou 

engoby nebo glazury, což je obarvená plavená hlína se vyznačuje hladkým jednolitým 

povrchem, který slouží jako ochranná vrstva střešní krytiny. (KÝVALA, 2014) 

Zásobování Polska nyní probíhá pouze pomocí silniční dopravy za využití kamionu. 

Tento typ dopravy je vhodný, protože dosahuje doručení zboží za přiměřený čas  

na velké vzdálenosti a za přijatelné náklady. Zároveň je možné doručit zákazníkovi 

potřebné množství bez zbytečných překládek výrobků, které způsobují velké riziko 

materiálového zlomu a tím zvýšení nákladů. (LIBOTOVSKÝ, 2015) 

Dodávky zboží do Polska jsou nyní v rozsahu celého kamionu, což znamená nízkou 

flexibilitu dodávky, ale zároveň i nižší náklady na dopravu, které jsou způsobeny 

rozložením celkových nákladů na velké množství přepravovaného zboží. 

(LIBOTOVSKÝ, 2015) 

Pokud je objednávka střešní krytiny menší než je rozsah kamionu, má odběratel 

možnost kompenzace nevytížených palet odběrem keramických doplňků  

nebo nekeramického příslušenství TONDACH TUNING. Jestliže ani potom zákazník 

nenaplní celý kamion, tak za dodávku nevytíženého kamionu doplácí za každou 

nevytíženou paletu poplatek dle příslušného dopravního pásma uvedený v Dopravním 

sazebníku. (TONDACH Česká republika s. r. o., 2014b) 

Zákazníci si mohou vybrat pro ně vhodný způsob dopravy a místo vykládky.  

Produkty výrobní závod převáží pomocí kamionů, které zajišťují pro zákazníky  

v rámci prodejního servisu zdarma. Je možná i vlastní doprava, kdy je stanovena sleva 

pro zákazníky na jeden kus střešní krytiny v ceníku. (TONDACH Česká  

republika s. r. o., 2014b) 

Přeprava zboží je možná v kamionu bez hydraulické ruky nebo s hydraulickou rukou 

(za poplatek dle ceníku). Maximální nosnost vozidla, které slouží k přepravě střešní 

krytiny je 24 tun. Dále je zákazník oprávněn zvolit místo vykládky střešních tašek  

a doplňků dle svého uvážení. Za vykládku na více místech se připlácí dle Dopravního 
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sazebníku, vykládka je možná pouze v jednom směru jízdy. (TONDACH Česká 

republika s. r. o., 2014b) 

V současné době putuje polovina produkce výrobního závodu v Hranicích do Polska. 

Dle informací od pana Libotovského, který je vedoucím logistiky, se jedná přibližně  

o množství 1 200 kamionů za jeden rok. Konkrétní množství expedičních kamiónů  

do Polska znázorňuje následující graf.  (LIBOTOVSKÝ, 2015) 

 

Graf 1: Počet exportovaných kamionů do Polska 

 

Počet palet na plně vytížený kamion střešní krytiny je rozdílný, záleží na typu základní 

tašky a způsobu přepravy v kamionu s hydraulickou rukou nebo bez hydraulické ruky. 

Jedná se o množství 21 až 26 palet. Na jedné paletě se nachází přibližně 240 kusů 

střešní tašky v základním typu. Do přepravovaného množství palet na plně vytížený 

kamion mohou vstupovat i doplňky střešní krytiny, keramické nebo nekeramické 

(TONDACH Česká republika s. r. o., 2014b). Podrobně rozepsané přepravované 

množství střešních tašek na 1 kamionu je uvedeno v následující tabulce. 
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Tabulka 1: Množství střešních tašek na 1 kamionu 

Základní tašky 

Počet palet na 

kamion, doprava 

bez HR* 

Počet palet na 

kamion, doprava s 

HR 

Paleta [ks] 

Samba 11 25 25 240 

Hranice 11 22 22 280 

Francouzská 12 23 23 280 

Románská 12 26 26 240 

Figaro 11 25 25 240 

*HR...hydraulická ruka 

Společnost TONDACH Česká republika s. r. o. zaujímá nyní osm procent polského trhu 

(informace o podílu na trhu v roce 2014) a plánuje v budoucnu zvýšit tento obchodní 

podíl. Jednou z cest pro zvýšení obchodního podílu je podle obchodní politiky firmy 

zkvalitnění servisu zákazníkům. Možností, jak zvýšit tento servis, je více,  

například poradenství, vzorky zdarma, sleva na dopravu, zkrácení dodacích termínů a 

podobně. (LIBOTOVSKÝ, 2015) 

Současná doba doručení objednané střešní krytiny je přibližně 2 až 3 dny. V oficiálních 

dokumentech společnost uvádí dodací termíny do 5 dnů, z toho vyplývá, že závod 

dodává střešní krytinu s časovou rezervou. (LIBOTOVSKÝ, 2015) 

Dodací termín se počítá až od přijetí objednávky, kdy se objednávka mění na zakázku. 

Potom následuje objednání dopravy a do 3 dnů je expedice z výrobního závodu. Doba 

expedice je závislá především na možnostech expedičních společností, protože 

společnost TONDACH Česká republika s. r. o. má dostatečné zásoby střešní krytiny  

ve vlastních skladech. (LIBOTOVSKÝ, 2015) 

Expedicí střešní krytiny do Polska se zabývají tři externí dopravní firmy. Jeden 

dopravce je z České republiky, dva dopravci z Polska. (LIBOTOVSKÝ, 2015) 

Současné roční náklady na dopravu podle pana Libotovského činí přibližně 20 milionů 

korun za rok. Vývoj expedičních nákladů na export do Polska je znázorněn  

v následujícím grafu (2015). 
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Graf 2: Celkové náklady za dopravu 

 

2.4 Způsob průběhu objednávky 

Při objednávání zboží musí být zachována písemná podoba, do které se zahrnuje také 

doručení objednávky faxem nebo elektronickou poštou. (TONDACH Česká republika s. 

r. o., 2014b). 

Standardně se objednávají ucelené palety základních tašek a ucelená balení jednotlivých 

doplňků a jejich násobky. Minimální termín pro dodání produktů po přijetí objednávky 

je dva dny, dřív není možné výrobky z technických důvodů doručit. Doporučuje se 

provést objednávku nejméně patnáct pracovních dnů před plánovaným termínem 

dodávky. (TONDACH Česká republika s. r. o., 2014b). 

Prodávající po obdržení objednávky musí provést souhlas s objednávkou její výslovnou 

akceptací. Tento souhlas je potvrzen vystavením listiny nazvanou "Zakázka/AT". 

Stejnou funkci jako akceptovaná zakázka plní uzavřená smlouva mezi dodavatelem  

a odběratelem. (TONDACH Česká republika s. r. o., 2014b). 

