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ANOTACE 

Diplomová práce je zaměřena na problematiku logistické koncepce ve velkoobchodní 

organizaci XYZ s.r.o. Teoretická část je zaměřena na logistiku a představení 

společnosti. V praktické části jsou tyto poznatky využity pro analýzu současného stavu 

společnosti s cílem optimalizace logistického systému materiálových a informačních 

toků.  Závěrečná část je věnována návrhům a jejich realizaci. 

 

 

 

 

ANNOTATION 
 

The thesis is focused on logistics concepts in the wholesale organization XYZ Ltd. The 

theoretical part is focused on the logistics and performance of the company. In the 

practical part of this knowledge is used to analyze the current state of society in order to 

optimize the logistics of material and information flows. The final section is devoted to 

proposals and their implementation. 
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Úvod  

 
 

Pro rozvoj podnikání, zejména malých a středních společností je důležitý její zdravý 

vývoj. V dnešní době je typické, že se požadavky zákazníků a dodavatelů přizpůsobují a 

mění vlivem konkurenčních společností. Proto společnost musí tyto změny předvídat a 

být připravena umět reagovat přizpůsobením a změnami v plánování, organizování a 

řízení společnosti.  

 

Jedním z důležitých pilířů prosperující společnosti je logistika, která má své strategické 

postavení ve společnosti. I v logistice je důležité v dnešní době hledání úspor a proto i 

v této části platí pravidlo, že pokud ve společnosti logistika dobře funguje, přináší 

společnosti velkou efektivitu a pokud ne, přináší společnosti velké výdaje. Proto by 

společnost měla klást velký význam této části a dokonale propojit externí i interní 

logistiku. Zabývat se hmotnými a informačními toky a to v rámci společnosti, ale i jeho 

okolí.   Logistický systém klade důraz od počátečního nakupování materiálu, zajištění 

výroby, dopravy i skladování, až ke konečnému vyexpedování, prodeji a uhrazení zboží 

zákazníkem.   

 

Smyslem distribuce logistiky je zajistit přesun zboží k zákazníkovi tak, aby spotřebitel 

mohl zakoupit potřebné zboží v geograficky vhodném místě, ale také v potřebné kvalitě 

a ceně. Velkoobchod a maloobchod patří mezi významné subsystémy vnitřního 

obchodu a výrazně ovlivňují svojí nabídkou konečného spotřebitele. Moloobchodníci 

získávají zboží a výrobky od výrobců přes jejich vlastní distribuci. Naproti tomu 

velkoobchodníci nakupují výrobky přímo od výrobců, které potom prodávají zpět svým 

vlastním zákazníkům, kterými jsou maloobchody. Dopravují své výrobky a zboží do 

distribučních center, nebo přímo do maloobchodních prodejen. Velkoobchod spojuje 

maloobchod a výrobce.          

 

Velkoobchod zajišťuje systém skladů, ze kterých odebíráme produkty ve velkém 

množství. Uskladňují velké množství zásob, které následně prodávají maloobchodům.    

Velkoobchod zajišťuje široké spektrum výrobků od jednotlivých výrobců a vyrovnává 

časový rozdíl mezi výrobou spotřebou statků. Poskytuje širokou nabídku produktů 
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maloobchodům. Poskytují informace o výrobcích a dokončují některé operace spojené 

s výrobky, jako např. balení. Pomáhají s propagací výrobků a poskytují dopravní služby 

maloobchodům. Velkoobchod má velký význam pro maloobchody, protože jim může 

poskytnout množstevní slevy, širokou nabídku zboží, zajištění dopravy. Pomáhají také 

při absenci skladů u maloobchodů, či poskytnutí dopravy, logistiky nebo manipulační 

techniky.     

 

Ve své diplomové práci se věnuji problematice zásobovací logistiky ve firmě XYZ, 

s.r.o. Jedná se o obchodní společnost, která se zabývá velkoobchodem s drogistickým 

zbožím. 
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1 VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE 

Cílem mé diplomové práce je návrh logistické koncepce ve velkoobchodní organizaci se 

zaměřením na optimalizaci materiálových a informačních toků. Od tohoto cíle jsou 

odvozeny dílčí cíle a hypotézy mé diplomové práce. 

Na základě provedené analýzy současného logistického systému společnosti odhalím 

slabé stránky a nedostatky a navrhnu způsob řešení, jehož cílem bude zlepšení systému 

logistiky ve společnosti se zaměřením na logistické náklady a jejich optimalizaci. 

Pro naplnění cílů diplomové práce provedu teoretická východiska problematiky 

logistiky, kde upřesním pojem zásob ve společnosti a jejich řízení. Teoretická část je 

čerpána z dostupné odborné literatury. Na základě nastudování teoretických poznatků se 

zaměřím na analyzovanou společnost, ve které představím společnost s její historií, 

současným postavením na trhu, vizí a zaměřením na zákazníky a dodavatele. K této 

oblasti vypracuji SWOT analýzu, která pomůže odhalit silné a slabé stránky společnosti 

a také příležitosti a hrozby společnosti. 

Praktická část diplomové práce je zaměřena na logistický systém společnosti se 

zaměřením na slabé stránky společnosti a nedostatky, které jsou aktuální pro danou 

společnost. Po analýze současného stavu se pokusím navrhnout aktuální způsob řešení 

daného problému, který bude nápomocen společnosti k optimalizaci logistických 

nákladů, snížení nákladů na skladování a v neposlední řadě materiálové vazby na 

zákazníka. 

Závěrečnou částí diplomové práce je shrnutí poznatků získaných při analýze logistické 

koncepce ve velkoobchodní organizaci a návrh řešení, podložený výsledky analýzy. 
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Dílčím cílem této diplomové práce je za pomocí provedené analýzy součastného stavu 

společnosti odhalit slabé stránky a nedostatky, navrhnout možné varianty řešení, které 

by vedli k optimalizaci materiálových a informačních toků obchodního standardu. 

 

Dílčí cíle diplomové práce: 

- Analyzovat současný stav společnosti; 

- Zaměřit se na slabé stránky a nedostatky; 

 

Navrhnout optimalizačního řešení: 

- V oblasti řízení zásob informačním systémem, výběru a hodnocení dodavatelů a 

odběratelů. Navrhnout koncept a systém pro výběr a hodnocení dodavatelů; 

- V oblasti vybavení skladů, navrhnout návrhy a zlepšení vedoucí k efektivnosti 

práce; 

- Navrhnout automatickou evidenci zásob společnosti v podobě návrhu zavedení 

čárových kódů pro společnost; 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

 

Tato část diplomové práce je zaměřena na teorii, kde blíže upřesním pojem zásob ve 

společnosti a jejich řízení. Budu se zabývat analyzováním logistických zásob, strategií a 

jejich teoretickými základy, které použiji ve své praktické části diplomové práce. 

 

2.1 Logistika 

 

Obsahem logistiky v moderním pojetí je komplexní a integrální řízení veškerého 

materiálového toku podnikem, včetně tokou od dodavatelů k odběratelům a příslušného 

doprovodného informačního toku. Základním úkolem nákupní logistiky je zabezpečit 

odpovídající lokální disponibilitu potřebného materiálu v době potřeby s vynaložením 

co nejnižších nákladů a při optimální vázanosti prostředků v zásobách. (17) 

 

Mezi hlavní logistické služky zahrnujeme následující soubory aktivit: dopravu, 

překládku a manipulaci, skladování v nejširším slova smyslu, balení, vychystávání, 

distribuci na místa potřeb, přípravu, úpravu a kompletaci dodávaného materiálu, 

zajišťování příslušného souboru informací, které předcházejí, provázejí a následují po 

vlastním hmotním toku včetně evidence a kontroly. Nákupní logistika je v moderně 

řízeném podniku důležitou složkou poskytující vnitropodnikovým spotřebitelům 

komplexní servis.   

 

Moderní nákup vyžaduje moderní pojetí logistiky. Ta sleduje tzv. logistické řetězce, 

kterými rozumí posloupnost navazujících , navzájem sladěných logistických systémů či 

podsystémů, kterými procházím materiálový tok. Důležité je přim sladění míst styku, 

která vznikají na hranicích mezi sousedními systémy či subsystémy v logistickém 

řetězci, např. mezi vnější přepravou, přejímkou, skladem, přípravnou materiálu, 

rozvozem na místa potřeb apod. i když systémy přesně stanovených časů, např. systém 

Just-inTime, snižují rozsah skladovacích procesů, nelze toho dosáhnout v plném 

rozsahu a u všech míst styku. Proto musí vedení společnosti rozhodovat optimálním 

řešení manipulačního a skladovacího systému, což se týká toku materiálu ve čtyřech 

hlavních fázích: 
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- ve vnější meziobjektové dopravě; 

- ve vnitrozávodové manipulaci; 

- ve skladovém a obalovém hospodářství; (17) 
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2.1.1 Cíle logistiky 

    

Základním cílem logistiky je uspokojování potřeb zákazníků. Dodávky a služby spojené 

s těmito výkony musí být uskutečňovány na požadované úrovni s minimálními náklady. 

Splnění tohoto cíle je možno sledovat ze dvou pohledů a to výkonového a 

ekonomického.  

Výkonový cíl: 

- Požadované množství materiálu a zboží musí být ve správném množství, druhu a 

kvalitě na správném místě a ve správný čas; 

Ekonomický cíl: 

- Zabezpečuje zajištění těchto služeb s přiměřenými náklady, které jsou vzhledem 

úrovni služeb minimální; 

Cíle podnikové logistiky rozdělujeme také z pohledu vnějších a vnitřních cílů. 

 

Do vnějších logistických cílů, které se zaměřují na uspokojování potřeb zákazníků patří: 

- Zvyšování objemu prodeje (nikoliv výroby); 

- Zkracování dodacích lhůt; (krátké dodací lhůty); 

- Zlepšování spolehlivosti a úplnosti dodávek ; 

- Zlepšování pružnosti logistických služeb - flexibility; 

 

Do vnitřních cílů logistiky, které se orientují na snižování nákladů (při dodržení 

vnějších cílů) patří zaměření na snížení nákladu: 

- Na zásoby; 

- Na dopravu; 

- Na manipulaci a skladování; 

- Na výrobu; 

- Na řízení apod.; 
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 prioritní       sekundární 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 1: Cíle podnikové logistiky 

Zdroj: vlastní zpracování dle (15)  

 

 

 

2.1.2 Skladové hospodářství 

 

Z hlediska útvaru nákup je důležité skladové hospodářství. Jeho úkolem je správa 

skladu a řízení průběhu skladovacího procesu. Důležitým je rozhodování o skladových 

kapacitách. K tomu se musí provést nejdříve analýza materiálového toku, přičemž je 

nutno identifikovat počet druhů skladovaných výrobků, způsoby jejich balení, objemy 

jejich zásob, specifickou hmotnost, požadavky na balení výrobků pro distribuci ze 

skladu apod. Dále je nutné přesně specifikovat funkce skladu, tj. především požadavky 

na příjem výrobků do skladu, typy dopravních prostředků, které budou zboží 

manipulovat a přepravovat, způsob vykládky, požadavky na třídění a uskladnění zboží. 

 

Pro skladové hospodářství moderního podniku je důležité uplatnění moderních systémů 

technologie přepravy, manipulace a skladování. Většinou se zde projevuje snaha 

integrovat tyto systémy tak, aby to přineslo snížení nákladů, zrychlení procesů, zvýšení 

jejich spolehlivosti, snížení nároků na zásoby a skladovacích prostor a pokud možno 

univerzální návaznost. To se týká především paletizace a kontejnerizace, výškového 

skladování, balení výrobku apod. 

 

CÍLE PODNIKOVÉ 

LOGISTIKY 

VNĚJŠÍ CÍLE 

VÝKONOVÁ SLOŽKA EKONOMICKÁ SLOŽKA 

VNITŘNÍ CÍLE 
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Kromě protokolu v oblasti přepravních a manipulačních médií (např. palety, kontejnery) 

se projevuje pokrok i ve skladech. Jsou zde používány spolehlivé a výkonné typy 

vozíků s mnoha variacemi pro různé skladové a manipulační systémy. Jsou budovány 

automatizované sklady, kde se používají regálové zakladače a soubory dopravníkových 

tratí s automaty pro následnou manipulaci a balení. Rozvoj v posledním období 

zaznamenala i doprava: výrazně se zvýšily technické, ekonomické a kapacitní 

parametry rozmanitých typů dopravních prostředků. Posílala se potrubní doprava, lodní 

doprava a těžká silniční doprava s využitím těžkých kamiónů s tahači a návěsy.  

 

Ve skladovém hospodářství je závažným směrem budování automatizovaných skladů. 

Tato automatizace se musí provádět postupně, tj. od vysokého stupně mechanizace přes 

automatizaci dílčích procesů k ucelenější automatizaci. Jako technické prostředky se pro 

automatizaci skladů hodí nejen regálové zakladače pro výškové skladování, ale i různé 

typy vysokozdvižných vozíků, které mohou zakládat palety i do značných výšek. Jde 

např. o různé typy indukčních vozíků, které mohou být řízeny pracovníky pomocí 

tlačítek, případně ústředním počítačem, který sleduje postup práce a řídí pohyb mezi 

jednotlivým úseky skladů. 

 

Pokud jde o stavební řešení výškových skladů, uplatňuje se takové, při němž regály 

tvoří nosnou osu konstrukce střechy. Výškové sklady jsou zpravidla automatizované. 

