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Abstrakt  

Bakalářská práce se zabývá optimalizací procesů ve společnosti Czech Craft Beers a.s. 

Na základě detailní analýzy jsou navržena zlepšení. Hlavním návrhem je přesunutí 

skladových prostor a zavedení evidence vratných obalů. Cílem návrhu optimalizace je 

zjednodušení procesů souvisejících se skladováním a následné snížení provozních 

nákladů.  

 

Abstract  

The bachelor thesis deals with process optimization in the company Czech Craft Beers 

a.s. Based on a detailed analysis, improvements are proposed. The main proposal is the 

relocation of warehouse space and the introduction of records of returnable packaging. 

The aim of the optimization proposal is to simplify the processes related to storage and 

subsequently reduce operating costs. 
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ÚVOD  

 

Bakalářská práce bude zaměřena na optimalizaci procesů v minipivovaru Moravia 

společnosti Czech Creaft Beers a.s. Jedná se o malou společnost, která se zabývá 

řemeslnou výrobou a prodejem svrchně a spodně kvašených piv. Práce bude zaměřena na 

optimalizaci procesů skladování vratných obalů a jejich evidenci, tak aby bylo docíleno 

snížení logistických nákladů. 

 

Procesy a jejich řízení jsou každodenní náplní všech společností. Procesy generují 

náklady i přínosy, a proto je důležité se jimi zabývat a neustále je optimalizovat. Nejvyšší 

náklady generují společnostem právě procesy spojené s logistikou, tedy se skladováním 

a přepravou. Při nevhodném řízení mohou vznikat nadbytečné náklady, kvůli kterým se 

společnost může dostat do ztráty. Cílem práce je optimalizace procesů, tak aby společnost 

přestala provádět činnosti, které generují nadbytečné náklady a navyšovala celkový zisk.  

 

Práce bude rozdělena do několika částí. Nejprve bude vypracována teoretická část, ve 

která bude popsána problematika z pohledu odborné literatury. Tato část se bude zabývat 

důležitými pojmy související s prací, jako jsou procesy, plánování, zásobování, 

skladování a doprava.   

 

Následovat bude analytická část, ve které bude představena společnost a blíže popsán 

současný stav v globální a detailní analýze. V globální analýze bude popsán současný 

stav činností podniku na základě procesní mapy. Detailní analýza bude blíže popisovat 

činnosti spojené se skladováním vratných obalů, a budou zde blíže identifikována úzká 

místa procesů. Z těchto úzkých míst vzniknou návrhy na optimalizaci.  

 

Návrhová část bude vycházet především ze zjištěných informací z detailní analýzy. Bude 

vypracován návrh pro zlepšení problematických míst procesu a zjednodušení činností 

v procesech. Cílem návrhů bude snížení provozních nákladů na jednotlivé činnosti.  

Poslední částí bude zhodnocení návrhů. Zhodnocení bude zaměřeno především na 

ekonomickou náročnost jednotlivých návrhů při pořízení a případném zavedení. Cílem 

bude zhodnocení výše nákladů a hodnota přínosů návrhů.  
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CÍL A METODIKA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE  

Cílem bakalářské práce je optimalizace procesů v minipivovaru Moravia společnosti 

Czech Craft Beers a.s. Cílem návrhu je postupné snížení provozních nákladů procesů 

skladování a podpory jejich řízení v oblasti jejich evidence a sledování s využitím 

informačních technologií.  

 

Návrhy na optimalizaci procesu vycházejí z globální a detailní analýzy procesů 

společnosti, která identifikuje úzká místa procesu skladování vratných obalů a s tím 

souvisejících nákladů. Stanovení úzkých míst a příčin ztrát v procesech povede 

k odstranění těchto ztrát. Návrh jejich řízení a podpory v informačních a komunikačních 

technologiích povede k jejich snadnějšímu monitoringu a následně ke snížení nákladů na 

logistiku a opravy.  

 

Dílčí cíle bakalářské práce jsou:  

• globální a detailní analýza procesů ve společnosti, 

• zjištění úzkých míst pro optimalizaci,  

• návrh optimalizace, 

• zhodnocení návrhů. 

 

Ke zpracování bakalářské práce jsou použity metody globální a detailní analýzy. Globální 

analýza pozoruje společnost jako celek a následně popisuje jednotlivé procesy na základě 

procesní mapy. Detailní analýza se zaměřuje na procesy, které jsou následně 

optimalizovány.  
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1 TEORETICKÁ ČÁST   

Tato část bakalářské práce se zabývá danou problematiku z teoretického hlediska a 

odborné literatury. V první části jsou definovány a vysvětleny základní pojmy související 

s procesy jejich optimalizací, členěním, řízením a modelováním. Druhá část je zaměřena 

na logistiku, především na skladování a zásobování.  

 

1.1 Proces  

Proces jako takový má v odborné literatuře mnoho definic, ale stejně jako vyjadřuje 

norma ČSN EN ISO 9001:2001, ze všech vychází jedno podstatné. Jedná se o přeměnu 

vstupů na výstupy. Na vstupy působí soubor vzájemně souvisejících činností, které 

využívají zdroje, a vedou k definovanému cíli, tedy výstupům. Znázorněno na obrázku 1. 

(Grasseová M. a kol., 2008, s. 7) 

 

 

Obrázek 1 Procesní schéma (Grasseová M. a kol., 2008, s. 7) 

Definice procesů dle odborné literatury 

 „Podnikový proces je souhrnem činností, transformující souhrn vstupů (zboží nebo 

služeb) pro jiné lidi nebo procesy, používajíce k tomu lidi a nástroje.“ (Řepa, V., 2007, 

s. 15) 

„Proces je série logicky souvisejících činností nebo úkolů, jejichž prostřednictvím – jsou-

li postupně vykonávány – má být vytvořen předem definovaný soubor výsledků.“ 

(Svozilová, A., 2011, s. 14)  
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1.1.1 Charakteristika procesů  

S procesy souvisí i jejich popisy, modely a procesní toky. Popisování procesů je činnost 

zaznamenávání informací o vzájemných vztazích pracovních činností. Dále shromažďuje 

informace o procesních rolích, výkonnostních, kvalitativních a časových parametrech. 

(Svozilová A., 2011, s. 14) 

 

„Proces má vždy jasně vymezený začátek, probíhající činnosti, konec a rozhraní.“ 

(Grasseová M. a kol., 2008, s. 12) 

 

Vstupy jsou využívány a zpracovávány na počátku procesu. Získávají se od dodavatelů 

nebo z předešlých procesů jako výstupy. Pro přeměnu vstupu na výstup jsou využívány 

zdroje. Zdroje mohou být finanční prostředky, využitý materiál, lidské zdroje, čas nebo 

informace.  

(Grasseová M. a kol., 2008, s. 10) 

 

Výstup je výsledek procesu. Hlavním úkolem procesu je tvorba výstupů, tedy vytváření 

produktu procesu. Je to hmotný nebo nehmotný výstup, který plní přání a potřeby 

zákazníkům procesu. (Svozilová, A., 2011, s. 16) 

 

Procesní tok je návaznost jednotlivých činností nebo událostí, které rozvíjejí proces a 

vytvářejí přidanou hodnotu pro zákazníka, kterému má sloužit. Do procesního toku jsou 

zainteresovány alespoň dvě osoby. (Svozilová, A., 2011, s. 15)  

 

Přeměna vstupů na předem definované výstupy je měřitelná jednotka práce, která se 

nazývá činnost nebo úkol. Činnosti jsou řazeny do určitých návazností. Činnost, která 

má určité trvání, logické souvislosti a přiřazené zdroje, které se odráží v nákladech na 

provedení, se nazývá nejmenší měřitelná jednotka práce. (Svozilová, A., 2011, s. 15) 

 

Riziko procesu je možná událost, která má nežádoucí účinky na průběh procesu a jeho 

výsledky. Působením rizika vzniká nežádoucí dopad, který ohrožuje nebo narušuje 

bezpečnost informací a neefektivní využívání prostředků, výkonů nebo činností. 

(Grasseová M. a kol., 2008, s. 11) 
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1.1.2 Účastníci procesu  

Pro bezproblémový průběh procesu je nutná účast fyzických osob, a to  

i u automatizovaných procesů. Procesy musí někdo obsluhovat, kontrolovat a inovovat.  

Vlastník je osoba, která má odpovědnost za činnosti i výsledek procesu. Dále zodpovídá 

za dosahování cílů a dlouhodobé fungování procesu, správu a řešení problémů.  

(Grasseová M. a kol., 2008, s. 10) 

 

Zákazník je osoba, organizace nebo subjekt, který má přání nebo potřebu. Přání nebo 

potřebu lze uspokojit procesem, který zákazníkovi přináší přidanou hodnotu, za kterou je 

ochoten zaplatit ve většině případů finančními prostředky. Jedná se o službu, hmotný 

nebo nehmotný výrobek, které jsou produkovány procesem. (Svozilová, A., 2011, s. 17) 

 

Dodavatelé jsou neodmyslitelnou součástí procesu, a to z důvodu, že zajišťují vstupy, 

hmotné i nehmotné, které jsou nutné pro vytváření výstupů pro zákazníky. (Svozilová, 

A., 2011, s. 17) 

 

Manažer je osoba, která se přímo podílí na řízení procesů a má zodpovědnost za výsledky 

v oblasti kvality a výkonnosti (Svozilová, A., 2011, s. 18) 

 

Operátor je osoba, která se přímo podílí na procesu. Svou prací ovlivňuje výkonnost a 

kvalitu, ale pouze části procesu, na které přímo pracuje. (Svozilová, A., 2011, s. 18) 

 

1.1.3 Členění procesů  

Členění procesů má více hledisek. Nejvyužívanější je členění procesů dle důležitosti a 

účelu procesu. Členění má tři základní typy – hlavní procesy, řídící procesy a podpůrné 

procesy. Typy procesů představují významnost procesů v organizaci. Grafické 

znázornění na obrázku 2.   
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Obrázek 2 Základní členění procesů (Grasseová M. a kol., 2008, s. 14) 

Hlavní proces je hodnototvorný proces, který přispívá k naplnění cílů organizace. Tyto 

procesy jsou pro podnik klíčové, zejména protože tvoří zisk. Hodnota je ve formě 

výrobků nebo služeb, které uspokojují vnější zákazníky. (Grasseová M. a kol., 2008, s. 

13) 

 

Řídící procesy navazují na hlavní procesy a jsou nutné pro chod organizace. Vytvářejí 

podmínky ostatním procesům a zabezpečují kvalitní naplňování poslání organizace. 

Jedná se především o procesy strategické a operačně – taktické a jsou určeny vnitřním 

zákazníkům, pracovníkům organizace. (Grasseová M. a kol., 2008, s. 13) 

 

Podpůrné procesy připravují prostředí pro vnitřní zákazníky a hlavní procesy, ale nejsou 

jejich součástí. Zajišťují produkty nebo služby pro fungování ostatních procesů. 

(Grasseová M. a kol., 2008, s. 14) 
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1.2 Modelování procesu 

Důležitou součástí procesu je i jeho modelování a mapování. Mapování přispívá k lepší 

organizaci práce a lepšímu řešení problémů. Základním principem modelování je návrh 

informačního systému, který je model reálného světa. Informační systém poskytuje 

informace o okolním prostředí, které nevytváří, ale pouze zprostředkovává. (Řepa V., 

2012, s. 71) 

Cílem procesního modelování je vytvořit strukturovaný procesní model organizace, 

který je srozumitelný všem uživatelům.  (Chinosi M. a A. Trombetta, 2012, s. 126) 

Účelem procesního modelování je napomáhat řízení organizace a umožnit všem 

účastníkům získávat potřebné informace. (Grasseová M. a kol., 2008, s. 61) 

 

Model procesu zobrazuje strukturovaný popis reality pomocí vhodných grafických 

prostředků. S důrazem na přehlednost a jednoduchost zobrazuje pouze důležité 

informace, které zobrazují realitu. Model je tvořen objekty a zobrazuje vazby mezi 

jednotlivými prvky. Slouží k řízení zkoumání reality. (Grasseová M. a kol., 2008, s. 59) 

 

BPMN (Business Process Management Notation) je standardní metoda pro grafickou 

notaci podnikových procesů. BPMN umožňuje zachycení veškerých procesů tak, aby 

byly modely jednoduše čitelné pro všechny uživatele. (Řepa V., 2007, s. 125) 

 

BMPN rozlišuje tyto druhy procesů:  

Privátní procesy probíhají uvnitř organizace. 

Veřejné abstraktní procesy zobrazují vztahy a informace mezi vlastními privátními 

procesy a privátními procesy ostatních organizací.  