Následně následuje samotná příprava balených zakázek, která probíhá 24 hodin  

před vývozem. Střešní krytina je nakládána do kamionů pomocí vysokozdvižných 

vozíků personálem společnosti. (TONDACH Česká republika s. r. o., 2014b). 
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Zboží je doručováno pomocí automobilové dopravy na místo dodávky, které je sjednané 

v akceptované objednávce. Při přepravě keramického zboží hrozí poškození, neboli 

zlom střešní krytiny, který je způsobený manipulací. Pro snížení rizika poškození,  

lepší manipulaci a zachování správných vlastností střešní krytiny se využívá vratných 

europalet a smršťovacích fólií. Doplňky a příslušenství střešní krytiny jsou dodávány i 

volně. (TONDACH Česká republika s. r. o., 2014b). 

 

2.5 Ekonomická stránka distribuční logistiky 

Pro lepší zhodnocení současného stavu distribuční logistiky je důležité znát současné 

náklady na dopravu a velikost přepravovaného množství v jednotkách kamionů za rok. 

Z těchto údajů se vypočte průměrný náklad na jeden kamion. Jedná se o hrubý náčrt 

nákladů na přepravu zboží v jednom kamionu, protože do výpočtu ještě vstupuje další 

významná veličina, vzdálenost dopravy k jednotlivým zákazníkům. Je to dáno tím,  

že místa dodávek jsou různá, závisí na požadavku zákazníka dle smluvního ujednání. 

Tabulka 2: Průměrné náklady na jeden kamion 

Rok Počet 

expedičních  

kamionů do 

PL 

Celkové 

náklady za 

dopravu [Kč] 

Průměrné 

náklady na     

1 kamion [Kč] 

2012 1 300 18 000 000 13 846,2 

2013 1 450 20 000 000 13 793,1 

2014 920 15 000 000 16 304,4 
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Graf 3: Průměrné náklady na jeden kamion 

 

Průměrný náklad na jeden kilometr kamionové dopravy je 28 Kč za jeden kilometr. 

Jedná se o hodnotu, kterou si účtuje smluvní přepravce za mezinárodní dopravu. Do této 

ceny je zahrnuto i mýto. (LIBOTOVSKÝ, 2014) 

Mezi nejčastější destinaci expedice z výrobního závodu Hranice do Polska patří 

Kraków. Ten je z výrobního závodu vzdálen přibližně 230 km. (LIBOTOVSKÝ, 2014) 

Ve výrobním závodu v Hranicích se vyrábí pět modelů střešních tašek. Druh střešní 

krytiny, který patří mezi nejvíce preferovaný zákazníky v Polsku, je Samba 11.  

Má nejvyšší podíl objemu na expedici, konkrétně 80% podíl. (LIBOTOVSKÝ, 2014) 

Při silniční přepravě v kamionu bez hydraulické ruky i s hydraulickou rukou je 

maximální množství modelu střešních tašek Samba 11 v jedné dodávce 25 europalet  

po 240 kusech (TONDACH Česká republika s. r. o., 2014b). To znamená, že při plně 

vytíženém kamionu je možno exportovat až 6 000 kusů střešní krytiny. 

V případě přepravy ostatních druhů střešní krytiny v kamionu bez hydraulické ruky  

i s hydraulickou rukou je průměrné maximální množství v jedné dodávce 24 europalet. 

(TONDACH Česká republika s. r. o., 2014b) 
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Pokud budeme uvažovat, že je pokaždé exportován plně vytížený kamion střešními 

taškami, tak poté je možné celkový počet exportovaných europalet znázornit následující 

tabulkou. 

Tabulka 3: Celkový počet exportovaných europalet do Polska 

Rok 

 
 

Počet 

expedičních  

kamionů do 

PL 

80% podíl 

na objemu 

expedice 

[počet 

kamionů] 

20% 

podíl na 

objemu 

expedice 

[počet 

kamionů] 

Počet 

palet 

modelu 

Samba 11 

Počet 

palet 

ostatních 

modelů 

Celkem 

počet 

europalet 

2012 1 300 1040 260 26 000 6 240 32 240 

2013 1 450 1160 290 29 000 6 960 35 960 

2014 920 736 184 18 400 4 416 22 816 

 

Tato tabulka nám říká, jaké bylo celkové množství střešní krytiny umístěné  

na europalety v jednotlivých letech vyvezeno do Polska. Hodnoty získané z tabulky jsou 

pro rozhodování společnosti o dalším vývoji důležité, protože polovina produkce  

z výrobního závodu v Hranicích je exportována do Polska. Napomáhají k odhadu 

budoucí poptávky po produktech a tím k určení následujících kroků, kterými se 

společnost vydá. 

Mezi další informaci, kterou můžeme pomocí předchozí tabulky odhadnout, je potřebná 

velikost skladovacích prostor pro hotové výrobky. 

Společnost TONDACH Česká republika s. r. o. má Polsko rozděleno do dopravních 

pásem, která určují cenu za dopravu jejich výrobků. (LIBOTOVSKÝ, 2014) 

 

2.6 Předprojektové úvahy 

V rámci předprojektových úvah je vhodné si ujasnit, čím se konkrétně bude projekt 

zabývat a jaké jednotlivé činnosti se v rámci projektu vyskytují. K tomuto účelu 

perfektně poslouží metoda logického rámce zpracovaná v přehledném dokumentu.  
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2.6.1 Metoda logického rámce 

Metoda logického rámce dává do souvislosti významné skutečnosti projektu a popisuje 

tak jeho strategii. Obsahuje charakteristiku vlastního projektu, jeho klíčové vnější 

předpoklady i významné akceptační metriky. (JEŽOVÁ, 2013) 

Následující logický rámec projektu na založení distribučního skladu není ještě ve finální 

podobě, protože je součástí předprojektové fáze projektu. 

Tabulka 4: Logický rámec 

 Strom cílů 

(SMART) 

Objektivně 

ověřitelné 

ukazatele 

Zdroje informací 

k ověření 

Předpoklady a 

rizika 

Hlavní cíl 

(přínos) 

Snížení 

logistických 

nákladů 

Snížení 

distribučních 

nákladů o 10% 

Výkaz zisku a 

ztrát 
 

Zkvalitnění 

servisu 

zákazníkům v 

Polsku 

Zvýšení podílu 

na polském trhu 

o 10% 

Statistiky  

Zkrácení dodacích 

termínů 

Doba dodání do 

dvou dnů 
Přehledy expedice  

Zvýšení flexibility 

dodávek 

Dodávky i v 

rozsahu menším 

než rozsah 

kamionu 

Přehledy expedice  

Projektový cíl 

Zahájení provozu 

distribučního 

skladu 

Uvedení do 

provozu v lednu 

2016 

Výkaz zisku a 

ztrát, přehledy 

expedice  

Vhodně 

sestavení 

projektový tým 

Nalezena 

vhodná obsluha 

skladu 

Plocha skladu  

20 000 m
2
 

Smluvní 

dokumentace 

Nalezení 

vhodného 

umístění skladu 
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Maximální 

roční náklady 

na sklad  

10 000 000 Kč 

Výkaz zisku a 

ztrát 

Zvýšení cen v 

důsledku 

podílení polské 

měny 

Výstupy 

projektu 

Distribuční sklad 

Projektová 

dokumentace 

založení 

distribučního 

skladu 

Dokumentace 

Vhodně 

sestavený 

projektový tým 

Nalezení 

vhodného místa 

pro distr. sklad 

Neochota 

jednání ze 

strany majitele 

pozemku 

Noví dopravci 

zajištěni 

Smlouvy s 

dopravci 

podepsány 

Archiv smluv 

Dobré kontakty 

na dopravce 

Zvýšení cen 

dopravců 

Aktivity 

 
Vstupy 

(zdroje) 