V moderních skladech se uplatňují zejména spádové regály, dopravníkové systémy 

ovládané elektronicky,, paletizační a depaletizační automaty (robotizace) a dispečinky 

vybavené světelnými kontrolními a ovládacími panely. (17) 

 

 

2.1.3 Obalové hospodářství 

 

Pokud jde o obalové hospodářství, racionalizace vyžaduje komplexní řešení, a to od 

výroby přes balení až po expedici. Předpokladem zvýšení technické a ekonomické 

úrovně výrobků je balení do vhodných obalů a obalového materiálu a použití 

odpovídající techniky balení. Pokud jde o balící materiály, je důležitá výroba 

velkoplošných materiálů a lepenky, výroba obalů z pocínovaného plechu, fólií z plastů a 
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fixních materiálů. Velká pozornost je věnována ekologickým otázkám. V tomto směru 

jsou na výrobce kladeny stále přísnější požadavky (např. se musí postarat o likvidaci 

opotřebovaného výrobku). (17) 

 

 

2.1.4 Strategie řízení nákupu 

 

V podmínkách tržní ekonomiky je nutno věnovat zvýšenou pozornost strategickému 

řízení i v nákupu. Bez vlastních dlouhodobějších nákupní strategie se podnik dostává do 

vleku vnitřních a vnějších tržních partnerů. Východiskem pro tvorbu marketingového 

strategického projektu nákupu je situační analýza s navazující dlouhodobější predikcí a 

syntézou uzlových problémů, které umožňují přejít k vlastní marketingové strategické 

projekci inovací nákupu. Obsah strategického dokumentu nákupu se orientuje na 

stěžejní suroviny, materiály a výrobky (komodity) a jejich dodavatele, tzn. na ty, které 

nejvýznamněji ovlivňují náklady, kvalitu výrobků a v souhrnu pak finální ekonomické 

výsledky podniku, a to v dlouhodobějším horizontu. 

 

Podle toho, jaké cíle mají ve strategickém programu prioritu, lze uvést tyto specifické 

strategické varianty: 

 

- strategie plného (plně garantovaného, bezpodmínečného) uspokojování potřeb; 

- strategie minimálních nákladů; 

- strategie zrychlení obrátky zásob; 

- strategie maximální materiálové hospodárnosti; 

- strategie minimalizace rizika nekrytí potřeb; 

- strategie relativně vysokých pojistných zásob  

- strategie pružné kombinace více dodavatelských zdrojů; 
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2.1.5 Strategie řízení zásob 

 

Dobré řízení zásob ovlivňuje podstatnou měrou zlepšení hospodářského výsledku. 

Efektivní řízení zásob je doplněno metodami plánování, řízením logistického procesu 

jako jediného integrálního systému. Jedná se o činnosti počínaje od poskytování surovin 

k cílovému, konečnému spotřebiteli. 

 

„Jak přítomnost zásob v okamžiku, kdy není poptávka, tak nepřítomnost zásob 

v okamžiku, kdy existuje poptávka, vede ke konkurenční nevýhodě a tím i zvýšení 

nákladů či ztrátám příjmů z prodeje. Vždyť nemožnost dodat včas způsobuje zbytečné 

přídavné dopravní náklady a může vést ke ztrátám prodejů či zákazníků. Veškeré 

marketingové úsilí může být zmařeno, případně narušeno špatným dodáváním.“ 

(6,str.26) 

 

Strategie udržování zásob je především v důležitém rozpojení přísunu a odsunu zboží na 

určené místo v tzv. materiálovém toku. Zásoby se rozpojují na dva dílčí procesy 

materiálového toku, které po sobě následují a získávají určitou vzájemnou nezávislost. 

Mezi tyto procesy patří: 

- Nákup  

- Výroba 

- Expedice 

- Doprava apod. 

 

Z tohoto přístupu je možno definovat pět podtříd rozpojovacích zásob podle 

specifičnosti funkce, kterou plní, nebo důvodů, z kterých vznikly a to: 

- obratová zásoba; 

- pojistná zásoba; 

- zásoba pro předzásobení; 

- vyrovnávací zásoba; 

- zásoba v logistickém kanále; (6) 
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Obratová zásoba  

 

Obratová zásoba bývá označována jako běžná zásoba. Pro společnost je ekonomičtější 

výrobky objednávat, vyrábět nebo expedovat v dávce. Množství v jednotlivých 

sjednávacích dávkách je větší, než přímá spotřeba. „Při více či méně rovnoměrném 

odbytu je průměrná obratová zásoba rovna polovině kupovaného, resp. u výroby 

objednávaného a vyrobeného množství. Průměrná zásoba je funkcí velikostí dodávky 

„Q“. S obratovými zásobami se setkáváme takřka u všech prvků materiálového toku.“ 

(6, str.27) 

 

Pojistná zásoba 

 

Účelem pojistné zásoby je zachycovat jak výkyvy v poptávce během dodací lhůty 

objednávaného prvku, tak kolísání v dodací lhůtě. Můžeme ji charakterizovat jako  

přídavnou  zásobu, která se udržuje vedle obratové zásoby. Průměrná velikost zásoby je 

určena součtem obratové zásoby a pojistné zásoby. 

Z Zp
Q


2
 

Jako měrnou jednotku lze použít rychlost obratu zásoby, která vyjadřuje, kolikrát se 

zásoba za rok spotřebuje dle vztahu roční spotřeby, průměrné zásoby. (2) 

 

Zásoba pro předzásobení 

 

Která se vytváří k vyrovnání předvídatelných výkyvů v přísunu a odsunu. Je to možno 

chápat jako kolísání v důsledku uzavření firmy v době dovolených, podpory prodeje, 

sezónních jevů apod. Pro předzásobení se mají vyrábět především ty materiálové prvky 

(komponenty, hotové výrobky), které vyžadují úzkoprofilovou kapacitu. (2) 

 

Vyrovnávací zásoba 

 

I v případě, kdy přísun a odsun probíhá poměrně synchronně, přesto může mezi těmito 

dvěma toky docházet k malým výkyvům. Z tohoto důvodu se vytvoří malá vyrovnávací 
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zásoba pro zachycení těchto malých nepředvídatelných výkyvů. Např. k zachycení vlivu 

nekvalitních materiálových Prošků během výrobního procesu, aby se zabránilo 

postojům práce linek, práce úzkoprofilových strojů apod. 

 

Zásoba v ligistickém kanále 

 

Jsou to materiálové prvky (ve všech jeho podobách), které se nachází ve vstupním a 

výstupním „potrubí“. Je to zboží, které již má své určení, dosud nebylo vyexpedováno, 

resp. dosud nedošlo.  

 

Dopravní zásoba 

 

Výrobní proces i fyzická distribuce vyžadují dopravu výrobků a materiálů, často 

vícenásobně, jednak mezi podniky a sklady, jednak mezi skaldy a zákazníky. Všechny 

tyto materiálové prvky, které jsou na cestě z Jenofo místa do druhého, jsou označovány 

jako dopravní zásoba, která závisí na velikosti dopravní dávky a na dopravním čase. (6) 

 

 

2.1.6 Strategie plánování potřeby materiálu 

 

Uvážíme-li, že jestliže se vyrábí složitý výrobek, u kterého se zčásti používají stjené 

společné součásti, ale také se používají jedinečné části a dále se může měnit typ, počet 

kusů a že jsou nezbytné i různé součásti pro opravy a prodej náhradních dílů a současně 

může existovat či existuje větší či menší zásoba všech potřebných dílů, dodavatelé mají 

různé dodací lhůty a kladou jiné podmínky na velikost objednávky, pak je možno získat 

jistou představu o rozsáhlosti a složitosti plánování potřeby materiálu (Material 

Requirements Planning-MRP).  

 

Tato technika má původ v montážním průmyslu, kde se vyskytuje 50 až 10.000 položek 

na výrobek, a kde celkový počet evidovaných položek někdy překračuje 100.000. při 

takových obrovských počtech součástí už ruční propočet potřeby dílů pro plánované 

nebo objednané konečné výrobky není možný. Při uvažování všech relevantních prvků 
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porpočátáv plánování potřeby materiálu potřebu materiálu pro každou součást v čase 

(tzn. za den) spolu s okamžiky, kdy tyto objednávky musí nebo by měly být umístěny u 

dodavatelů, stejně tak i jejich velikosti. 

 

Princip MRP spočívá v hledání rovnováhy mezi potřebou a jejím pokrytím (zásobou), 

aby velikost zásob mohla být co nejnižší. S růstem sortimentu a zejména počtu obalů si 

už sotva lze představit také procesní průmysl bez MRP. 

 

Požadované vstupy: 

 

- Hlavní výrobní plán nebo podnikový výrobní plán; 

- Kusovníky nebo receptury; 

- Zásoby (volné zásoby a otevřené objednávky a příkazy); 

- Plánovací činitelé nebo parametry: 

o velikost dodávky; 

o průběžné doby; 

o pojistná zásoba; 

o procento odpadu resp. zmetků; 

 

Podstatný význam má přesnost údajů, jistota, že základní údaje jsou správné. Náklady 

na zpracování MRP jsou vysoké a přijdou na zmar, ukáže-li se, že údaje o velikosti 

zásob jsou nepřesné, dodací lhůty nesouhlasí, velikostí objednacích dodávek nejsou 

aktualizovány nebo predikce poptávky jsou příliš nejisté. 

 

Propočet potřeby materiálu     

 

Propočet sám není složitý. Problém však spočívá jedna v hromadnosti, jinak ve 

shromažďování potřebných a správných údajů před každým propočtem. 
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Výstup z plánování potřeby materiálu 

 

MRP vykazuje tři hlavní formy výstupu: 

- Informace týkající se řízení zásob – výstup udává, že musí být vydán příkaz pro 

výrobu nebo umístěna objednávka u dodavatele; 

- Informace týkající se  sledování priorit – výstup udává, že otevřené příkazy či 

objednávky musí být přeplánovány, či stornovány; 

- Informace týkající se kapacit – výstup ve formě plánových příkazů slouží jako 

výstup pro plánování potřeby kapacit; 

 

Produkty pro řízení materiálových toků 

 

Propočty potřeby materiálu se všude provádějí pomocí výpočetní a komunikační 

techniky. Softwarové vybavení pro tento účet je dostupné. V praxi je výběr určován 

specificky požadovanými jemnostmi, vybavením a možnostmi okolních funkcí (řízení 

zásob, nákupu, ovládání rozpracované výroby, finančními možnostmi). 

Aplikovatelnost MRP závisí na typu podniku, šíři sortimentu, rozsahu činností a řadě 

organizačních podmínek. Podnik potřebuje jistou minimální zralost informací, jistou 

minimální úroveň přesnosti údajů, vysokou míru znalostí a pochopení požadavků 

propočtu potřeby materiálu ve všech funkcích organizace (vývoj výroba, prodej, nákup 

atd.). (6) 

 

 

2.1.7 Strategické nákupu 

 

Strategie nákupu patří mezi nejdůležitější aktivity společnosti. Základní funkcí nákupu 

je efektivnost v rámci zabezpečení základních, pomocných a obslužných výrobních i 

nevýrobních procesů všemi zdroji. Pokud je tato základní funkce strategie nákupu 

splněna, vede k efektivnosti nových přístupu, metod a pojetí celého nákupního 

managementu. 
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„Nákup podniku lze charakterizovat jako soubor činností podniku souvisejících se 

stanovením potřeb maršálových zdrojů na zabezpečení předmětu činnosti podniku a 

spojených s jejich obstaráváním, dopravou, příjmem, distribucí vstupů (jako je skladové 

hospodářství), řízením zásob a případnou jejich úpravou před předáním do výroby, 

kontrolou a reklamací nekvalitních vstupů. Těmito činnostmi jsou zabezpečovány 

materiálové vstupy do reprodukčního procesu v požadovaném množství, kvalitě, 

sortimentu a čase, s respektováním kriteria optimálnosti v podobě minima nákladů 

vyplývajících z procesu obstarávání a skladování materiálů.“ (6, str.18) 

 

Realizace nákupu 

 

Při realizaci nákupu jsou důležitá tři kritéria, kterými jsou: 

- Přijetí a příprava pracovních sil je úkolem personálního oddělení; 

- Pořízení finančních prostředků (pořízení kapitálu) přísluší finančnímu oddělení 

podniku; 

- Nákup materiálu (surovin, materiálu, komponent), nářadí a zboží se uskutečňuje 

prostřednictvým nákupního (zásobovacího) oddělení. Rozhodování o pořízení 

hmotného investičního majetku, který má podnik dlouhodobě k dispozici a které 

vyvolává vysoké pořizovací náklady, jako např. pozemky pro podnikání, strojní 

zařízení, si zpravidla vyhrazuje vedení společnosti; 

 

Formy nákupu 

 

Formy nákupu lze rozdělit do těchto kategorií: 

- Přímého nákupu 

- Leasingu 

- Pronájmu 

 

Přímý nákup je charakterizován platbou ve formě jedné splátky, nebo ve více splátkách. 

U leasingu je většinou finální částka vyšší, ale výhodou je, že společnost nemusí 

disponovat s náhlými vysokými náklady. U pronájmu se jedná většinou o kratší časové 

období. 
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Cíle nákupu 

 

Dosažení tohoto cíle v souladu s ekonomickými kritérii efektivnosti předpokládá: 

- Identifikaci potřeby materiálových toků  

- Optimalizaci zdrojů pro uspokojování potřeb;  

- Uzavírání smluv, sledování realizace, projednávání změn v potřebách i 

odchylkách dodávek. 

- Sledování a regulování zásob a zabezpečování efektivního využití  

- Flexibilitu realizace při ohrožení; 

- Zajišťování kvality materiálových toků; 

- Zdokonalování informačního systému; 

- Zajištění přípravy, výdeje a přísunu na místo spotřeby; 

- Personální zabezpečení. (6) 
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2.2 Logistické technologie 

 

Pojem logistické technologie ukrývá optimální uspořádání operací do dílčích relativně 

ustálených procesů, které zahrnují především řešení materiálových systémů a řízení 

jejich toků jako např. skladování, přeprava, vyzvednutí materiálu, dodávka materiálu  

od dodavatele na jednotlivá pracoviště, apod. Úkolem je dosažení maximální logistické 

výkonnosti systému při minimálních nákladech spojených s těmito operacemi a 

činnostmi. (2) 

 

Pomocí vhodných metod přístupu a řídících procedur v logistických systémech je 

snahou vybrat a uspořádat jednotlivé operace tak, aby optimálně fungovaly. Musí být 

zajištěna zákazníky požadovaná úroveň logistických služeb s co nejnižšími náklady, 

nebo při stanovené výši nákladů dosáhnout maximální úrovně poskytovaných služeb. 

Tento sled procesů, úkonů a operací uspořádaných do dílčích ustálených procesů 

označujeme jako logicistické technologie. 