Procesy spolupráce popisují vzájemné působení mezi alespoň dvěma podnikatelskými 

subjekty. (Řepa V., 2007, s. 130) 

Pro modelování diagramů je využíván modelovací jazyk BPML (Business Process 

Management Language). BPML se snaží tvořit součinnost mezi podnikovými procesy a 

obchodními partnery. (Řepa V., 2007, s. 125) 

Jazyk BPML využívá čtyři kategorie základní prvků. První z nich jsou tokové objekty, 

které představují aktivity, které se skládají z událostí, aktivit a bran. Druhým prvkem jsou 

spojovací objekty mají tři různé podoby. A to sekvenční tok, tok zpráv a asociace.  
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Třetím prvkem jsou dráhy a jejich úkolem je vizuálně rozlišit aktivity tak, aby bylo 

možné rozpoznat odpovědnosti. Posledním prvkem jsou artefakty, ty obsahují datové 

objekty, skupiny a anotace. Poskytují informace o procesu, ale neovlivňují tok. (Chinosi 

M. a A. Trombetta, 2012, s. 126) 

  

1.3 Optimalizace procesů  

Optimalizace procesů je efektivní zlepšování průběhu procesu. Prvotní impulzy pro 

optimalizaci přicházejí ze strany trhu ve všech odvětvích.  Přeměna vstupů na produkty 

procesu musí probíhat optimálně. (Luňáček J. a T. Heralecký, 2009, s. 69) 

 

„Zlepšování podnikových procesů je činností zaměřenou na postupné zvyšování kvality, 

produktivity nebo doby zpracování podnikového procesu prostřednictvím eliminace 

neproduktivních činností a nákladů.“ (Svozilová A., 2011, s. 19)  

 

Zlepšování procesů se zaměřuje především na chování procesů a řešení příčin vzniku 

překážek při plynulosti procesů. Pro zlepšování je velmi důležitá znalost procesů.  

 

1.3.1 Metody zlepšování  

Zlepšování procesů je důležitou součástí udržování podniku na trh. Zlepšování je 

motivováno potřebami zákazníků a sílou konkurence dalších podniků, které se neustále 

navyšují. První používanou metodou v podnicích je průběžné zlepšování. (Řepa V., 2007, 

s. 15) 

 

Průběžné zlepšování je založeno na přirozeném přístupu, porozumění stávajících 

procesů a vnímaní podnětů ke zlepšování. Jedná se o přírůstkové zlepšování. (Řepa V., 

2007, s. 16) 

Průběžné neboli soustavné zlepšování je cyklus, který má pět základních krok. Prvním 

základním krokem je popis současného stavu a zjištění potřeb zákazníků. Následuje 

stanovení metrik, které bude podnik měřit a zkoumat. Dále podnik sleduje provoz procesu 

a následně identifikuje příležitosti ke zlepšení. Po identifikaci příležitostí podnik navrhne 

zlepšení a jeho implementaci. Pátý krok změny je potřeba zdokumentovat, a proto se 

proces cyklí a vrací se k počáteční činnosti, popisu stavu. (Řepa V., 2007, s. 16) 
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Obrázek 3 Průběžné zlepšování procesů (Řepa V., 2007, s.16) 

 

Business proces reengineering (BPR) byl objeven z důvodu potřeby dramatičtějších 

změn a zlepšování, než je průběžné zlepšování, a to zejména v oblasti technologií. BPR 

je založen na principu tzv. zelené louky, kdy původní proces je považován za zcela 

nefunkční. Změna probíhá jednorázově a velmi radikálně formou designování úplně 

nového procesu. Proces změny probíhá také v pěti základních krocích. (Řepa V., 2007, s. 

17) 

Počátečním krokem je definice rozsahu projektu a jeho cílů. Druhým krokem je analýza 

potřeb zákazníků, zaměstnanců a konkurence. Po analýze vzniká projekt nové soustavy 

procesů. Proces je potřeba naplánovat, a proto vzniká plán přechodu na nový proces. 

Posledním krokem je implementace nového návrhu. Dalším rozdílem od průběžného 

zlepšování je to, že tento proces zlepšení se necyklí a je jednorázový. (Řepa V., 2007, s. 

17)  

 

 

Obrázek 4 Model zásadního reengineeringu (Řepa V., 2007, s.17) 
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1.4 Řízení procesů  

„Řízení procesů je činnost, která využívá znalostí, schopností, metod, nástrojů a systémů 

k tomu, aby identifikovala, popisovala, měřila, řídila, hodnotila a zlepšovala procesy se 

záměrem efektivního pokrytí potřeb zákazníka procesu.“ (Svozilová A., 2011, s. 18) 

 

Jak z definice vyplývá, řízení procesů je soubor činností v organizaci, který se zabývá 

usměrňováním opakovaných procesů napříč celou organizací. V praxi jsou 

upřednostňovány procesy před organizační strukturou, která je k tomu přizpůsobena. 

Přizpůsobeny jsou také odpovědnosti pracovníků a organizace práce. 

(managementmania.com) 

 

Organizační struktura zachycuje uspořádání vztahů v organizaci. Hierarchická 

struktura je využívána při tradičním pojetí, u kterého jsou jasně stanoveni nadřízení 

jednotlivých zaměstnanců až po vrcholové vedení. Jsou definovány i odpovědnosti a 

pravomoc. (Řepa V., 2007, s. 27) 

 

1.4.1 Tři základní přístupy řízení procesů  

Funkční přístup dělí práci na nejjednodušší úkony na základě odborností, aby je mohli 

provádět i nekvalifikované osoby. Tok činností není sledován jako celek a přechody 

procesů jsou považovány za riziko. Organizační struktura je útvarově založená dle dílčích 

činností procesu. Je kladen důraz na dovednosti, které jsou seskupovány do funkčních 

celků. Nevýhodou může být vznik nadbytečných činností. (Grasseová M. a kol., 2008, s. 

41) 

Procesní přístup je schopen reagovat a zpracovávat na různé požadavky zákazníků. 

Procesy formuluje jako posloupnost činností v celé organizaci. Každý proces má 

definovaný vstup, výstup i činnosti a odpovědnou osobu. Velmi důležitým faktorem je 

důslednost ve všech postupech, souznění cílů a podpory ze strany zaměstnanců i top 

managementu po neomezenou dobu. (Grasseová M. a kol., 2008, s. 42) 

Projektový přístup je zaměřen na projekty a změny v nich. U toho přístupu jsou projekty 

nejčastěji jednorázové aktivity, u který je realizace obtížná. Nejdůležitější činností je 

plánování. Změny v projektech jsou realizovány prostřednictvím výstupů. (Ježková Z. a 

kol., 2013, s.14)  
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1.4.2 Metody řízení procesů 

Business Process Management (BPM) je přístup řízení, který spojuje mnoho odvětví 

podniku dohromady. BPM v podniku napomáhá informačním technologům k jednodušší 

komunikaci s obchodními manažery nebo průmyslovými inženýry. Jejich společným 

cílem je postupné zlepšení procesů v organizaci s použitím stávajících investic. (Dumas 

M. a kol., 2013, s. 15) 

 

Six sigma je způsob řízení a zlepšování procesů formou odstranění úzkých míst. Tomu 

napomáhá i eliminace variability procesů. Snížení variability přináší i další výhody jako 

jsou například nižší provozní zásoby. Metody využívá měření výskytů úzkých míst a 

analýzu příčin a následků. Cílem metody je zefektivnění kvality výstupů, kterou požadují 

zákazníci. K organizaci cyklu je využíván nástroj DMAIC.  (Svozilová A., 2011, s. 49) 

 

DMAIC cyklus je nástrojem metody six sigma. Etapy tohoto cyklu mají své specifické 

cíle, které napomáhají k efektivnímu využití metody a stanovení činností v jednotlivých 

etap. (Svozilová A., 2011, s. 89) 

 

1. D – Definování (Define) – vymezení cílů a rozsahu projektu  

2. M – Měření (Measure) – sběr informací o projektu  

3. A – Analýza (Analyze) – hodnocení informací získaných v předchozím kroku 

4. I – Zlepšení (Improve) – návrh řešení úzkých míst projektu  

5. C – Řízení (Control) – zavedení a kontrola zlepšení  

(Svozilová A., 2011, s. 89) 

 

PDCA cyklus patří k nejznámějším metodám řízení procesů a jejich změn především 

díky jeho univerzálnosti a jednoduchosti. Pomocí PDCA cyklu je možné řídit jakoukoli 

změnu. Cyklus má čtyři na sebe navazující fáze: 

1. P – Plánuj (Plan) – sestavení plánu  

2. D – Udělej (Do) – realizace plánu 

3. C – Ověř (Check) – přezkoumání požadovaných výsledků  

4. A – Reaguj (Act) – provedení opatření    

(Grasseová M. a kol., 2008, s. 79) 
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1.5 Logistika  

Pojem logistika se používá již dlouho, měl však v historii mnoho variant jako např. 

podniková logistika, řízení kanálů, logistické řízení nebo řízení zásobování. Díky tomu 

má i logistika mnoho definice, které ale říkají více méně to stejné. Jedná se o komplexní, 

velmi široký obor, kterým se zabývá každá společnost pro správné fungování, nejen ty 

výrobní. Logistika se zabývá širokým spektrem činností v podniku, jako je plánování, 

skladování, distribuce, výroba, ekonomická situace podniku a celkovým propojením 

činností. (Lambert D.M. a kol, 2000, s. 2) 

 

„Logistika to proces plánování a řízení efektivního, výkonného toku a skladování zboží, 

služeb a souvisejících informací z místa vzniku do místa spotřeby, jehož cílem je uspokojit 

požadavky zákazníků.“ (Lambert D.M. a kol, 2000, s. 3) 

„Logistika je považována za integrované plánování, formování, provádění a 

kontrolování hmotných a s nimi spojených informačních toků od dodavatele do podniku, 

uvnitř podniku a od podniku k odběrateli.“ (Schulte Ch., 1994, s. 13) 

 

Koncepce logistiky má dva základní body. První je systémově teoretický způsob 

porovnání a druhým je pozorování vzniku nákladů jako celku. (Schulte Ch., 1994, s. 15) 

Cílem logistiky je optimalizace logistických výkonů v podniku. S výkony souvisí i jejich 

komponenty a vzniklé náklady. (Schulte Ch., 1994, s. 16) 

 

1.5.1 Just in time 

Důležitou logistickou metodou pro tuto bakalářskou práci je metoda just in time.  

„Jedná se o velmi známou metodu, která uspokojuje poptávku po určitém materiálu ve 

výrobě, nebo hotového výrobku v distribučním řetězci v přesně dohodnutých a 

dodržovaných termínech dodáváním právě včas podle potřeb odebírajících článků.“ 

(Sixta J. a V. Mačát, 2005, s. 245) 

 

Metoda just in time je spíše filozofie podniku než přesná metoda. Filozofie se tedy zabývá 

identifikací a odstranění ztrát. (Sixta J. a V. Mačát, 2005, s. 245) 

Metoda just in time je způsobem tahového systému podniku, tedy podnik vyrábí jen 

konkrétní potřebné množství tak, aby nevznikaly zbytečné skladové zásoby. 
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K zákazníkovi jsou dodávány právě včas, díky plynulosti materiálového toku. (Jurová M. 

a kol., 2013, s. 210). 

Jednotlivé činnosti v podniku související s logistikou, jsou vysvětleny v následujících 

podkapitolách. 

