
 

VYSOKÉ U
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
 
 
 
 
 

 
 
FAKULTA PODNIKATELSKÁ
ÚSTAV MANAGEMENTU
 

FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT
INSTITUTE OF MANAGEMENT
 

 

 

 
 
STUDIE OPTIMALIZACE
HOSPODÁŘSTVÍ
THE STUDY OF OPTIMALIZATION OF 
 

 

 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
BACHELOR'S THESIS 
 

AUTOR PRÁCE   
AUTHOR 
 

VEDOUCÍ PRÁCE 
SUPERVISOR 
 

 

 

BRNO 2012 

 

 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 

 
FAKULTA PODNIKATELSKÁ 
ÚSTAV MANAGEMENTU 

FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT 
INSTITUTE OF MANAGEMENT 

OPTIMALIZACE SKLADOVÉHO 
ŘSTVÍ 

THE STUDY OF OPTIMALIZATION OF STORAGE MANAGEMENT

SKÁ PRÁCE 

   VOJTĚCH BUCHVALDEK

VEDOUCÍ PRÁCE    ING. VLADIMÍR BARTOŠEK

 

ENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 

 

STORAGE MANAGEMENT 

CH BUCHVALDEK 

ARTOŠEK, PH.D. 



 
 

Abstrakt 

 

Bakalářská práce se zaměřuje na zefektivnění skladového hospodářství ve firmě. 

Zkoumá teoretické možnosti pro změnu současného stavu a obsahuje návrh zlepšení 

stávající uskladňovací politiky pro zmíněný sklad. 

 

Abstract 

 

The bachelor thesis focuses on more effective ways of storage management for the 

company. It examines the theoretical possibilities of change of the current state of the 

storage management and includes the recommendation for the improvement of current 

storage policy for mentioned storage. 
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1. Úvod 

 

Pro svou bakalářskou práci jsem si zvolil téma „Studie optimalizace skladového 

hospodářství“. Vybral jsem si oblast optimalizace skladového hospodářství, neboť jde o 

jeden z velmi podstatných procesů podniku, ve kterém může podnik ušetřit značné 

množství zdrojů. Tento proces je spojovacím článkem mezi dodávkou materiálu, 

výrobou a expedicí a zároveň zajišťuje plynulost spotřeby.  

V mé práci se budu zabývat analýzou skladového hospodářství ve skladu rolí ve 

společnosti Model Obaly. Důvodem je význam tohoto skladu pro společnost. Sklad rolí 

je hlavní sklad surovin, ze kterého jde materiál přímo do nejdůležitějšího stroje haly 

vlnité lepenky, zvlňovacího stroje. Každou minutou, kdy zvlňovací stroj nejede, 

„protékají pod rukama“ firmě Model statisíce korun. Paradoxně se sklad rolí, do 

současnosti, ve společnosti řešil minimálně, a proto se ve své práci snažím definovat a 

řešit jeho nedostatky. 

V teoretické části zmiňuji dosavadní poznatky z oblasti logistiky, skladového 

hospodářství, zásobování a plánování materiální spotřeby. 

V praktické části za pomocí teoretických poznatků analyzuji data, které mi laskavě ve 

firmě Model Obaly poskytli, a budu hledat, zkoumat a řešit problémy, které analýzou 

zjistím. Následně navrhnu řešení těchto problémů, které, pokud bude reálné a účinné, 

může podnik v praxi aplikovat v rámci jeho skladového hospodářství. 
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1.1 Cíl práce 

 

Ve skladovém hospodářství se „skrývá“ relativně velké množství aktiv, navíc zde někdy 

společnosti dělají chybné kroky, popřípadě nechávají toto téma téměř neřešené, a proto 

se může touto cestou získat konkurenční výhoda.  

Cílem mé bakalářské práce je optimalizace řízení skladového hospodářství ve 

společnosti Model Obaly a. s.. 

Po sběru dat a analýze současného stavu ve skladu rolí, budu definovat úzká místa, a 

poté navrhnu řešení, jejichž realizace se promítne nejen do kvality výroby, ale taktéž do 

ekonomických ukazatelů.  

Dílčím cílem je zlepšení procesů probíhajících v rámci skladu, jak procesu manipulace 

s rolemi, tak procesu změny kvality papíru v rolích v době od složení z kamiónu po 

předání do dalšího prvku výrobního procesu, tedy do zvlňovacího stroje. Dalším cílem 

je vylepšit kapacitních možností skladu. A zároveň jako cíl své práce považuji 

navrhnout takový způsob řešení problémů, který bude mít ekonomickou návratnost 

investice do 6 let provozu. 
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2. Teoretická východiska práce 

 

2.1. Logistika 

 

Logistika je souhrnným pojmem pro všechny ekonomické procesy, které určují 

prostorovou a časovou alokaci zásob reálných statků, a sice materiálů a produktů. 

Funkční obraz logistiky je charakterizován přepravními, skladovacími a překladovými 

postupy.  

Logistika tak zahrnuje všechny operativní a strategické činnosti, které se vztahují 

k věcně, množstevně, prostorově a časově vymezené potřebě poskytnutí reálných statků, 

nutných k provedení konkrétních úkolů (6). 

 

2.1.1. Cíle podnikové logistiky 

 

Logistika musí přispívat k plnění globálních podnikových cílů. Cíle mají hierarchickou 

strukturu; jejich volba na určité rozhodovací úrovni ovlivňuje všechny nižší úrovně. 

Rozhodnutí o podnikových cílech stanovuje rámcové podmínky pro činnost logistiky. 

Podnikové priority byly – a někdy dosud bývají – určovány výrobcem obvykle v pořadí: 

hospodárnost, množství výrobků, jakost, čas. Avšak vyrábět co nejhospodárněji ve 

velkých množstvích nesprávné výrobky pochybné jakosti v nesprávném čase nemá 

smysl. Proto by měly být podnikové priority podřizovány požadavkům zákazníků a 

tudíž mít jiné pořadí: výrobky, jakost, čas, množství, hospodárnost. 

Logistické cíle musí být odvozovány od podnikové strategie a od podnikových cílů. 

Rámcovým cílem podnikové logistiky je zabezpečovat uspokojování přání zákazníků 

na dodávky a služby na požadované úrovni, a to při optimalizaci celkových nákladů. 

Tento cíl má dvě složky: výkonovou a ekonomickou. 
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Výkonovým cílem je zabezpečovat patřičnou úroveň služeb, to znamená přichystávat 

materiály, polotovary, nakupované díly, podsestavy a hotové výrobky (od vstupu do 

podniku přes výrobu a montáž, popřípadě i přes vlastní distribuční síť, až do výstupu 

z podniku) ve správném množství, druhu a jakosti ve správném okamžiku na správném 

místě. 

Ekonomickým cílem je splnit výkonovou složku cíle s přiměřenými náklady a bez 

ohrožení likvidity (platební schopnosti) podniku. Při stanovené úrovni služeb 

zákazníkům je třeba minimalizovat náklady. Lze-li o poskytované úrovni těchto služeb 

rozhodovat, jde o optimalizaci, jejíž součástí je určení „správné“ úrovně služeb. Volba 

této úrovně je zdola ohraničena. Působením soutěže na trhu se totiž vytváří jistá 

minimálně nutná úroveň služeb, kterou jsou zákazníci ještě ochotni akceptovat. 

Logistické cíle lze dělit i podle jiného hlediska: na vnější a vnitřní. 

Vnější logistické cíle se zaměřují na plnění přání zákazníků a požadavků trhu. Tyto cíle 

jsou zaměřeny na udržení či zvýšení objemu prodeje a podílu na trhu. Jde především o 

krátké dodací lhůty, o vysoký stupeň úplnosti a spolehlivosti dodávek, jakož i o 

dostatečnou pružnosti1 podniku. 

Vnitřní logistické cíle se orientují na snižování nákladů na dopravu, manipulaci 

s materiálem, skladování, výrobu, zásoby, řízení, a zároveň na snižování objemu 

finančních prostředků vázaných v zásobách a v technických prostředcích logistického 

systému. 

Logistické cíle se převádějí do výkonových ukazatelů jakožto směrných hodnot pro 

jednotlivé prvky logistického systému. Je třeba trvale sledovat operativní činnosti a 

pomocí těchto ukazatelů kontrolovat míru plnění logistických cílů (4). 

 

  

                                                 
1 Pod pružností se rozumí schopnost podniku pohotově reagovat jednak na zvláštní přání zákazníka, 
jednak na změny ve velikosti a struktuře poptávky na prodejních trzích. 
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2.1.2. Konflikty dílčích cílů 

 

Ze základního logistického cíle, konkretizovaného podle podmínek daného podniku, se 

odvozují dílčí cíle pro jednotlivé oblasti logistiky. Zde se mnohdy vyskytnou konflikty 

mezi odlišnými, někdy zcela protichůdnými zájmy či žádoucími podmínkami 

jednotlivých prvků systému. Jde o konflikty jak uvnitř vlastního úseku logistiky, tak 

mezi logistikou a jinými podnikovými úseky. Některé konflikty související s řízením 

zásob jsou uvedeny na Obr. 1 (4). 