 

Seznam nejdůležitějších technologií: 

- Just in Time; 

- Kanban; 

- Quick Responde; 

- Efficient Consumer Response; 

- Hub and Spoke; 

- Gross-dockong; 

- Koncentrací skladovací sítě; 

- Kombinovanou přeprava; 

- Automatickou identifikací; 

- Počítači integrované technologie přípravy a řízení výroby i oběhu; 

- Komunikační technologie; (15) 
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2.2.1 Just in Time 

 

Představuje jednu z nejznámějších technologií, která vznikla v Japonsku a USA v 80. 

letech. Jedná se o systém řízení zásob, kdy je poptávka po materiálu nebo polotovaru 

uspokojena v přesně dohodnutých a dodržovaných termínech, „právě včas“ a to podle 

potřeby odběratele.Princip systému je založen na dodávání malých množství, ale velmi 

často v co nejzazším termínu. Výsledkem je minimální pojistná zásoba a návaznost. 

 

JIT je lepší vnímat jako filosofii odstraňování ztrát a neustálého zlepšování. 

Nepředstavuje pouze konkrétní techniku. Snaha je o eliminaci všech procesů v rámci 

celého řetězce, které nemají žádnou přidanou hodnotu (na rozdíl od technologie Just in 

Case, u které jsou udržovány velké zásoby). 

 

Při zavádějí JIT musí být splněny následující předpoklady. 

 

 odběratel představuje hlavní dominantní článek, 

 přepravu zajišťuje kvalitní dopravce, který je spolehlivý a přesný, 

 funkčně dokonalý informační systém mezi všemi zúčastněnými, který poskytuje 

podklady pro plánování, sledování a operativní řízení vzájemně souvisejících 

procesů. 

 

Dodavatel má na výběr ze dvou strategií, které může zaujmout. Buď synchronizační, 

nebo emancipační strategii. Synchronizační strategie spočívá v tom, že dodavatel vyrábí 

až na popud odběratele v množství, které je požadováno. To je následně odesláno 

k odběrateli. Proces je opakován v požadované frekvenci. Tato strategie vykazuje vyšší 

náklady na výrobu a přepravu a naopak nižší na skladování. 

 

Emancipační strategie je charakteristická tím, že dodavatel vyrábí více množství, než  

je žádáno, které pak skladuje ve svých vlastních prostorách. Odběrateli je následně 

zasíláno v množství a frekvenci, které si zadá. Tato strategie zabezpečuje nižší náklady  

na výrobu, vyšší pružnost dodavatele a vyšší náklady na skladování. (16) 
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Přínosy, které jsou JIT vykazovány: 

 

 pokles u zásob a rozpracované výroby, 

 vyšší produktivita, 

 snížení režijních nákladů, 

 jednodušší řízení, 

 zkrácení průběžné doby a seřizovací doby, 

 lepší využití výrobních zdrojů, 

 snížení rozlohy skladovacích a výrobních prostor, 

 zvýšení kvality ze strany dodavatelů. (16) 

 

Negativní dopady JIT 

 

Zavedení této metody řízení zásob může představovat určitá úskalí a přinášet problémy. 

Vytvoření co nejlepších podmínek pro výrobu s minimálními zásobami a bez prostojů 

může vést ke zhoršení podmínek pro zákazníka a v omezování subdodavatelů. JIT  

je náročné na zavedení v podniku a také na dopravu. Přínosy se většinou dostaví až za 

pár let. (16) 

 

Předpokladem úspěšného uplatnění této metody je zavedení přísné kontroly kvality u 

dodavatele, zavedení a dodržování režimu pravidelných a naprosto spolehlivých 

dodávek „přesně včas“ až na místo spotřeby, vytvoření dobře fungujícího logistického 

systému v dopravě a manipulaci s materiálem, zajištění dokonalé vzájemné 

informovanosti i v operativním managementu, dobré a solidní uzavření a dodržování 

smluv o dodávkách, nastolení vztahů plné vzájemné důvěry apod. Tím se metoda JIT 

liší od klasického způsobu doplňování zásob v dávkách relativně nezávisle na režimu 

jejich čerpání. Tento dosud stále ještě převládající způsob je označován jako režim 

tvorby zásob „Just in Case“. Při rozhodování, zda uplatnit, či neuplatnit systém JET, se 

zvažuje, zda úspory vyplvající z nulových zásob a ze zvýšení jakosti jsou vyšší než 

vícenáklady na dopravu a na motivaci dodavatel k nejvyššímu stupni spolehlivosti. (17) 

 

Modifikovanou úpravou systému představuje JIT 2. Základem je umístnění zástupce 

dodavatele přímo do distribuční organizace či výroby. Tento pracovník vykonává 
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současně funkci nákupčího, plánovače i obchodníka.  Tento systém představuje tedy 

vztah mezi kupujícím a prodávajícím organizace. (2) 

 

 

2.2.2 Kanban 

 

Tento systém řízení zásob byl vyvinut v 50. a 60. letech 20. století japonskou firmou 

Toyota Motors (Toyota Production System). Podstatou tohoto systému je, že se vyrábí 

jen to, co je skutečně požadováno, v takovém množství a čase, ve kterém je 

požadováno. Tento přístup je vhodný při sériové výrobě u opakovaně používaných dílů. 

Dále při výrobě s ustáleným odběrem, s jednosměrným tokem matriálu, při výrobě kde 

nedochází k větším změnám konečného sortimentu.  

 

 

Je založen na následujících principech: 

 

 kapacity obou stran (dodavatelů i odběratelů) jsou vyvážené a synchronizované, 

 spotřeby jsou rovnoměrné bez větších výkyvů a změn sortimentu, 

 dodavatel je zodpovědný za kvalitu dodávky a odběratel je povinen objednávku 

převzít, 

 nevznikají zásoby ani na straně odběratele ani na straně dodavatele, 

 objednací množství představuje obsah jednoho nebo násobky přepravního 

prostředku, který obsahuje vždy stejné množství materiálu, 

 samořídící regulační okruhy – jedná se o vztah mezi dodávajícím a odebírajícím 

založený na pull principu. 

 

Podstatou tohoto systému jsou kanbany (japonské označení pro štítek). Ty plní funkce 

objednávek a průvodek. V momentě, kdy na pracovišti dochází zásoba potřebného 

materiálu, odběratel vystaví objednávkový kanban a spolu s prázdným přepravním 

prostředkem jej odešle dodavateli. Prázdný přepravní prostředek je signál pro zahájení 

výroby potřebné dávky. Ten je pak přesně naplněn určeným množstvím a odeslán zpět 

k odběrateli i s průvodním kanbanem. Ve chvíli, kdy dojde ke střetu více objednávek  

je uplatněno pravidlo FIFO – „první přišel, první odešel“. Vyskytnou-li se vadné 

součásti jsou ihned vyřazeny, nebo opraveny. (7) 
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2.2.3 Konsignační sklad 

 

Konsignační sklad je fyzický sklad materiálu, polotovarů nebo nedokončených výrobků. 

Na rozdíl od běžného skladu se formálně liší tím, že obsah skladu – zboží uskladněné 

v konsignačním skladu, je ve vlastnictví dodavatele. Odběratel je obvykle na základě 

smlouvy povinen skladovat konsignační zboží odděleně od ostatního vlastního zboží, 

které má ve své vlastní skladové evidenci (majetku). 

 

Konsignační sklad může vzniknout pouze za předpokladu spolupráce dvou obchodních 

partnerů, kdy jeden plní roli dodavatele a druhý odběratele, kterému „silnější“ partner – 

dodavatel poskytuje na své náklady skladovou zásobu umístěnou ve vlastních 

prostorách odběratele. Skladová zásoba je pak odběratelem dle jeho potřeb průběžně 

odčerpávána a je jím uhrazována v závislosti na odběrech ze skladu. Naproti tomu 

dodavatel obvykle konsignační sklad svého odběratele podle potřeb dozásobuje. 

 

Odběratel ze svého konsignačního skladu odebírá zboží pro vlastní potřebu (prodej, 

potřeby výroby, servis apod.) a je obvykle povinen dodavateli v pravidelných 

intervalech reportovat odebrané zboží. Na základě reportů pak dodavatel vystavuje vůči 

odběrateli faktury. 

 

Odběratel odpovídá dodavateli za ztrátu nebo poškození konsignačního zboží, které je 

v jeho opatrování a to od okamžiku dodání konsignačního zboží. Ztracené nebo 

poškozené konsignační zboží se považuje za regulérně odebrané a je rovněž 

fakturováno.  Povinností odběratele je pojištění konsignačního zboží proti živelným 

pohromám, krádežím apod. Plnění z takovéto pojistné smlouvy obvykle zní ve prospěch 

dodavatele. (20) 
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2.3 Logistický informační systém 

 

Nedílnou součástí dobře fungujícího logistického systému společnosti je informační 

systém. K jeho vytvoření jsou potřebné zdroje informací, které obsahuje logistická 

databáze, která zahrnuje: 

 

- Systém vyřizování objednávek; 

- Externí data o průmyslovém odvětví; 

- Manažerská data; 

- Podnikové záznamy; 

- Operační data; 

- Tvorba výkazů; 

 

Informační systém je klíčový pro rozvoz logistiky. Logistický informační systém je 

zdrojem konkurence, tvoří základ podnikových a logistických manažerských systémů.            
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2.3.1    Využití informačního systému v logistice 

 

Využívání informačního systému v logistice má velký vliv pro operativní a strategické 

řízení podniku. Vymezuje systémy na podporu rozhodování, ukazuje vliv systému 

objednávání na logistický výkon.  

 

Využití: 

- Přijímání objednávek; 

- Vyřizování objednávek; 

- Řízení výroby; 

- Řízení stavu hotových výrobků; 

- Řízení skladů; 

- Řízení přepravy; 

- Podpora rozhodování; 

 

Cyklus objednávky se skládá ze 6 fází. Cyklus objednávky je čas, který uplyne od 

podání objednávky po obdržení zboží. 

 

Fáze cyklu objednávky: 

- Podání objednávky; 

- Přijetí objednávky a její zanesení do systému; 

- Vyřízení objednávky; 

- Kompletace a balení objednávky; 

- Přeprava objednávky; 

- Převzetí objednávky zákazníkem; (5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
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Obrázek 2.: Logistická databáze  

Zdroj: vlastní zpracování dle (8) 

Objednávky 

 rozmístění zákazníků 

 historie objednávek 

zákazníka 

 obchodní zástupce 

 obraty 

 stav objednávek 

 

Externí data  

 podíly na trhu 

 současná nabídka produktů 

 demografické trendy 

 ekonomické trendy 

 

 

LOGISTICKÁ DATABÁZE 
 

Data z výkazů  

 výkon v oblasti 

vyřizování objednávek 

 výkon v oblasti 

dodávek 

 škody a vrácené zboží 

 sledování 

prognózování prodeje 

podle produktů 

 výkazy výkonů a 

náklady za oblast 

logistiky 

Data společnosti 

 náklady kapitálu 

 náklady logistických 

činností 

 standardní náklady 

Operační data 

 platby dopravného 

 historie dopravy 

 stav zásob 

 záznamy o úvěrech 

 přesuny produktů 

 

Manažerská data 

 reakce konkurence 

 prognózy prodeje 

 budoucí trendy v 

nabídkách produktů 

 nové trhy 
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Při tvorbě logistického systému je důležité vycházet z průzkumu přání a potřeb 

spotřebitele, zákazníka a porovnat současné potřeby zákazníka se současnými 

možnostmi a schopnostmi společnosti.  

 

Je důležité přezkoumat běžné činnosti společnosti a identifikovat ty, které je potřeba 

monitorovat a vylepšovat. Na základě počítačového informačního systému by měla 

společnost zajistit činnosti, kterými jsou: 

 

- Získávání dat – schopnost rychle vyhledávat potřebná data; 

- Zpracování dat – schopnost převést data do přijatelné formy (např. příprava 

seznamů pro vydání zboží ze skladu, vyřízení objednávek apod.); 

- Analyzovat data – data z objednávek poskytované managementu poskytují 

informace pro strategické a operační rozhodování; 

- Vytvářet výkazy – mohou obsahovat např. výsledky datových analýz 

z matematických a statistických modelů, výkazy nákladů na logistiku, ale také 

typické výkazy, jako jsou např. výkaz o stavu objednávek, zásob apod.                                                                                                                                                              
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2.4 Logistický a dodávkový mix 

 

Nákupní útvar musí rozhodovat mezi řadou možností, jak realizovat vlastní hmotný 

nákup s finálním dovedením výrobku až na místo reálné spotřeby (užívání). Nákup musí 

rozhodnout zpravidla o: 

- Dodávkové cestě, dodavatelských mezičláncích a o způsobu realizace dodávek 

(přímo, přes jeden nebo několik zprostředkovatelských článků); 

- Řešení dodávkového režimu, tj. o velikosti dodávek, jejich periodicitě, řešení 

logistické situace v případě odchylek a poruch v dodávkách; 

- Logistické zabezpečení dodávek vstupu výrobků do podniku a toku materiálu a 

výrobků uvnitř podniku, tj. o dopravě, způsobu manipulace, balení, skladování, 

velikosti manipulačních jednotek a zásilek; 

- Technologií a organizaci logistických procesů v jednotlivých logistických 

uzlech; (17) 
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2.5 Zásoby 

 

 

Zásoba je označení pro suroviny, materiály, součástky polotovary, moduly, hotové 

výrobky, které v daném momentu určitý podnik vlastní, nebo vlastnit bude. Zásoby jsou 

v ekonomii chápány jako jeden ze způsobů plýtvání. Ekonomické subjekty se tedy snaží 

vytvořit takové podmínky, při kterých jsou zásoby nejmenší. Hlavní nevýhodou jsou. 