Časový rámec 

aktivit 
 

1.1.1 Specifikace 

plánu na snížení 

nákladů a 

požadavků 

1.1.2 Vytvoření 

několik možných 

variant řešení 

1.1.3 Výběr 

vhodné varianty 

1.1.4 Sestavení 

finálního plánu  

1.2.1 Výběr 

vhodného 

umístění skladu 

 

Projekt. tým: 

min. 4 osoby 

 

Předběžný 

rozpočet:  

Sponzor 

projektu 

nestanovil 

Zahájení projektu: 

srpen 2014 

 

Vytvoření plánu 

řešení: květen 

2015 

 

Uvedení do 

provozu: leden 

2016 

Plán projektu 

schválen 

 

Výběr 

nespolehlivých 

dopravců 
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1.2.2 Zajištění 

místa skladu 

1.3.1 Výběr 

dopravců 

1.3.2 Zajištění 

pracovníků na 

sklad 

1.3.2 Uvedení do 

provozu 

V projektu nebude řešeno Předběžné podmínky 

Právní záležitosti 
Zajištěno financování 

Podpora ze strany vedení společnosti 

 

2.6.2 Analýza zainteresovaných stran 

Další metodou, která nám pomůže si ujasnit osoby/společnosti, které vstupují  

do projektu a jsou jim ovlivněny, je Metoda zainteresovaných stran. Je důležitá  

z hlediska zhodnocení jejich vlivu na projekt, uvědomění a přípravu reálných opatření  

na možná rizika plynoucí od oponentů zamýšleného projektu, protože v současné době 

roste vliv stran dotčených projektem na průběh samotného projektu. (JEŽOVÁ, 2013) 

Pro hodnocení míry zapojení a vlivu na projekt byla zvolena škála hodnocení od jedné 

do deseti, přičemž hodnota deset je nejvyšší.  

Sloupec Obhájce/oponent se zabývá ohodnocením vztahu strany  

k projektu, pro obhájce projektu je zvoleno znaménko +, u oponenta projektu je zvoleno 

znaménko -. Míra zapojení nám udává zájem strany o projekt. (JEŽOVÁ, 2013) 

Sloupec Vliv na projekt hodnotí možný vliv (moc) zainteresované strany na projekt. 

(JEŽOVÁ, 2013) 

Priorita zainteresované strany nám udává „velikost významu zainteresování strany 

tvořeného indexem, jenž se rovná násobku míry zapojení a vlivu strany na projekt.“ 

(JEŽOVÁ, 2013, s. 69) 
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Tabulka 5: Analýza zainteresovaných stran 
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Interní       

Vlastníci Investiční 

náklad 

Zvýšení 

zisku 

+ 10 10 

(ovlivnění 

rozhodnutí 

o realizaci) 

100 Vypraco-

vání 

předpro-

jektových 

studií 

Vedení 

firmy 

Ovlivní chod 

firmy 

(poskytnutí 

pracovní síly) 

Snížení 

nákladů 

+ 10 10 

(ovlivnění 

rozhodnutí 

o realizaci) 

100 Vypraco-

vání 

předpro-

jektových 

studií 

Externí       

Vlastník 

pozemku 

Přenechání 

pozemku k 

užívání 

Získání fin. 

prostředků 

za 

využívání 

pozemku 

+ 7 7 49 Uzavření 

výhodného 

smluvního 

vztahu pro 

obě strany 

Dopravní 

společnosti 

Zvýšení 

přepravova-

ného množství 

Zisk z 

distribuce 

+ 7 6 42 Udržování 

dobrých 

obchodních 

vztahů 

Stavební 

společnost 

Získání nové 

zakázky 

Zisk z 

úpravy 

pozemku 

+ 7 5 35 Uzavření 

smluvního 

vztahu 

Koneční 

odběratelé 

 

 

Zkvalitnění 

zákaznického 

servisu 

Zvýšení 

flexibility 

dodávek 

+ 6 5 30 Marketin-

gové akce 
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Obyvatelé  

v blízkosti 

distribučního 

centra 

Zvýšení 

hladiny hluku 

z přijíždějících 

kamionů 

Zachování 

současného 

stavu nebo 

snížení 

hladiny 

hluku 

- 7 5 -35 Marketin-

gové a 

rozvojové 

akce 

Daňová 

správa 

Výběr daní Zvýšení 

daňových 

příjmů 

+ 4 4 16 Včasné 

splácení 

daňových 

povinností 

Ministerstvo 

průmyslu a 

obchodu  

Povolení o 

rozšíření 

oblasti 

podnikání 

 Růst 

ekonomiky 

+ 5 4 20 Včasné 

zažádání o 

rozšíření 

oblasti 

podnikání 

Ministerstvo 

práce a 

sociálních 

věcí 

Zvýšení 

nabídky 

pracovních 

pozic 

Snížení 

nezaměst-

nanosti 

+ 5 4 20 Informování 

o nabídce 

pracovních 

pozic 

Konkurence Postavení 

konkurenčních 

firem na trhu 

Dosažení 

stejné nebo 

vyšší 

úrovně 

zákaznické

ho servisu 

- 7 6 -42 Analýza 

trhu 

 

Na základě analýzy zainteresovaných stran lze definovat prioritní zainteresované strany, 

které mají nejvyšší vliv na úspěšné dokončení projektu. A zároveň určit vhodnou 

základní strategii komunikace s jednotlivými subjekty. (JEŽOVÁ, 2013)  
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3 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

Jako aktuální problém společnosti TONDACH Česká republika s. r. o. můžeme chápat 

snahu o snížení distribučních nákladů za export výrobků do Polska. 

Mezi vhodný způsob řešení, jak daného cíle dosáhnout, je založení distribučního skladu, 

který má pro společnost i další přidanou hodnotu. Jedná se o neobvyklou situaci,  

kdy dojde ke snížení nákladů za dopravu a zároveň ke zvýšení servisu zákazníkům. 

Toto snížení nákladů je způsobené především nižšími náklady na vnitrostátní přepravu  

v přepočtu na 1 kilometr v Polsku. Zkvalitnění servisu zákazníkům se vyznačuje 

především zvýšením flexibility dodávek, jak z časového hlediska, tak z hlediska 

odebraného množství. (LIBOTOVSKÝ, 2014) 

Protože společnost TONDACH Česká republika s. r. o. dováží do Polska pouze 

produkty v rozsahu celého kamionu v rámci prodejního servisu zdarma, dá se 

předpokládat, že založením distribučního skladu získá nové zákazníky, kteří uvítají 

flexibilnější způsob dopravy. 