Cíle útvarů:   Konfliktní požadavky:           Cíl řízení zásob: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 Příklady konfliktů dílčích cílů při řízení zásob (4) 
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Protichůdné zájmy útvarů nemohou být všechny plně uspokojeny. Je třeba zvolit jistý 

kompromis, to znamená vyvažovat mezi zájmy prodeje, výroby, nákupu a dalších 

souvisejících funkcí (určit pro rozhodování relativní váhu jednotlivých zájmů). Při 

stanovování logistických dílčích cílů tak vznikají optimalizační úlohy. Mnohé tyto 

úlohy se týkají určení výše různých druhů zásoby nebo velikosti nákupních či výrobních 

dávek. Ekonomickým kritériem optimality v takových úlohách bývá součet nákladů 

vznikajících v celém logistickém řetězci podniku, omezující podmínkou je dodržení 

požadované úrovně služeb zákazníkům. 

Zvláštní pozornost si zaslouží určování logistických dílčích cílů v podnicích s převážně 

funkční organizací (kdy jsou jednotlivé funkce řízeny autonomně, útvary pracují téměř 

nezávisle na sobě) nebo s divizní organizací. Někdy bývá ekonomická samostatnost 

divizí či tzv. ziskových středisek značná; podnikové útvary si v řadě případů interně 

zúčtovávají výrobky či služby. 

Funkční organizace zpravidla způsobuje zostřování konfliktů zájmů a vede 

k suboptimalizacím2. Nejsou-li zájmy funkcí či divizí dostatečně koordinovány 

centrálně „shora“ formou určení takových cílů (tj. úkolů, zodpovědností, rozpočtů a 

kritérií pro hodnocení), které orientují činnost všech útvarů společným směrem, je 

pochopitelné, že manažeři se soustředí na výsledky své vlastní funkční oblasti nebo 

divize (podle nichž je jejich práce hodnocena). Lze pak očekávat, že výsledek izolované 

optimalizace (tzn. suboptimalizace) jednotlivých prvků systému s odlišnými cíli bude 

horší než dosažitelné globální optimum systému. Je zřejmé, že nevhodná snaha o úsporu 

nákladů v jednom úseku či procesu může způsobit vyšší „přídavné“ náklady v jiných 

úsecích či procesech. 

Suboptimalizacím je třeba předcházet. Úkoly a zodpovědnost pro činnosti, které se 

týkají materiálového a informačního toku, je proto nezbytné určovat z integrálního 

pohledu, aby zajišťovaly dosažení globálního optima pro celý podnik (4). 

                                                 
2 Pod suboptimalizací se v této souvislosti rozumí snaha o optimální výsledek vlastní funkce, aniž by se 
přitom bral v úvahu vliv její činnosti na celkový výsledek podniku (4). 
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2.1.3. Systémové pojetí logistiky 

 

Za hlavní systémové prvky se obvykle považují materiálový systém, řídicí systém 

(vlastní řízení, plánování a kontrola) a informační systém. Materiálový systém a 

zpravidla i informační systém je na vstupu i na výstupu svázán s okolím prostřednictvím 

materiálového a informačního toku. Vazby mezi řídicím systémem a materiálovým 

systémem zprostředkovává informační systém. 

Materiálový systém zahrnuje všechny transformační (zpracovací), přemisťovací a 

skladovací procesy od opatřování surovin až k předávání hotových výrobků 

zákazníkům. Jde o vlastní realizaci materiálového toku. Mezi navazující transformační, 

nebo přemisťovací procesy se často vkládá skladovací proces s funkcí vyrovnávacího 

zásobníku. Ten může mít dvojí účel:  

- Vyrovnávat rozdíly v rychlostech materiálového toku v případech, když nelze 

navazující procesy navzájem sladit co do množství nebo času 

- Tlumit nejistoty a náhodná kolísání na vstupu, v samotném procesu a na výstupu 

Řídicí systém má tři hlavní úkoly: plánovat, kontrolovat a řídit celý materiálový tok 

s ohledem na dosažení logistických výkonových i ekonomických cílů. 

Plánování systematicky utváří budoucnost; zahrnuje vypracování plánů a jejich 

schválení. Jde například o prognózování a plánování prodeje, potřeby materiálu a 

výrobní a kapacitní plánování. 

Vlastní řízení znamená podrobně stanovit způsob realizace materiálového toku a uvádět 

jej do pohybu. 

Kontrola následuje za prováděním, popřípadě jej doprovází. Důležitou součástí 

kontroly je analýza odchylek skutečnosti od plánu. Zpětná vazba v řízení je 

zabezpečována zásahy (podle okolnosti do procesu nebo plánu) při zjištění větších 

odchylek. 

Informační systém pořizuje, ukládá, zpracovává a přenáší údaje jednak o budoucnosti 

(plánové údaje), jednak o skutečnosti. Zpracovávání údajů o minulosti je náplní 
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výkaznictví. Přenos údajů v rámci podniku a mimo podnik je úkolem komunikačního 

systému, který také patří do informačního systému. Ve větší nebo menší míře se 

používá výpočetní technika. Informační systém musí poskytovat „správné informace na 

správném místě ve správném čase.“ a přispívat ke zkracování průběžných dob. 

Informační tok zasahuje i do řady podnikových útvarů, kterými materiálový tok 

neprochází. Mimo jiné obsahuje řídící signály, které uvádějí materiálový tok do 

pohybu. Takové signály vydávají například přijetí objednávky zákazníka, hlavní 

výrobní plán potřeby materiálu, umístění objednávek u dodavatelů. 

 Typické uspořádání hlavních prvků materiálového a informačního toku ve výrobním 

podniku je schematicky znázorněno na Obr. 2; pro obchodní podnik by takové schéma 

samozřejmě bylo jednodušší. 

Páteří řízení materiálového a informačního toku jsou informační a komunikační 

systémy, využívající moderní informační technologie. Zlevňování a miniaturizace 

výpočetní techniky (spolu s možností vytvářet počítačové sítě) dovoluje její 

hospodárnou decentralizaci, tj. přiblížení k pracovištím. Rozšiřuje se dálkový přenos 

údajů mezi počítači organizací, které se podílejí na logistickém řetězci. Včasné 

informace urychlují, zhospodárňují a často i zkracují materiálový tok (4). 
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Legenda:   

        Proces         místo zásoby           materiálový tok 

          informační tok 

                

Obr. 2 Schéma materiálového a informačního toku (4) 

 

2.2. Zásoby 

 

Zásobami chápeme jako bezprostřední přirozený prvek ve výrobních i distribučních 

organizacích. Zároveň jimi rozumíme tu část užitných hodnot, které byly vyrobeny, ale 

ještě nebyly spotřebovány. 

Zásoby se projevují jak pozitivním, tak negativním způsobem. 
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Pozitivní význam zásob je v tom, že přispívají: 

- K řešení časového, místního, kapacitního a sortimentního nesouladu mezi výrobou 

a spotřebou 

- K tomu, aby se přírodní a technologické procesy mohly uskutečňovat ve vhodném 

rozsahu (a v optimálních dávkách) 

- Ke krytí nepředvídaných výkyvů a poruch (zajišťují plynulost výrobního procesu, 

pokrývají výkyvy v poptávce a při doplňování zásoby, aj.) 

Negativní vliv zásob spočívá v tom, že váží kapitál, spotřebovávají další práci a 

prostředky a nesou s sebou i riziko znehodnocení, nepoužitelnosti či neprodejnosti. 

Zostřující se konkurence na trzích spolu s vysokou úrokovou mírou pro krátkodobé 

úvěry může vést k tomu, že kapitál investovaný do zásob chybí pro financování 

technického a technologického rozvoje, ohrožuje likviditu (platební schopnost) podniku 

a snižuje jeho důvěryhodnost při jednání o úvěrech. 

Zásoby jsou činitelem, který významně ovlivňuje hospodářský výsledek každého 

podniku i jeho pozici na trhu. Velikost zásob by měla být na jedné straně co nejmenší 

kvůli vázání kapitálu, ale na druhé straně co největší kvůli dostatečné pohotovosti 

dodávek. Obě hlediska jsou ovšem protichůdná, proto musí vedení podniku volit mezi 

nimi určitý kompromis. Investování do zásob mnohdy představuje jednu z největších 

finančních položek podniku, proto i rozhodnutí týkající se systému řízení zásob patří 

mezi strategická rozhodnutí (4). 

 

2.2.1. Řízení zásob 

 

Řízení zásob je disciplínou, která řeší řízení toku výrobků v dodavatelském řetězci a 

dosahování požadované úrovně služeb za přijatelnou cenu. Pohyb a tok výrobků jsou 

klíčové koncepty v řízení zásob (a rovněž v celém dodavatelském řetězci), protože když 

se tok zastaví, přidá se hodnota, pokud ovšem skladovaný výrobek není ten, který 

získává na hodnotě dlouhodobé (2). 
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Předmětem řízení zásob jsou: 

- Zásoby surovin, základních a pomocných materiálů, paliva, polotovarů, nářadí, 

náhradních dílů a obalů, které přicházejí do podniku k zajišťování základních, 

pomocných a obslužných procesů 

- Zásoby rozpracované výroby (tzn. zásoby polotovarů vlastní výroby a 

nedokončených výrobků) 

- Zásoby hotových výrobků (v obchodních podnicích jsou to zásoby zboží) (5) 

Důvody proč držet zásoby: 

Odstranění vazby mezi nabídkou a poptávkou. Sklady vlastně stojí mezi nabídkou a 

poptávkou, kde je možné objevit následující příklady zásob: 

- Zásoby z dodávek surovin pro zavedení výroby 

- V podobě probíhající práce a rozpracovaných výrobků, předpokládaných výrobků 

na zakázku 

- Zásoba konečných výrobku pro okamžité vyřízení zakázek 

 

Bezpečnost / ochrana:  

- Ochrana proti nejistotě vůči dodavatelům 

- Pokrytí neočekávané poptávky 

- Fyzická ochrana, zajištěná skladovým objektem 

 
Očekávání poptávky: 

- Zvyšování poptávky z důvodů sezóny nebo reklamy 

- Slevy za dodávky velkého množství zboží 

 

Poskytování služeb odběratelům (vnitřních a vnějších) : 

- Cyklické zásoby hotových výrobků 

- Dostupnost pohotovostní zásoby pro případ neočekávané poptávky (1) 
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Ačkoli nemusí být důvod k udržování zásob na skladě, mohou zde být v rámci 

dodavatelského řetězce navíc zřetězené zásoby (pipeline inventory). Jde o zásoby na 

cestě od dodavatelů nebo k odběratelům. Tato doba může být důležitá, pokud zboží 

absolvuje dlouhou cestu některým z dopravních prostředků (např. lodí). 