- Vysoké náklady (vázané prostředky a náklady na objednávání, držení deficitu); 

- Obtížná jejich kontrola; 

- Zakrývání výrobních problémů; 

 

V rámci podniku zásoby slouží k těmto základním účelům: 

 umožňují podniku dosáhnout úspor založených na rozsahu výroby, tedy úspor 

při nákupu velkého množství produktů, 

 vyrovnávají poptávku s nabídkou, převážně v době sezónních výkyvů, 

 umožňují specializaci výroby, souvisejí s výrobou určitého výrobku (např. delší 

výrobní série), 

 poskytují ochranu před nepředvídatelnými výkyvy v poptávce a v době cyklu 

objednávky, 

 poskytují jakýsi tlumič, nárazník mezi jednotlivými spoji v rámci distribučního 

kanálu. (8)
 
 

 

 

 

2.5.1 Funkce zásob 

 

Zásoby se rozdělují podle funkcí: 

 

- Obratová zásoba – proměnná velikost zásoby mezi dvěma dodávkami, při 

rovnoměrném čerpání je možné uvažovat běžnou obratovou zásobu rovnou 

polovině doplňovací dávky; 
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- Pojistná zásoba – má zabránit vzniku deficitu zásoby následkem náhodných 

výkyvů na vstupu (opožděné dodávky, menší dodané zboží) i na výstupu 

(nadprůměrné čerpání položky); 

- Vyrovnávací zásoba – k zachycování nepředvídaných výkyvů mezi 

navazujícími výrobními procesy (zejména před úzkoprofilovými či drahými 

stroji), zpravidla je součástí zásoby rozpracované (nedokončené) výroby; 

- Zásoba na předzásobení – pro utlumení předvídaných větších výkyvů na 

vstupu (zpracování zemědělských produktů) či na výstupu (závodní dovolená, 

akce pro podporu prodeje, výroby se sezónním zbožím apod.); 

- Zásoba rozpracované výroby – zahrnuje materiály a díly, které již byly zadány 

do výroby a nacházejí se ve stavu rozpracovanosti (nedokončené části či 

výroby); 

- Dopravní zásoba – představuje „zboží na cestě“; 

- Strategické zásoby – pro zabezpečení přežití podniku při nepředvídaných 

kalamitách v zásobování (přírodní kalamity, stávky, války apod.); 

- Spekulační zásoby –tvoří se cílem docílit finančního efektu s očekávaným 

zvýšením cen (nákup většího množství surovin, či pozdržení distribuce hotových 

výrobků); 

- Technologické zásoby – jsou vytvářeny z titulu potřeby dodržení 

technologických postupů; 

- Zásoby bez funkce – nemají již uplatnění, je třeba se jich zbavit; (21) 

 

Funkce zásob v logistickém řetězci Podstata zásob 

Geografická vytvoření pro územní specializaci 

Vyrovnávací zabezpečení plynulosti výrobních procesů 

  krytí náhodných výkyvů v poptávce 

  eliminace poruch v distribuci 

  vyrovnání sezónních výkyvů 

Technologická udržování zásob jako podmínka 

  technologického procesu 

Spekulativní záměrné vytváření zásob za spekulativních  

  důvodů 

 

Tabulka 1 : Funkce a podstata zásob 

Zdroj: vlastní zpracování (6) 
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2.5.2 Řízení zásob 

 

Úkolem řízení zásob je jejich udržování na úrovni, která umožňuje kvalitní splnění 

funkce vyrovnávat časový a množstevní nesoulad mezi procesem výroby u dodavatele a 

spotřeby u odběratele a dále tlumit či zcela zachycovat důsledky náhodných výkyvů 

těchto dvou navazujících procesů včetně jejich logistického propojení. 

 

Operativní řízení zásob má zabezpečit udržování konkrétních druhů zásob materiálu 

v takové výši a struktuře, která odpovídá potřebám vnitropodnikových spotřebitelů., a to 

s takovým vynaložením nákladů na jejich pořizování, doplňování, skladování, 

udržování a správu i nákladů vznikajících v důsledku případného neuspokojení náhodně 

kolísajících potřeb, které jsou minimální. 

 

Strategické řízení zásob je představováno souborem rozhodnutí o množství finančních 

zdrojů, které podnik může z celkových disponibilních zdrojů optimálně vyčlenit na 

jejich finanční krytí. Někdy se o tomto globálním řízení zásob mluví jako o finančním 

řízení zásob. 

 

Optimalizační přístup pro řízení zásob je základním kritériem minimalizace celkových 

nákladů na pořízení a udržování zásob v nejširším slova smyslu, přičemž se respektuje 

požadavek plného krytí předvídaných potřeb a s jistou mírou jistoty (rizikem) i 

odchylek v průběhu dodávek a čerpání ze zásoby.  Běžnou a pojistnou zásobu 

udržujeme na takové úrovni, která vyvolává minimální náklady na pořizování, 

skladování a udržování zásob a náklady vyvolané při nekrytí či opožděném krytí potřeb 

ze zásoby. 

 

Při řízení zásob standardních skladovaných druhů materiálů se stejnoměrnou nezávislou 

spotřebou hledáme a využíváme vhodný objednací systém, který může být založen např. 

na tom, že podnět k vystavení objednávky na dodávku k doplnění zásoby je 

signalizován při poklesu bilanční zásoby pod tvz. objednací úroveň (označována též 

jako bod objednávky), která musí být stanovena tak, aby s danou spolehlivostí 
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uspokojovala vznikající vnitropodnikové potřeby od okamžiku signálu do okamžiku 

příchodu faktické dodávky. 

 

Pokud jde o stanovení objednacího množství lze objednávat: 

- Předem určené standardní množství (popř. po dohodě s dodavatelem nebo 

s ohledem na parametry přepravy, balící či manipulační jednotky); 

- Proměnlivé množství, které je dáno rozdílem mezi předem stanovenou velikostí 

maximální zásoby a stavem bilanční zásoby k době objednávky; 

- Propočtené optimální množství; 

  

Obrázek 3: Struktura  funkce objednací zásoby (bodu objednávky) (1) 

Zdroj: (17) 
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V poslední době se mluví o moderních přístupech k řízení zásob, protože vázanost 

prostředků v zásobách ve značné míře zatěžuje podniky tím, že odčerpává kapitál a 

snižuje možnost jeho stále výnosnějšího produktivního využití. Jednou z metod je 

moteda Just-inTime. 

 

Tato metoda se začala uplatňovat nejdříve v Japonsku a jejím cílem bylo od samého 

počátku vytvořit takový systém vztahu mezi dodavatelem a odběratelem, který 

umožňuje, aby odběratel (spotřebitel) nemusel udržovat prakticky žádnou zásobu. 

Dokonalou spoluprací a koordinací činností obou partnerů se zásoby u odběratelů 

stávají zbytečné, aniž by neúměrně zvýšily zásoby u dodavatele. Kromě menších až 

nulových zásob se využitím metody JIT dosahuje i zvýšení jakosti a snížení nákladů na 

odstraňování vad (kontrola se provádí v menších dávkách podle režimu dodávek), 

zvýšení produktivity práce a větší pružnosti přizpůsobování se potřebám trhu. 

 

Předpokladem úspěšného uplatnění této metody je zavedení přísné kontroly kvality u 

dodavatele, zavedení a dodržování režimu pravidelných a naprosto spolehlivých 

dodávek „přesně včas“ až na místo spotřeby, vytvoření dobře fungujícího logistického 

systému v dopravě a manipulaci s materiálem, zajištění dokonalé vzájemné 

informovanosti i v operativním managementu, dobré a solidní uzavření a dodržování 

smluv o dodávkách, nastolení vztahů plné vzájemné důvěry apod. Tím se metoda JIT 

liší od klasického způsobu doplňování zásob v dávkách relativně nezávisle na režimu 

jejich čerpání. Tento dosud stále ještě převládající způsob je označován jako režim 

tvorby zásob „Just in Case“. Při rozhodování, zda uplatnit, či neuplatnit systém JET, se 

zvažuje, zda úspory vyplvající z nulových zásob a ze zvýšení jakosti jsou vyšší než 

vícenáklady na dopravu a na motivaci dodavatel k nejvyššímu stupni spolehlivosti. (17) 

 

Modifikovanou úpravou systému představuje JIT 2. Základem je umístnění zástupce 

dodavatele přímo do distribuční organizace či výroby. Tento pracovník vykonává 

současně funkci nákupčího, plánovače i obchodníka.  Tento systém představuje tedy 

vztah mezi kupujícím a prodávajícím organizace. (2) 
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2.5.3 Metoda ABC 

 
Další hojně užívanou metodou řízení zásob je diferencované řízení na základě 

klasifikace zásob podle principů ABC.  Jedná se o nejčastější způsob řízení zásob ve 

společnosti. Vychází z Paretova principu, že 80% důsledku způsobuje 20% příčin. 
1
 

 

Vychází se zde ze skutečnosti, že je obvykle velmi pracné a často neúčelné věnovat 

všem druhům materiálu v zásobách stejnou pozornost a sledovat je stejně podrobně 

jednotnými postupy a metodami. Na těchto poznatcích je vybudován systém 

diferencovaného řízení zásob, označovaný stručně jako metoda ABC. Těžiště je 

v roztřídění sortimentu skladovaných a spotřebovávaných druhů materiálů v zásobách 

na tři až čtyři skupiny podle jejich celoroční spotřeby a podle podílu na celkové 

spotřebě a v diferenciaci postupů a metod. 

 

 

 

 

Obrázek 4:  Typické rozložení druhů materiálu podle jejich podílu na hodnotě spotřeby (zásob) 

Zdroj: (17) 

 

 

 

                                                 
1
 Vilfredo Pareto (1848-1923) byl italský ekonom a sociolog, který ve studii o rozdělení majetku zjistil, 

že 20% lidí kontroluje 80%veškerého majetku v Miláně. (6) 



43 

 

Typické kritérium pro zařazení položek do skupin: 

 skupina A – 20 % položek, s kumulativně 80 % podílem na celkovém obratu, 

 skupina B – dalších 30 % položek s kumulativně 15 % podílem na celkovém 

obratu, 

 skupina C – zbývající položky se zhruba 5 % podílem na celkovém obratu.
 
 

 

Skupina A – je tvořena malým počtem položek s klíčovým podílem na celkovém 

objemu skladovaných zásob. Představuje tzv. životně důležité položky, kterými je 

zapotřebí se zabývat detailně a samostatně. 

 

Skupina B – je tvořena podstatně větším počtem položek než skupina A, avšak její podíl 

na celkovém objemu zásob je výrazně menší. 

 

Skupina C – zahrnuje velký počet položek s celkově nepatrným podílem na celkovém 

objemu zásob.(8)
 
 

Diferenciace podle skupin ABC umožňuje managementu nákup účinněji zaměřit 

organizační, informační, personální a další opatření, vedoucí tak k dosažení 

výraznějších ekonomických efektů. (17) 

 

 

2.5.4 Optimalizace zásob 

 

 

Jedním z nástrojů pro optimalizaci zásob a způsobu objednávání bývá systém pro 

automatické generování objednávek na základě předpovědi poptávky. V jednodušší 

variantě jsou objednávky generovány na základě nějakého typu algoritmu vycházejícího 

z historických prodejů a aktuálních skladových zásob určitého produktu. Tento způsob 

funguje dobře při relativně konstantní poptávce u artiklů, které mají dostatečnou 

historii. Na limity však naráží například v maloobchodě, kde se projevují velmi silné 

sezónní vlivy, promoce a marketingové akce či počasí. Výraznou limitou bývá chybějící 

historie produktů díky novinkám sortimentu obměňujícím se v sezónních cyklech. 

 

Pro odstranění zmíněných komplikací bývá nasazován systém využívající algoritmus 
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pro předpověď poptávky. Ta je vypočítávána dle potřeby na sortimentní skupiny či 

jednotlivé artikly v horizontu od několika dní po několik měsíců, typicky až rok. Podle 

sofistikovanosti systému bývají zohledněny interní a externí vlivy v různém rozsahu. 

Mezi interní vlivy je možné zahrnout sezónnost poptávky během roku, výkyvy 

v prodejích v rámci týdne nebo výpadky ve skladové zásobě, externím vlivy představují 

promoce, počasí, konkurence či abnormální události v místě prodeje. (22) 

 

Množství zásob je ve většině případů odvozeno od průměrného či nejčetnějšího 

dodávkového cyklu. Těmito způsoby je dosažené optimum objednacího množství 

z hlediska poptávky zákazníků a z pohledu dodavatele zásobovat ve zvoleném termínu. 

Nic se zde ovšem nehovoří o náročnosti této objednávky. Základní metodou, kterou se 

pro tento způsob objednávky používá je model EOQ (economic order quantity). 

Podstata tohoto modelu spočívá v nalezení optimálního množství vzhledem k nákladům 

na udržování zásob a nákladům objednávky. 

 

Náklady na udržování zásob můžeme vyjádřit jako součet nákladů, které v čase 

vzrůstají, při neměnném pohybu zboží. Patří sem především náklady na vázanost 

prostředků v zásobách (rentabilita kapitálu, rentabilita investic do ostatních výrobních 

prostředků, náklady skladovací a na správu budov a v neposlední řadě i náklady rizika). 

Tyto a mnohé další náklady nám tvoří celkové náklady, které jsou potřeba pro udržení 

zásob na skladě. 

 

Objednací náklady zahrnují náklady na vyřízení převodu zásob, náklady na přijetí 

produktu ve skladu a náklady na dokumentaci. Zde se jedná především o přímé 

hotovostní výdaje spojené s objednávkou. (8) 
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3 SPOLEČNOST XYZ s.r.o. 

 

 
3.1 Historie společnosti 

 

Společnost  XYZ s.r.o. vznikla v roce 2012 s cílem zřízení velkoobchodu s drogérií a to 

vzhledem z dlouhodobých zkušeností působení na trhu z bývalých zaměstnání 

jednatelů. Předmětem zřízení velkoobchodu s drogérií jsou dodávky zboží do 

velkoobchodů, maloobchodů a ke koncovým zákazníkům v regionu Olomouckého kraje 

a postupně i po celé České republice. 

 

Potencionální zákazníci pocházejí i ze Slovenské republiky a Polska, kam chtěla 

společnost po vybudování zázemí proniknout. V současné době již probíhají obchody se 

zahraničními partnery. Průběžným průzkumem trhu společnost zjistila na trhu potenciál 

v oblasti některého drogistického zboží, např. tuhých pevných mýdel, krémů na ruce, 

který společnost motivoval k zavedení vlastní řady výroků. 

 

Motivací vytvoření vlastní řady výrobků vedla společnost i skutečnost, že je již trh 

přesycen levnými výrobky a zákazníci často požadují výrobky kvalitnější i za cenu 

vyšší pořizovací ceny. Všechny vlastní výrobky a zboží společnosti jsou vyrobeny 

v souladu se směrnicemi Evropské unie a společnost je může volně distribuovat do 

všech států EU.  