Větší poptávka zákazníků po produktech této společnosti vede ke zvýšení podílu  

na polském trhu, což je pro společnost další pozitivní důsledek založení distribučního 

skladu. Servis pro zákazníky je jedna z mála věcí, která společnosti TONDACH 

pomůže  mimo jiné také ke stabilitě na polském trhu. (LIBOTOVSKÝ, 2015) 

Tento způsob řešení nastalé situace byl schválen i vedením společnosti TONDACH 

Česká republika s. r. o. a bude se jím dále podrobněji zabývat tato práce. 

 

3.1 Definování požadavků pro volbu skladovacího systému 

Po zvolení a odsouhlasení nejvhodnějšího způsobu řešení je důležité znát  

pro další průběh projektu požadavky pro uskladnění střešní krytiny, posoudit budoucí 

náklady na založení a údržbu distribučního skladu ku prospěchu plynoucího  

z jeho používání. 
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Na začátku řešení projektu je možné jako vodítko pro další průběh využít následující 

otázky, které nám pomohou definovat požadavky pro volbou vhodného skladovacího 

systému. Zajímá nás především: 

 struktura - konstrukční řešení, 

 bezpečnost, 

 protipožární ochrana, 

 aktivní prvky logistiky, 

 pasivní prvky logistiky (BARTOŠEK, 2015). 

3.1.1 Struktura skladovacích prostor 

Struktura neboli konstrukční řešení skladovacího systému nám pomůže definovat 

vlastní požadavky na skladovací systém. Cílem této otázky je najít vhodné místo  

pro umístění skladu. Při řešení se nesmí opomenout na zhodnocení komunikačních sítí  

v blízkosti možného skladu, ale také možné nepříznivé podmínky v místě umístění 

skladu, např. blízkost záplavové oblasti nebo podloží. (BARTOŠEK, 2015). 

Při řešení této otázky se musí brát v úvahu i vlastnosti samotné střešní krytiny,  

pro kterou bude distribuční sklad sloužit. Její vlastnosti přímo ovlivňují způsob 

skladování. Střešní krytina je ukládána na europalety a opatřena smršťovací fólií, které 

slouží jako ochrana proti povětrnostním podmínkám a zároveň tvoří manipulační 

jednotku. Dále má funkci fixace výrobků na paletě, fólií je zboží fixované proti posunu 

při náhlých změnách směru při dopravě, například při brzdění, prudkých rozjezdech, 

jízdě při stoupání nebo klesání. (LIBOTOVSKÝ, 2015) 

Na základě pravidel společnosti TONDACH Česká republika s. r. o., která jsou závislá 

na struktuře skladovaného produktu, se odlišuje způsob uskladnění základních střešních 

tašek, keramických a nekeramických doplňků. (LIBOTOVSKÝ, 2015) 

Pro základní střešní tašky a keramické doplňky se využívá nakloněná rovina, která musí 

být zpevněná. Důvod naklonění plochy pro uložení střešní krytiny spočívá v nutnosti 

odvádět vodu z místa skladu, aby se zabránilo nepříznivým důsledkům na europalety, 

které by mohly změnit vlastnosti, pro které jsou palety použity jako součást manipulační 
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jednotky. Z pohledu stanoviště a ochrany proti povětrnostním podmínkám se jedná  

o vnější otevřený sklad. (LIBOTOVSKÝ, 2015) 

Základní střešní tašky, které jsou umístěné na europalety a opatřené smršťovací fólií je 

možné stohovat až do 3 vrstev. Tento způsob uskladnění šetří plochu skladu. 

(LIBOTOVSKÝ, 2015) 

Keramické doplňky není možné na sebe vrstvit z důvodu možného poškození vahou 

horních vrstev při tomto způsobu uskladnění. (LIBOTOVSKÝ, 2015) 

Nekeramické doplňky se skladují ve vnitřním uzavřeném skladu z důvodu uložení  

do kartonových krabic připevněné na europalety, které slouží jako manipulační 

jednotka. Kartonové krabice jsou náchylné na okolní vlivy prostředí, v němž jsou 

umístěny. (LIBOTOVSKÝ, 2015) 

Při přípravě skladovacího prostoru se nesmí opomenout na vybudování záchytného 

systému povrchové vody, který bude sloužit pro odvod vody ze skladovacího prostoru. 

Jedná se o vybudování svodů povrchové vody k žlabům a kanalizace na splaškovou 

neboli dešťovou vodu. (LIBOTOVSKÝ, 2015) 

Pro stanovení požadavku na kapacitu distribučního skladu a tím stanovení rozlohy 

skladovacího prostoru je nutné brát v úvahu i strategické cíle společnosti. Takovým 

cílem je u společnosti TONDACH Česká republika s. r. o. zvýšení podílu na polském 

trhu o 12 procent (ze součastných 8 procent na 20 procent) do pěti let. Proto v případě 

stanovení rozlohy skladu se musí počítat s kapacitní rezervou, aby při zvýšení poptávky 

splňoval požadavky společnosti na množství uskladněných produktů.  

Je rozdíl v potřebě skladovací plochy nyní a v budoucnosti, tento rozdíl ovlivní 

požadovanou plochu skladu v případě pronájmu, kdy je možné rozlohu vždy upravit  

po vzájemné dohodě s pronajímatelem nebo v případě investiční výstavby distribučního 

skladu, kdy se musí počítat s kapacitní rezervou pro příští období. Společnost 

TONDACH Česká republika s. r. o. potom v případě pronájmu platí pouze zaplněnou 

plochu. (LIBOTOVSKÝ, 2015) 
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Aktuální potřebná skladovací plocha distribučního skladu pro uspokojení zákazníků  

z Polska je přibližně 10 000 metrů čtverečních. Na tuto plochu je možné umístit 

přibližně 2 000 kusů palet střešní krytiny různého typu. (LIBOTOVSKÝ, 2015) 

Plánovaná skladovací plocha distribučního skladu po zvýšení podílu na polském trhu  

se střešní krytinou na požadovaných 20 procent je přibližně 20 000 metrů čtverečních  

a odpovídá požadavku společnosti na rozlohu skladovacích prostor v případě investiční 

výstavby distribučního centra, kde je předpoklad delší doby návratnosti investice a musí 

se brát v úvahu delší časové období provozu skladovacích prostor.  