Ve finančním účetnictví zásoby vylepšují účetní rozvahu podniku. Zásoby jsou tudíž 

z finančního hlediska aktiva. Nicméně skladování s sebou nese rovněž náklady, což se 

projevuje v peněžním zisku a ve výkazech zisků a ztrát. Obrat zásob také znamená 

prodej a zisky v obchodním podnikání; tedy čím rychlejší je obrat zásob, tím větší je 

ziskovost. Klíčové aspekty, o kterých je nutno v rámci zásob uvažovat, jsou: 

- Určení výrobků, které budou skladovány, a místo, kde budou skladovány 

- Udržení stavu zásob, které je potřeba k uspokojení poptávky (tvorbou prognóz, 

poptávky) 

- Udržení nabídky 

- Stanovení – kdy objednat (načasování) 

- Stanovení - kolik objednat (množství) 

Tyto klíčové aspekty zahrnují ohled na taková témata, jako je prognóza poptávky, 

dodací lhůty dodávek a metody doplňování zásob (1). 

 

2.2.2. Náklady na skladování a služby 

 

Cílem řízení zásob je dosáhnout požadované úrovně služeb za přijatelnou cenu. Je to 

otázka nalezení rovnováhy mezi náklady na skladování a cenou za poskytování 

požadované služby na úrovni, kterou si přeje odběratel či spotřebitel. Je-li objem zásob 

vysoký, pak je vysoká i cena služby: je-li na skladě málo zásob, pak budou nízké jak 

náklady, tak i úroveň služby. Nicméně ideálním cílem jsou nízké náklady a vysoká 

úroveň služby. 

Klíčovým aspektem v řízení zásob je snaha se vypořádat s nejistotou, a to nejen co se 

týče nabídky a odběratelské či spotřebitelské poptávky, ale i v otázce, zda je ona 

nejistota skutečná (a je definitivně způsobena dynamickými aspekty dodavatelského 
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řetězce), nebo zda je způsobená institucionalizovanými a překonanými nebo chybnými 

postupy a nedostatkem komunikace. 

Například jde-li o nezávislou poptávku, řízenou, řekněme, nahodilým a 

nepředvídatelným chováním spotřebitele, potom se pohybuje dodavatelským řetězcem 

směrem dolů. Taková nezávislá poptávka v dodavatelském řetězci je založená na 

vyřizování náhodných nezávislých objednávek, postupujících z nižší úrovně na další 

vyšší úroveň v dodavatelském řetězci. Jednotliví samostatní aktéři vnímají uvedenou 

poptávku jako nezávislou, což může způsobit výkyvy a závislosti, které mohou omezit 

následný výskyt jevů. Jestliže je dodavatelský řetězec dlouhý a z jednoho konce na 

druhý nepřehledný, hromadění výkyvů postupně roste, což přináší vyšší přísun zásob a 

pomalejší pohyb, protože každý aktér v řetězci provádí vzhledem k výkyvům svoji 

činnost jen s obtížemi a to proto, že objem nabídky a poptávky nejsou v rovnováze. 

Dlouhé a nespojité dodavatelské řetězce tedy dlouhodobě zvyšují stav zásob a náklady 

na skladování a mají zbrzděný a pomalejší tok výrobků (1). 

Náklady na skladování jsou způsobovány mnoha aspekty a příčina těchto nákladů tkví 

v mnoha různých aktivitách a odděleních podniku. Může to znamenat, že velká část 

nákladů je před našimi zraky ukrytá a lze sem zařadit následující nákladové položky: 

1) Kapitálové investice: 

- Hodnota skladových zásob 

- Skladové investice 

- Investice do vybavení skladu 

- Investice do Information comunication technology (ICT) systému 

2) Náklady na držení výrobků: 

- Skladování / manipulace (není-li zahrnuto ve výše zmíněném) 

- Zastarávání 

- Opotřebení / škody na zásobách 

- Pojištění 

3) Objednací náklady: 

- Nákup 

- Skladový příjem 

- Peněžní platby 
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Všechny výše zmíněné položky dávají celkové náklady na skladování, které mohou být 

vypočteny následovně: 

 

 Celkové náklady na skladování =  Náklady na vypůjčení peněz za rok 

     +  Celkové náklady za skladování za rok 

     + Objednací náklady za rok 

     +  Další specifické roční náklady  (1) 

 

2.3. Skladové hospodářství 

 

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

splnění požadavků finálního zákazníka a nutnou tvorbu zisku v celém toku materiálu. 

Při plnění potřeb finálního zákazníka napomáhá již při vývoji výrobku, výběru 

vhodného dodavatele, odpovídajícím způsobem řízení vlastní realizace potřeby 

zákazníka (při výrobě výrobku), vhodným přemístěním požadovaného výrobku 

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

výrobku (1). 

Skladové hospodářství tvoří jednu z nejdůležitějších částí logistiky a prakticky tvoří 

spojovací článek mezi samotnou výrobou a konečným zákazníkem. Zabezpečuje 

uskladnění produktů v místech vzniku (příprava vstupu do výroby), místě vzniku 

produktů (výrobní fáze) a místem spotřeby (sklady expedice) a poskytuje managementu 

informace o stavu, podmínkách a rozmístění skladových produktů v systému Capital 

Planning Management Solutions (CPMS) (2). 

Podnik může dále disponovat zásobami zboží ve výrobě a zásobami materiálů určených 

k likvidaci nebo recyklaci (například papírový odpad, poškozené zboží nebo vrácené 

zboží od dodavatele z jiných důvodů) (3). 
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Podniky udržují ve skladech zásoby většinou z některých následujících důvodů: 

- Snaha o dosažení úspor nákladů na přepravu 

- Snaha o dosažení úspor ve výrobě 

- Využití množstevních slev 

- Snaha udržet si dodavatelský zdroj 

- Reakce na měnící se podmínky na trhu 

- Překlenutí časových a prostorových rozdílů, které existují mezi výrobcem a 

spotřebitelem 

- Podpora programů Just In Time (JIT) u dodavatelů nebo zákazníků 

- Dočasné uskladnění materiálů, které mají být zlikvidovány nebo recyklovány (3) 

 

Podstatnou úlohu hraje i samotná velikost skladu, která souvisí jak s typem použitého 

manipulačního zařízení, tak i s účelem jeho použití. Velikost skladu se hodnotí buď 

pomocí velikosti skladové plochy (v m2), nebo objemu skladového prostoru. Kubický 

prostor se vztahuje k celkovému objemu prostoru, který je k dispozici uvnitř daného 

zařízení (3). 

 

2.3.1. Přístupy ke skladování 

 

Existují určité metody, kterými lze využít pro určení skladovací pozice, jejichž cílem je 

zlepšit průchod skladu, snížit náklady, zlepšit služby zákazníkům a zefektivnit práci 

zaměstnanců a také i jejich pracovní podmínky (8). 

 

- Metoda pevného ukládání - výhoda rychlého vyjednání, neuplatní se 

v automatizovaných skladech, nevýhodou je neefektivní využívání skladové 

kapacity 

- Metoda záměnného ukládání - každou položku lze uskladnit do libovolného 

ukládacího místa, nebere však v úvahu, že některé položky jsou požadovány 

častěji než jiné 
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- Metoda skladových zón - uskladňuje se do předem určených skladovacích zón 

- Metoda dynamické zóny - strategie velikosti objednávek a strategie řízení zásob 

se totiž během času mění. Položky mohou krátkodobě nebo střednědobě 

vyhovovat klasifikačním kritériím pro jinou zónu. Individuální chování položky 

se může odchýlit od průměru 

- Metoda připraveného vyskladňování - přípravné vyskladňování a v omezené 

míře také vychystávací sklad. Položky se přeskladní do blízkosti předávacího 

bodu. Celková pracnost manipulace se zvyšuje přídavnými přeskladněními 

- Metoda předvídajícího uskladňování - cílem je minimalizovat počet skladových 

operací pro nejvýhodnější ukládací místa. Čím kratší jsou očekávané doby 

pohybu položky ve skladu, tím „lepší“ místo se jí přidělí. K tomu jsou zapotřebí 

patřičné prognostické údaje a informace o plánovaných dodávkách a 

objednávkách (1) 

 

 

2.3.2. Výrobek v návaznosti na analýzu poptávky 

 

Výrobek putující do prodejen či skladů je přijímán od dodavatele a za nějakou dobu 

(mohou to být hodiny až roky) je odeslán, aby uspokojil poptávku. Dodávaný výrobek 

je výsledkem nákupního režimu zásob společnosti. Ten zahrnuje rozhodnutí typu kdy 

objednat a kolik objednat. Z pohledu skladování má tento dodávkový cyklus dopad na: 

- Prostor pro příjem zboží  

- Prostor / objem pro umístění zásob 

Odeslaný výrobek bude závislý na charakteru poptávky vyplývající z objednávky od 

odběratele. Naopak odesílání objednávek od odběratele vyvolá obnovení zásoby a 

dodávkový cyklus začíná znovu. Poptávkový cyklus má následující dopady na 

skladování: 
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- Prostor /objem pro umístění zásob 

- Prostor / objem pro vychystávání (picking) 

- Prostor / objem pro odesílání (expedice) 

Často nastane případ, kdy dodávkový cyklus bude lépe kontrolovatelný než poptávkový 

cyklus. Předpokládáme, že formy poptávek jsou obecně nahodilejší a nezávislejší, takže 

vytváří větší nejistotu. Analýza poptávky je tedy důležitá vzhledem k tomu, že právě 

poptávka je tím spouštěcím mechanismem celého procesu skladování a dodavatelského 

řetězce (5). 