 

1.6 Výroba  

„Výrobu lze definovat jako transformaci výrobních faktorů do ekonomických statků a 

služeb, které pak procházejí spotřebou.“  (Keřkovský M. a O. Valsa, 2012, s. 2)   

 

Dle definice můžeme říct, že výroba je určitý proces přeměny, který vytváří komodity 

nebo služby. Ty slouží ke spotřebě a uspokojování přání a potřeb. Pro výrobu jsou 

důležité i vstupní zdroje, které se obvykle dělí na čtyři skupiny: přírodní zdroje, práce, 

kapitál a informace. (Keřkovský M. a O. Valsa, 2012, s. 2) 

 

1.6.1 Řízení výroby 

Řízení výroby zajišťuje optimální chod výrobních procesů, tak aby bylo dosaženo cílů 

podniku. Řízení výroby se zabývá koordinací věcných, časových a prostorových faktorů 

při výrobě. Koordinací těchto činitelů se výrobní management snaží vytvářet systém pro 

dosažení obecných i dílčích cílů společnosti. (Keřkovský M. a O. Valsa, 2012, s. 4) 

 

Výrobní management velmi blízce souvisí s řízením výroby a naplňováním cílů 

podniku. Výrobní management má několik podmínek existence úspěšného procesu. Jedná 

se o kvalitu výrobního managementu, a to z pohledu vzdělání, informovanosti nebo 

způsobilosti. Dalšími důležitými podmínkami jsou úroveň rozvoje technologií, počet 

využívaných faktorů, vlivy okolí a výkony pracovníků a strojů. (Jurová M. a kol., 2013, 

s. 17)  

Poslání výrobního managementu je rozhodování o výrobě, lhůtách, nákupu zásob a 

zajištění potřebné prostředí pro plynulou výrobu. (Jurová M. a kol., 2013, s. 21) 

Výrobní management má za úkol provádět smysluplná rozhodnutí, která povedou ke 

zvýšení produktivity. Hlavní kritériem úspěchu je vytvoření výrobku, který se uchytí na 

trhu. S tím souvisí i typy výroby nebo podnikatelské prostředí, ve kterém se organizace 

nachází. (Kavan M., 2002, s. 14) 
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Práci výrobních manažerů a produktivitu ohrožují poruchy prodlevy. Poruchou může být 

závada ve výrobě, ale i neočekávané změny jako typ technologie, dostupnost materiálu, 

změna výrobního portfolia nebo objem výroby. (Keřkovský M. a O. Valsa, 2012, s. 9) 

Časová prodleva tvoří zpoždění procesu a tím prodlužuje dobu trvání procesu. Čas 

prodlevy je neefektivně využíván, a proto se snižuje produktivita. (Svozilová A., 2011, s. 

186) 

 

Typy výroby  

Projekt vzniká řízenou výrobní činností, která směřuje k cíli projektu. Má regulovaný 

časový rámec, který stanovuje počátek a konec činností. (Kavan M., 2002, s. 23)  

Kusová výroba tvoří výrobky dle přání a potřeb zákazníka na základě objednávek. 

Výrobní množství je malé a počet druhů výrobků velký. (Kavan M., 2002, s. 23) 

Sériová výroba je produkována v dávkách. Výrobky jsou stejné v jedné sérii, poté se 

přechází na výrobu jiného výrobku. Série výrobků se mohou opakovat. Standardizace a 

užití moderních zařízení pomáhá dosáhnout efektivnosti výroby. (Kavan M., 2002, s. 23) 

Hromadná výroba vytváří velké množství jednoho výrobku. Pro výrobní proces je 

typická montážní linka, na které se činnosti pravidelně opakují. (Kavan M., 2002, s. 23) 

 

Podnikatelské prostředí  

Podnikatelské prostředí ovlivňují hlavní tři skupiny, kterými jsou lidé, podniky, vláda 

(stát). Každý z členů ovlivňuje prostředí jiným způsobem, ale je potřeba dbát na všechny 

faktory. Znalost prostředí je velmi důležitá pro úspěšný chod podnikatelských aktivit.  

Lidé vytvářejí vazby a společnost. Mají své přání a potřeby na znalosti, které chtějí 

uspokojit. Lidé mezi sebou komunikují a tím vytvářejí znalosti a technologie. Tyto 

znalosti lidé vytvářejí, uchovávají a využívají pro své podnikatelské aktivity. (Jurová M. 

a kol., 2016, s. 16) 

Podniky využívají znalosti především k dosažení svých cílů a ke komunikaci s účastníky 

procesů. Získané znalosti využívají k optimalizaci procesů a zvyšování 

konkurenceschopnosti.  (Jurová M. a kol., 2016, s. 16) 

Vláda (stát) nejvíce ovlivňuje prostřední zákony, které vytváří pravidla v ekonomickém 

prostředí. Cílem je zajištění stability prostředí a vytvořit podmínky, aby lidé a podniky 

mohli naplňovat své očekávání a cíle. (Jurová M. a kol., 2016, s. 16) 
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1.7 Plánování  

Potřebným krokem pro úspěch podniku je i plánování. Podnik by při plánování neměl 

zapomínat na své cíle a strategii podniku a plánování by to mu měl přizpůsobit tak, aby 

cílů bylo dosaženo. (Lambert D.M. a kol., 2000, 549) 

Plánování v podniku musí být provázáno a sjednoceno ve všech odvětvích, např. výrobní 

plán a plánování řízení zásob. (Kavan M., 2002, s. 397)  

Strategie podniku je souhrn činností, které podnik provádí pro dosažení svých cílů. 

(Lambert D.M. a kol., 2000, s. 548) 

 

Obecné metody plánování:  

Dopředné plánování v prvním kroku určuje možný začátek činnosti. K termínu počátku 

se připočte průběžná doba výroby, tím je zjištěno, zda bude mít průběh činnosti časovou 

rezervu nebo zpoždění k požadovanému termínu ukončení. (Kavan M., 2002, s. 327) 

Zpětné plánování naopak v prvním kroku určuje termín dokončení. Od toho termínu je 

průběžná doba výroby odečtena a je zjištěn termín dokončení. Časová rezerva nebo 

zpoždění procesu vzniká před průběžnou dobou výroby. (Kavan M., 2002, s. 327) 

 

„Plánování je neustálý nepřetržitý proces“ (Lambert D.M a kol., 2000, 549) 

Plánování probíhá nepřetržitě, a to v různých délkách. Plány se dle časového horizontu 

dělí na plány strategické, taktické a operativní. Všechny délky plánů jsou pro fungování 

podniku nezbytně důležité a je nutné, aby se tyto plány navzájem podporovaly a 

navazovaly na sebe. (Lambert D.M. a kol., 2000, 549)  

 

Dělení plánů dle časového horizontu  

Strategické plánování je orientováno na cíle podniku. Časový horizont je nejdelší ze 

všech plánů, a to většinou v rozmezí 5 až 10 let, ale může být i delší. Tyto plány nejsou 

detailně obsáhlé, především z důvodu složité předvídatelnosti budoucí situace okolního 

prostředí. (Lambert D.M. a kol., 2000, 549)  

Taktické plánování vytváří střednědobé plány pro období od 1 roku až do 5 let. Jsou 

detailnější než strategické plány. Jsou zaměřeny na činnosti podniku, a to zejména 

finanční. Taktické plány určují výše budoucích investic do vybavení, logistiky a dalších 

kapitálových položek. (Lambert D.M. a kol., 2000, 550)  
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Operativní plánování je nejkratší a nejdetailnější. Období plánování je od jednoho dne 

až po jeden rok. Zaměřuje se na efektivnost prováděných činností v podniku. Operativní 

plánování může být provázáno s výrobními plány a nákupem materiálů do výroby. 

Skutečná činnost podniku je s plánem porovnávána. Tento proces kontroly napomáhá 

k odhalení problému průběhu činností a jejich následné odstranění. (Lambert D.M. a kol., 

2000, 550) 

 

1.8 Zásobování  

Zásobování je jednou z hlavních problematik podniků, které chtějí uspět na trhu. 

K úspěchu na trhu je nutné uspokojovat přání zákazníků nebo spotřebitelů výrobků. 

Výrobky musejí být v takové formě, aby je zákazník byl ochoten zakoupit. Podnik musí 

přizpůsobit všechny své aktivity tak, aby měl kvalitní výrobky v požadovaném množství. 

Požadované množství výrobků je usměrňováno řízením zásob. (Horáková H. a J. Kubát, 

1998, s. 5) 

Zásoba je vzniklý zdroj, který v aktuální chvíli není plně využit nebo spotřebován a 

slouží k pokrytí budoucí spotřeby. Jedná se o hmotné i nehmotné zdroje potřebné pro 

plynulost procesů v podniku. (Luňáček J. a T. Heralecký, 2009, s. 79) 

 

Řízení zásob 

Předmětem řízení zásob je řízení pohybu zásob a jeho optimalizace. Řízení zásob se 

zabývá velikostmi zásob, doplňování zásob a minimalizací nákladů.  

Existují různé modely řízení zásob a dělí se podle povahy pohybu a povahy poptávky.  

Dle povahy pohybu:    Statické –  jedna objednávka 

   Dynamické – pravidelné doplňování zásob  

 

Dle povahy poptávky: Deterministické – známe poptávku  

Stochastické – poptávka bude určité výše s určitou    

pravděpodobností  

    (Luňáček J. a T. Heralecký, 2009, s. 80) 
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Předmět řízení zásob dělíme do tří kategorií – výrobní zásoby, zásoby nedokončené 

výroby a polotovarů a zásoby hotových výrobků nebo zboží. (Luňáček J. a T. Heralecký, 

2009, s. 80) 

 

Výrobní zásoby jsou zásoby veškerého materiálu od pořízení až do použití materiálu do 

dalšího procesu. Výrobní zásoby jsou nakupovány od dodavatelů, můžou být i ve formě 

polotovarů nebo i hotových výrobků. (Synek M. a kol., 2011, s. 224) 

Zásoby nedokončené výroby jsou zásoby polotovarů, které vznikly v předchozích 

fázích výroby.  (Synek M. a kol., 2011, s. 224) 

Zásoby hotových výrobků jsou zásoby ukončené výroby. Předmět zásob je určen 

k předání zákazníkům. (Synek M. a kol., 2011, s. 224) 

 

Vytváření zásob a jejich velikost může mít na podnik různé vlivy, a to pozitivní nebo 

negativní.  

Pozitivním vlivem zásob řešení disbalancí mezi výrobním plánem a reálnou spotřebou 

zdrojů. Důvodem rozporů mohou být nepředvídatelné změny nebo poruchy, které díky 

zásobám mohou být vyřešeny bez vzniku zbytečných časových prodlev. (Luňáček J. a T. 

Heralecký, 2009, s. 80) 

Negativním vlivem jsou především vzniklé náklady na spotřebovanou práci a prostředky. 

Zásoby jsou také významně vázány na kapitál a ovlivňují hospodářský výsledek. Čím 

více zásob podnik vlastní, tím více se zásoby váží na kapitál. (Luňáček J. a T. Heralecký, 

2009, s. 81) 

Velikost zásob tedy také ovlivňuje podnik a je důležité zvolit optimální množství. 

Z finančního pohledu zásoby často představují velké investiční náklady, a proto by měla 

být zásoba co nejmenší. Příliš malá zásoba může zapříčinit vznik problémů jako např. 

vznik zmetků nebo nepřesnost plnění termínů. Proto z podhledu dodávek má být zásoba 

co největší. Velká zásoba umožňuje plynulý proces a hospodárnou výrobu. Rizikem, ale 

můžou být vysoké náklady na skladovací plochy nebo přetížení kapacity. (Luňáček J. a 

T. Heralecký, 2009, s. 81) 

Velikost zásob má vliv na náklady spojené se zásobami. Jedná se o náklady objednací, 

náklady na držení zásob a náklady deficitu. (Jurová M. a kol., 2016, s. 241) 
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Náklady objednací se dělí podle způsobu pořízení, prvním je externí nákup a druhou 

variantou jsou náklady na vlastní výrobu, které se pojí s pořízením skladové položky. 

(Jurová M. a kol., 2016, s. 240) 

Náklady na držení zásob se skládají z mnoha faktoru. Každé náklady na držení se však 

skládají z nákladů na skladování a správu, nákladů z rizik znehodnocení a z nákladů 

z finanční vázanosti. (Jurová M. a kol., 2016, s. 241) 

Náklady z deficitu vznikají, pokud zásoby nemají dostatečný objem pro plné uspokojení 

přání a potřeb zákazníků. (Jurová M. a kol., 2016, s. 242) 

 

Dělení zásob dle funkčního hlediska  

Běžná (obratová) zásoba kryje požadavky na materiál mezi dodávkami zásob. Výše 

zásob se mění podle fází dodacího cyklu. Ihned po dodávce je zásoba maximální a klesá 

k minimální výši zásoby, až do další dodávky (Synek M. a kol., 2011, s. 224) 

Maximální zásoba je stav bezprostředně po dodávce. (Synek M. a kol., 2011, s. 226)  

Minimální zásoba je stav, ve kterém byla vyčerpána běžná zásoba a je potřeba uskutečnit 

dodávku. Při minimální zásobě není podnik kompletně bez zásob. Minimální zásoba je 

součet zásoby pojistné, technické a havarijní. (Synek M. a kol., 2011, s. 226) 

Pojistná zásoba se může ztotožňovat s výší zásoby minimální. Jejím účelem je pokrýt 

odchylky ve výrobě, tedy průměrné spotřebě a délkou cyklu dodávek zásob. (Synek M. a 

kol., 2011, s. 224) 

Technická zásoba pokrývá technologické požadavky na přípravu materiálů před 

přeměnou na výstupy. Technická zásoba je dána parametry technologických zásad a 

jedná se o zajištění standardů kvality. (Synek M. a kol., 2011, s. 226) 

Havarijní zásobu je nutné tvořit ve výrobě, kde by nedostatek materiálu způsobil havárii 

celého procesu. Typické použití je v elektrárnách. (Synek M. a kol., 2011, s. 226) 

Objednací zásoba je objednací bod. Je to stav, ve kterém je potřeba zajistit dodávku, 

protože zásoby začínají klesat ke své minimální výši. Dodávka musí být doručena 

nejpozději ve chvíli kdy zásoba dosáhne minimální nebo pojistné výše.  (Synek M. a kol., 

2011, s. 226) 

Nevyužité zásoby jsou zásoby, které podnik nezvládá využívat nebo spotřebovávat. 