Požadavky na místo pro založení distribučního skladu: 

 nakloněná rovina, 

 zpevněná plocha, v ideálním případě asfaltový povrch, 

 rozloha přibližně 10 000 m
2 

v případě pronájmu, 20 000 m
2 

v případě investiční 

výstavby, 

 oplocení, 

 k tomu netemperovaný sklad o rozloze přibližně 1 200 m
2
,
  

 umístění skladovacích prostor v blízkosti česko-polských hranic,  

mezi Katowicemi a Krakówem. (LIBOTOVSKÝ, 2015) 

3.1.2 Zajištění bezpečnosti skladovacích prostor 

Cílem další otázky, která se zabývá bezpečností skladovacího systému, je nalezení 

odpovědi na možné zajištění objektu skladu proti nežádanému vniknutí a znehodnocení 

zásob. (BARTOŠEK, 2015) 

V případě tohoto distribučního skladu umístěného na území Polska, bude ochrana zásob 

zajištěna oplocením plochy skladu a monitorováním kamerovým systémem. Využije se 

pohybových čidel a napojení na Pult centrální ochrany. (LIBOTOVSKÝ, 2015) 

3.1.3 Protipožární ochrana skladovacích prostor 

Otázka protipožární ochrany má za cíl zhodnocení možných způsobů ochrany 

skladových prostor proti poškození požárem. (BARTOŠEK, 2015) 
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Pro zhodnocení způsobu ochrany proti poškození požárem je nutné rozlišovat produkty 

skladované ve vnějším a vnitřním skladu. Což je dáno charakterem produktů.  

Ve vnějším skladu jsou umístěny keramické produkty, střešní tašky a keramické 

doplňky. Tyto produkty nepotřebují speciální ochranu proti poškození požárem, protože 

jejich vlastnosti udávají jejich odolnost při reakci na oheň. (LIBOTOVSKÝ, 2015) 

Ve vnitřním skladu jsou umístěny nekeramické střešní doplňky. Tento vnitřní sklad 

vyžaduje využití dalších ochranných prvků pro zajištění proti poškození požárem. 

Využije se elektronického hlášení požáru a umístění sprinklerů neboli samočinného 

sprchového hasícího zařízení. (LIBOTOVSKÝ, 2015) 

Celý distribuční sklad bude napojen na Pult protipožární ochrany. (LIBOTOVSKÝ, 

2015) 

3.1.4 Aktivní a pasivní prvky logistiky skladovacího systému 

Poslední otázkou, která byla výše vzpomenuta, je otázka využití aktivních a pasivních 

prvků logistiky. Jedná se o rozhodování o využití vysokozdvižných vozíků, regálových 

systémů a regálů. (BARTOŠEK, 2015) 

Pro uskladnění a přesun produktů se bude využívat vysokozdvižných vozíků  

s předsunutými vidlicemi. (LIBOTOVSKÝ, 2015) U tohoto typu vysokozdvižných 

vozíků je důležité při uskladňování střešní krytiny mít na paměti rozsah pohybu 

vysokozdvižného vozíku při otáčení a vzít to do úvahy při rozmisťování střešní krytiny 

do skladovacích prostor. (BARTOŠEK, 2015)  

V pronajatém areálu, a ani v budoucnu v případě investice a tím výstavby vlastního 

skladu, se neuvažuje s nádrží na naftu (vlastní čerpací stanice na naftu). Z tohoto 

důvodu zde nebudou využívat vysokozdvižné vozíky na naftu, ale bude využívaný plyn 

PB. Ve skladu tedy budou vysokozdvižné vozíky na PB. (LIBOTOVSKÝ, 2015) 

Ve vnitřním skladu se využije regálový zakladač, který bude sloužit pro uskladnění 

nekeramických doplňků, které jsou umístěny v kartonech a upevněny na europalety. 

Regály budou tvořeny z pěti vrstev. Regálové zakladače jsou zvoleny s elektrickým 

pohonem. (LIBOTOVSKÝ, 2015) 
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3.2 Náklady související se založením distribučního skladu v Polsku 

Po definování požadavků na založení distribučního skladu je vhodné se zabývat 

finanční stránkou projektu.  

Pro zhodnocení výhodnosti projektu slouží porovnání současných nákladů na dopravu  

s náklady, které budou vynaloženy na uvedení distribučního skladu do provozu  

a při jeho samotném chodu. 

3.2.1 Náklady na dopravu 

Aktuální průměrná cena dopravy na jeden kilometr činí 28 Kč/km. Jedná se o celkový 

průměr nákladů za mezinárodní distribuci, nejsou rozlišované náklady za jeden kilometr 

v České republice a v Polsku. Dopravní společnosti pro účtování za mezinárodní 

přepravu v obou zemích nyní využívají stejnou cenu za jeden kilometr. V uvedené ceně 

za jeden kilometr dopravy jsou zahrnuté náklady na mýto. (LIBOTOVSKÝ, 2015) 

Podle dostupných informací a cenových nabídek od smluvních přepravců i od dalších 

dopravců na českém i polském trhu je možné zjistit, že v případě mezinárodní distribuce 

jsou ceny v přepočtu na jeden kilometr vyšší než ceny za jeden kilometr za vnitrostátní 

přepravu v jednotlivých zemích. Tento stav je daný i nákladem na mýto. 

(LIBOTOVSKÝ, 2015) 

Cena na jeden kilometr vnitrostátní dopravy v Polsku je dle cenových nabídek dopravců 

o 20% nižší než v případě mezinárodní dopravy z výrobního závodu přímo  

k zákazníkovi. Cena za jeden kilometr dopravy činí přibližně 25 Kč. Jedná se přibližně 

o snížení nákladů na přepravu střešní krytiny o 3 Kč za jeden kilometr. 

(LIBOTOVSKÝ, 2015) 

Doplňování střešní krytiny do distribučního skladu bude probíhat kontinuálně  

na základě uvolnění části skladové kapacity s přihlédnutím na očekávanou poptávku  

po jednotlivé produktové řadě. (LIBOTOVSKÝ, 2015) 

Do distribučního skladu se budou doplňovat produkty výhradně z výrobního závodu 

Hranice. Toto rozhodnutí bylo provedeno z ekonomického hlediska. Doprava produktů 

z výrobních závodů Šlapnice, eventuálně ze Stodu nebo Blížejova do Polska by výrazně 
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zvýšila cenu těchto produktů a na polském trhu by svou cenou nebyly 

konkurenceschopné. (LIBOTOVSKÝ, 2015) 

Kapacita skladu při rozloze sladovací plochy 10 000 metrů čtverečních je přibližně  

dva tisíce kusů palet střešní krytiny (LIBOTOVSKÝ, 2015). Což je přibližně  

6,59 procent z celkového počtu exportovaných palet produktů do Polska. 

3.2.2 Náklady na pronájem a investiční výstavbu skladovacích prostor 

Bodem v rámci posuzování nákladů, na založení a uvedení do provozu distribučního 

skladu, je posouzení výhodnosti nákupu a pronájmu pozemku, na kterém bude 

distribuční sklad vystavěn. 

Významným kritériem, které vstupuje do rozhodování mezi nákupem a pronájmem 

pozemků pro výstavbu distribučního skladu je plánovaná doba realizace projektu. Tato 

informace je důležitá pro zhodnocení realizovatelnosti projektu v zadaném čase, splnění 

všech formálních záležitostí pro uvedení do provozu. Termín zahájení provozu 

distribučního skladu je společností stanoven na 1. 1. 2016.  

Předpokládaný průměrný náklad na pronájem distribučního skladu dle výše uvedených 

kritérií je 400 000 Kč za měsíc. Jedná se o náklad za měsíční pronájem včetně režií. 