 

Společnost nedisponuje vlastními výrobními kapacitami, ale využívá tyto služby u 

renomovaných společností, které jsou na výrobu jednotlivých produktů zcela zaměřeny. 

Výrobci jsou převážně z České republiky. Postupným zaváděním vlastních výrobků a 

souběžným prodejem nakupovaného zboží si společnosti upevňuje svou pozici na trhu, 

zejména v průmyslové oblasti.  

 

V roce 2012 ve kterém společnost vznikla, dosáhla obratů za rok cca 600 tis.Kč .V 

následujících letech měly tržby vzrůstající tendenci a naplnily tak očekávání od 

podnikatelského záměru společnosti. V roce 2015 tržby přesáhly hranici 4 mil Kč. 
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Graf 1. : Tržby dle produktů  

Zdroj: vlastní zpracování (19) 

 

Pro zajímavost bych podotkla, že tyto prodeje společnost dosáhla bez jakékkoliv 

masové reklamy, pouze svojí obchodní činností a strategií, která spočívá ve včasných 

dodávkách objednaného zboží a výrobků a poskytování služeb zákazníkům v oblasti 

poradenství a vlastní dopravy, která je ve většině případu zakalkulovaná v ceně 

objednaného zboží. Společnost se od začátku svého podnikání naštěstí nepotýká 

s fluktuací zaměstnanců a to díky vytvořenému zázemí. 

 

 

Graf 2.: Tržby společnosti  

Zdroj: vlastní zpracování (19) 
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3.1.1 Organizační struktura 

 

 

 

Obrázek 5: Organizační struktura společnosti  

Zdroj: vlastní zpracování (19) 
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3.1.2 Sortiment zboží 

 

Společnost má v současné době zařazený sortiment ve svém portfoliu z oblasti: 

- Bytové a průmyslové drogerie 

- Průmyslové chemie 

- OOPP – Ochranné osobní pracovní prostředky (např. krémy na ruce, mýdla) 

- OPP – Ochranné pracovní pomůcky (rukavice, brýle apod.) 

- Dezinfekce 

- Kosmetika 

- Hygiena 

- Úklidové pomůcky a prostředky 

 

Hlavní předmět podnikání společnosti je:     

- Velkoobchod 

- Maloobchod 

- Poradenská činnosti v oblasti drogerie a chemie 

- Výroba kosmetických přípravků 

- Výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků 

 

 

Graf 3. : Porflolio výrobků  

Zdroj: vlastní zpracování (19) 

Krémy na ruce 
35% 

Tekutá 
mýdla 
13% 

Pevná mýdla 
6% 

spotřební chemie 
26% 

Průmyslová 
chemie 

12% 

Desinfekce 
8% Portfolio výrobků 



49 

 

 

 

Graf 4: Prodeje výrobků dle teritorií v %  

Zdroj: vlastní zpracování (19) 

 

 

 

 

 

 

3.1.3 Struktura odběratelů 

 

Obchodní oddělení, které sestává z dvou obchodních zástupců společnosti zajišťuje 

zakázky přímo v terénu u předem vybraných potencionálních zákazníků. Jednotlivý 

zástupci také pravidelně navštěvují své zákazníky, aby s nimi neztratili kontakt a 

probírali s nimi možné obchody do budoucna. Úspěšnost na trhu neznamená jen zboží 

prodat, ale udržet si zákazníky, zvýšit objem prodeje maximálním servisem, dodání 

zboží vhodnými distribučními cestami. 
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Zákazníci jsou z oblastí:                                                                                                            

 gastronomické provozy; 

 potravinářské provozy; 

 zdravotnická zařízení;                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 aquacetrrum a wellnes; 

 školní zařízení; 

 kadeřnictví a holičtví; 

 autoservisy a strojírenské provozy; 

 kanceláře; 

 úklidové firmy; 

 velkoobchodu; 

 maloobchodu; 

 

Zákazníci, kteří se sami registruji v internetovém obchodě jsou pak podle regionu a pole 

působnosti přiděleni obchodním zástupců a zařazeni do jednotlivých oblastí obchodu.  

 

 

3.1.4 Struktura dodavatelů 

 

Logistické oddělní, které sestává ze dvou zaměstnanců má plně na starosti nákup zboží, 

expedici a logistiku a to na základě požadavků, které dostávají prostřednictvím 

obchodního oddělení, nebo prostřednictvím vnitřního  informačního systému, který 

společnost využívá. 

 

Naši dodavatelé jsou z oblastí: 

 výrobců drogerie a chemie; 

 výrobců kosmetiky a osobní hygieny; 

 výrobců papírenského zboží; 

 výrobců kartáčnického zboží; 

 dovozců; 

 velkoobchodů; 
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3.2 Charakteristika prostředí 

 

Sídlo společnosti se nachází v centru Prostějova, nedaleko sjezdu z dálnice, blízko 

vlakového a autobusového nádraží, což se jeví jako strategické místo z hlediska 

infrastruktury zejména pro kamionovou dopravu. Z hlediska infrastruktury je společnost 

v centru důležité dopravní tepny, spojující severní a jižní Moravu. Kanceláře a sklady 

společnosti jsou v pronájmu v bývalém areálu pivovaru, který poskytuje prostory pro 

skladování i dopravu. 
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4 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU ZÁSOBOVACÍ 

LOGISTIKY 

 

 

V této části diplomové práce se budu zabývat současným stavem skladového 

hospodářství společnosti XYZ s.r.o. Optimalizace informačních a materiálových toků 

ve společnosti je velmi důležitý v oblasti snižování nákladů v celém logistickém 

systému. Proto se zaměřím na tuto oblast a provedu analýzu zásob, analýzu 

distribučních cest a to zejména skladování, dopravy a optimalizaci zásob. Předpokladem 

pro úspěšnou a prosperující společnosti je účinný dodavatelský řetězec, který je 

přínosem zejména nižšími náklady s použitím menšího kapitálu, odlišností úrovně 

služeb zákazníků a také inovacemi. 
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4.1 Řízení zásob informačním systémem 

 

K řízení zásob využívá společnost univerzální program Pohoda od společnosti 

Storrmware s.r.o., který se vyznačuje jednoduchým, snadným a intuitivním ovládáním. 

Program disponuje dostatečnou volností v nastavení dalších funkcí a parametrů, které 

jsou pro prořízení zásob důležité. 

 

Evidence zásob ve společnosti je zajišťována postupnými operacemi v návaznosti na 

přesně dané činnosti. Zakázka sebou  nese informace o potřebě poptávaného zboží, 

které se zadává do přijatých objednávek, které jsou seřazeny podle data jejich 

pořadových čísel a přijetí do systému viz obr. č.  

 

 

Obrázek 6: Seznam přijatých zakázek 

Zdroj: vlastní zpracování (19) 

 

 

 

 

Založení přijaté objednávky 

 

Založení přijaté objednávky se vytváří přenosem  tzv. natažením vydané nabídky, která 

se nejdřív zkontroluje, zda souhlasí informace týkající se fakturační adresy odběratele, 

dodací adresy, požadovaného termínu, množství objednaného zboží a ziskovosti. 

V tomto úkonu je vstupem samostatný požadavek a výstupem objednávka. Za založení 

objednávky zodpovídá vedoucí nákupu. 
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Obrázek 7: Seznam přijatých objednávek 

Zdroj: vlastní zpracování  (19) 

 

Vystavení vydané objednávky 

Za vystavení objednávky odpovídá vedoucí nákupu. Tato fáze je navázaná na 

samostatnou evidenci daného požadavku objednávky a výstupem je objednávka za 

pomocí informačního systému. Po vystavení objednávky je originál uložen na nákupním 

oddělení. Výstupem je zde objednávka. Nákup se plně řídí požadavky vyplývající 

z tiskové sestavy ze systému, kde je přesně popsáno jaké a kolik zboží je třeba do 

vybraných objednávek pořídit na sklad. Viz obrázek 

 

 

Obrázek 8: Přehled objednaných zásob 

Zdroj: vlastní zpracování (19) 
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Zjistila jsem, že společnost nevyužívá možnosti automatického objednávání zboží, při 

kterém dochází k automatickému porovnání zadaných parametrů na skladové položce, 

jako jsou např. minimální a maximální skladové zásoby, což má za následek, že 

některého zboží je na skladě nedostatek a některého zboží je na skladě přebytek. Na 

základě tohoto zjištění bych navrhnula zlepšení využití objednávání zásob 

automatickým způsobem, ke kterému je systém plně přizpůsoben. 
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4.2 Výběr a hodnocení dodavatelů 

 

Společnost působí převážně na českém trhu a upřednostňuje především tuzemské 

dodavatele z oblasti: 

 

- výrobců drogerie a chemie; 

- výrobců kosmetiky a osobní hygieny; 

- výrobců papírenského zboží;  

- výrobců kartáčnického zboží;  

- dovozců; 

- velkoobchodů;  

Společnost objednává zboží výhradně od dodavatelů, kteří prošli jednoduchým 

výběrovým řízením oddělením logistiky. Cílem výběrového řízení je zajištění kvalitního 

zboží, optimalizace nákladů s tím spojených a dosažení optimálních dodacích a 

platebních podmínek. Je to složitý a časově náročný proces. V současné době probíhá 

výběr dodavatelů pouze požadovaného zboží bez srovnání jejich konkurenčních kvalit.  

V současné době se společnosti při výběru dodavatele zaměřuje hlavně na: 

 

- Dodací lhůty; 

- Cenu zboží; 

- Platební podmínky; 

 

Na základě tohoto zjištění bych navrhla koncept a systém pro výběr, hodnocení a řízení 

vtahů s dodavateli. 
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Graf 5: Fakturace 10 nejlepších dodavatelů  

Zdroj: vlastní zpracování (19) 

 

 

4.3 Odběratelé 

 

Struktura odběratelů společnosti se v současné době skládá převážně z koncových 

odběratelů, což jsou společnosti a běžní spotřebitelé, velkoobchody a maloobchody. 

Dalšími potenciálními zákazníky jsou zákazníci, které vyhledávají zboží 

v internetových obchodech, jejichž potenciál poslední dobou raketově roste. Společnost 

rozvíjí aktivní obchod i ve Slovenské republice a postupně na ostatních světových 

trzích. Momentálně jsou rozjednané obchodní příležitosti v Polsku. 

 

Zákazníci jsou především  z oblastí: 

 

- gastronomické provozy 

- potravinářské provozy 

- zdravotnická zařízení 

- aquacetrrum a wellnes 

- školní zařízení 

- kadeřnictví a holičství 

- autoservisy a strojírenské provozy 
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- kanceláře 

- úklidové firmy 

- velkoobchodu 

- maloobchodu 

 

Zákazníci, kteří se sami registrují v internetovém obchodě, jsou následně podle regionu 

a pole působnosti přiděleni obchodním zástupců a zařazeni do jednotlivých oblastí 

obchodu. Obchodní oddělení zajišťuje veškerou komunikaci se stálými i novými 

zákazníky. 

 

 

Současné procesy probíhající se zákazníky 

 

typ poptávka nabídka objednávka  
smluvně 
uzavřeno 

Nový požadavek 
stálého 

zákazníka 

osobní nebo 
telefonická 

poptávka, písemná 
poptávka,  e-mail 

nabídka  

 e-mailem 

písemná 

objednávka      

 písemná, e-mailem 

  

potvrzená 
objednávk

a nebo 
smlouva 

stálý zákazník - - - - - - 
dílčí objednávka  

e-mailem 
smlouva  

Tabulka 2: Současné procesy probíhající se zákazníky 

Zdroj: vlastní zpracování dle (5) 

 

 

 

4.4 Skladování 

 

Skladové zásoby jsou uskladněny ve dvou pronajatých skladech A a B v areálu starého 

pivovaru, který je umístěn strategicky na okraji města. Areál se nachází poblíž 

průmyslové zóny, která je součástí logistického uzlu, která spojuje střední a severní 

Moravu. Také je logisticky velmi dobře koncepovaný co se týče distribučních cest do 

Slovenské republiky, která je pro společnost velice důležitým trhem. 
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První sklad, pojmenovaný jako sklad „A“ je specifikován jako provozní. Jsou v něm 

uskladněny položky, se kterými se manipuluje méně, než s položkami ve skladu 

expedičním, který je označen jako skald „B“. 

 

Při analýze provozního skladu A jsem zjistila, že sklad je vybavený dostatečným 

množstvím regálového systému a je zaměřený na uskladnění těžkých skladových 

jednotek jako jsou: 

- Balení 25L; 

- Balení 50L, 60L; 

- Balení 200 L; 

- Balení 1000 L – IBC kontejnery; 

 

V těchto baleních jsou uskladněny produkty, které se podle potřeb zákazníků – přijatých 

objednávek rozlévají do výše uvedených balení 25, 50,60,200 a 1000 L. V některých 

případech, pokud si zákazník předem objedná a dodá si své vlastní obaly, jsou mu 

produkty do těchto obalů stočeny.  

Dále je v provozním skladu „A“ uskladněno takové zboží, které nevyžaduje v zimních 

období skladovací teplotu nepřesahujících méně než 5°C. Mezi tyto produkty patří:  

- Zboží s obsahem etanolu a zboží, kterým tyto teploty při skladování nevadí. 

Jedná se konkrétně např. o čističe na okna, o některé dezinfekční prostředky na 

bázi chlornanu sodného,  

- Produkty se sypkou konzistencí, jako jsou prášky na praní, přípravky do myček 

na nádobí apod.; 

- Vratné obaly, ve kterých se opakovaně dodávají stáčené výrobky, 25 -1000 l 

obaly; 

- Obalové materiály – standardizované palety EUR; 

- Kartonáž, proložky; 

 

Zjistila jsem, že při stáčení tekutých produktů je stáčení technologicky a manipulačně 

náročné a proto bych pro zjednodušení a urychlení daného procesu navrhla nákup 
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čerpadla, který by celý proces zrychlil a usnadnil také obsluhu přemíru manipulace 

s těžkými břemeny. Tento návrh s technickým řešením a cenovou kalkulací rozvedu 

v návrhu na zlepšení této diplomové práce. 