 

2.3.3. Analýza poptávky vzhledem k objemu zásob materiálu 

 

Pro správné pochopení analýzy poptávky, je třeba prozkoumat každý jednotlivý druh 

zboží, výrobek a položku v seznamu Stock-keeping unit (SKU). Tato činnost napomáhá 

při určování požadavků na výrobky z hlediska skladových zásob a často se jí zabývají 

manažeři stavu zásob. Rovněž střídavě odráží dodávkový a poptávkový cyklus operací 

příjmu a expedice zboží ze skladu. 

- Nezávislá nebo nahodilá poptávka je taková poptávka, která je nezávislá na 

všech ostatních výrobních. Jde o klasickou spotřebitelem řízenou poptávku 

výrobků či služeb pro konečné použití a tudíž je nahodilejší s větším prvkem 

nejistoty. Pro řízení/doplňování zásob se používájí re-order point/level 

(ROP/ROL) systémy 

- Závislá nebo předvídatelná poptávka vychází ze spotřebitelské poptávky, na 

jejím základě se vytvářejí výrobky či služby pro konečné použití. Závislá 

poptávka je tudíž běžná v prostředí výroby či seskupování (kitting), kde se již 

postupuje podle plánu vytvořeného na základě prognózy. U závislé poptávky to 

znamená, že předchozí jev se musí stát jako první, následující jevy se budou 

odvíjet v závislosti na jevech, jež jim předcházely. Závislá poptávka je tedy 

jistější pro dodavatele „proti proudu“, umožňuje určitý stupeň předvídání; 

Využívají se zde systémy Material requirements planning (MRP) (5) 
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Poptávka existuje ve dvou základních formách (viz Tabulka 1):  
 

Tabulka 1: Porovnávání závislé a nezávislé poptávky (5) 

Charakteristika Závislá poptávka Nezávislá poptávka 

Metoda doplňování zásob MRP ROP/ROL 

Orientace Součásti výrobku Všechny jednotlivé 

části/položky 

Formy poptávky Sporadické a nespojité 

formy 

Spojitější formy 

Signál objednávky Rozfázovaný čas ROP/ROL 

Časová perspektiva Budoucí výroba/prodej Minulá poptávka může 

významně napomoci 

předpovědět budoucnost 

Prognózy Prognózy pouze u 

koncových položek 

Prognózy u všech položek 

Pojistná zásoba Pojistná zásoba je vedena u 

koncových položek 

Pojistná zásoba je vedena u 

všech položek 

 

 

2.3.4. Prognózování poptávky ve vztahu k managementu zásob 

 

Jestliže nejsou přesně známy úrovně poptávky, například u nezávislé poptávky, pak 

cílem prognózování je poskytnutí nejlepšího odhadu budoucí poptávky a možnost 

předvídat změny. Dalším cílem je účinné snížení omylů v minulých prognózách (např. 

rozdíl mezi prognózou a tím, co se pak doopravdy stalo). 

Používané metody jsou v první řadě rozdělovány na subjektivní a objektivní. Vzhledem 

k tomu, že obecně používaný název je prognózování, což nerozlišuje mezi těmito 

dvěma dosti rozdílnými a různorodými cestami, vnímání rozdílu mezi nimi může být 

důležité. 
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Subjektivní metodou, často nazývanou prognóza prodeje nebo výzkum trhu, mohou být 

kvalifikované odhady prováděné lidmi se zkušenostmi v oblasti prognózování. 

Neznamená to, že tyto odhady nemají hodnotu; samozřejmě mají, pokud je provádějí 

zkušení lidé, například zaujmout marketingově uvážené stanovisku ohledně uvedení 

nového výrobku na trh nebo ohledně reklamní činnosti. Odběratelé nebudou vždycky 

předvídatelní, ale jejich úmysly lze vyčíst z „pocitu“, z nějaké aktivity konkurenta, která 

zrovna vyšla najevo a vyžaduje, aby se na ni reagovalo, a z vnějších jevů, jako je 

počasí. To vše má dopady, které musí být subjektivně určeny. 

Předvídání budoucnosti pomocí objektivních metod zahrnuje matematickou-statistickou 

analýzu minulé poptávky, to je totiž prognózování z hlediska řízení zásob. Vedoucí 

zásob by se tudíž měli mít na pozoru před subjektivním prognózováním prodeje – 

například uvedení nového značkového výrobku, který zatím nemá žádnou minulou 

poptávku, na trh by mělo přímo zahrnovat rozhodnutí marketingu ohledně úrovně 

zásob, s možnou asistencí vedoucích zásob při řešení detailů, souvisejících s nějakým 

podobným uvedením výrobku na trh aj. 

Nicméně často poskytuje nejlepší odhad kombinace subjektivních a objektivních metod 

prognózování. Například objektivní metody se statistikou, jež při předpovědi 

budoucnosti vycházejí z minulosti, jsou dobrým základem za předpokladu, že nedojde 

k žádným dalším změnám. Nicméně v situacích dynamické spotřeby ke změnám 

dochází, příkladem je přesvědčení, že v příštím období se vzhledem k předpokládanému 

bankrotu konkurenta prodá o 20% více. 

Prognózování poptávky je tedy snazší, pokud výrobek: 

- Je starý a dobře zavedený 

- Je výrobkem spotřebním, u něhož je zřetelnější konečná poptávka 

- Má stabilní poptávku 

- Má krátkodobou periodu 

Prognózování poptávky je obtížnější, pokud výrobek: 

- Je nový a zrovna zaváděný na trh 
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- Je částí/komponentou spotřebního výrobku, a proto může být zasažen 

foresterovým efektem 

- Má nevyzpytatelnou poptávku, například kvůli nové činnosti konkurenta, která 

snižuje odbyt nebo kvůli krátkodobým změnám počasí 

- Má časovou periodu, zasahující daleko do budoucnosti, jejíž prognózy se 

vyznačují vyšším výskytem chyb na rozdíl od předpovědí na zítřek 

Prognózování poptávky po zásobách používá různé statistické analýzy: 
- Prostý průměr u stabilních, netrendových položek 

- Klouzavý průměr, který zahrnutím předchozích období přesahuje metodu 

prostého průměru 

- Vážený průměr u trendových položek, důraz je kladen na bližší období 

- Exponenciální vyrovnání, které je podobné váženému průměru, ale je statisticky 

přesnější 

U sezónnosti, kde se úroveň průměrné poptávky během různých časových období mění, 

prognózování poptávky po zásobách používá dvě obecná statistická hodnocení: 

- Sezónní ukazatele, používané v případě, kdy se v průběhu času opakuje sezónní 

rozdělení; vycházejí z průměru poptávek z mnoha cyklů tak, že jsou k dispozici 

z historie výrobku. Jsou velmi rozšířené v oblasti fast-moving-consumer-goods 

(FMCG) sektor 

Bylo řečeno, že co se týče prognóz, existují pouze dvě nezpochybnitelná fakta. Prvním 

faktem je to, že se mýlí; druhým, že se dozvíme, jak moc se mýlí. Toto srovnání 

plánovaného a skutečného je známé jako chyba v prognóze a cílem jejího stanovení je 

minimalizace omylů v předpovědích (například rozdíl mezi prognózou a tím, co se 

doopravdy stalo). Statistickým základem pro tuto metodu prognózování je použití 

trendových impulzů, které zohledňují minulé chyby v prognóze a jejichž hodnota 

ukazuje stupeň statistické průkaznosti (spolehlivosti), když se nedaří systém změnit. 

Stanovením chyb v prognóze tedy získáme důležitou a poučnou informaci vedoucí ke 

zlepšením. Nemělo by být systematicky používáno jako prostředek k obviňování (5). 
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2.4. Plánování materiální spotřeby 

 

I při uplatňování principů tržní ekonomiky lze chápat vyjádření spotřeby na základě 

výrobních potřeb pouze z hlediska základní podnikové funkce, která navazuje na 

zásobování, tj. z hlediska funkce výroby. 

Při stanovení výrobní potřeby (podklad pro objednání) je třeba brát v úvahu: 

- Situaci na trhu 

- Stav dosud nesplněných objednávek 

- Stav zásob 

Spotřebu materiálu lze stanovit následujícími způsoby: 

- Určení spotřeby orientované na výrobní program 

- Určení spotřeby orientované na dané období 

 

Určení spotřeby podle výrobního programu. Jde o deterministický princip stanovení 

spotřeby. Východiskem je výrobní zakázka (zakázky) či požadavky výroby vyráběné na 

sklad (skladové zakázky), jež jsou nositeli primární spotřeby (5). 