Rozloha skladovacích prostor odpovídá aktuální potřebě společnosti, činí 10 000 metrů 

čtverečních. (LIBOTOVSKÝ, 2015) 

Předpokládaná investice na výstavbu distribučního skladu je přibližně 50 000 000 Kč. 

Zahrnuje investiční náklady včetně nákladů za výkup pozemků, výstavbu. Rozloha 

skladových prostor v případě investiční výstavby činí 20 000 metrů čtverečních,  

bere v úvahu strategické cíle společnosti, které mají za cíl zvýšení obchodního  

podílu v Polsku do pěti let, proto se očekává větší potřeba kapacity distribučního skladu  

v budoucnu. (LIBOTOVSKÝ, 2015) 

Částky za pronájem i výstavbu distribučního skladu byly stanoveny expertním odhadem 

uvnitř společnosti TONDACH Česká republika s. r. o. na základě reálných cen  

na polském trhu a cenových nabídek v plánovaném místě výstavby. Sklad bude situován 

v blízkosti česko-polských hranic, mezi Katowicemi a Krakówem. 
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Umístění skladu bylo situováno do této oblasti převážně z důvodu blízkosti státních 

hranic a hlavních tras silniční sítě. Tím bude dosaženo zkrácení vzdálenosti  

od výrobního závodu v Hranicích k distribučnímu skladu na minimum a zároveň 

dosažení požadované rychlosti, bezpečnosti a dostupnosti přepravy střešní krytiny. 

(LIBOTOVSKÝ, 2015) 

Toto místo je výhodné i z dalšího hlediska, většina aktuálních dopravních tras prochází 

tímto bodem, takže dojde pouze k časovému nesouladu při přepravě produktů  

z výrobního závodu k zákazníkům. A zároveň k úspoře dopravních nákladů při využití 

dopravních firem, které nabízejí vnitrostátní přepravu v Polsku za nižší sazbu za jeden 

kilometr dopravy. Trasa expedičních kamionů bude převážně zachovaná.  

3.2.3 Náklad na materiálový zlom 

Další náklad, který souvisí se založením distribučního skladu, je zvýšení nákladů  

na materiálový zlom, což je způsobeno nutnou překládkou produktů a tím zvýšení rizika 

poškození keramické střešní krytiny. Tento náklad je možné kvantifikovat v procentech 

jako 0,4 procent obratu neboli tržeb. (LIBOTOVSKÝ, 2015) 

Vyčíslení nákladů na materiálový zlom, v případě, že by bylo v uplynulých letech 2012, 

2013 a 2014 využito distribučního skladu v Polsku pro export střešní krytiny, udává 

následující tabulka. 

Tabulka 6: Náklady na materiálový zlom 

Rok Tržby za exportované 

produkty [Kč] 

Náklady na materiálový 

zlom [Kč] 

2012 80 000 000 320 000 

2013 92 000 000 368 000 

2014 100 000 000 400 000 

 

3.2.4 Náklady na provoz skladu 

Pro plynulý provoz skladu je potřeba vynaložit další náklady, které souvisí s jeho 

samotným provozem. Jedná se o náklady na zaměstnance, média, spotřební materiál  

a podobně. 
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Pro obsluhu skladu bude potřeba 5 pracovníků, jejich mzdové náklady jsou 200 000 Kč. 

(LIBOTOVSKÝ, 2015) 

Další položkou nákladů na provoz skladu jsou média. Jedná se o náklady na elektrickou 

energii, plyn, vodné a stočné. Celkové náklady za média jsou 100 000 Kč. 

(LIBOTOVSKÝ, 2015) 

Náklady za spotřební materiál, telefony, bezpečnost a ochranu zdraví při práci činí  

100 000 Kč. (LIBOTOVSKÝ, 2015) 

Celkové měsíční náklady za provoz skladu, které musí společnost vynaložit jsou  

ve výši 400 000 Kč.  

3.2.5 Srovnání nákladů z hlediska vlastnictví skladových prostor 

Při porovnávání nákladů za pronájem a za investiční výstavbu distribučního skladu je 

vhodné posuzovat náklady při definování stejné rozlohy skladovacích prostor.  

V následující tabulce je uvedený náklad za skladování a dopravu střešní krytiny při 

ploše skladovacích prostor 20 000 metrů čtverečních.  

Měsíční náklad za pronájem skladovací plochy distribučního skladu o rozloze  

20 000 metrů čtverečních je 680 000 Kč. Uvedený náklad je včetně režií  

ve výši 400 000 Kč. (LIBOTOVSKÝ, 2015) Celkové roční náklady včetně režií  

za distribuční sklad jsou 8 160 000 Kč.  

Cena investiční výstavby distribučního skladu je společností odhadnutá  

na 50 000 000 Kč. Kromě této částky vznikají náklady na provoz skladu  

ve výši 400 000 Kč za měsíc. (LIBOTOVSKÝ, 2015) 

Tabulka 7: Srovnání nákladů z hlediska vlastnictví skladových prostor 

Položka Pronájem  Investiční výstavba 

Investice  50 000 000 Kč 

Pronájem 3 360 000 Kč/rok  

Náklady na provoz 4 800 000 Kč/rok 4 800 000 Kč/ rok 

Celkem roční náklady 8 160 000 Kč 4 800 000 Kč 
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Celkové roční náklady, které společnost vydá na provoz distribučního skladu v Polsku, 

jsou v případě investiční výstavby o 3 360 000 Kč nižší. 

Náklady na materiálový zlom a na dopravu jsou u obou variant vlastnictví skladovacích 

prostor shodné. 

 

3.3 Ekonomické zhodnocení přínosu ze založení distribučního skladu 

Jak již bylo řečeno výše, přínosy distribučního skladu jsou vyčíslitelné i nevyčíslitelné. 

Mezi vyčíslitelné přínosy můžeme zařadit snížení nákladů za dopravu střešní krytiny. 

Nevyčíslitelné přínosy zahrnují pozitivní hodnocení zákazníků v rámci zkvalitnění 

servisu, které zahrnuje zkrácení doby dodání a větší flexibilitu dodávek. Jako důsledek 

zkvalitnění servisu zákazníkům můžeme zařadit možné zvýšení podílu na polském trhu, 

což je pro společnost žádoucí. 

Příklad snížení dopravních nákladu ze založení distribučního skladu je možné znázornit 

na následujícím případu. Hodnoty pro následující výpočet jsou přibližné, zvoleny  

na základě dodaných informací ze společnosti TONDACH Česká republika s. r. o. 

Distribuční sklad bude umístěn v blízkosti česko-polských hranic, mezi Katowicemi  

a Krakóvem, což je přibližně ve vzdálenosti 180 km od výrobního závodu v Hranicích, 

odkud bude sklad zásobovaný. Umístění skladu a rozhodnutí o zásobování pouze  

z výrobního závodu v Hranicích je zvoleno z ekonomického hlediska. (LIBOTOVSKÝ, 

2015) 

Dle dodaných informací z výrobního závodu činí průměrné náklady na přepravu 

produktů v jednom kamionu do Polska 14 672 Kč. Jedná se o průměrný náklad  

na dopravu za roky 2012, 2013, 2014. Po vydělení průměrnou cenou za jeden kilometr 

je možné zjistit průměrnou vzdálenost přepravy střešní krytiny z výrobního závodu  

k zákazníkovi. Jedná se o 524 kilometrů,  tato vzdálenost nezahrnuje zpáteční cestu 

dopravce, zpáteční kilometry se standardně neplatí. 