Takovéto zásoby se podnik snaží snižovat prodejem. (Synek M. a kol., 2011, s. 226) 
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Rovnovážný stav zásob je taková výše zásob, kdy objem jednotlivých položek odpovídá 

předpokládané poptávce. V tomto stavu může v podniku být snižováno riziko vyčerpání 

zásob a zároveň zvýšení dostupnosti pomocí investicí do množství zásob. (Lambert D.M. 

a kol., 2000, 114) 

 

1.9 Skladování 

„Skladování můžeme definovat jako tu část podnikového logistického systému, která 

zabezpečuje uskladnění produktů (surovin, dílů, zboží ve výrobě, hotových výrobků) 

v místech jejich vzniku a mezi místem vzniku a místem jejich spotřeby a poskytuje 

managementu informace o stavu, podmínkách a rozmístění skladovaných produktů.“ 

(Lambert D.M a kol., 2000, 266) 

Skladování je součástí logistických procesů, které jsou důležité pro podniky, a to zejména 

ty výrobní. Řeší vhodné umístění skladů, vybavenost skladů, přepravu zboží a vše, co s 

danou problematikou souvisí. (Schulte Ch., 1994, s. 91)  

 

Skladování má tři základní funkce, a to přesun produktů, jejich uskladnění a přenos 

informací.  

(Sixta J. a V. Mačát, 2005, s. 133) 

Přesun produktů zahrnuje činnosti spojené s přepravou. První činností je příjem zboží, 

tedy vybalení, kontrola stavu. Druhým krokem je uskladnění zboží do skladů. Dalším 

krokem je kompletace zboží podle požadavků zákazníků. Zkompletované objednávky se 

překládají do místa expedice a v posledním kroku je zboží expedováno. S expedicí 

souvisí i balení, přeprava a kontrola objednávek. (Sixta J. a V. Mačát, 2005, s. 133) 

Uskladnění produktů se dělí na přechodné a časově omezené skladování. Přechodně 

skladované produkty jsou určené pro doplňování spotřebovaných zásob. Časově omezené 

se týká zásob, které jsou drženy pouze sezónně nebo při kolísavé poptávce. (Sixta J. a V. 

Mačát, 2005, s. 133) 

Důležitou funkcí je přenos informací, který usnadňuje chod podniku. K přenosu 

informací dochází ve stejné chvíli jako přenos zásob. Informace o zásobách a zboží jsou 

přenášeny pomocí informačních systémů zapojených do sítí podniku. (Sixta J. a V. 

Mačát, 2005, s. 133) 
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Při skladování může vzniknout mnoho chyb, které snižují efektivitu toho procesu. Mezi 

nejčastější chyby patří nadměrná manipulace, malé využití skladových prostor nebo 

zastaralé metody pro zpracování činností jako je příjem nebo expedice. (Sixta J. a V. 

Mačát, 2005, s. 145) 

 

1.9.1 Velikost a počet skladů  

Velikosti a počty skladů, jsou dvě protichůdné věci, které musí podnik řešit. Čím více 

skladů podnik má, bývají menší a naopak. (Sixta J. a V. Mačát, 2005, s. 140) 

 

Sklad je místo, kde se skladují všechny výrobky. Sklady se snaží minimalizovat provozní 

náklady a činnosti ve skladech přidávají hodnotu výrobkům jen minimálně. Proces ve 

skladech má čtyři hlavní činnosti, a to příjem, uskladnění, expedice a nakládka. (Lambert 

D.M. a kol, 2000, 266) 

Velikost skladů je určována velikostí skladovací plochy nebo objemem skladového 

prostoru. Druhá varianta je používána častěji, protože bere v potaz možnost skladování 

ve vertikálním směru. Při určení velikosti skladů hraje roli mnoho faktorů. Faktory se 

týkají velikosti trhu, počtu a velikosti produktů, typ vybavení skladů nebo doba výroby 

produktů. (Sixta J. a V. Mačát, 2005, s. 141) 

Počet skladů ovlivňují hlavně čtyři nejdůležitější faktory, které jsou náklady spojené se 

ztrátou prodejní příležitosti, náklady na zásoby a skladování a přepravní náklady. (Sixta 

J. a V. Mačát, 2005, s. 143) 

 

1.9.2 Umístění skladů  

Umístění skladů je důležitým rozhodnutím podniku, pro efektivní průběh procesu 

skladování. Sklady s materiálem mohou být součástí výrobních prostor, ale také nemusí. 

Mohou být společnosti, které využívají metodu just in time pro dovoz materiálu, ze 

skladů, které jsou mimo výrobní místo. (Emmett S., 2008, s. 20) 

Analýza rozmístění skladů, odpovídá na otázku, kde bude nejlepší sklady umístit. Existují 

dvě varianty rozmístění skladů, a to v návaznosti na trh nebo v návaznosti na výrobu. 

(Lambert D.M. a kol., 2000, 290) 

Sklady vždy nemusí být umístěny efektivně a podnik se může rozhodnout sklady 

přemístit. Hlavními důvody přemístění mohou být úspory nákladů na skladování nebo 
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přepravu, rozšiřování nebo sjednocení podniku, vypršení smlouvy nebo usnadnění 

organizace procesů. Dalšími důvody pro zvážení přesunu můžou být dopady na pracovní 

síly, vzdálenost od dopravní sítě, hodnoty realit nebo názor odběratelů. (Emmett S., 2008, 

s. 21) 

 

1.9.3 Obaly 

Obaly jsou prostředky, které neodmyslitelně patří k výrobkům. Obaly jsou řízeny 

legislativou o obalech, ale souvisí i se skladováním, manipulací a balením. Základními 

požadavky na obaly jsou, aby splňovaly balící předpisy, byly odolné, neměli nadbytečnou 

hmotnost a měly pravidelný tvar pro šetření skladových prostor. (Jurová M. a kol., 2016, 

s. 226) 

 

Základní funkce obalů 

Manipulační funkce zajišťuje výrobku úložný prostor, který je celistvý. Obal usnadňuje 

manipulaci při přepravě, skladování a spotřebě. (Cempírek V. a kol., 2009, s. 14) 

Ochranná funkce má schopnost výrobek chránit před mechanickými a škodlivými vlivy 

okolí a zabránit výrobku působit na okolí. (Cempírek V. a kol., 2009, s. 14) 

Informační funkce zajišťuje především vnější, grafická úprava obalu. Obal poskytuje 

základní informace o oběhu, spotřebě nebo odbytu. (Cempírek V. a kol., 2009, s. 14) 

Základní druhy obalů se dělí na přepravní, obchodní a spotřebitelský obal. Dělení je dle 

účelu a oblasti použití.  

Přepravní obal má funkci manipulační a ochrannou, proto musí mít dostatečnou pevnost, 

stabilitu a odolnost proti rizikům poškození při přepravě. Tvar by měl být pravidelný, 

z důvodu úspory místa při přepravě a skladování. Součástí přepravního obalu jsou i 

vizuální úpravy, pro komunikaci mezi účastníky procesu. (Cempírek V. a kol., 2009, s. 

14) 

Obchodní obal je využíván při přepravě v obchodní síti. Musí mít dostatečnou 

ochrannou funkci, protože poslední část přepravního řetězce vykonává bez přepravního 

obalu. Výrobek musí být možné z obchodního obalu vyjmout, bez poškození vzhledu 

nebo kvality. (Cempírek V. a kol., 2009, s. 15) 
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Spotřebitelský obal je součástí zboží, ale musí být snadno oddělitelný. Má funkci 

manipulační, informační a většinou i estetickou. Informační funkce může zajišťovat i 

propagaci a prodej výrobku. (Cempírek V. a kol., 2009, s. 15) 

 

1.10 Doprava  

„Doprava zabezpečuje fyzické přemístění výrobku z místa, kde se vyrábějí, do místa, kde 

je jich zapotřebí. Tento přesun v prostoru nebo na určitou vzdálenost přidává výrobku 

hodnotu.“  

(Lambert D.M. a kol., 2000, 217) 

 

Doprava přidává výrobků hodnotu, a to především přínos místa a času. Přínos času určuje 

efektivnost přesunu výrobků z místa na místo. V případě, že výrobky nejsou efektivně 

přepravovány v čas a na určené místo, dochází k neuspokojení trhu a podnik může ztrácet 

zákazníky. Doprava má velkou vazbu na logistiku, a to především z pohledu nákladů, 

které generuje. (Lambert D.M. a kol., 2000, 217) 

Doprava je složitý proces, kterého se účastní mnoho podnikatelských subjektů. Subjekty 

musí spolu vzájemně spolupracovat a navazovat procesy na sebe. Vzhledem ke složitosti 

procesu se každý subjekt zaměřuje na určitý dílčí podsystém. Doprava může být 

rozdělena na následují druhy přepravy. (Sixta J. a V. Mačát, 2005, s. 159) 

Dělní dopravy  

Podle druhu dopravy a dopravních prostředků je doprava dělena na železniční, silniční, 

leteckou, vodní, kombinovanou a nekonvenční. Podle přemísťovaného objektu na osobní 

nebo nákladní. Podle výběru přepravce na veřejné, neveřejné a individuální. Podle místa 

provozu na vnitřní a vnější. Podle území na vnitrostátní a mezinárodní. Podle velikosti 

zásilky na celovozovou a kusovou. Podle pravidelnosti na pravidelnou a nepravidelnou a 

podle prostředí na pozemní, podzemní, vodní, vzdušnou a kosmickou. (Sixta J. a V. 

Mačát, 2005, s. 160) 

 

1.10.1 Distribuce 

S dopravou se pojí distribuce zboží. Základním cílem je poskytování výrobků na správné 

místo, ve správný čas v požadované kvalitě. Při optimalizaci distribuce vznikly 

následující metody technologií. (Lukoszová X. a kol., 2012, s. 63) 
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Cross docking je metoda, která vznikla z důvodu potřeby úspory a zrychlení toku, který 

souvisí s přepravou, skladování, úsporou nákladů a zvýšení efektivnosti distribuce. 

Metoda spočívá především ve změně způsobu skladování. Způsob skladování spočívá 

v tom, že každý výrobek zná předem svého odběratele, čas a způsob doručení zásoby. 

Distribuční centra jsou začleněna do logistického řetězce. (Lukoszová X. a kol., 2012, s. 

63) 

Hub and Spoke je metoda, který slučuje menší zásilky do větších celků. Větší celky jsou 

přepravovány do centrálních skladů, kde jsou třízeny dle požadavků zákazníků. Metoda 

využívá dělení na vnitřní a vnější dopravu. Vnější doprava je realizována kombinovaně, 

několika dopravními prostředky na jedno určité místo. Zásilka je většinou velkokapacitní 

a je určena menšímu počtu odběratelů. Vnitřní doprava je realizována ve většině případů 

silniční dopravou. Zásilky jsou rozváženy z logistického centra jednotlivě k zákazníkovi. 

(Lukoszová X. a kol., 2012, s. 65) 

 

Distribuce souvisí i s manipulací se zbožím jako je překládka, třízení zásilek, slučování 

zásilek a přepravou. K těmto činnostem je nutné zvolit vhodné manipulační jednotky a 

obaly tak, aby byli činnosti jednoduché a efektivní. (Lukoszová X. a kol., 2012, s. 73) 

„Manipulační jednotku lze charakterizovat jako náklad, který může být volně ložený, 

balený, ale i nebalený, může být samostatným nákladem nebo nákladem tvořícím 

s dopravním prostředkem celek, který je přizpůsobený pro manipulaci v rámci přepravy 

a skladování. (Lukoszová X. a kol., 2012, s. 72) 

 Tvorba manipulační jednotky je tedy pokaždé jiná, dle charakteru výrobky, náročnosti 

manipulace s ním a charakteru manipulačních prostředků. Manipulační jednotky se dělí 

na 4 řády, které mají 4 hlavní kritéria dělení, a to způsob manipulace, hmotnost výrobků, 

přepravu a typ manipulační jednotky. (Lukoszová X. a kol., 2012, s. 72) 
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2 ANALYTICKÁ ČÁST 

Tato část bakalářské práce popisuje informace o společnosti, předmět podnikání, historii, 

organizační strukturu a matici odpovědnosti pracovníků. Dále popisuje globální a detailní 

analýzu procesů ve firmě, především skladování obalů.   