Plán nákupu je odvozen od plánu výroby a tento od plánu odbytu (prodeje). Primární je 

tedy plán prodeje (orientovaný na trh). Ačkoliv plány prodeje i výroby jsou sestavovány 

v úzkém spojení, nemohou se úplně krýt ve svých návrzích a požadavcích. Nesoulad 

mezi těmito plány lze charakterizovat jako věcný (různé odbytové členění výrobků) a 

časový (prodej lze krýt ze zásob, ne vždy bezprostředně z výroby). 

Základní metodou tvorby plánu, jehož cílem je určit potřebu materiálu (dodávek) 

zajišťovaného nákupem pro splnění požadavků výroby, eventuálně dalších míst 

spotřeby v podniku, je bilanční metoda. Řešení bilance se nachází mezi zdroji a 

potřebami. 
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Na straně potřeb je celková spotřeba materiálu v daném plánovacím období a 

požadavek na vytvoření zásoby, která má zajišťovat plynulý průběh výroby v daném 

plánovaném období. 

Operativní plán nákupu se realizuje v následujících základních krocích: 

- Výpočet spotřeby materiálu jednotlivých položek materiálu (v množstevních i 

peněžních jednotkách) 

- Výpočet pojistné zásoby (limitu zásob), která by měla být v průběhu 

plánovacího období vytvořena a udržována jako rezerva pro zajištění 

požadované spotřeby. 

- Zjištění očekávané zásoby k počátku plánovacího období jako dispozičního 

zdroje spotřeby. 

- Výpočet potřeby dodávek jednotlivých položek materiálu (materiálových druhů) 

v podnikových plánovacích a objednacích jednotkách a současně v jednotkách 

peněžních. 

Z hlediska terminologie je zásadní rozdíl mezi potřebou (podklad k objednávce) a 

spotřebou (spotřeba ve výrobních a nevýrobních procesech podniku). 

Východiskem propočtu potřeby materiálu je: 

- Operativní plán výroby 

- Informace o spotřebě (kusovníky a normy spotřeby materiálu) 

Další podklady pro výpočet potřeby jsou normy zásob (5). 

 

2.4.1. Nákupní složka zásobovací logistiky 

 

Pro funkci nákup (zásobování, opatřování), která obecně představuje krytí potřeb, je 

v odborné literatuře i praxi používáno s různou intenzitou pojmu zásobování, 

opatřování, materiálové hospodářství, nákup atd. 
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Pokud jde o zásadní potřeby podniku, je jejich realizace nemyslitelná bez spojení 

s trhem. V praktickém slova smyslu nákupem (zásobováním) zajišťujeme pouze hmotné 

statky a služby. 

Pojem zásobování používáme v souladu s dlouhodobě uplatňovanou praxí jako 

adekvátní opatřování s tím, že je více zdůrazněna stránka hmotného opatřování. 

Materiálové hospodářství může být rovněž synonymem, protože řádně řízené 

zásobování se neobejde bez respektování kritéria hospodárnosti, může však být 

v podniku aplikováno na oblast širší než představuje nákup, a to na oblast řízení celého 

hmotného toku v podniku (tzn. Pohyb materiálů, polotovarů, hotových výrobků, zboží 

atd.). 

Nákupní marketing se zabývá především sběrem, analýzou a vyhodnocováním 

informací o nákupním trhu (zejména pak konkurenční situaci na zdrojích a v poptávce) 

a přístupem k němu. 

Základní funkcí útvaru nákupu je efektivní zabezpečení předpokládaného průběhu 

základních, pomocných a obslužných výrobních a nevýrobních procesů surovinami, 

materiálem a výrobky v potřebném množství, sortimentu, kvalitě, času a místě (5). 
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3. Praktická část 

 

3.1. Charakteristiky firmy 

 

Na praktickou část mé bakalářské práce jsem si vybral společnost Model Obaly, a. s. 

přesněji jeho závod v Opavě.  

 

Na krajském soudě v Ostravě pod spisovou značkou B, vložkou 456 je zapsaná akciové 

společnost pod obchodním jménem Model Obaly. Společnost měla k 31.12 2011 

v Opavě 715 zaměstnanců. 

 

V České republice patří Model Obaly mezi největší společnosti v oboru výroby obalů. 

Model Obaly je součástí švýcarské skupiny Model Holding, který má své výrobní 

podniky a jejich obchodní zastoupení v osmi evropských zemích. Závody jsou 

rozděleny do třech podskupin Model West, Central a East, opavský závod je řídícím 

závodem skupiny Model Central. V České republice se jedná o závody v Opavě, 

Nymburku, Hostinném a Moravských Budějovicích. Opavský závod se zaměřuje 

především na velkosériové výroby obalů z vlnité, hladké a kašírované lepenky.  

 

Firma Model Obaly je jediná společnost v rámci České republiky, která nabízí 

kompletní sortiment obalů z hladkých, vlnitých nebo kašírovaných lepenek, z čehož 

vyplývá, že dokáže vyrobit jakýkoliv výrobek z těchto materiálů. V podniku se vyrábí 

a vyvíjí i obaly s těmi nejnáročnějšími požadavky, jaké si zákazník přeje. 
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Obr. 3 Závod v Opavě (12) 

 

3.1.1. Historie firmy 

 

- 1882 založil Louis Model v Ermatingenu ve Švýcarsku malou továrnu 

zaměřenou na ruční výrobu lepenky 

- 1963 rozšíření sortimentu i na obaly z vlnité lepenky, zahájením provozu 

nového stroje na výrobu vlnité lepenky 

- 1992 odkoupení firmy Olšanské papírny a.s. s dnešním názvem Model Obaly, 

Opava, CZ 

- 1996 otevření nové továrny na vlnitou lepenku v České Republice, Model Obaly 

v Nymburku u Prahy (13) 

 

3.1.2. Organizační struktura firmy 

 

Protože je Model Obaly společnost založena převážně na výrobu na zakázku, je 

organizace zaměřena na zákazníka a jeho přání, ostatně dosvědčuje to i organigram (viz 

Příloha 1). Jak jde vidět na tomto organigramu, na začátku zakázky se dohodne se 

zákazníkem jeho představy o výrobku a poté se na základě dat od zákazníka vytvoří 

funkční model. Poté se celý proces realizace zakázky řeší tak, aby se požadavkům 

zákazníka co nejlépe vyhovělo. 
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3.1.3. Ekonomická situace podniku 

 

Společnost má v posledních letech dosti vyrovnaný obrat. Krize v letech 2008/2009 

Model Obaly sice zasáhla, ale v relativně malé míře, u některých zakázek se dokonce 

obrat zvyšoval (např. obaly na lahvová piva či hračky). Zisk je na stabilní úrovni, 

jelikož společnost relativně často investuje do nových technologií, strojů, apod., jak jde 

vidět na Grafu 2. Z Grafu 1 můžeme vyčíst, že firma má v zásobách poměrně malý 

objem aktiv, odpovídá však struktuře zakázek. 

 

Graf 1 Srovnání Aktiv a Zásob (vlastní zpracování na základě dat z firmy Model Obaly) 

 

Graf 2 Srovnání Výnosů a provozního zisku (vlastní zpracování na základě dat z firmy Model Obaly) 
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3.2 Vlnitá lepenka 

 

Tento materiál je definován následovně: Vlnitá lepenka je lepenka z jedné nebo více 

vrstev vlnitého papíru, jenž je lepen mezi více vrstvami jiného krycího papíru nebo 

lepenky. Materiály z vlnité lepenky se používají převážně jako obalové materiály (14). 

 

3.2.1. Historie vlnité lepenky 

 

První zmínky o „drážkování papíru nebo jiných materiálů“ nacházíme v britském 

patentu č. 1597 z roku 1856. Edward Charles Healy a Edward Ellis Allen – oba 

vynálezci - usilovali o zlepšení v přípravě pro použití dýhy, papíru a jiných 

paprskových výrobků nebo archů z vláken. Tím, že jsou tyto materiály drážkovány, 

získávají velkou pevnost a tuhost a jsou proto použity pro mnohostranné účely. Patent 

USA č. 122023 z roku 1871, přihlášen jménem Alberta L. Jonese, je s jistotou potvrzen 

na základě skutečnosti, že v polovině 19. století ještě nikdo nepomyslel na průmysl 

obalové techniky. V roce 1883 byla v Londýně uvedena do provozu první evropská 

továrna na výrobu vlnité lepenky a v roce 1886 první zařízení na evropském kontinentu. 

Ve Švýcarsku vyráběla vlnitou lepenku jako první v roce 1905 firma Langenbach v 

Lenzburgu. Na základě rostoucí industrializace, zvyšující se racionalizace ve všech 

oblastech a v neposlední řadě prostřednictvím světového obchodu se rozvíjející průmysl 

na výrobu vlnité lepenky řadí rovněž v České republice k nejdůležitějším průmyslovým 

odvětvím (14). 

 

3.2.2. Technologie výroby vlnité lepenky  

Vlnitá lepenka vzniká spojením jedné nebo více vrstev zvlněného papíru, které se 

střídavě lepí mezi vrstvy rovného papíru. Vlnitá lepenka kombinuje dobré vlastnosti 

hladkých lepenek a zároveň eliminuje jejich nedostatky. Fyzikální vlastnosti rozdílných 

druhů vlnité lepenky jsou přesně určeny podle požadovaných vlastností materiálu. 
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Vlnitá lepenka je relativně odolná proti nárazu, protože náraz nejprve deformuje vlny - 

je tedy nižší riziko, že poškodí obsah obalu. Mezi hlavní nároky kladené na lepenku, 

podle konkrétního užití, jsou především tzv. průtlak, průraz a pevnost na hranu (čím je 

vyšší hodnota pevnosti na hranu, tím je materiál „stohovatelnější“ – lze na sebe ukládat 

větší počet krabic) (14). 