Dalším kritériem pro výpočet nákladů za přepravu střešní krytiny je informace  

od pana Libotovského (vedoucího logistiky), že převážná většina produkce, která se 
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exportuje do Polska, je vyvážena do oblasti Krakówa. (2015) Protože sklad bude 

umístěn mezi Katowice a Kraków, předpokládejme, že expediční trasa není změněna 

využitím distribučního skladu. Jediný rozdíl je v překonání prostoru a času dopravy 

produktů k jednotlivým zákazníkům. (DRAHOTSKÝ, 2003) 

Tabulka 8: Úspora dopravních nákladů na jeden kamion 

Popis Hodnota 

Cena za 1 km mezinárodní dopravy [Kč] 28 

Cena za 1 km vnitrostátní přepravy  

v Polsku [Kč] 

25 

Průměrná vzdálenost k zákazníkovi  

z výrobního závodu [km] 

524 

Vzdálenost do distribučního skladu [km] 360 

Vzdálenost z distribučního skladu  

k zákazníkovi [km] 

164 

Náklad na dopravu bez využití 

distribučního skladu [Kč] 

14 672 

Náklad na dopravu s využitím 

distribučního skladu [Kč] 

14 180 

Úspora dopravních nákladu při využití 

distribučního skladu [Kč] 

492 

 

Na tomto jednoduchém příkladu lze lehce zobrazit možnou úsporu dopravních nákladů 

v případě využití distribučního skladu. Uvedený výpočet udává úsporu dopravních 

nákladů jednoho kamionu.  

Následující tabulka udává možnou celkovou úsporu dopravních nákladů při využití 

distribučního skladu v uplynulých letech 2012, 2013 a 2014.  
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Tabulka 9: Úspora dopravních nákladů na celý objem vývozu 

Popis Období Hodnota 

Počet expedičních kamiónů 

za rok 

2012 1 300  

2013 1 450  

2014 920  

Náklad na dopravu jednoho 

kamionu bez využití 

distribučního skladu [Kč] 

- 14 672 

Náklad na dopravu jednoho 

kamionu s využitím 

distribučního skladu [Kč] 

- 14 180 

Celkový náklad na dopravu 

bez využití distribučního 

skladu [Kč] 

2012 19 073 600 

2013 21 274 400 

2014 13 498 240 

Celkový náklad na dopravu 

s využitím distribučního 

skladu [Kč] 

2012 18 434 000 

2013 20 561 000 

2014 13 045 600 

Celková úspora dopravních 

nákladů při využití 

distribučního skladu [Kč] 

2012 639 600 

2013 713 400 

2014 452 640 

 

Kdyby již v letech 2012, 2013, 2014 používala společnost TONDACH Česká republika 

s. r. o. distribuční sklad, průměrně by uspořila 601 880 Kč za jeden rok, jak lze 

vypočítat z uvedené tabulky. Lze předpokládat, že výše úspory dopravních nákladů 

budou i v dalších letech podobné nebo i vyšší. 

Při využití distribučního skladu v Polsku dosahuje úspora z celkových nákladů  

na dopravu hodnoty 3,35 procent. 
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Graf 4: Předpokládaná úspora dopravních nákladů při využití distribučního skladu 

Celková úspora dopravních nákladů díky využití distribučního skladu se sníží z důvodu 

zvýšení nákladů na materiálový zlom.  

Tabulka 10: Úspora dopravních nákladů snížená o náklady na materiálový zlom  

(při využití distribučního skladu) 

Rok Úspora 

dopravních 

nákladů z využití 

distribučního 

skladu [Kč] 

Náklad na 

materiálový zlom 

[Kč] 

Úspora z 

distribučního 

skladu po zahrnutí 

nákladů na 

materiálový zlom 

[Kč] 

2012 639 600 320 000 319 600 

2013 713 400 368 000 345 400 

2013 452 640 400 000 52 640 

 

 

3.4 Náklady při změně obchodního podílu na polském trhu 

Strategickým cílem společnosti TONDACH Česká republika s. r. o. je zvýšení 

obchodního podílu na polském trhu z aktuálních 8 procent na 20 procentní podíl  
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do pěti let (LIBOTOVSKÝ, 2015). Což znamená zvýšení 2,5 krát aktuálně 

exportovaného množství do Polska. Množství exportované střešní krytiny je možné 

vyjádřit v počtu kamionů. Počet kamionů při osmiprocentním podílu na polském trhu  

je 920, dosáhnutím na požadovanou úroveň podílu, tedy dvacetiprocentní, je počet 

kamionů přibližně 2 300.  

3.4.1 Dopravní náklady  

Při zvýšení počtu expedičních kamiónů se zvýší náklad na přepravu střešní krytiny  

k zákazníkům, ale také dojde ke zvýšení úspory dopravních nákladů při využití 

distribučního skladu. 

Jestliže skutečně exportované množství střešní krytiny při osmi procentním podílu  

na polském trhu je 920 expedičních kamionů je možné každoročně snížit  

náklady na přepravu produktů k zákazníkům při využití distribučního skladu v Polsku  

o 3,35 procent z celkových dopravních nákladů, což je přibližná úspora 452 640 Kč  

za rok. Tak v případě zvýšení tržního podílu na polském trhu, které odpovídá 

strategickým cílům společnosti a zvýšení počtu expedičních kamionů na 2 300, je 

možné ročně snížit náklady na dopravu o 1 131 600 Kč při předpokladu zachování 

aktuálních cen za jeden kilometr přepravy (při přepravě do distribučního skladu  

i z distribučního skladu k zákazníkům v Polsku). 

Pro větší přehlednost uváděných hodnot v předchozím odstavci slouží následující 

tabulka. 

Tabulka 11: Předpokládaná roční úspora dopravních nákladů po změně obchodního 

podílu 

Položka Počet kamionů Předpokládaná roční 

úspora dopravních 

nákladů při využití 

distribučního skladu [Kč] 

Tržní podíl 8% 920 452 640 

Tržní podíl 20% 2 300 1 131 600 
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3.4.2 Náklady materiálového zlomu 

Se změnou exportovaného množství střešní krytiny se náklady na materiálový zlom 

obmění. Vypočítají se jako 0,4 procenta z tržeb. 

Tabulka 12: Předpokládané náklady materiálového zlomu po změně obchodního podílu 

Položka Tržby [Kč] Náklady materiálového 

zlomu [Kč] 

Tržní podíl 8% 100 000 000  400 000 

Tržní podíl 20% 250 000 000 1 000 000 

 

 

3.5 Celkové náklady na distribuční sklad 

Celkové náklady na distribuční sklad budeme rozlišovat z hlediska vlastnictví skladu, 

na náklady v případě pronájmu nebo v případě investiční výstavby. 