 

2.1 Představení společnosti  

Společnost Czech Craft Beers a.s. je minipivovar s právní formou podnikání akciové 

společnosti, která se zabývá výrobou a prodejem svrchně a spodně kvašených piv. 

Počáteční myšlenkou bylo spojit více pivovarů do jedné sítě. Byla zakoupena fungující 

varna piva a poté vybudován druhý pivovar. Společnost tedy zahrnuje dvě výrobní 

střediska Lucky Bastard a Slow Beers s původní formou podnikání s.r.o., která byla 

spojena fúzi v roce 2017, z důvodu sjednocení a zjednodušení provozu pivovarů. 

  

Informace o fúzi:  

Na společnost přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikajících společností Lucky 

Bastard, s.r.o., se sídlem Kytnerova 403/5, Medlánky, 621 00 Brno, identifikační číslo: 

035 35 371 a Slow Beer spol. s r.o., se sídlem Kytnerova 403/5, Medlánky, 621 00 Brno, 

identifikační číslo: 056 20 333, a to dle projektu fúze sloučením ze dne 15. 12. 2017. 

(Justice.cz, 2016) 

  

2.1.1 Předmět podnikání  

Předmětem podnikání je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 

živnostenského zákona, hostinská činnost, prodej kvasného lihu, konzumního lihu a 

lihovin, pivovarnictví a sladovnictví. Objem výroby je cca 6,5 tisíců hektolitrů piva za 

rok. Názvem minipivovar jsou označovány pivovary, které vyrábí pivo do 10 000 hl piva 

ročně. Díky nízkému výrobnímu množství, se na ně vztahuje nižší spotřební daň než na 

produkty běžných pivovarů. (Justice.cz, 2016) 
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2.1.2 Cíle podniku 

Za hlavní cíl minipivovar považuje stabilitu. Jedná se především o snahu dostat svůj 

sortiment do stálého prodeje tzv. 5 sudových hospod – odběr za alespoň 20 tisíc měsíčně. 

Takovým podnikem v Brně je například čajovna Utopie.  

Poslání podniku je udržet řemeslnou výrobu s vysokou kvalitou produkce, a to i přes 

moderní techniku, jako je třeba varna řízená počítači. Dále je to využívání kvalitních a 

správných surovin pro určitý druh piva. S využíváním kvalitních surovin se i pojí to, že 

se v pivech neobjevují žádné extrakty nebo koncentráty, vše je čistě přírodní. Všechny 

piva v sudech i lahvích jsou nepasterizovaná a nefiltrovaná s podílem živých kvasnic.  

 

2.1.3 Historie pivovaru Moravia  

Původní pivovar Moravia byl založen v roce 1898 na místě dnešního pivovaru Lucky 

Bastard. Největšímu vrcholu dosáhl v období první republiky, kdy se pivní průmysl velmi 

rozvíjel. Ve dvacátých letech minulého století pivovar dokázal vyprodukovat až 200 tisíc 

hektolitrů piva ročně, a tím se dostal na pozici druhého největšího pivovaru v Brně. V 

roce 1933 pivovar dostihla hospodářská krize a výroba byla postupně zastavena. K 

celkovému zániku značky Moravia došlo v roce 1943, kdy byla provedena fúze se 

starobrněnským pivovarem. (Pivovar Moravia, 2019)  

 

Značka Pivovar Moravia byla obnovena v roce 2016 v místech původní sladovny na ulici 

Kotlářská. V září 2017 byla zahájena výroba. Obnovení značky, ale neznamená obnovení 

původní receptury. Původní pivovar byl srovnán se zemí a nedochovaly se žádné 

konkrétní údaje o vaření piva. Rekonstrukce receptury by byla velmi složitá z důvodu 

modernizace technologií a odlišnosti surovin, která se za sto let změnily.  

Pivo tedy není vyrobeno podle původní receptury, ale je vařeno řemeslně s úctou k 

tradicím tak, aby uspokojovalo zákazníky a ti se rádi vraceli. Slovo řemeslné pro pivovar 

znamená poctivě vyrobeno i přes podporu novodobých technologii. (Pivovar Moravia, 

2019) 
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2.1.4 Organizace práce  

Provozní doba firmy je osmihodinová, a to od 8:00 do 16:00 (jednosměnný provoz) nebo 

od 6:00 do 14:00 a od 14:00 do 22:00 v pracovní dny. Zakazuje se všem pohybovat se 

v prostorách firmy po 22:00 hod a před 6:00 hod. ranní. Pro technickohospodářské 

pracovníky je pracovní doba stanovena od 9:00 do 14:00, zbytek pracovní doby si 

pracovník odpracuje před nebo po této základní době nebo kombinovaně. 

 

2.1.5 Organizační struktura  

Právní formou podnikání je akciová společnost, jak již bylo zmíněno. Orgány společnosti 

jsou valná hromada, dozorčí rada a představenstvo. Valná hromada se schází zpravidla 

jednou ročně. Dozorčí rada má dva členy, a to předsedu a místopředsedu dozorčí rady. 

Představenstvo má dva členy, kteří zastupují společnost samostatně. Představenstvo 

vytváří výroční zprávu, kterou schvaluje člen dozorčí rady. Dále je podnik rozdělen na 

čtyři hlavní části výroba, logistika, obchod a administrativa. Organizační strukturu 

zobrazuje obrázek 5.   

 

Obrázek 5 Organizační struktura (Vlastní zpracování dle směrnice společnosti 2017 - 01) 
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Celkový počet zaměstnanců je 12. Z toho 8 pracovníků je zaměstnáno na hlavní pracovní 

poměr a zbylý 4 mají dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti. 

Výroba je realizována ve dvou varnách Lucky Bastard a Slow Beer. Při výrobě je vždy 

přítomen sládek a dělníci v pivovaru. Hlavní sládek zajišťuje výrobu, kvalitu produkce 

piva od počátku výroby po jeho spotřebu a dozor nebo poradenství při skladování a 

čepování piva v přidělených restauracích. Zajišťuje správnou evidenci uvedených oblastí. 

Dělníci pivovaru se řídí a realizují přímé pokyny svého přímého nadřízeného, sládka. 

Náplní jejich práce je plnění sudů, plnění lahví, mytí sudů a úklid. 

Logistika odpovídá za skladování obalů, materiálu, surovin a za dopravu prázdných i 

naplněných sudů. Za kontrolu a správnost evidence uvedených oblastí odpovídá manažer. 

Řídí jemu přidělené oblasti, tzn. mimo výroby, kvality a nové receptury. Skladník 

realizuje přímé pokyny svého přímého nadřízeného, manažera logistiky. Iveco rozvoz je 

řidič, který přepravuje lahve a sudy z výroby na sklad.  

Obchodní manažer komunikuje se zákazníky, zajišťuje nákup surovin a přijímá zakázky. 

Zakázky zapisuje do systému, který komunikuje se skladem a výrobou. Řídí se pokyny 

svého přímého nadřízeného, člena představenstva nebo jednatele. 

Administrativní pracovnice zajišťuje personalistiku a účetní chod podniku. Spolupracuje  

s manažer.  

 

2.1.6 Matice odpovědnosti  

Následující tabulka 1 zobrazuje odpovědnosti jednotlivých členů orgánů 

společnosti. Obchodní sládek a manažer pro finance a personalistiku jsou členové 

představenstva.  
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Tabulka 1 Matice odpovědnosti (Vlastní zpracování dle směrnice společnosti 2017 - 01) 
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2.1.7 Výrobní program  

Výrobky, které podnik vyrábí a nabízí, jsou definovány ve výrobním programu. Výrobní 

program rozděluje výrobky dle druhů a dle důležitosti výroby pro podnik.  

 

Druhy výrobků  

Pivovar nabízí různé druhy piv. Druhy piv a jejich množství jsou vyráběny dle sezóny. 

Největší odběry má pivovar v letním období, a to především díky venkovním zahrádkám 

a větší spotřebě piva. Druhy jsou vyobrazeny v následující tabulce 2. Pivovar nabízí 

klasické druhy, které jsou běžně dostupné po celý rok a pro příležitosti jako jsou Vánoce, 

Velikonoce a další svátky jsou vařeny různé speciální druhy.  

 

Moravia Lucky Bastard 

Klasické Speciály Klasické Speciály 

Punkevní 11° 

světlý ležák 

 

Sv. Martin 13° 

světlý ležák 

 

Blond 

světlý ležák 

 

Kytyafattya 

žitné pivo 

 

Jošt 10° 

světlé výčepní 

 

Fest bier 13° 

světlý ležák 

Pale 

světlý ležák 

 

Imperial Portet 

17° 

 

Petrov 12° 

světlý ležák 

 

Panenský ležák 

světlý ležák 

 

Coco 

světlé svrchně 

kvašené pivo 

 

Pumpkin 

pivo Pale s podílem 

dýně Hokkaido 

 

Rathaus 11° 

světlý ležák 

 

Sv. Václav 13° India 

světlé svrchně 

kvašené pivo 

 

Equinox 

Imperial IPA 18° 

Tabulka 2 Druhy piv (Vlastní zpracování dle webových stránek Pivovar Moravia a Pivovar Lucky Bastard) 
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Rozdělení výrobního programu dle důležitosti 

Výrobní program je rozdělen do tří hlavních kategorií – klasická stálá výroba, speciální 

výroba a zakázková výroba. Tato bakalářská práce je zaměřena na klasické druhy piv, u 

kterých jsou procesy prováděny opakovaně a pravidelně. Množství plánovaného a 

vyráběného objemu piva je udáváno v hektolitrech.  

Prvním a nejdůležitějším bodem výrobního programu jsou klasické druhy piv, a to modře 

označené druhy v Tabulka 3. Jedná se o piva, která jsou nabízena po celý rok a vyráběna 

opakovaně. Vždy je uvařeno takové množství, aby zůstala zásoba, která je spočítána 

v prvních třech sloupcích tabulky 3. Z výroby Lucky Bastard to jsou především Blond a 

India. Z výroby Slow Beer se jedná o Jošt 10 (M10), Petrov 12 (M12), Rathaus 11 (M11 

Rathaus) a Punkevní 11 (M11 Punkevní).  Zásoba CKT v tabulce 3 udává zásobu 

v cylindrokónickém tanku, ve kterém pivo zraje. Tabulky s daty o výrobním programu 

byly modifikovány z důvodu ochrany interních informací společnosti. 

Druhým bodem výrobního programu jsou speciální druhy. Tyto druhy se vaří, jen pokud 

to dovolí kapacita výroby. Mohou to být přímo speciály vařené k různým příležitostem, 

v tabulce 3 například First Hop. Nebo klasická piva, která nejsou tak žádaná, jako jsou 

piva černá nebo více stupňová, v tabulce 3 např. Coco, Black a Medlánecký kluzák (M11 

Medlánecký kluzák).   

Třetím bodem je zakázková výroba. Jedná se především o zakázky od tzv. létajících 

pivovarů, které nemají dostatečnou kapacitu na výrobu piva ve vlastní varně, nebo žádnou 

varnu nemají. Vyrábí se tedy pivo pro jiný pivovar, podle jejich receptury. 
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Tabulka 3 Týdenní plán výroby druhů piva (Vlastní zpracování dle výrobního plánu společnosti) 
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3 Globální analýza 

Globální analýza popisuje jednotlivé procesy ve společnosti, které zobrazuje procesní 

mapa v obrázku 6. Procesy jsou rozděleny na procesy řídící, hlavní a podpůrné.  

 

 

Obrázek 6 Procesní mapa (Vlastní zpracování) 

 

3.1 Řídicí procesy  

Mezi řídicí procesy patří strategické plánování, rozpočetnictví a provozní řízení. 