 

Obr. 4 Stoh vlnité lepenky (14) 

V obalovém průmyslu patří lepenka k nejpoužívanějším materiálům - vyrábí se z ní 

až 75 % obalů. Nevýhodu vlnité lepenky, za předpokladu, že není povrchově upravena, 

je její nízká odolnost proti působení vody a proti plošnému zatížení, které může vést k 

deformaci zvlněné vrstvy (14). 

Vlnitá lepenka je vyráběna na tzv. zvlňovacím stroji. Materiál na její výrobu je dodáván 

a zpracováván v rolích. Průměrné údaje o roli papíru jsou: hmotnost: do 3 000 kg, 

délka: dle šířky a gramáže (do 10 km), šířka: většinou do 250 cm, i širší (265cm). 

Kotoučové zpracování se uskutečňuje bezosově přes odvíječku. Nejpodstatnější jsou na 

těchto agregátech automatické brzdové systémy, které zajišťují odvíjení papíru při 

stejnoměrném pnutí. Výměna kotoučů se uskutečňuje u moderního zařízení plynule, to 

znamená, že pokud je kotouč zcela odvinut nebo při přestavbě na jiný druh vlnité 

lepenky, kdy se musí zavěsit jiný papír, není třeba zvlňovací stroj zastavit.  

Výroba archů vlnité lepenky může být rozdělena do fází: 

- Tvorba vln a lepení vln na jednostrannou lepenku 

- Proces kašírování 
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- Proces vysušování 

- Proces podélného a příčného řezání 

- Proces ukládání a stohování (14) 

Obr. 5 Třívrstvá vlnitá lepenka s vlnou B (14) 

Obr. 6 Třívrstvá vlnitá lepenka s vlnou E (14) 

Obr. 7 Sedmivrstvá vlnitá lepenka (14) 

 

Legenda: 1) přítlačný válec 2) nanášející válec 3) sušicí stůl 

Obr. 8 Výroba pětivrstvé lepenky (14) 
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Výchozí materiály pro výrobu vlnité lepenky: 

 

Základem je rozlišení mezi papíry, které se budou používat pro slepení s vlnami. 

Některé jsou "vlnité papíry", jiné "krycí papíry", nazývané také linery. Dále se rozlišuje 

původ vláken papíru, které jsou tvořeny z organického materiálu:  

- Papíry na primární bázi vláken sestávající v zásadě z celulózových vláken. Z důvodů 

hospodářských a životního prostředí to bývají materiály s vyšší příměsí vláken starého 

papíru (zpravidla cca 35%).  

- Papíry na bázi starého papíru sestávající z vláken, která se získala z kvalitativně 

rozdílného starého papíru (sekundární vlákna). 

Tyto rozdíly jsou důležité pro pochopení tvorby ceny, fyzikálních vlastností rozdílných 

druhů 

vlnité lepenky a možností použití hotových obalů z vlnité lepenky (14).  

Druhy papírů: 

 

Běžná obchodní označení (v kvalitativním pořadí) jsou:  

 

Vlnité papíry: 

- Fluting - nebělený polobuničitý papír z listnatého dřeva s min. 65% podílu 

primárních vláken 

-  Wellenstoff - převážně z tříděného starého papíru 

- Šedák - papír ze směsi obvyklého starého papíru jako odpadů z tisku, šedé 

lepenky, lepenkových dutinek apod.  

 

Krycí papír: 

- Kraftliner - sulfátový, buničitý papír v přírodní hnědé barvě nebo s bělenou 

krycí vrstvou (white top) z jehličnatého dřeva s min. 80% podílu primárních 

vláken rozdílných vláknitých materiálů papíru, přičemž krycí vrstva může 

obsahovat kvalitativně vysoce hodnotný vláknitý materiál. Není určeno složení 

vlákniny. Proto jsou pevnostní vlastnosti definovány a rovněž garantovány 

-  Šedák - papír ze směsi obvyklého sběrového papíru 



31 
 

Tloušťka papíru je určena hmotností plochy - g/m2 a kvalitou zpracování. U surového 

papíru vlnité lepenky se gramáž pohybuje mezi 100 a 440 g/m2 (14).  

 

3.2.3. Výrobky z lepenky 

 

Mezi výrobky z lepenky, které Model obaly a.s. vyrábí, patří: Tabule a role, klopové 

krabice, tvarový výsek, displeje, Bag-in-Box, speciální obaly (ruční a malosériová 

výroba). 

V hale vlnité lepenky se vyrábí výše zmíněné obaly v těchto druzích kvalit3: B, C, E, 

BC, BE, EE. Podnik Model Obaly je certifikován dle mnohých norem např.: ISO 9001: 

z roku 2008, ISO 14001: od roku 2004 (13). 

 

 

Obr. 9 Výrobky z lepenky (13) 

                                                 
3 Kvalita je v tomto případě název druhů lepenky, podle druhů materiálu, které jsou na ni použity. 
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3.2.4. Hala vlnité lepenky 

 

Jedna ze dvou hal, které Model Obaly má v Opavě, je zaměřená na výrobu vlnité 

lepenky, a ve většině případů i její další zpracování do funkčního obalu. Tuto halu jsem 

pro svou práci vybral záměrně z několika důvodů; je původní ještě z doby před 

odkoupením společnosti tzn. je relativně starší a kapacitně již neodpovídá současným 

požadavků.  

V druhé nově vystavěné hale HKS se vyrábí jiným technologickým postupem a 

vyráběné obaly jsou jiného charakteru, s funkcí „prodat“ balený výrobek.  

Hala vlnité lepenky je sice větší než hala HKS, nicméně jsou v ní prostory i pro dlouhý 

zvlňovací stroj, malosériovou výrobu a rampa pro vykládání z vlaku. V hale již není 

prostor pro další rozšíření a jediná možnost rozvoje je nahrazení starých strojů, novými. 

Hala měla v roce 2011 tyto statistiky: 

 

Tabulka 2 Statistiky haly vlnité lepenky (12) 

Obrat 2011                                                                                                            1 028 mil. Kč 

Prodej v m2                                                                                                                                     84 mil. m2 

Výrobní kapacita                                                                                                   130 mil. m2 

Zaměstnanci                                                                                            237    

Směnnost na zvlňovacím stroji                                               2  

Směnnost na ostatních strojích výroby 3 

 

Většina výroby z této haly putovala k tuzemským zákazníkům, další největší zákazníci 

pochází, jak je již tradicí ve firmě Model Obaly, z Polska a Slovenska, přesněji je tato 

statistika vyobrazena na Grafu 3. 



 

 

 

Graf 3 Obrat podle cílové destinace zakázky (12)

 

3.2.5. Materiálový tok
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Graf 3 Obrat podle cílové destinace zakázky (12) 
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Obr. 10 Schéma technologického toku výroby vlnité lepenky (vlastní zpracování na základě dat z firmy 
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3.3. Analýza současné situace 

 

V analytické části své práce se budu zabývat zkoumáním funkčnosti a hospodárnosti 

skladového hospodářství ve skladu rolí ve firmě Model Obaly. Je to sklad hlavní 

suroviny, rolí papíru, které z tohoto skladu vstupují přímo do zvlňovacího stroje, kde se 

z něj vyrábí vlnitá lepenka.  

Mezi výrobou role, u dodavatele, a jeho použitím ve zvlňovacím stroji, by mělo být 10 

dní na tzn. „uzrání“ role, pokud se tak nestane, kvalita výrobků bude menší a zvlňovací 

stroj bude muset jet na výrazně menší rychlost, tak aby se minimalizovala tato ztráta 

kvality. K optimálnímu uzrání role dojde pouze při vhodných klimatických 

podmínkách, to znamená při teplotě nad 10 °C. 

Moje práce na analýze stavu skladu začala sběrem údajů od osob pověřených ke správě 

skladu rolí. Pokračovali jsme prohlídkou výše zmíněného skladu, kde jsem, na vlastní 

oči, viděl v jakém stavu sklad je. Poté jsem dostal data týkající se materiálu uloženého 

ve skladu, objemu jednotlivých položek, rozměrů skladu, také jsem obdržel výkres 

(mapu) s rozložením jednotlivých boxů. 

V současné době se ve firmě Model Obaly dělají systémové změny a zavádí se principy 

štíhlé výroby4, se snížením zásob polotovarů. S tím jsou spjaty obměny ve výrobě a 

organizaci zakázek.  

 

  

                                                 
4 Štíhlá výroba znamená vyrábět jednoduše v samořízené výrobě. Koncentruje se na 

snižování nákladů s nekompromisním úsilím po dosažení perfekcionismu. Ke každému 

dni ve výrobě patří principy Kaizen, analýza toků a systémy Kanban. Toto úsilí vtahuje 

do změn všechny pracovníky podniku, od vrcholového managementu až po pracovníky 

ve výrobě (7). 
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3.3.1. Organizační a prostorové uspořádání skladu rolí 

 

Sklad je původní z roku 1978, má rozměry 120x24m (tzn. 2880m3). Je rozdělen na 

boxy, které jsou široké 3 metry a do kterých se ukládají role dle jejich druhu. Role se 

stohují, až tři na sebe do výšky. Délka skladu se různí podle pozice, středem skladu 

vede cesta pro vysokozdvižné vozíky, pomocí kterých se s rolemi pohybuje.  