 

 

 

Obrázek 9: Ukázka uskladnění kontejnerů v regálovém systému 

Zdroj: (27) 

 

Druhý sklad, pojmenovaný jako sklad „B“ je specifikován jako expediční a jsou v něm 

uskladněny veškeré produkty, které má společnost ve svém portfoliu a ze kterých se 

dennodenně vychystávají a expedují požadovaná množství. Především se jedná o: 

 

- drogistické zboží, - 

- průmyslovou drogérii a chemii, - 

- úklidové pomůcky, 

- papírenské a kartáčnické zboží 

- Dezinfekční prostředky 

- Kosmetiku a přípravky pro osobní hygienu 
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Obrázek 10: ukázka sortimentu 

Zdroj: vlastní zpracování (19) 

 

Tento sklad je vytápěn na teplotu, která v zimním období nepoklesne pod požadovaných 

8°C, které jsou hranicí před poškozením zboží dlouhodobým chladem. Při analýze 

skladu B jsem zjistila, že každé zboží má svoji skladovou pozici, ale vzhledem 

k velkému vytížení, naskladňováním a vyskladňováním zboží a není tudíž možné 

dodržet předem určené pozice jednotlivého zboží a dochází tak k narušení logistického 

postupu na skladě při vychystávání zboží. 

 

Překvapilo mě, že při tak velké obrátce zboží na skladě není v tomto skladu regálový 

systém, který zajišťuje svými možnostmi paletové pozice jednotlivého zboží. Zboží je 

sice uskladněno na paletách, ale vzhledem k nedostatku místa se nachází pokaždé na 

jiné pozici. Skladníci s tímto neustále bojují, hledají jednotlivé zboží na skladě a tím se 

neustále zdržují při vychystávání objednaného zboží. Tímto nedostatkem skladového 

místa neustále dochází k velikým časovým prodlevám, které je nutné optimalizovat a 

tím zlepšit celkovou produktivitu práce. 

 

Dalším zjištěním je, že skladníci pracují pouze s ručními dodacími listy, které obdrží od 

obchodního oddělení a tudíž nemají možnost kontrolovat skladové zásoby, které 

obhospodařují. Při jakékoliv zjištění nesrovnalostí ve  skladových zásobách se musejí 

obracet na nadřízeného a tím dochází dle mého názoru opět k časovým prodlevám. Při 

tak velkém příjmu a výdeje zboží ze skladu mi přijde absence informačního systému na 
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skladě nezbytná. Toto bych ráda projednala a uvedla v návrhu na zlepšení. Tím je 

nepochybně spojeno i odborné proškolení zaměstnanců společnosti. 

 

Sklad B je z větší části konsignačním skladem dodavatelů. Je v něm uloženo zboží, 

které je ve vlastnictví dodavatele. Rozdílem proti standardním skladům je ten, že příjem 

zboží realizuje dodavatel na základě optimalizace skladových zásob na tomto skladu. 

Samotný výdej zásob provádí odběratel na základě objednaného zboží a jednou měsíčně 

vykazuje vydané zboží dodavateli, který na základě těchto informací a smluvních 

podmínek vystaví fakturu.  

 

Konsignační sklad vznikl na základě dlouhodobé spolupráce s dodavatelem, který 

nabízí široký sortiment zboží a v průběhu spolupráce docházelo k častým zpožděním 

dodávek. Zřízením konsignačního skladu došlo k naskladňování zboží po paletách a tím 

se odstranily časové prodlevy a dodavatel ušetřil dopravní náklady, které jsou při 

kamionových dodávkách cenově velmi výhodné.  

 

Podmínkou zřízení konsignačního skladu bylo ze strany odběratele nutnost pojistit 

skladové zásoby proti živelným pohromám, krádežím apod. Tím získává dodavatel 

jistotu, že při uskutečňování pojistné události proběhne plnění v jeho prospěch. 
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4.5 SWOT analýza 

 

Pro zhodnocení současného stavu společnosti XYZ s.r.o. jsem sestavila SWOT analýzu 

společnosti, při které mi byl nápomocen management společnosti. Na základě analýzy 

jsem mohla posoudit úspěšnost společnosti a to zjištěním silných a slabých stránek, 

příležitostí a hrozeb. Jednotlivé zjištění jsem analyzovala a sestavila dle důležitosti 

v následujícím rozboru. Zjištěné poznatky mohou vést ke strategickému plánování 

společnosti a výstupem této SWOT analýzy je transparentnost, ve které se maximalizují 

příležitosti a přednosti společnosti a minimalizují se nedostatky a hrozby. 

 

 

 

 

SWOT Analýza 

In
te

rn
í 

a
n

a
lý

za
 

Silné stránky Slabé stránky 

 Budování vlastních značek 

 Stálá klientela 

 Strategické místo z pohledu 

infrastruktury 

 Vlastní doprava 

 Vykrývání objednávek 

 Minimální fluktuace 

 Týmová spolupráce 

 Informační systém 

 Konsignační sklad 

 

 Nedostatek financí 

 Marketingová strategie 

 Webové stránky 

 Dodavatelské vztahy 

 Produktivita práce se 

skladovými zásobami 

 

E
x
te

rn
í 

a
n

a
lý

za
 

Příležitosti Hrozby 

 Potenciál na trhu 

 Kvalitní výrobky 

 Inovace technologie 

 Zvyšování věrnosti zákazníků 

 Modernizace skladu 

 Zavedení čárových kódů 

 

 Levné výrobky z PL a zemí 

mimo EU  

 Konkurence 

 Odchod dodavatelů 

 Snížení poptávky 

 

Tabulka 4: SWOT Analýza  

Zdroj: vlastní zpracování (19) 

 

 



64 

 

4.5.1 Silné stránky 

 

Z výše uvedených dat v tabulce jsem zjistila, že mezi silné stránky společnosti patří 

budování vlastních značek, které má společnost zaregistrovány u Českého patentového 

úřadu. Na trh se snaží pronikat s vlastními produkty v oblasti krémů na ruce, mycích 

past, bytové chemie, průmyslové chemie v oblasti zejména čistících prostředků na 

nádobí, podlahy, WC čističů apod. Další velikou výhodou pro společnost je vybudovaní 

stálé klientely zákazníků v oblasti velkoobchodu a maloobchodu zejména v průmyslové 

oblasti. Zakázky jsou zajišťovány v pravidelných a dohodnutých odběrech zboží. 

 

Z hlediska infrastruktury je pro společnost strategickou výhodou snadná přístupnost při 

sjezdu z dálnice a je důležitým dopravním uzlem spojujícím jižní a severní Moravu.  

Co se týče vykrývání objednávek, má společnost výhodu v tom, že preferuje krátké 

dodací termíny na základě objednávek dle potřeb zákazníků. Dodací lhůty má stanovené 

a řádně vykrývání objednávek se snaží realizovat od 24 hod do 48 hod. Jak jsem již 

zmínila, výhodou je vlastní doprava s pravidelným rozvozem zboží k zákazníkům. 

 

Protože má společnost menší počet zaměstnanců, snaží se zaměstnance motivovat a 

vytvářet vhodné pracovní prostředí, aby se předcházelo co nejmenší fluktuaci. 

Zaměstnanci jsou stálí zaměstnanci a jejich loajalita určitě přispívá k vytvoření 

harmonických pracovních vztahů na pracovišti. 

 

Společnost využívá konsignační sklad, který umožňuje společnosti disponovat se 

zbožím, které je naskladňováno dodavatelem a společnost je hradí až po jeho 

vyskladnění na základě měsíčního vyúčtování. 
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4.5.2 Slabé stránky 

 

Mezi slabé stránky společnosti patří především nedostatek financí. Protože je pro 

společnost prioritou rychlé a včasné vykrývání objednávek, je financování skladových 

zásob neustálým problémem. Financování společnosti je aktuálně závislé na 

poskytnutých úvěrech od bankovních institucí, faktoringu a hlavně na pravidelných 

platbách od odběratelů. 

 

Marketingová propagace společnosti je slabším článkem. Společnost se prezentuje své 

zboží pomocí externích pracovníků, kteří se zaměřují zejména na konečného 

spotřebitele. Webové stránky jsou v rekonstrukci a mohou značně ovlivňovat podíl na 

tržbách společnosti. V rámci dodavatelských vztahů společnost obchoduje s dodavateli, 

s nimiž spolupracuje od svých začátků podnikání. Řízení výkonnosti dodavatelů by 

mělo být stěžejní činností pro oddělení nákupu a zavedení konceptu a systému pro 

výběr a hodnocení dodavatelů může pomoci společnosti k lepší efektivitě. Kritická 

situace by mohla nastat, pokud by odešel dodavatel, se kterým společnost spolupracuje. 

Proto bych navrhla výběr dodavatelů, které by zajistili potencionální náhradu v případě 

nepředvídatelných okolností. 

 

Při analýze skladů jsem zjistila nedostatečné vybavení skladů, které by značně ovlivnily 

produktivitu a efektivitu práce zaměstnanců skladů. Této problematice bych se chtěla 

věnovat v návrhové části. 

 

 

4.5.3 Příležitosti 

 

Mezi příležitosti společnosti patří rostoucí trh. I když je konkurence veliká, je prostor 

pro působení na trhu s drogistickým zbožím a průmyslovou chemií značně veliký. 

Kvalitní výrobky za přijatelnou cenu jsou prioritou společnosti a snaha o neustálé 

inovace podporuje zvyšování věrnosti zákazníků. 
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Příležitostí pro společnost je modernizace skladu, zejména ve vybavení manipulační 

technikou, regálovým systémem a čtečkou čárových kódů s celkovým přínosem zvýšení 

produktivity práce. 

 

4.5.4 Hrozby 

 

Mezi hrozby společnosti patří příval levných výrobků z Polska a zemí mimo Evropskou 

unii, zejména z produkce z Číny, které jsou v některých případech v nákupních cenách 

výhodnější, než konkurenční produkty. Mezi další hrozby společnosti patří možný 

odchod dodavatelů, o kterých jsem se již zmínila ve slabých stránkách společnosti. Také 

snížení poptávky může značně zkomplikovat fungování a prosperitu společnosti. 

Naopak zvýšení poptávky a nepřipravenost firmy by mohla způsobit nedodržení 

dodacích lhůt a mít za následek odchod nespokojených zákazníků. 

 

 

4.5.5 Závěry analýzy současného stavu 

 

Sestavením analýzy současného stavu společnosti jsem se zaměřila na skladové 

prostory, manipulační techniku, vztahy s dodavateli a efektivity skladů. 

 

Na základě této analýzy jsem zjistila, že společnost nevyužívá automatické objednávání 

zásob, které je součástí ekonomického systému Pohoda. Objednávání probíhalo velmi 

pracným a složitým způsobem, což vedlo k celkem vysoké chybovosti a dlouhým 

termínů dodání ze strany dodavatele.   

 

Výběr dodavatelů ve společnosti nebyl zaveden a z tohoto důvodu docházelo 

k nesrovnalostem jak cenovým, tak i v termínech dodání objednaného zboží.  

 

Dalším zjištěním mého průzkumu jsem zjistila, že v jednotlivých skladech společnost 

dostatečně nevyužívá pronajaté prostory a to díky absenci regálového systému a 

manipulační techniky. Díky nedostatku místa dochází při manipulaci k vícepracím a 

opakovaným činnostem, které proces příjmu a výdeje zboží časově prodlužují. 



67 

 

 

Na základě výše uvedených zjištění navrhuji společnosti návrhy jednotlivých řešení. 

Navrhla jsem maximální využití automatického objednávání zásob z ekonomického 

systému Pohoda, které odstraní nedostatky v objednávání zboží a tím i transparentnost  

v pohybech na jednotlivých skladových položkách. 

 

K problematice vztahů společnosti s dodavateli jsem navrhla koncept a systém pro 

výběr a hodnocení dodavatelů, který odstraní nedostatky spojené s nákupními cenami, 

termíny dodání. Dosud společnost nevyhodnocovala konkurenceschopnost dodavatelů a 

výběr byl prováděn na základě jednoduchého výběrového řízení. Při analýze odběratelů 

bylo zjištěni, že se jedná o zákazníky z České republiky, Slovenska a Polska. 

 

Skladové hospodářství je ve společnosti velmi zjednodušené, bez využití možnosti 

skladových prostor. Společnost má v současné době k dispozici dva sklady. První sklad 

je skladem provozním a slouží k uskladnění položek, se kterými se manipuluje méně, 

jak ve skladu druhém. Ten slouží společnosti pro expedici a jsou v něm uskladněny 

téměř veškeré produkty, které společnost nabízí ve svém portfoliu. 
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5 Návrhy na zlepšení 

 

Na základě provedených analýz společnosti níže uvádím návrhy na zlepšení v dané 

společnosti.  

 

 

5.1 Návrh na automatické objednávání skladových zásob 

 

Jak jsem již popisovala v bodě 4.1. řízení zásob informačním systém navrhuji využití 

automatického objednávání zásob, které optimalizuje na základě výpočtu v systému 

skladové zásoby. Do výpočtu objednávaného zboží se tak zahrnují zadané parametry na 

skladové kartě, které jsou zadány dle obrátkovosti zboží za určitě období. Mezi tyto 

parametry patří: 

- Objednané množství 

- Skladová zásoba 

- Rezervované množství 

- Minimální množství na skladě 

- Maximální množství na skladě 

- Objednací množství 

Tyto parametry je možno vyplňovat automaticky na základě vyhodnocení systému, 

nebo i ručně a to u položek, které nepodléhají např. pravidelným odběrům, ale jsou 

náročné z hlediska termínů dodání a musí se objednávat s dostatečným předstihem. 

(především se jedná o zboží pořizované z okolních států).  

Před samotným využíváním možnosti automatického objednávání zboží v účetním 

systému Pohoda je třeba určit pracovníka, který bude tuto agentu zabezpečovat. 

Vzhledem k tomu, že celý proces automatického objednávání vyhodnocuje systém sám, 

je možné vybrat pracovníka z řady zaměstnanců, kteří mají na starosti manipulaci se 

skladovými zásobami a disponují se základními požadavky ovládání skladového 

hospodářství v účetním programu. 
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Nedílnou součástí využívání automatického objednávání zboží je třeba nastavit na 

jednotlivých položkách základní parametry, které se týkají počtu ks v balení, počtu ks 

na peletě, objednací množství, název zboží pro objednávání, přesný výběr dodavatele. 