 

3.1.1 Strategické plánování  

Plánování ve společnosti probíhá v dlouhodobém, střednědobém a krátkodobém 

horizontu. Dlouhodobé plány jsou v rámci jednoho roku a jsou to plány především 

finančního charakteru. Vždy je zpracován roční plán zisků a nákladů, který se každý 

měsíc sleduje a vytváří se plány měsíční, které se pak porovnávají s plánem ročním. Dále 

jsou měsíční plány specifikovány na plány týdenní. Výjimkou byl rámcový plán na tři 

roky, který byl vytvořen pro schválení bankovních půjček. Plánovaný objem výroby je 

cca 6,5 tisíce hektolitrů piva za rok. Plánování výroby je především na základě prognóz 

a zkušeností. V ročním plánu jsou zobrazeny například pivní speciály, které se vyrábí na 

Vánoce, Velikonoce a jiné příležitosti. Množství konkrétních druhů piva u stálé výroby 

se plánuje většinou v krátkodobém plánu, a to v týdenním rozmezí. Tabulky, které 

zobrazují plán výroby, byly modifikovány z důvodu ochrany údajů společnosti.  
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3.1.2 Plánování výroby 

Každý pátek probíhá porada, na které je řešen výrobní a pracovní plán. Výrobní plán 

specifikuje druhy a množství vyráběného piva. Pracovní plán určuje pracovníkům jejich 

odpovědnosti a povinnosti související s plánem výrobním. Probíhá rekapitulace 

uplynulého týdne a zároveň je vytvářen plán dle objednávek toho, co se bude vařit, stáčet 

do sudů a lahvovat. Plány jsou zapisovány do excelové tabulky. Do tabulky se 

zaznamenávají informace, které v průběhu týden evidují zaměstnanci. Tato tabulka je 

rozdělena na dva hlavní sektory, a to na varnu Lucky Bastard (LB) a na varnu Slow Beer 

(SB). Každá část je rozdělena na další menší oddíly a to datum, velikost várky v 

hektolitrech, stáčení, lahvování a zaměstnanec, který tuto činnosti provádí.  

Lze tedy z tabulky 4 vyčíst, že dne 12. 11. ve výrobě Lucky Bastard, zaměstnanec 

s iniciály JG vaří devět hektolitru speciálního piva First Hop. Dále zaměstnanec MZ stáčí 

pivo Rathaus 11 do sedmi padesáti litrových sudů, které se budou dále lahvovat do 420 

lahví o objemu 0,75 litru. Ve výrobě Slow Beer se ten den pivo nevaří, pouze stáčí. 

Stáčeno je padesát čtyři sudů po třiceti litech a dvacet dva sudů po padesáti litrech. Tento 

plán je po poradě rozeslán emailovou komunikací každému zaměstnanci. 
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Tabulka 4 Týdenní plán výroby (Vlastní zpracování dle krátkodobého výrobního plánu společnosti)
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3.2 Hlavní procesy  

Za hlavní proces podnik považuje výrobu a prodej svých výrobků, které podniku přinášejí 

zisky. Hlavní zisky plynou z prodeje piva, ale podnik také nabízí různé reklamní 

předměty. Tyto předměty nabízí na různých akcích, případně v místě prodeje piv. 

 

3.2.1 Marketing  

Marketing je důležitou součástí a podporou pro prodej výrobků. Podnik investuje 

především do designu výrobků a podpůrných materiálů. U podpůrných materiálů jde o 

doplňky do restauračních zařízení, např. plakáty, stojací nabídky, deštníky nebo podtácky 

a další reklamní předměty.  

Na plnohodnotný marketingový mix a investice do reklamy v médiích nemá podnik 

dostatek prostředků, a proto se snaží propagovat své výrobky prostřednictvím sociálních 

sítí, zejména Facebook a Instagram. Další využívanou podporou prodeje jsou různé akce 

v období svátků nebo jiných příležitostí. Akci, kterou podnik sám organizuje, nese název 

Otevřená vrata, kdy mohou návštěvnici přijít, prohlédnout si pivovar, ochutnat výrobky 

nebo si zakoupit reklamní předměty.  

 

3.2.2 Odbyt  

Pivovar se pohybuje na trhu mini pivovarů až středních pivovarů v Brně a blízkém okolí. 

Tento trh se rozděluje do tří segmentů – segment gastronomie, off-trade segment – prodej 

mimo restaurace, hotely a kavárny například v prodejnách Sklizeno nebo Brněnka. 

Poslední je segment velkoobchodů, jedná se především o Makro nebo Globus. Vzhledem 

k náročnosti technologie a objemu výroby je prodejní cena piva minipivovaru vyšší než 

cena velkých pivovarů jako např. Starobrno. Tato bakalářská práce se zaměřuje na 

segment gastronomie, za své zákazníky považuje restaurační zařízení, bary a pivnice.   

Stálou klientelu a úroveň prodejů si podnik drží celoročně, ale jak výroba, tak i prodej 

jsou ovlivněny ročním obdobím. Pivovar své výrobky prodává na základě smluvních 

dohod s odběrateli. Nejvyšší zisky z prodeje plynou podniku v letním období, a to 

především z tzv. zahrádkového prodeje. Díky otevřeným venkovním zahrádkám 

restaurace přilákají mnohem více zákazníků. Proto má pivovar více tzv. 5 sudových 

hospod – odběr za alespoň 20 tisíc Kč v jednom měsíci, především v letním období.  
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3.2.3 Nákup surovin  

Mezi nakupované suroviny patří slad, chmel a kvasnice. Suroviny užívané pro výrobu 

jsou skladovány v prostorách výroby. Ve skladu je vždy držena rezervní zásoba. Suroviny 

jsou nakupovány na základě zkušeností a plánovaného množství výroby. Hlavní signál 

pro objednání surovin je chvíle, kdy se zásoba začne blížit svému minimu. Tuto činnost 

zabezpečuje sládek, který zašle pokyn k nákupu druhu a množství suroviny manažerovi 

výroby. Slad je nakupován v pytlích po kilech a chmel v podobě granulí 

v uzavřeném ochranném balení proti zvlhnutí. Kvasnice jsou nakupovány v tekuté formě, 

které jsou nákladnější, ale pro využití v pivovaru kvalitnější.  

 

3.2.4 Výroba 

Výroba začíná zadáním plánu výroby a výdejem surovin ze skladu dle receptury 

vybraného druhu piva. Proces vaření piva má ustálený postup, a to v několika 

následujících krocích. 

 

1. Šrotování sladu  

2. Vystírání  

3. Rmutování  

4. Scezování  

5. Vaření  

6. Chlazení a zakvašení  

7. Hlavní kvašení a dokvašení  

8. Stáčení  

 

Proces vaření piva začíná šrotováním sladu tak, aby byl zachován obal zrna. Obal slouží 

jako flitr během procesu scezování. Šrotovací zařízení prochází pravidelným čištěním, 

aby se zabránilo možnosti znečištění škůdci nebo mikroorganismy.  

Druhým krokem procesu je vystírání, které probíhá ve vystírací kádi. Šrot neboli 

rozdrcený slad se smíchá s vodou o teplotě 35 – 38 °C a vzniká tzv. vystírka. Množství 

použité vody, a tedy hustota vystírky ovlivňuje vlastnosti piva. Vystírka musí být neustále 

míchána.  
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Třetím krokem je proces rmutování, při kterém se látky ve sladu štěpí na zkvasitelné 

cukry pomocí zvyšování teploty ve rmutovací pánvi. Proces probíhá odděleně, přibližně 

po třetinách obsahu vystírací kádě. Teploty musí být pečlivě kontrolovány měřením, aby 

nedošlo k prodlevám a poškozování enzymů.  

Čtvrtým krokem procesu je scezování rmutu, které probíhá ve scezovací kádi. Scezovací 

káď je cca 2 m vysoká a dobře izolovaná, aby obsah měl potřebnou teplotu. Směs se 

rozděluje na čirý roztok tzv. sladina a pevné částice, které se nazývají mláto a je nutné je 

odstranit. V kádi vzniká usazováním vrstva mláta, která vytváří filtrační vrstvu pro kaly, 

které se usazují nad mlátem. Směs se nechá odpočinout a poté otevřením kohoutků kádě 

začne vytékat sladina. V případě, že je sladina příliš kalná nalévá se zpět do kádě a proces 

probíhá opakovaně.  

Dále sladina pokračuje do mladinové pánve, kde se vaří sladina spolu s výstřelky. 

V mladinové pánvi se měří stupňovitost piva. Během vaření se do piva přidává chmelový 

granulát, chmelové šišky se v dnešní době nepoužívají z důvodu, že by musely být 

oddělovány od mladiny. Výsledným produktem toho kroku je mladina. Nejdůležitějšími 

cíli vaření je sterilizovat mladinu, odpařit přebytečnou vodu a docítil potřebné 

stupňovitosti, odpařit těkavé látky a přenos hořkých látek z chmele do mladiny.  

Po uvaření musí být mladina schlazena na zákvasnou teplotu 5 – 6 °C, která je nutná, aby 

mohl správně proběhnout následující krok kvašení. K ochlazení jsou užívány deskové 

chladiče, které prochází pravidelnou sanitací, aby nedocházelo k mikrobiální 

kontaminaci. Při procesu chlazení se mladina provzdušňuje, a tím jsou vylučovány kaly 

hrubé a jemné. Hrubý kal může mít vliv na průběh kvašení, ale neovlivňuje chuť piva. 

Odstranění jemného kalu je složitější. Je velmi důležité odstranit jeho větší část, protože 

může zapříčinit změnu chuti. Část kalu se však ponechává, z důvodu plnosti chuti. 

Ochlazená mladina se musí zakvasit co nejdříve.   

Kvašení probíhá v nerezových tancích, u kterých je velmi důležitá teplota, a proto jsou 

individuálně chlazené. Pro spodní kvašení je teplota v rozmezí 0 až 14 °C a pro horní 

kvašení teplota 15 až 25 °C. Kvašení se dělí do dvou stupňů – kvašení hlavní a 

dokvašování. Při hlavním kvašení se zkvasí podstatná část látek kvasnice a zbytek se 

oddělí. Při spodním kvašení se oddělená část ukládá na spod tanků a u horního kvašení 

se vyplavuje na hladinu. Kvašení probíhá ve spilce neboli kvasírně, v několika fázích. 

První je zaprašování hladiny pěnou, ze kterých posléze vznikají bílé kroužky. Kroužky 
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se následně zbarvují do hněda díky kalům. Závěrečnou fází je tvorba tzv. deky, kdy se 

kroužky propadají a na hladině zůstává vrstva tmavé pěny. Pěnu je nutné odstranit, aby 

neovlivňovala výslednou hořkost. Kvašení sebou nese velké množství rizik jako je 

předčasné ukončení, vysoká nebo nízká teplota nebo vznik organických kyselin. Proto je 

nutné sledovat teploty a následné odstranění kvasinek propírat studenou vodou. Důležité 

je také určit vhodný okamžik pro uvedení dokvašeného piva ze spilky. Dokvašování 

probíhá v těsných ležáckých nádobách, u který je nutné kontrolovat tlak. Díky tlaku pivo 

získává chuťovou vyváženost. Pivo v nádobách je uchováváno minimálně měsíc, aby 

bylo dostatečně vyzrálé. Pivo se dále nijak nefiltruje ani nepasterizuje.  

Pivo je v posledním kroku stáčeno do sudů nebo lahví, dle požadavků zákazníků a 

objednávek.  

 

Obrázek 7 Tanky pro kvašení a zrání piva Lucky Bastard (Pivovar Lucky Bastard, 2019) 

 

Označování piva 

Označování piva se provádí prostřednictvím číslováním tzv. šarží. Šarže piva označuje 

vařenou várku. Jedná se o pořadové číslo, které obsahuje číslo várky, pivovar, ve kterém 

bylo pivo uvařeno a rok. Pořadové číslo se každý rok nuluje, takže první várka nového 

roku má vždy pořadové číslo jedna. Tato šarže je jednak vyžadována ze strany celní 

správy a slouží i k evidenci spotřební daně.  
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Používané suroviny  

Pro výrobu piva jsou nejdůležitějšími surovinami slad, chmel, kvasnice a voda. Veškerý 

použitý slad, chmel (či chmelové produkty) a kvasnice jsou již od příjmu vedeny pod 

číselným označením jednotlivé šarže za účelem jasné identifikace. Jednotlivé várky jsou 

očíslovány a je u nich zaveden varní list, ze kterého lze zjistit jednotlivou šarži použité 

suroviny. Při jednotlivých fázích výroby je postupně přenášeno číslo várky do dalších 

dokumentů, takže je jasná posloupnost a možnost zpětného dohledání vstupů. Suroviny 

jsou skladovány v suchém a uzavíratelném obalu. Ve skladu jsou provedena opatření 

proti výskytu hlodavců a hmyzu. Další vstupní surovinou je voda, která je odebírána z 

veřejného vodovodního řadu, dodavatelem je společnost Brněnské vodárny a kanalizace, 

a. s. Odebíraná voda vyhovuje legislativním nařízením pro pitnou vodu. (Grmela, 2017) 

Nejčastěji používány v pivovaru Moravia jsou slady plzeňské, vídeňské a mnichovské a 

jejich kombinace. Český slad, světlý slad a americký chmel pro Lucky Bastard.  