V prostoru se pohybují tři vysokozdvižné vozíky s přídavným zařízením, chapadly 

(boční uchycování, takže role neberou zespod, ale ze stran, aby se co možná nejméně 

role nepoškodily). Vozíky váží 11440 kg a můžou zvedat materiál o hmotnosti až 7000 

kg. Stavební výška vozíků je 4380 mm, výška zdvihu je 6450 mm, tzn. při průměrné 

výšce role 2,5m se můžou skládat do max. stohu po třech. Hydraulická chapadla váží 

1145 kg, přičemž zvednout jimi je možno roli o max. hmotnosti 4000 kg. Rozevření 

chapadel je 250-1600 mm, a pro zdvih je max. vzdálenost bodu sevření od vozíku 800 

mm (dle vnitřních norem firmy se zvedají role vždy v těžišti a ve skladu nemohou být 

skladovány role širší než 1,6m).  

Vozíky jsou očíslovány 1, 2 a 3 a jejich provoz je následující:  

- Vozík č. 1 vychystává role pro výrobu, jezdí prakticky nepřetržitě celou směnu, 

respektive podle délky zakázek pro zvlňovací stroj (když je dlouhá zakázka, tak 

občas má pauzy), nicméně tím, že Model jde směrem ke štíhlé výrobě, a tak se 

nyní vyrábějí kratší zakázky, proto v této práci počítám s neustálým provozem 

tohoto stroje 

- Vozík č. 2 se používá pro skládání materiálu z kamionů, tyto role poté skládá do 

dvou speciálních prázdných boxů, ze kterých, až je na to čas, dává tyto role do 

boxů k materiálu, ke kterému patří. To vše s tím, že nejdříve musí vytáhnout 

z boxu starší role, poté do volného prostoru dát role nově příchozí a před ně (tzn. 

dopředu boxu, z pohledu od cesty pro vozík) se dají role staré (které se 

z příslušného boxu předtím vytáhly). Tento proces se dělá kvůli zrání rolí, jak 

jsem zmiňoval výše, avšak tento postup je zdlouhavý a také nákladný na provoz 

vozíků. Vozík č. 2 jedí průměrně 50% času vozíku č. 1 
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- Vozík č. 3 je náhradní, ale někdy se však používá místo vozíku č. 2 na 

provádění stejné práce.  

Vysokozdvižné vozíky, které operují ve skladu rolí, jezdí max. rychlostí 10 km/h a když 

vezou roli, musí s ní couvat (protože skrz ni nevidí). Mají dieselové motory a jejich 

zatížení se měří v motohodinách (MTH), přičemž dle dat, které mi byly předloženy o 

provozu vozíků (viz příloha 2), průměrná spotřeba Pohonných Hmot (PHm) vozíků je 

odhadnutá následovně viz tabulka 3: 

 

Tabulka 3: Statistika nákladů na provoz vozíků ve skladu rolí 

 Vozík č. 1  Vozík č. 2 Vozík č. 3 

Průměrná spotřeba [l/MTH] 6,3925  6,2725  5,245  

Měsíčně najezděno [MTH] 97,5 55 31,75 

Náklady na PHm 

[kč/měsíc] 

23061 12765 6162 

 

 

Z této tabulky vyplývá, že při odhadnuté ceně za litr dieselu 37 Kč, cena za pohonné 

hmoty do vysokozdvižných vozíku ve skladě přesahuje ročně 500 tisíc Kč (41988 Kč 

měsíčně).  

Cesty jsou široké podle interní normy 3,6 metrů pro jednosměrný provoz a 4,4 metrů 

pro obousměrnou komunikaci. Dále jsou ve skladu nosné sloupy, každých 6 metrů po 

obvodu a co 18 metrů uprostřed skladu. Část prostoru (3x6 metrů) zaujímá sklad 

škrobu. Čtyři boxy, do kterých se materiál nedává se využívají takto; jeden pro 

reklamace, další pro zkoumání kvality roli oddělením technické kontroly, třetí je pro 

uskladnění vozíků, když nejede provoz, a poslední pro párání (odstranění části rolí, 

které byly poškozeny ve skladu). Role se přesouvají ze skladu do zvlňovacího stroje 

pomocí posuvných navážecích drah v levé dolní částí viz Obr. 11. 
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Obr. 11 Půdorys skladu rolí (vlastní zpracování na základě dat z firmy Model Obaly) 
 

 

3.3.2. Problémy skladu 

 

Na základě analýzy současné situace ve skladu rolí, lze konstatovat, že sklad má tři 

hlavní problémy.  

Za prvé již výše zmíněné zrání rolí. Jedná se o technologický proces, jenž je součástí 

výrobního procesu, přičemž základním principem je, že role při „náběhu“ do 

zvlňovacího stroje má být 10 dní stará od výroby. Problémem však je, že často jsou role 

od dodavatelů přivezeny hned po jejich výrobě a proces zrání musí tedy probíhat až ve 

skladu rolí. Avšak současné řešení skladu je pro tuto činnost nevhodné. V případě, že se 

neprovede další manipulace s rolemi v boxech, nejstarší role by byly v boxech až vzadu 

a nové role by se dávaly před ně, tudíž ve chvíli, kdy by se materiál potřeboval, vzala by 

se role nejbližší, tzn. nejnovější. Role je neúčinné přeskladávat v jednotlivých boxech, 

protože je to časově náročné (role jsou stohovány na sobě) a navíc při jakékoliv 

manipulaci hrozí nebezpečí poškození role a tzn. ztrátu (páráním poškozených částí). 

Nicméně, jak jsem popsal výše, přeskladávání rolí v boxech je v tomto skladu denní 

praxí, aby se problémům spojených s použitím nové role vyhnulo.  
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Druhým problémem je, že v zimním období jsou přivážené role zmrzlé dlouhou 

dopravou a skladovací prostor je nevyhřívaný a navíc ještě při skládání rolí z kamiónu 

otevřený. Takto klimaticky ovlivněný papír (jak do šíře, tak i do hloubky role) se 

nedokáže rovnoměrně připravit pro podmínky kvalitní výroby. 

Třetí problém skladu je jeho kapacitní nedostatečnost. Sklad rolí má teoretickou 

kapacitu 3500 tun materiálu, nicméně prakticky, aby zde byl možný provoz vozíků, 

musí být ve skladu maximálně asi 3000 tun, zbytek se skládá na rampě pro vyskladnění 

vlaku. Na tuto rampu se systematicky dávají jenom určité druhy rolí:  

-  Role od materiálu, který se již vyňal z druhů kvalit, jinými slovy materiál, ze 

kterého se dnes již nevyrábí, ale možná se někdy opět nasadí do výroby, cca 15-

18 rolí  

- Materiál, který se používá na vedlejší výrobu, (na zakázky kdy zákazníci chtějí 

pouze dvouvrstvou lepenku, místo celé krabice) jedná se o ty zakázky, které 

jsem výše zmiňoval, kdy materiál jde ze zvlňovacího stroje přímo do expedice. 

Touto metodou se nevyrábí často, pouze když je plný mezisklad mezi 

zvlňovacím strojem a dalšími stroji, když je blížící se termín dodávky, nebo 

když nejede jedna z pozdějších částí zvlňovacího stroje (vedlejší výroba jede na 

„přední“ části stroje, myšleno vzhledem k toku výroby na tomto stroji). Na 

rampě je uskladněno zhruba 20 rolí tohoto materiálu 

- Materiál, jehož box je již plný, a jakmile se spotřebuje některá role, tohoto 

materiálu ve skladu rolí, tak se z rampy přiveze do skladu 

Celkově je na rampě průměrně uskladněno asi 300 tun materiálu. 
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3.4. Vlastní návrhy řešení 

 

Vlastní řešení problémů ve skladu vidím v reorganizace skladu, zúžení vztahů 

s dodavateli a snížení objemu skladovaného materiálu. Jelikož, jak již bylo řečeno, 

společnost Model Obaly přechází k principům štíhlé výroby a plánuje se redukování 

meziskladu a řešení zakázek v ideálním případě na maximálně 24 hodin dopředu (s 

možnými výjimkami dle přání zákazníka), tak za předpokladu, že se podaří firmě 

dojednat s dodavateli užší spolupráci a lepší dodací podmínky, poté by se mohlo ve 

skladu rolí redukovat množství rolí a efektivně přeorganizovat sklad, aby lépe 

vyhovoval metodě First In First Out (FIFO), a tím pádem se vyřešil problém zrání rolí. 

Reorganizaci bych navrhoval ve zkrácení délky boxů a rozšíření jejich šířky tak, že by 

se zachoval zhruba stejný počet rolí na box. Dále v části skladu vzdálenější od 

zvlňovacího stroje by se probořila část dvou stěn, aby tudy mohl projet vozík, tzn. 3,6 

metrů do šířky (dle vnitřní normy pro pohyb vozíku v jednom směru) a 4,5 metrů do 

výšky (výška vozíků dle technické dokumentace), a vedl bych tudy cestu, takže by bylo 

možné se k rolím dostat i z druhé strany, a tím pádem redukovat počet rolí, ke kterým se 

s vozíkem nedá snadno dostat, bez předchozí manipulace při příjmu materiálu. 

Navrhnul jsem obousměrnou cestu (4,4m), po pravé a levé straně skladu a také 

v prostoru před navážecími drahami, které vedou do zvlňovacího stroje viz obr. 12.  

 

 

 

 

 

Obr. 12 Půdorys navrhovaného skladu rolí (vlastní zpracování) 
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Maximální počet pozic pro role by se touto změnou redukoval z 673 na 571, při 

stohování rolí po třech na sobě 2019/ 1713, což je úbytek o asi 15,2%. 