Při pronájmu jsou aktuálně jiné požadavky na velikost skladovacích prostor  

než při investiční výstavbě, která počítá s kapacitní rezervou na příští  

období při předpokládaném zvýšení poptávky a s dlouhodobou návratností investice. 

Proto je vhodné rozlišit celkové náklady i z hlediska plochy skladových prostor  

u pronájmu. Tento stav je způsobený tím, že velikost pronajímané plochy skladu se 

může v průběhu času měnit po dohodě s pronajímatelem, rozhodnutí o velikosti 

skladových ploch není dlouhodobějšího charakteru. (LIBOTOVSKÝ, 2015) 

3.5.1 V případě pronájmu 

Zvětšením skladovací plochy k pronájmu z 10 000 metrů čtverečních na 20 000 metrů 

čtverečních se náklady na pronájem zvýší pomocí koeficientu 1,7. Tento koeficient byl 

stanoven expertním odhadem uvnitř společnosti TONDACH Česká republika s. r. o. 

Náklady za pronájem skladovací plochy o rozloze 10 000 metrů čtverečních jsou 

odhadnuty na 4 800 000 Kč. (LIBOTOVSKÝ, 2015) 

Náklady na materiálový zlom jsou odhadnuty na 400 000 Kč při skladovací kapacitě  

o rozloze 10 000 metrů čtverečních a 1 000 000 Kč při rozloze 20 000 metrů 

čtverečních. (LIBOTOVSKÝ, 2015) 
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Náklady na dopravu jsou při současné potřebě skladovací kapacity o rozloze 10 000 

metrů čtverečních odhadnuté na 13 milionů Kč. Jedná se o náklad na dopravu při 8% 

podílu na polském trhu. (LIBOTOVSKÝ, 2015) 

Dopravní náklady při požadovaném podílu na polském trhu (20%), větší ploše 

skladovacích prostor (20 000 metrů čtverečních) a z toho plynoucí větší potřeby 

doplňování zásob do skladu, jsou odhadnuté na 22 milionů Kč. Přepočtené dopravní 

náklady na jeden kamion se sníží z důvodu větší efektivity řízení dopravy, která je 

způsobená větším objemem skladu a větším objemem prodeje. (LIBOTOVSKÝ, 2015) 

Tabulka 13: Celkové roční distribuční náklady na distribuční sklad v případě pronájmu 

Položka Plocha skladu 10 000 m
2
 Plocha skladu 20 000 m

2
 

Milion Kč / rok  Milion Kč / rok 

Pronájem včetně režií 4,8 8,16 

Náklady na materiálový zlom 0,4  1  

Průměrné náklady na 

dopravu 

13  22  

Celkové distribuční náklady 18,2 31,16 

 

3.5.2 V případě investiční výstavby 

Předpokládaný náklad na investiční výstavbu činí 50 000 000 Kč. 

Tabulka 14: Celkové roční distribuční náklady na distribuční sklad v případě investiční 

výstavby 

Položka Milion Kč/ rok 

Režijní náklady 4,8  

Náklady na materiálový zlom 1 

Průměrné náklady na dopravu 22 

Celkové roční náklady bez investičního 

nákladu 

27,8 
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3.4.3 Srovnání nákladů na distribuční sklad z hlediska vlastnictví skladu 

Při srovnání ročních nákladů na distribuční sklad v Polsku vychází v současné době 

nejvýhodněji varianta pronájmu skladových prostor o rozloze 10 000 metrů čtverečních. 

Tato varianta přináší společnosti splnění aktuálních požadavků na rozlohu skladovacích 

prostor a zároveň možnou variabilitu rozlohy skladu v krátkém časovém období  

po dohodě s pronajímatelem. 

 

3.6 Porovnání celkových nákladů a přínosů ze založení distribučního 

skladu 

Při posouzení výhodnosti založení distribučního skladu je důležité brát v úvahu nejen 

zvýšení nákladů, ale i očekávané přínosy ze změny systému distribuce. 

Nákladům na provoz a vyjádřením expedičních nákladů se věnovala předchozí kapitola, 

kde jsme zjistili, že dojde ke zvýšení celkových nákladů, při přepravě střešní krytiny  

k zákazníkovi, i v případě snížení dopravních nákladů na jeden kilometr. 

Celkové roční náklady na dodání objednaného zboží k zákazníkovi se zvýší. I když by 

se mohlo na první pohled zdát, že tato situace je pro společnost nevýhodná, je vhodné se 

na situaci podívat komplexněji. 

Zvýšením nákladů na založení distribučního skladu je docíleno zkvalitnění servisu 

zákazníkům. Proto můžeme předpokládat, že to povede k většímu zájmu ze strany 

zákazníka o střešní krytinu právě od společnosti TONDACH Česká republika s. r. o., 

zvýší se prodej, který povede ke zvýšení obratu a zároveň ke zvýšení obchodního podílu 

společnosti na polském trhu se střešní krytinou. 

Při zvýšení obchodního podílu na polském trhu bude naplněn strategický cíl společnosti 

a zároveň přinese podniku vyšší návratnost investice a z toho plynoucí zisk.  
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ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce bylo zhodnocení přínosu ze založení nového distribučního 

skladu v Polsku společnosti TONDACH Česká republika s. r. o. Protože distribuční 

sklad zatím není uveden do chodu, není možné posoudit reálné dopady ze založení 

distribučního skladu, pouze předpokládat aktiva. Uvedení do provozu je naplánované na 

leden 2016. 

V teoretické části byly objasněny základní pojmy z oblasti logistiky a projektového 

řízení, ty byly načerpány především z odborné literatury zabývající se touto tematikou. 

V rámci analytické části byly představeny základní informace o koncernu TONDACH, 

informace o výrobním závodu v Hranicích a přepravě produktů do Polska.  

V poslední části bakalářské práce byly objasněny jednotlivé požadavky na distribuční 

sklad, vyjádření předpokládaných distribučních nákladů a očekávané přínosy  

ze založení skladu. Pro společnost TONDACH Česká republika s. r. o. je pro splnění 

současných požadavků na skladovací prostory nejvýhodnější varianta pronájmu 

skladových prostor, a to o rozloze 10 000 metrů čtverečních.  

V průběhu práce bylo zjištěno, že změna distribučního systému bude mít pro společnost 

pozitivní vliv. Hlavním cílem společnosti TONDACH Česká republika s. r. o. je 

stabilizace a upevnění pozice na polském trhu. Toho bude dosaženo zkvalitněním 

servisu zákazníkům, který je důsledkem založení distribučního skladu. 

Společnost TONDACH Česká republika s. r. o. očekává zvýšení zájmu zákazníků 

pomocí aplikace tohoto řešení do provozu i za cenu zvýšení investic. Pokud nebude 

dosaženo plánovaného tržního podílu na polském trhu, je společnost ochotna podpořit 

prodej pomocí různých forem podpory prodeje a pomocí toho dosáhnout  

strategického cíle. 
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