Všechna piva jsou ve své přirozené podobě, bez přidaných extraktů nebo koncentrátů. 

Pivo je nepasterované a nefiltrované s podílem živých kvasnic, proto je i spotřební lhůta 

kratší, cca tři měsíce. (Lucky Bastard, 2019) 

 

Mláto  

Mláto jsou tuhé zbytky po filtraci sladiny při výrobě piva. Mláto podnik prodává okolním 

farmářům za výhodných podmínek pro obě strany a tím také udržuje dobré vztahy 

s podnikateli v blízkém okolí. Farmáři jej používají především na krmení krav, hlavně 

z důvodu podpory laktace. Zpracování mláta je způsob recyklace odpadu z výroby. 

 

3.2.5 Logistika  

Logistika v minipivovaru zodpovídá za skloubení všech činností v rámci nákupu, výroby, 

skladování, dopravy a odbytu. Vedení logistiky zabezpečuje chod procesů v podniku a 

zabývá se logistikou spojenou s výrobou a se skladování obalů, které bude popsáno 

v detailní analýze. Logistika pro výrobu zajišťuje potřebné materiálové položky pro 

splnění objednávek, na základě kterých podnik určuje vyráběné množství.  

Logistika je řízená ekonomickým a skladovacím programem CÉZAR, který se 

specializuje na velkoobchodní, maloobchodní, výrobní, importní i exportní společnosti. 

Podnik využívá verzi CÉZAR G3 SQL. Tato verze je určena pro menší až střední podniky 
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a je vhodná pro vedení skladové evidence, objednávek a zakázek. Výhodou systému je, 

že je snadno přizpůsobitelný potřebám podniku. Nejpoužívanějším modulem systému je 

velkoobchodní sklad, který umožňuje evidovat skladové pohyby, vystavovat příjemky, 

dodejky a faktury. Používanou funkcí modulu přijatých objednávek je zadávání 

objednávek od zákazníka do systému. Díky evidenci skladových pohybů systém 

přehledně zobrazuje množství zásob a dokáže vyhodnotit, zda je podnik objednávku 

schopen uspokojit nebo ne. Při zadání objednávky od zákazníka do systému se zboží 

zarezervuje pro objednávku a díky tomu nemůže být překročena kapacita.  

Systém Cézar byl zvolen při začátku výroby ve středisku Lucky Bastard. Hlavní důvod 

při výběru byla funkce zpracování spotřební daně u alkoholických výrobků, která je pro 

podnik důležitým faktorem. (Cezar, 2020) 

 

Informační toky 

Pro vnitřní komunikaci zaměstnanci používají běžné software jako je word, excel, pdf. 

Všechny data i zálohy ukládají na centrální server. Server se sám průběžně zálohuje 

přes noc, tím ochraňuje firemních dat před ztrátou.  

K zaznamenávání informací o skladových zásobách, objednávkách, vystavování faktur, 

soupisu pokladních stavů a mnoho dalšího slouží ekonomicko-informační systém Cézar. 

Jedná se o intuitivní, výkonný a snadno ovladatelný ekonomický systém, který využívá 

v České republice skoro 7 tisíc podniků.  

Pro informace týkající se účetního oddělení jako jsou daně, mzdy a bankovních převody 

slouží systém Pohoda. Tento systém není integrován se systémem Cézar, a proto musí 

účetní manuálně přenášet všechn data a pravidelně informace kontrolovat.  

Podnik plánuje zřídit přístup do systému přes intraportálové prostředí, pro své 

zaměstnance. Hlavní důvodem je zjednodušení informačních toků a přehlednost, teda 

propojení sytému Cézar a Pohoda. Zřízení však není úplně jednoduché a pravděpodobný 

termín je až v druhé polovině roku 2021. 
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3.3 Podpůrné procesy  

3.3.1 Skladování  

Skladování sudů probíhá v současné době na více místech. Centrální sklad naplněných 

sudů a lahví se nachází na ulici Masná v Brně. Jedná se o pronajaté prostory v areálu 

mrazíren Rovner. Součástí pronájmu prostor je i pronájem vysokozdvižných vozíků ve 

venkovních prostorech skladů, které jsou ovládány proškolenými zaměstnanci mrazíren. 

Tito zaměstnanci jsou odměňováni za odpracovaný čas při přesunu palet. V těchto 

místech probíhá i výdej objednávek piva, a to z důvodu, že v prostorách pivovaru nejsou 

drženy žádné skladové zásoby hotových výrobků. Výdej piva probíhá od pondělí do pátku 

v pracovních hodinách skladu.  

Druhým skladem je sklad prázdných sudů, který je v Kanicích areálu firmy Neopharma 

a.s. Doprava je delší a nákladnější než na převoz plných sudů především z důvodu 

vzdálenosti místa. Z důvodu zjednodušení jsou některé sudy skladovány ve venkovních 

prostorách výroben pivovaru. Toto skladování není optimální, protože sudy jsou náchylné 

na povětrnostní podmínky, a především v zimním období rostou náklady na opravy. Tato 

bakalářské práce se zaměřuje na skladování sudů prázdných.   

Suroviny pro výrobu jako je slad, chmel a kvasnice jsou ukládány v místě výroby tak, 

aby materiál nebyl při skladování poškozen škůdci nebo nepříznivými vlivy. Suroviny 

jsou v místě výroby z důvodu jednoduché dostupnosti při výrobě. Za tyto skladované 

suroviny zodpovídá vrchní sládek.  

V každém skladu je zaměstnanec na pozici skladníka, který má přístup do systému 

CÉZAR. Do toho systému zanáší informace o skladových zásobách a jejich pohybu. Při 

každém uskladnění zásob je vydávána příjemka a při vyskladnění výdejka, za které 

pracovník skladu zodpovídá. Pracovník skladu má řidičský průkaz na vysokozdvižný 

vozík, kterým manipuluje s větším objemem surovin nebo obalů uvnitř skladu. Pro tuto 

práci jsou pracovníci plně proškoleni.  

 

Obaly  

Pivo je po uvaření stáčeno do různých druhů obalů. Používají se sudy, skleněné lahve a 

PET lahve různých velikostí. Sudy jsou o objemu 5, 10, 20, 30 a 50 litrů. Mezi nejčastěji 

používané velikostí patří 30 a 50 litrové sudy. Další používané obaly jsou skleněné lahve 

o velikosti 0,3 a 0,7 litru a PET lahve o velikosti 0,3 a 1 litr. Lahve jsou dále uloženy do 
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papírových krabic nebo plastových přepravek. Papírové krabice se využívají do obchodů 

jako je Makro nebo Globus, protože neumí pracovat s obaly na zálohu. Záloha je na 

plastovou přepravku 150 Kč/kus a u sudu jsou to 2000 Kč/sud.  

Nejčastěji používaným obalem jsou sudy, proto se tato bakalářská práce na ně zaměřuje. 

Vzhledem ke dvou varnám a dvou značkám se sudy dále liší na sudy Moravia a sudy 

Lucky Bastard. Sudy Moravia jsou černé se žlutým nápisem a sudy Lucky Bastard jsou 

stříbrné s černobílým nápisem. Různorodost sudů je komplikací pro logistické úkony.  

 

3.3.2 Doprava  

Doprava piva v regionu Brno a okolí je realizována dvěma způsoby. Jedním z nich je 

prostřednictvím velkoskladu Maneo, s. r. o., který si hotové výrobky přebírá na základě 

smluvní dohody a následnou distribuci plánuje samostatně. Tato služba je využívána 

především pro plánované a větší objednávky pro převoz piva zákazníkům anebo na sklad. 

Druhou variantou dopravy je vlastní nákladní automobil Iveco daily. Tento vůz je 

využíván denně, především pro převoz menších objednávek nebo neplánovaných 

převozů. Jedná se o převozy menšího počtu sudů, nebo pokud ve výrobě chybí důležité 

prostředky jako jsou suroviny nebo obaly, a je potřeba je doplnit. Vlastní doprava je 

využívána pro převozy sudů mezi sklady. Většinou je plánována nárazově dle potřeb 

podniku, případně v horizontu jednoho až dvou týdnů.  

 

3.3.3 Personalistika 

Personální činnosti v podniku zajišťuje administrativní pracovnice, která uchovává a 

zpracovává veškerou dokumentaci. Dokumentace je uložena ve skladu dokumentů. Tento 

proces začíná přijímání zaměstnanců. Jedná se o zajištění pohovorů, smluv, záznamů 

z lékařských prohlídek.  

 

Přijímání zaměstnanců   

Zaměstnanci jsou nejprve zaměstnáni dvakrát na dobu určitou a až poté na dobu 

neurčitou. Nejpozději v den nástupu zaměstnanec obdrží podepsanou pracovní smlouvu 

se mzdovým výměrem, ve které je stanoven vždy základní plat, osobní ohodnocení, 

prémiové ukazatele. Do jednoho měsíce obdrží od svého přímého nadřízeného pracovní 

náplň své pozice. Do osmi dní je zaměstnanec povinen doručit kopii zápočtového listu 
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z předešlého zaměstnání, který musí mít historii alespoň 12 měsíců. Před zahájením 

pracovního poměru je nutné, aby zaměstnanec podstoupil prohlídku u závodního lékaře. 

 

Odměňování zaměstnanců 

Kromě klasického mzdového výměru, který má každý zaměstnanec stanoven v pracovní 

smlouvě, dostávají zaměstnanci odměny ve formě výrobků. Zaměstnanci dostanou 

dvanáct lahví a jeden sud za rok. Hodnota odebraného výrobku bude zaměstnanci přičtena 

ke mzdě, z hodnoty odebraného výrobku (nepeněžního plnění) bude odvedeno sociální, 

zdravotní a daň z příjmu. Tento benefit může být vydán zpětně. Rozhodující je 

nepřekročení ročního objemu. 

 

4 Detailní analýza  

Detailní analýza se zabývá problematikou skladování a zásobování prázdných sudů od 

piv. Jak již bylo zmíněno, sudy se dělí na Moravia a Lucky Bastard. Tato bakalářská práce 

se zaměřuje na skladování a zásobování prázdných sudů Moravia vlastní dopravou. 

Hlavním důvodem výběru je množství vyrobených hektolitrů piva.  

 

4.1 Obaly  

Pivovar používá KEG sudy, které byly vyvinuty pro průmyslovou výrobu nápojů. Pivovar 

má za sebou základní rozvojovou fázi nákupu sudů. Ke konci roku 2019 eviduje pět až 

šest tisíc kusů sudů, jak pivovaru Moravia, tak Lucky Bastard. Při průměrné ceně za jeden 

sudu 1550 Kč, pivovar do sudů investoval zhruba 7 milionů korun. Tato investice je 

chráněna zálohováním sudů ve výši 2000 Kč. Záloha pokrývá pořizovací náklady a 

manipulační poplatky. Průměrná ztráta sudů je cca 1,7 % ročně z celkového počtu obalů. 

Což je cca 95 sudů ročně. Každý sud je označen samolepkou z tříštivé plastové hmoty, 

která označuje, že sud je zálohovaný. Samolepky jsou ze speciální hmoty, aby nemohly 

být odstraněny v celku.  

 

4.1.1 Množství obalů 

Jak již bylo zmíněno mezi nejpoužívanější sudy patří sudy o objemu 30 a 50 litrů. 

Z celkového množství asi dvě třetiny tvoří 30 litrové sudy, jednu třetinu 50 litrové sudy. 

Zbylá třetina tvoří jednotky kusů sudů o objemu 10, 15 a 20 litrů. 
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4.1.2 Obaly a jejich funkce při skladování a dopravě 

Hlavním obalem jsou KEG sudy. Jejich druh je přepravní. Přepravní obaly mají funkci 

ochrannou a manipulační při komunikaci s odběratelem. Sudy jsou skladovány a 

přepravovány na dřevěných paletách. Pro eliminaci rizik zranění jsou používány 

ergonomické palety, které splňují požadované rozměry a nosnost. Jedna paleta je rozměry 

uzpůsobena na 12 sudů o objemu 50 litrů nebo 18 sudů o objemu 30 litrů, při převozu se 

velikosti sudů kombinují. Do firemního automobilu Iveco daily je možné umístit až čtyři 

plně naložené palety. Funkci prodejní mají sudy jen minimální, a to potiskem značky. 