Další bodem návrhu řešení skladu by bylo skladování v rámci jednoho boxu; místo ve 

směru odzadu dopředu navrhuji zleva doprava, takže by skladníci měli přístup ke 

starším rolím, aniž by jim bránili role novější, které by byly v jiné řadě. 

Současně bych navrhoval sklad rozdělit stěnou na prostory vstupní a temperovaný, kde 

role vyzrají snadněji a rychleji bez ohledu na roční období, v cestách budou průhledné 

plastové pláty, aby se dalo vysokozdvižnými vozíky projíždět, ale zároveň se drželo 

teplo v temperované části skladu.  

Výhody: Vyřešení problému se zráním rolí znamená zjednodušení postupů při 

manipulaci ve skladu a je to jeden z dílčích procesů vedoucích k celkovému zvýšení 

kvality konečných výrobků 

Relativně malé náklady spojené s realizací tohoto návrhu: 

- Vytvoření dvou otvorů ve stávajících zdech pro novou komunikaci 68 tisíc Kč: 

materiál cca 2x10 tisíc Kč, práce stavební firmy na dírách: 8 dní, osmihodinové 

hodin směny, pro 3 pracovníky při 250 Kč/h celkové náklady na mzdy těchto 

pracovníků vychází 48 000 Kč 

- Materiály na pro výplň otvorů 45 000 Kč: průhledné plastové pásy asi 2x20 tisíc 

Kč, lišta na pásy cca 2x2 500 Kč. 

- Prodloužení stávající zdi pro rozdělení skladu asi 150 tisíc Kč: odhadem 10 dní, 

osmihodinové směny, 4 lidi, 250 Kč/h, náklady na zaměstnance stavební firmy 

80 000 Kč, náklady na stavební materiál: tvárnice 600 Kč/m2, dále 1 pytel 

omítkové směsi na 5 m2, při ceně 150 Kč/ks, rozloha dostavěné zdi je 108 m2, 

tzn. 64 800 tisíc Kč tvárnice a 3 300 Kč za omítku, tj. 68 100 za základní 

stavební materiál, s přihlédnutím na další spotřebu vody a nářadí zaokrouhluji 

materiál na stavbu zdi na 70 000 Kč 

- Náklady spojené s novým vyznačením boxů, asi 54 tisíc Kč: 567 metrů čár 10 

cm širokých = 56,7 m2, 2 nátěry = 113,4 m2 a průměrné spotřebě barvy 0,3  l/m2 

pro jeden nátěr, celková spotřeba barvy pro čáry vychází 34,02 litrů barvy, při 

ceně barvy 250 Kč/l jsou náklady na nové čáry 8 505 Kč. Náklady na 25 kg 
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odstraňovače barev pro odstranění starých čar 7 000 Kč. Náklady na externí 

firmu, která tuto práci provede, beru stejné cenové podmínky jako při podobném 

projektu, který se realizoval v jiné části Model Obaly, tzn. 200 Kč/h jednoho 

pracovníka, počítám se třemi pracovníky po dobu 8 osmihodinových směnách, 

38 400 Kč. 

Kdyby se můj návrh prováděl v době realizace plánované investice do změny 

technologie na zvlňovacím stroji, náklady na manipulaci s rolemi v době montáže, by 

již byly započteny do této investice, proto s nimi v rámci mého návrhu nepočítám.  

Takže náklady na můj návrh řešení tedy vychází (bourání otvorů pro komunikaci 68 

000 Kč + výplň otvorů 45 000 Kč + prodloužení zdi 150 000 Kč + reorganizace boxů 

54 000 Kč) celkově 317 000 Kč 

Snížení nákladů na provoz vysokozdvižných vozíků, díky tomu, že odpadne potřeba 

vyndávat staré dole a dávat nové role za ně, by se provoz vozíků č. 2 a č. 3 snížil asi o 

30%, tzn. náklady na pohonné hmoty těchto vozíku by byly pro firmu Model nižší ročně 

o více než 70 tis Kč (měsíčně 5 678,10 Kč). A celková roční úspora na provozní 

náklady vozíků by činila asi 100 tis Kč. Zároveň je tento návrh provozně velmi vhodné 

řešení vzhledem k alternativám, bereme-li v úvahu výborné postavení skladu 

vůči dalšímu prvku výrobního řetězce, tedy zvlňovacímu stroji, který je umístěný vedle 

Snížení objemu skladovaného materiálu znamená ušetření asi 15,2% zdrojů v tomto 

blokových, což představuje objem asi 7 mil. Kč, které může Model Obaly dále 

investovat 

Lépe vyřešena použitelnost rolí v zimním období, kdy bude možnost dříve použít 

zmrzlé role a tím zvýšit obrátkovost a snížit počet nadbytečných rolí, které byly kvůli 

tomuto neřešenému problému zde uskladňovány 

Nevýhody: Musí se tato změna přesně propočítat a dobře naplánovat, aby byla 

kompatibilní se změnou, která probíhá ve výrobě, jinak by mohli nastat menší 

komplikace. A musí se seriozně vyjednat lepší podmínky s dodavateli rolí papíru pro 

Model Obaly. 
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Alternativní možnosti, jak vyřešit současnou situaci ve skladu, jsou pronájem 

externího skladu, s tím, že se do něj přesune materiál v současnosti skladovaný ve 

skladu rolí a sklad by se rozdělil. Jedna část skladu by zůstala, udělal by se z ní 

mezisklad a skladoval by se tam materiál pro zvlňovací stroj (tedy role) na den výroby 

dopředu a druhá část skladu by se použila pro jiné účely. Pronajmutí externího skladu je 

však drahé, v případě, že bychom chtěli sklad ve stejných rozměrech, jako byl sklad 

původní (protože prostor navíc, který ve firmě Model Obaly na uskladnění 

přebývajících rolí chybí, by bylo výše zmíněný mezisklad, který by se udělal ze 

současného skladu rolí), vycházela by cena cca 440 tisíc Kč na měsíc (v případě, že by 

si Model Obaly domluvil stejné podmínky pro externí skladování, jako má u externího 

skladu výrobku expedice), materiál by se musel dovážet do meziskladu kamionem, na 

tuto manipulaci počítám dalších asi 25% ceny skladování tzn. 110 tisíc Kč měsíčně 

(opět stejně jako u expedice), čili celkové náklady by vycházely na 6,6 miliónů Kč 

ročně (550 tisíc Kč měsíčně). Další problém je větší manipulace s materiálem tzn. vyšší 

riziko poškození.  

Druhá alternativa je výstavba nového skladu na současných pozemcích Model Obaly. 

Výstavba samotného skladu představuje značnou investice pro společnost (výstavba 

nový sklad asi 25 mil. Kč).  Materiál by se musel vysokozdvižnými vozíky přemísťovat 

z tohoto nového skladu ke zvlňovacímu stroji a vznikly by další náklady na provoz 

těchto vozíků. Odhaduji, za předpokladu, že kdyby se nový sklad rolí vystavěl 

v nejkratší možné vzdálenosti od zvlňovacího stroje, by se cena provozu 

vysokozdvižných vozíků ztrojnásobila na asi 1,44 miliónů Kč ročně (120 tisíc Kč 

měsíčně) a musel by se navíc koupit další vozík cca 950 tisíc Kč (700 tisíc vozík, 250 

tisíc hydraulická chapadla). Taktéž by zde bylo větší riziko poškození pří manipulaci. 
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4. Závěr 

 

V rámci své bakalářské práce jsem se seznámil s množstvím teoretických poznatků 

k tématu, z nichž jsem část ve své práci uvedl. Poté jsem představil významnou českou 

firmu Model Obaly a. s., zabývající se výrobou vlnité lepenky. Dále jsem provedl 

rozbor informací souvisejících s problematikou skladového hospodářství s hlavní 

surovinou této firmy. A v kapitole 3.4 jsem poté navrhl co nejoptimálnější řešení, které: 

- Vyřeší problém se změnou kvality papíru, jak s dozráváním rolí, tak s teplotním 

problémem v zimním období 

- Z velké části řeší problém s přílišnou manipulaci s materiálem ve skladu 

(Oba tyto problémy jsou vyřešeny dispozičně stavebním řešením, viz obr. 12) 

- Naznačuje jakými kroky se má firma Model Obaly ubírat, aby vylepšila 

kapacitní problém skladu 

- Výrazně překročuje cíl, jenž jsem si na začátku své práce stanovil, tj. 

ekonomická návratnost investice do 6 let provozu. S předpokládanými náklady 

317 tisíc Kč a při roční úspoře 100 tisíc za provoz vozíků, je návratnost investice 

do 3 let a dvou měsíců 

Vyřešením výše uvedených problémů se zvýší kvalita výroby a také se zlepší 

ekonomické ukazatele firmy Model Obaly, což při dnešním vysokém stupni 

konkurence, upevní pozici firmy na trhu vlnité lepenky. 
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Příloha 2 Spotřeba vozíků od ledna do dubna 

 

Vozík č. 3 Průměrná spotřeba MTH 

Leden 4,55 11 

Únor 6,35 17 

Březen 4,90 59 

Duben 5,18 40 

 

 

Vozík č. 2 Průměrná spotřeba MTH 

Leden 6,19 48 

Únor 5,83 92 

Březen 6,94 49 

Duben 6,13 31 

Vozík č. 1 Průměrná spotřeba MTH 

Leden 6,12 68 

Únor 6,88 98 

Březen 6,20 122 

Duben 6,37 102 