Současně s využíváním automatického využívání zboží bych doporučila, aby i obchodní 

oddělení začalo využívat některých funkcí v programu, které se týkají objednaného 

zboží. Zejména se jedná o rezervaci  zboží, která má vliv na počet objednaných zásob. 

 

Postup automatické objednávání zboží v programu Pohoda: 

Program POHODA umožňuje automaticky generovat objednávky zásob. V agendě 

Zásoby povelem Automaticky objednat aktivujete průvodce automatickými 

objednávkami. Na první straně průvodce automatickým objednáním máte na výběr z 

několika možností.  

Prostřednictvím operace Vyplnit automaticky vyplníte pole Objednat v agendě Zásoby, 

které udává množství, v jakém bude zásoba objednána. Výpočet tohoto množství bude 

ovlivněn kritérii, které nastavíte na následující stránce průvodce. Poslední strana 

průvodce nabízí možnost ukončení průvodce automatických objednávek. Následně 

můžete provést buď kontrolu a ruční úpravu automaticky vygenerovaného množství, 

nebo možnost pokračovat a automaticky generovat vydané objednávky.  

Při vytváření objednávek z průvodce automatických objednávek lze na stránce 

průvodce, kde zadáváte text nových objednávek, nastavit, aby se po vystavení 

objednávek vynulovalo na dotčených zásobách pole Objednat, a to zatržením volby Po 

vystavení objednávek vynulovat pole Objednat.  

Povel Vyplnit složené zásoby slouží k automatickému vyplnění pole Objednat v agendě 

Zásoby u položek, ze kterých se složená zásoba skládá. Jedná se o složené zásoby typu 

Komplet, Souprava, Výrobek.  

Pokud již je vyplněno pole Objednat mohou se rovnou vytvořit objednávky. Poslední 

stránka průvodce informuje o počtu objednávek, které budou vystaveny, popřípadě 
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hlášení o počtu zásob, které nemohly být do objednávek zahrnuty. Stiskem tlačítka 

Dokončit budou vydané objednávky vystaveny. 

 

Obrázek  11: Příklad automatického objednávání zboží 

Zdroj: vlastní zpracování (19) 

 

Největší přínos tohoto návrhu je ve vylepšení Cash flow a to zejména přemístěním 

finančních prostředků, které jsou uloženy v nadměrných zásob do zásob, které je třeba 

průběžně pořizovat. 

Dalším využitím volných finančních prostředků je investování např. do manipulační a 

skladové techniky. 
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5.2 Návrh konceptu a systému pro výběr a hodnocení dodavatelů 

 

Výběr potenciálních dodavatelů 

Společnost má stálé dodavatele, na kterých je plně závislá. Vzhledem ke zhoršení 

platební morálky může dodavatel spolupráci ukončit a tím způsobit společnosti nemalé 

potíže. Této potencionální kritické situaci může společnost předejít výběrem 

dodavatelů, který by na základě návrhu konceptu a systému pro výběr a hodnocení 

zajistil potenciální dodavatele. Na základě tohoto průzkumu se naskýtá i možnost 

konkurenčních cen, které by mohly značně přispět do finančního rozpočtu společnosti a 

pomoci k lepší efektivitě. 

 

Pro komunikaci s dodavateli musí společnost pověřit zodpovědného pracovníka, který 

bude mít za úkol výběr a hodnocení dodavatelů. K tomuto je potřeba sestavit a 

aktualizovat seznamy možných dodavatelů, podle vlastních požadavků, případně 

požadavků zákazníka. Také dbát na to, aby v těchto seznamech ,(formuláře „Hodnocení 

dodavatele) byli ke každému druhu nakupovaných služeb minimálně dva dodavatelé.  

      

Pro výběr nového, pro společnost neznámého dodavatele (na doplnění seznamu nebo 

pro jednorázový nákup), je důležití použít opatření, která omezí možné riziko 

nevyhovující dodávky na minimum. Zdrojem pro výběr nového dodavatele služby je 

vhodné si vyžádat reference a kontaktovat jeho současné zákazníky.  

 

Hodnocení dodavatelů 

 

Dalším důležitým krokem při hodnocení dodavatelů je hodnocení podle stanovených 

kritérií.  Např. frekvence hodnocení dodavatelů, jejichž opakovaná doba plnění je kratší 

šesti měsíců, je 1 x ročně.  Dodavatele se budou kontaktovat jednorázově nebo 

frekvence dodávek přesahuje šest měsíců, hodnotí jednorázově a to po splnění každé 

dodávky.   Záznamy o hodnocení dodavatelů každého druhu nakupovaných služeb 

budou vedeny zvlášť na samostatných formulářích (viz příloha). 
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Dodavatelské služby 

 

Hodnocení dodavatelů se provádí na základě písemného nebo verbálního hodnocení.  

Pro názornou ukázku uvádím navrhovanou tabulku systému bodování pro hodnocení 

služeb. 

 

 

Kritérium 

Hodnocení 

5 3 0 

Jakost  standardní občasný výkyv nestandardní 

Flexibilita dodavatele pružný bez výjimek pružný s výjimkami nepružný 

Systém EMS, QMS certifikovány 

má, nebo zavádí 

jeden systém nemá 

Ochrana životního prostředí prokázána částečně neprokazuje 

Spolehlivost dodavatele bez reklamací jedna reklamace 

opakovaná 

reklamace 

Cena produktu vyhovující občas neúměrná neúměrná 

Dodržování termínů dodávky spolehlivý občasné skluzy nespolehlivý 

 

Tabulka 4: Systém bodování pro hodnocení služeb 

Zdroj: vlastní zpracování (19) 
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Zařazení dodavatelů do kategorií 

 

Pro objektivní srovnání hodnocených dodavatelů je nutné zhodnocení všech šesti 

kritérií. Součet bodů zařadí dodavatele do jedné ze tří kategorií :  

 

Kategorie dodavatele Hodnocení 

A schválený dodavatel 35 – 29  bodů 

B alternativní dodavatel 28 – 21 bodů 

C neschválený dodavatel 20 –  0  bodů 

 

Tabulka 5: Bodové hodnocení dodavatelů 

Zdroj: vlastní zpracování (19) 

 

 

Klíčovému dodavateli, s nímž se navážou smluvní vztahy a který sestoupí v hodnocení 

z kategorie A, resp. B do kategorie C, se odešle dopis s upozorněním na příčinu 

negativního hodnocení a na přerušení obchodních vztahů. 

 

Pokud je klíčový dodavatel nenahraditelný nebo je pro společnost eminentní zájem 

udržet s dodavatelem smluvní vztahy, je nutno vyžádat si pověřeným pracovníkem 

formou dopisu s upozorněním na příčinu negativního hodnocení, průběžné informace o 

přijetí a splnění nápravných opatřeních dodavatele.  

 

Výběr dodavatelů před nákupem 

 

Před vystavením objednávky, respektive před podpisem smlouvy, pověřený pracovník 

vyhledá vyplněný formulář „Hodnocení dodavatelů“ příslušné služby a vybere 

dodavatele služby z kategorie A.Není-li k dispozici dodavatel A, vybere dodavatele 

z kategorie B. Tímto se reaguje na příčinu sníženého hodnocení, např. zařazuje přísnější 

podmínky vstupní kontroly.  
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U dodavatele kategorie C společnost služby neobjednává a je povinen hledat nového 

dodavatele. V případě, kdy je v kategorii C nenahraditelný dodavatel, pak je povinností  

v závislosti na druhu kritéria, jež dodavatele přesunulo mezi neschválené, učinit taková 

opatření, která při nákupu vyloučí riziko snížení jakosti,  zhoršení environmentálního 

profilu nebo termínu provedení služby zákazníkovi. Ke snížení rizika je nutné zvolit 

jedno nebo více z následujících opatření: 

 s objednávkou vyčkat do splnění nápravných opatření dodavatele  

 vyslat vlastního odborného zaměstnance k posouzení provedených opatření 

přímo u dodavatele 

 vyslat vlastního odborného zaměstnance ke kvalifikovanému výběru 

požadované služby přímo u dodavatele 

 provést u dodavatele zákaznický audit  

Odpovědnost a pravomoce společnosti zachycuje následující tabulka. Jako návrh  

 

Legenda:     Z = zodpovídá 

   S = spolupracuje 

   I = je informován 

P
ře

d
st

av
it

el
 

m
an

ag
em

en
tu

 

O
b
je

d
n
at

el
 

sl
u
žb

y
 

Zpracování seznamu možných dodavatelů S Z 

Hodnocení dodavatele dle kritérií Z S 

Zařazení dodavatele do kategorií Z S 

Tabulka 6: Odpovědnost a pravomoce 

Zdroj: vlastní zpacování (19) 

 

 

Toto hodnocení dodavatelů, jejímž výstupem je vyplněný formulář bude zaslán 

konkrétnímu dodavateli, což pro něj odkrývá strategickou pozici, kterou v aktuální době 

pro společnost zastává. Pro nás, jako zadavatele služby to znamená, že se získá 

vzájemná tolerance, důvěra v dodavatelských a odběratelských vztazích. Dané 

vyhodnocení je transparentní v získání přehledu o pro společnost nejlepšího dodavatele 

jak po stránce včasného dodání zboží, tak kvalitě, ceně apod. 
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5.3 Návrh zlepšení efektivity ve skladu A 

 

 

Jak jsem již popisovala v bodě 4.4. ve skladě A kde jsem jistila jsem, že při stáčení 

tekutých produktů je stáčení technologicky a manipulačně náročné a proto bych pro 

zjednodušení a urychlení daného procesu nákup čerpadla, který by celý proces zrychlil a 

usnadnil také obsluhu přemíru manipulace s těžkými břemeny. 

 

Při analýze současných možností týkajících se stáčení tekutých, viskózních a vysoce 

viskózních kapalin je možné pořídit několik typů čerpadel: 

 

Sudové membránové čerpadlo 

 

- Jedná se o  výkonná čerpadla s výkonem cca 70L za minutu pro všechny druhy 

tekoucích a středně viskózních kapalin. Čerpadla mají jednoduchou obsluhu, 

snadnou údržbu a lze provést rychlou záměnu sacích trubic k různým 

výkonovým řadám motorů. Sudové membránové čerpadlo se používá 

k přečerpávání kapalin ze sudů a v našem případě i 1000L IBC kontejnerů. 

Sudové čerpadlo se jednoduchým způsobem ponoří do předem vybraného obalu 

a jednoduchým způsobem se za pomoci prodloužené hadice přečerpá potřebné 

kapaliny do připravených obalů.  



76 

 

 

 

 

Obrázek 12:  Sudové čerpadlo 

 

 

 

Dle průzkumu zboží nabízeného na internetu lze sudové membránové čerpadlo pro 

tento účel přečerpávání pořídit v cenové relaci od cca 18.tisíc do 34.tisíc korun českých. 

 

Zubové čerpadlo 

 

- Zubové čerpadlo je elektrické monoblokové čerpadlo vhodné pro čerpání čistých 

kapalin bez pevných příměsí a abrazivního materiálu jako lak, hustý olej, 

viskózní kapaliny, lepidla, melasa, mýdla nebo maziva. Zubová čerpadla pracují 

na principu přesného pohybu ozubených kol. Energii kapalině dodává dvojice 

rotujících ozubených kol, a to při maximální sací výšce 8 m a výkonu 50l za 

minutu. 
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Obrázek 13: Zubové čerpadlo 

 

Při současném způsobu stáčení produktu např. z 1000 L kontejneru do 50L obalu  se 

využívalo samospádu, kdy kontejner je umístěn v regálovém systému ve výšce cca 1,6 

metrů a 50 L obal je umístěn na podlaze pod výpustí kontejneru trvalo jeho natočení cca 

3 minuty.   

 

Každý obal se plnil samostatně a poté se ručně překládal na připravenou paletu, což trvá 

další cca 1 minutu. Na paletu se uskladní 6 kusů 50L obalů. Příprava 6ks 50L obalů 

k expedici trvá celkem 24 minut ( 6x 3minutxy naplnění + 6x 1 minuta uskladnění) 

 

Při použití sudového čerpadla je postup následující: 

- Příprava 6ks 50L obalů na paletu, trvání cca 2 min 

- Vsunutí sudového čerpadla do 1000L IBC kontejneru (kontejner již není 

v regálovém systému, ale na podlaze), trvání cca 3 min 

- Přečerpání a naplnění 6ks 50L obalů, trvání při výkonu sudového čerpadla cca 

70L za minutu cca 4 až 5 minut 

 

Jednoduchým výpočtem jsem spočítala, že naplnění 6ks 50L obalů trvá včetně 

uskladnění na paletu cca 9 až 10 minut. Celkový čas při manipulaci a stáčení při 

použití membránového sudového čerpadla se zkrátí více jak o polovinu. Zkrácením 

času více jak o polovinu docílíme úspor jak v nákladech na mzdové prostředky, tak 
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docílíme i vylepšení produktivity práce zaměstnanců a odstranění manipulace 

s naplněnými 50L (kg) břemeny. 

Na tomto principu je postaveno i použití čerpadla zubového. Záleží však na 

společnosti, jaké prostředky je ochotna pro toto zlepšení uvolnit. 

 

 

5.4 Návrh zlepšení efektivity ve skladu B 

 

Regálový systém 

Jak popisuji v bodě 4.4. navrhuji  pořídit certifikovaný regálový systém, který zvýší 

skladovací kapacitu z nynějších 80 paletových pozic na 210 skladových pozic. 

Zvýšením skladové kapacity se zefektivní produktivita práce. Zboží bude mít své stálé 

místo a obsluha skladů nebude nucena přejíždět od pozice k pozici přes celý sklad, ale 

bude zboží vychystávat kontinuálně, tak jak je zboží seřazeno v objednávkách a 

uskladněno na jednotlivých pozicích. Zboží v tuto chvíli nemá své stálé pozice na 

skladě a při jeho naskladnění probíhá umístění ve skladu podle volného místa.  

 

Nákupem regálového systému se celý proces manipulace se zbožím na skladě zrychlí a 

zefektivní. Tím se účelně využije skladový prostor, zvýší se kapacita úložných míst a 

docílí se přehledného uložení zboží. Systém paletových regálů je jednoduchá 

stavebnicová konstrukce pro skladování palet nabízející vysokou variabilitu pro malé i 

velké skladové prostory. Paletové regály jsou navrženy jako samonosná ocelová 

konstrukce. Tento modulární systém ukládání dovoluje využít optimálně prostor skladu. 

Montáž i demontáž je jednoduchá a rychlá. 

 

Regálový systém je vhodný pro všechny typy palet, jak pro nejběžněji používané 

europalety, tak pro industriální palety nebo kovové kontejnery. Paletové regály umožní 

přístup ke každé paletě se snadným odběrem zboží a jednoduchou kontrolu skladu. 

Konstrukce paletových regálů jsou navrženy tak, aby splňovaly náročné podmínky 

norem EU. Nabídka je zhotovena bezplatně na základě technických údajů poskytnutých 

zákazníkem vždy jako individuální projekt. Dle požadavků zákazníka je možné 

doplnit regál např. o ochrany stojin, dřevodesky a rošty, příčníky, značení regálů atd. 

http://www.regaly-proman.cz/
http://www.regaly-proman.cz/
http://www.regaly-proman.cz/
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Paletové regály je možné instalovat do vnitřních i venkovních prostor, vždy na kvalitní 

betonovou podlahu. 

 

Konstrukce paletových regálů svým charakterem provedení slouží k účelnému využití 

skladového prostoru, zvyšuje kapacitu úložných míst ve skladech a přispívá k 

přehlednosti uloženého materiálu a zboží. Všeobecně slouží konstrukce 

paletového regálu k ukládání palet s materiálem přímo na nosníky regálu nebo na 

příčníky. Sudy, role, svazky plechů a desek se ukládají na speciální příčníky. Drobný 

materiál a krabice se ukládají na podlážku buňky paletového regálu. Podlážka může být 

zhotovena z dřevotřískové desky různých tloušťek, ocelových roštů, panelů atd. 

Nabídka na regály pro zákazníka vzniká na základě jeho požadavků. Běžně jsou 

jednořadé paletové regály umístěny po obvodu skladu a dvouřadé regály uprostřed. 

Šířka uličky mezi regály je určena typem vysokozdvižného vozíku, který bude zákazník 

ve skladu používat. Ukázka regálového systému zobrazuje obrázek č. 

 

 

 

Obrázek 14: Regálový systém 

 

 

 

 

 

http://www.regaly-proman.cz/
http://www.regaly-proman.cz/
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Cenová kalkulace 

 

Vzorová kalkulace regálového systému – základního pole 

- Výška sloupu: 4 626 mm 

- Hloubka pole : 1 100 mm 

- Max. nosnost, resp. hmotnost jedné palety: 500 kg 

 

Cena základního pole se pohybuje v cenové relaci od cca 4.500 Kč do 7.800 Kč. Pro 

upřesnění uvádím, že základní pole obsahuje 9 paletových pozic. 

Při navýšení skladových míst  ze současných 80 skladových pozic na 210 skladových 

pozic,  je třeba zakoupit 23 základních polí, což by představovalo investici  rozmezí 103 

až 150 tisíc korun českých při pořízení nového, nepoužitého regálového systému. 

 

Vzhledem k tomu, že dodavatelé nabízejí použité regály, které splňují požadavky na 

normy EU, navrhuji vzhledem k finanční úspoře, využití této možnosti. Cenová 

kalkulace v tomto případě vychází o 30 až 40% levněji.  

 

Ke stoprocentnímu využití pozic v regálovém systému je nedílnou součástí pořízení i 

vysokozdvižného vozíku, který je nutný pro zakládání palet do regálů. Navrhuji 

zakoupit vysokozdvižný vozík ručně vedený s elektrickým pojezdem, který se dá pořídit 

v cenové relaci cca 50 až 70 tisíc korun českých. Levnější variantou je ručně vedený 

vozík se zdvihacím zařízením, které je ovládáno ručně obsluhou. Jehož cena podstatně 

nižší a pohybuje se v relaci kolem 15 až 20 tisíc korun českých. 
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5.5 Zavedení čárových kódů 

 

Vzhledem k optimalizaci a zrychlení logistických procesů ve skladovém hospodářství 

doporučuji zavedení používání čárových kódů. Využívání čárových kódů je pro 

společnost přínosem zejména: 

 

V přesnosti registraci většího množství dat, oproti ručnímu zadávání dat, ve 

kterém dochází v průměrné chybě při každém třetím zadání. Použitím čárového 

kódu se chybovost snižuje až na jednu milióntinu. 

- Produktivita a efektivnost je přínosem např. ve zvýšení produktivity práce, 

v jakémkoliv prostředí a okamžiku je možné okamžitě zjistit stav zásob na 

skladech; 

- Rychlost – zrychlí se zadávání dat, které je mnohokrát rychlejší, než zadávání 

pracovníkem ručně; 

- Flexibilita – při zadávání dat je snadné a spolehlivé použití v různých 

prostředích a je možné je tisknout na odolné materiály a přizpůsobit externím 

podmínkám. Může se aplikovat např. na zboží, které má společnost uskladněna 

v netemperovaném skladu. 

 

Principem čárového kódu je unikátní kód, který je přiřazen jednotlivým skladovým 

položkám. Tento čárový kód je nezaměnitelný a je určený pouze pro jeden druh 

zboží, či položky. Používáním čárových kódů docílí společnost přesného zmapování 

informací v každém jednotlivém procesu (příjem zboží, výdej zboží, inventura zboží 

apod.). Další  neocenitelnou výhodou, která je pro společnost přínosem je snadná 

dohledatelnost zboží ve všech jednotlivých procesech. Kvalifikovaný pracovník má 

možnost okamžitého přehledu o stavu zásob, zakázek, expedice, přesné kontroly 

vstupu a výstupu zboží ve skladech a reklamačních řízeních. 

 

Společnost může v současné době využít několik dostupných technologií, které 

splňují náročnost používání čárových kódů. Technologie se od sebe liší 

hardwarovým i softwarovým vybavením a množstvím použitých dat. Pro samotnou 

obsluhu je potřeba vybrat technologii, která bude vyhovovat jejímu využití, což je 
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hlavně manipulace zboží ve skaldech a jeho evidence. Jednotlivé technologie jsou 

v různých cenových relacích. 

 

Při prozkoumání trhu, bych navrhla dvě možné technologie. Jedná je se o 

technologii kabelovou a technologii bezdrátovou s využitím připojení Bluetooth. 

Technologie nabízejí ruční, pultové a stacionální snímání. Pultové a stacionální 

snímače jsou vhodné zejména do výrobních provozů.  

 

Vzhledem k tomu, že ve společnosti probíhá manipulace se zbožím tzv. ručně a ne 

automatizovaně, je pro společnost varianta ručního snímání čárového kódu pomocí 

čtečky s bezdrátovou technologií nejpřijatelnější. Pokud by byla zvolena 

technologie s kabelovým připojením, byla by obsluha při manipulaci a výběru zboží 

ze skladových míst tímto kabelem prostorově omezena.  

 

Velkou výhodu má společnost v tom, že v současné době využívá ekonomický 

systém Pohoda, jehož součástí je softwerové vybavení pro práci s čárovými kódy. 

Před samotným zavedením používání čárových kódů je nutné předem vyplnit, nebo 

naskenovat čárové kódy k jednotlivým položkám. V Programu pohoda v každé 

agendě, která pracuje se skladovými zásobami může společnost čtečku čárových 

kódů využít pro vyhledávání a vkládání skladové zásoby do dokladů. V našem 

případě se jedná o agendy nabídky, objednávky, přijaté faktury, přijaté zálohové 

faktury, přijaté objednávky, vydané faktury, vydané zálohové faktury, prodejky, 

příjemky a výdejky. V agendách zásoby, pohyby, příjem a výdej je možné pomocí 

čtečky čárového kódu provádět výběr skladových zásob. Samozřejmě může 

společnost začít využívat např. v oblasti majetku, v adresáři, obchodních partnerů a 

v jiných agendách. 

 

Vzhledem ke způsobu použit a střední náročnosti na čtení čárových kódů  bych 

doporučila např. laserový snímač typu LS2208 od společnosti KODYS, spol.s. r.o., 

který je sice propojen s účetním softwarem kabelově, ale je cenově výhodně 

dostupný. 
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Obrázek 15: Laserový snímač LS2208. 

 

Výhodou laserového snímače typu LS2208 je jeho ergonomické provedení, které 

tzv. padne dobře do ruky, jeho jednoduchá manipulace a minimální náročnost na 

zaškolení obsluhy.  Výhodou je i výrazná světelná i zvuková indikace úspěšného 

přečtení kódu. Hlasitost zvukové indikace je možno dle potřeby nastavit.  

 

Cenová kalkulace: 

- Čtečka čárových kódů: 2232,- Kč s DPH 

- Software je možné zdarma stáhnout na internetu na odkaze: 

http://www.barcodedatalink.com/pages/123scan.php 

 

Druhou variantou, kterou je sice dražší variantou, ale splňuje požadavky na 

bezdrátový systém je laserový bezdrátový terminál typu NC2180, který umožňuje 

současně číst čárové kódy před terminálem a zároveň je vidět na displeji.. Plně tak  

vyhovuje požadavkům nařízení skladů, inventur, příjem a výdej zboží. 

 

 

Obrázek 15: Laserový bezdrátový terminál NC2180. 
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Cenová kalkulace: 

- Terminál na snímání čárových kódů: 11.700 Kč s DPH (včetně softwarového 

vybavení, které je potřeba instalovat do PC). 

 

V první fázi navrhuji používání čárového kódu s označením EAN8 a EAN13, který 

slouží pro k identifikaci jednotlivých položek. U tohoto typu EANu určují první dvě, 

nebo tři číslice stát původu, (např. ČR má 859), dalších několik číslic určuje výrobce a 

zbývající číslice kromě poslední určují konkrétní zboží. Poslední číslice je kontrolní, 

kterou se ověřuje správnost dekódování. 

 

Ve fázi druhé bych doporučila postupně zavést i využívání EAN128, který slouží 

k označení obchodních a logistických jednotek. Logistické jednotky je zboží 

v kartonech, zboží na paletách apod. V sestavě číslic se dá vyčíst informace o názvu 

výrobku, datum výroby, trvanlivost, šířka, délka, plocha, komu je zboží určeno atd. 

 

     

Obrázek 17: Ean8 (pro kódování výrobků s malou plochou k potisku) 

 

  

Obrázek18: EAN13 (pro kódování  standardních výrobků) 

 

 

 

  Obrázek 18:  EAN128 (pro kódování obchodních a logistických jednotek) 
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Závěr 

 

 
Cílem diplomové práce bylo zaměření na optimalizace materiálových a informačních 

toků ve skladovém hospodářství společnost XYZ s.r.o. 

 

Nejprve jsem představila společnost a její předmět podnikání, včetně historie, 

organizační struktury a současného stavu. Dalším krokem mé diplomové práce bylo 

zhodnocení současných logistických procesů ve společnosti. Zaměřila jsem se zejména 

na skladové hospodářství a podrobněji jsem se věnovala řízení zásob informačním 

systémem, dodavatelským a odběratelským vztahům ve společnosti a efektivitou skladů. 

Sestavila jsem SWOT analýzu, která odhalila silné a slabé stránky společnosti, která mi 

byla nápomocna při odhalení slabých míst společnosti a k sestavení návrhu na zlepšení 

efektivity skladů. 

 

Na základě analýz jsem zjistila, že společnost nevyužívá automatické objednávání 

zásob, které je součástí ekonomického systému Pohoda. Objednávání probíhalo velmi 

pracným a složitým způsobem, což vedlo k celkem vysoké chybovosti a k dlouhým 

termínům dodání ze strany dodavatele.  Výběr dodavatelů ve společnosti nebyl zaveden 

a z tohoto důvodu docházelo k nesrovnalostem jak cenovým, tak i v termínech dodání 

objednaného zboží.  

 

Dalším průzkumem jsem zjistila, že v jednotlivých skladech společnost dostatečně 

nevyužívá pronajaté prostory a to díky absenci regálového systému a manipulační 

techniky. Díky nedostatku místa dochází při manipulaci k vícepracím a opakovaným 

činnostem, které proces příjmu a výdeje zboží časově prodlužují. 

 

Na základě výše uvedených zjištění navrhuji společnosti návrhy jednotlivých řešení. 

Navrhla jsem maximální využití automatického objednávání zásob z ekonomického 

systému Pohoda, které odstraní nedostatky v objednávání zboží a tím i transparentnost  

v pohybech na jednotlivých skladových položkách. 
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K problematice vztahů společnosti s dodavateli jsem navrhla koncept a systém pro 

výběr a hodnocení dodavatelů, který odstraní nedostatky spojené s nákupními cenami, 

termíny dodání. 

 

Pro zefektivnění manipulace ve skladech jsem pro sklad A, který je skladem provozním 

navrhla nákup sudového čerpadla, které při stáčení produktů z 1000L IBC kontejnerů do 

menších obchodních balení zkrátí celý proces více jak o polovinu. Pro sklad B, který je 

skladem expedičním jsem navrhla nákup regálového systému, který společnosti pomůže 

plnohodnotně využít pronajaté skladové prostory. Nákupem regálového systému 

společnost zajistí dostatek skladových pozic, které jsou potřeba pro každodenní příjem a 

výdej zboží. Nemalým přínosem při nákupu regálového systému je i zvýšení 

produktivity práce a s tím i finanční úspora. 

 

Posledním mým návrhem je zavedení plnohodnotného využívání čárových kódů, 

pomocí dostupného software, který odstraní chybovost při manipulaci se skladovými 

položkami. Chybovost se tímto sníží na úplné minimum. 

 

Prioritou výše uvedených návrhů v této diplomové práci bylo zaměření na optimalizaci 

logistického systému materiálových a informačních toků. Návrhové analýzy jsou 

přínosem pro společnost v možnosti přesného vyhodnocování jednotlivých skladových 

a logistických procesů, produktivity práce a úspory finančních prostředků.  

 

Tímto považuji cíle diplomové práce za splněné a věřím, že tyto návrhy a doporučení 

budou pro společnost přínosem a inspirací. 
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