Funkci prodejního obalu plní spíše sklenění a PET lahve, které mají etikety s osobitým 

designem. (Grmela, 2017) 

 

4.1.3 Mytí a kontrola sudů  

Mytí sudů je průběžná činnost, kterou prochází všechny sudy. Mytí sudů podléhá 

sanitačnímu řádu. Po vyprázdnění piva je sud přesunut na myčku sudů. Zde jsou 

vytlačeny zbytky piva a dále je prováděn oplach horkou vodou. K mytí se používá horký 

2% louh o teplotě 70 °C, poté se opět provádí oplach horkou vodou a voda je vytlačena 

sterilním vzduchem. Špatnou sanitací sudů se může zkracovat doba jeho použití. 

Pracovník umývání sudů musí dodržovat ustálené postupy a používat osobní ochranné 

pracovní prostředky, který mi jsou ochranné brýle, protichemické rukavice a špunty do 

uší. S mytím sudů je spojena i kontrola vad sudů a především uzávěrů. (Grmela, 2017) 

 

4.1.4 Vady sudů  

Při každodenním používání jsou sudy opotřebovávány a vznikají na nich vady. Vady se 

dělí na neopravitelné a opravitelné. Neopravitelné vady nelze opravit, nebo by náklady 

na opravu byly příliš vysoké. Takovou vadou může být např. proražení sudu. Opravitelné 

vady jsou většinou v místě těsnění sudů, tzv. jehel. Tato vada může vzniknout při 

skladování ve venkovním prostředí, nebo špatným zacházením se sudy. Vadné sudy, 

které lze opravit, se skladují v pivovaru Moravia a následně se ve větším množství 

nechávají opravit externí firmou.  
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4.2 Proces skladování obalů  

Obrázek 8 zobrazuje činnosti a dokumenty spojené se skladováním obalů. Tyto činnosti 

se dají členit do dílčích procesů – příjem, výdej a likvidace. V obrázku 8 jsou uvedeny 

objekty aktivit, které proces vyvolávají, a zároveň jsou označeny dokumenty, které se 

v těchto procesech používají.   

 

 

Obrázek 8 Diagram skladování obalů (Vlastní zpracování) 

V příloze 1 je zobrazen celý proces pohybu obalů. Proces začíná dodáním objednávky 

piva zákazníkovi. Přímo pro prázdné sudy se k zákazníkům jezdí minimálně. Ve většině 

případů jsou odváženy při předání zakázky plných sudů, na základě faktury. Na každé 

faktuře je vyčíslena výše platby za objednané množství piva i zálohy za sudu plné a 

odečtena částka za sudy prázdné. Sudy jsou přepraveny do pivovaru, kde jsou 

kontrolovány. Poté jsou sudy uskladněny přímo v prostorách pivovaru, nebo jsou 

převezeny do skladu v Kanicích. Prázdné sudy jsou používány opakovaně pro skladování 

a distribuci stočeného piva. Skladování obalů je evidováno skladovým systémem 

CÉZAR, do kterého mají přístup pracovníci skladů i administrativní pracovníci. 
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4.2.1 Evidence vratných obalů  

Evidence vratných obalů je na velmi nízké úrovni. Společnost zná počet sudů, které 

nakoupil a vyřadil z užívání. Přesnější statistiky ale analyzovány nejsou. To je důvodem 

odhadů množství sudů, které procházejí celkovým procesem. Minipivovar nemá přesný 

přehled o pohybu jednotlivých vratných obalů. Společnost zná množství a místa 

expedovaných sudů, ale nemá žádnou evidenci, která by kontrolovala, zda se vrátily ty 

stejné sudy, které byly vydány. Největším problémem je, že není evidováno kolik obalů 

se nachází v jednotlivých skladech, ve výrobě a u zákazníků. Sudy u zákazníků jsou sice 

kryty zálohou, ale je to nejrizikovější část procesu, protože zákazník nemusí vrátit 

správný sud, nebo může obal vrátit poškozený. Podnik při skladování eviduje obaly pouze 

jako vydaný celek. Kvůli tomu podnik neví, zda zákazník vrátil stejný sud jako mu byl 

vydán. To také má za příčinu složitou komunikaci se zákazníkem o případné kompenzaci 

při nenavrácení nebo poškození sudu.  

 

4.3 Sklad prázdných sudů  

Sklad prázdných sudů se v současnosti nachází v areálu firmy Neopharma a.s. v Kanicích 

u Brna. Jedná se malou obec vzdálenou od Brna cca 20 kilometrů.  

 

 

Obrázek 9 Mapa umístění skladu Kanice (Google maps, 2020) 
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Společnost Neopharma a.s. pronajímá pivovaru halu pro uskladnění sudů. Ve skladech je 

umístěno cca 600 kusů sudů, zbylé prázdné sudy jsou skladovány ve venkovních 

prostorách pivovaru, a to především z důvodu ušetření času a nákladů na přepravu do 

Kanic. V tomto skladu jsou umístěny prázdné sudy všech velikostí, které nejsou nutně 

potřebné pro plynulý provoz výroby. Při procesu plnění sudů jsou využívány obaly, které 

jsou skladovány ve venkovních prostorách pivovaru, hned vedle výrobny. Jedná se sudy, 

které byly vráceny od zákazníků.  

Pro sudy do skladu v Kanicích se jezdí nepravidelně, a to v případě, že je potřeba většího 

množství sudů, než je uskladněno ve venkovních prostorách. To nastává častěji v letním 

období, kdy je vyráběno větší množství, nebo v případě poškození a vyřazení více sudů. 

Naopak v zimních měsících a při nižším objemu výroby jsou prázdné sudy odváženy do 

skladu, z důvodu kapacity prostor pivovaru a ochraně sudů před povětrnostními 

podmínkami. 

Pokud je zaslán automobil pro sudy je ve většině případů naplněna celá jeho kapacita. 

Tzn. při převozu na paletách 60 sudů a při převozu bez palety 100 sudů, prázdné sudy 

jsou většinou převáženy bez palet. Velkou nevýhodou je, že při vypravení automobilu do 

skladu je vždy jedna cesta nevyužita a dodávka jede prázdná.  

 

Obrázek 10 Sudy a jejich skladování ve venkovních prostorách (Vlastní zpracování) 
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4.4 Zhodnocení analýzy  

Silnou stránkou pivovaru je velmi kvalitní vybavení a technologie výroby, které se odráží 

na kvalitě výrobků a ovlivňují i cenu a množství prodeje litrů piva. To také ovlivňuje 

stabilitu v dlouhodobějším časovém horizontu a množství stálých odebírajících 

restaurací. Bohužel to ovlivňuje i cenu, která je slabou stránkou. Náklady na výrobu jsou 

mnohem vyšší než u velkých pivovarů, což ovlivňuje výslednou cenu produktů. Velkou 

část nákladů na výrobu tvoří náklady na dopravu a skladování sudů. Hlavními příčinami 

navýšení těchto nákladů jsou vzdálenost mezi pivovarem a skladem obalů – sklady 

plných a prázdných sudů jsou od sebe vzdálené cca dvacet kilometrů. Převozy mimo Brno 

jsou náročné jak finančně, tak časově – snahou je minimalizovat počet převozů, což si 

vyžaduje skladování sudů ve venkovních prostorách. Skladování sudů ve venkovních 

prostorách z důvodu ušetření nákladů na dopravu není optimální. Takové skladování je 

pro sudy rizikové a vznikají zde zbytečně vysoké vícenáklady na opravy. Slabou stránkou 

je také evidence vratných obalů, která není nijak řízena. Společnost nemá přehled o 

pohybech sudů mezi výrobou, sklady a zákazníky. 

 

Analýzou procesu bylo zjištěno, že slabou stránkou, které zvyšuje náklady je oblast 

skladování vratných obalů. Hlavní příčiny vysokých nákladů jsou následující:  

 

- Převozy jsou náročné časově a finančně z důvodů vzdálenosti skladů prázdných 

a plných sudů – sklady jsou od sebe vzdáleny cca 20 km 

- Nepravidelné zásobování výroby prázdnými obaly – je vytěžována kapacita 

automobil, což znamená skladování obalů ve venkovních prostorách 

- Skladování obalů ve venkovních prostorách – vzhledem k výkyvům počasí 

dochází k poškození a vyřazování sudů skladovaných ve venkovních prostorách 

- Nedostatečný přehled společnosti o pohybu obalů – je způsobena nedostatečnou 

evidencí vratných obalů 
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5 NÁVRHOVÁ ČÁST  

Návrhová část bakalářské práce se zabývá návrhem na optimalizaci procesů ve 

společnosti Czech Craft Beers a.s. Návrhy na zlepšení vycházejí z globální a detailní 

analýzy podniku. Optimalizace bude zaměřena především na skladování obalů a na 

procesy s tímto spojené. Cílem návrhů je snížení nákladů a případných ztrát při provozu 

podniku a zavedení přehlednější evidence.  

Tato část obsahuje dva hlavní návrhy na optimalizaci:  

 

1) Přesun skladu prázdných obalů 

2) Zavedení evidence vratných obalů  

 

5.1 Cíl optimalizace  

Cílem optimalizace je snížení logistických nákladů. To znamená, že cílem je snížit 

náklady na dopravu, náklady na opravu sudů a zároveň prodloužit jejich dobu užívání. 

Dalším cílem je zpřehlednění monitoringu obalů a zjistit pohyby jednotlivých kusů obalů 

mezi výrobou, sklady a zákazníkem.  

 

5.2 Přesun skladu  

Provedením analýzy současného stavu společnosti byly zjištěny slabé stránky a jednou 

z nich je skladování prázdných obalů. Skladování mimo Brno, případně ve venkovních 

prostorách není vyhovující z důvodů vysokých nákladů na přepravu a opravy sudů. 

Návrhem pro optimalizaci je přesunutí skladů, které bude detailněji popsáno dále.  

 

5.2.1 Místo skladování  

Návrhem je přesunutí skladových prostor blíže k výrobním prostorám pivovaru Moravia. 

Společnost má v pronájmu již jeden sklad plných sudů, a to v areálu mrazíren Roven 

v Brně na ulici Masná. Tato společnost má k dispozici volné skladové prostory, která jsou 

vhodné pro skladování plných i prázdných sudů. Toto místo bylo vyhodnoceno jako 

nejlepší z důvodu dobré dostupnosti, zkušenosti s pronajímatelem a menší vzdálenosti od 

prostor výroby pivovaru Moravia. Díky jednotnému skladování bude možné získat větší 

přehled o množství sudů, tzn. kolik jich je ve skladu, ve výrobě a u zákazníků.  
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5.2.2 Odpovědnost za skladování  

Sklady jsou pronajaty pouze jako skladovací objekty bez zaměstnanců, proto je nutné 

zajistit odpovědnou osobu. Za sklad plných sudů zodpovídá skladník, jeho úkolem je 

zabezpečit chod skladu, formou výdeje a příjmu sudů, dokumentace v systému CÉZAR. 

V případě jednotných skladových prostor pro plné a prázdné sudy je možné, aby skladník 

zabezpečoval chod obou skladů. I v případě zvýšení mzdy zaměstnanci úměrně ke 

zvýšení zodpovědnosti budou náklady nižší z důvodu vyplácení pouze jedné mzdy. 

 

5.2.3 Návrh systému dopravy sudů  

Návrhem pro optimalizaci dopravy a skladování prázdných obalů je přesun skladu blíže 

minipivovaru a skladu plných sudů. Zvolené skladovací prostory se nachází na ulici 

Masná 27/9, Brno – Jih 60200 viz obrázek 11. Sklad je vzdálen od prostor minipivovaru 

Moravia cca 11,2 km. Poloha skladů je výhodná, zejména díky krátké vzdálenosti do 

centra Brna a tím zjednodušuje dostupnost k zákazníkům a restauračním zařízením. 

Druhou výhodou je dostupnost dálničních tahů pro případ převozu mimo Brno. Tento 

prostor byl vybrán také z důvodu, že zde minipivovar má v pronájmu již sklad plných 

sudů.  

 

Obrázek 11 Mapa umístění skladu Mrazírna Rovner (Google maps, 2020) 



  62 

Zajištěním skladu pro prázdné obaly blíže minipivovaru, vymizí potřeba skladování sudů 

ve venkovních prostorách. Návrhem je úplné zrušení skladování ve venkovních 

prostorách. Při umístění sudů do skladu budou sníženy náklady na opravy sudů z důvodu 

poškození povětrnostními vlivy. Do skladu prázdných obalů budou prvně umístěny sudy 

ze skladu v Kanicích tedy zhruba 600 ks a sudy, které byly skladovány ve venkovních 

prostorách pivovaru Moravia. Tam bylo skladováno cca 350 kusů. Dohromady bude 

přesunuto cca 950 kusů prázdných obalů. Dále budou do skladů převáženy prázdné obaly 

od zákazníků. V současné chvíli se jedná o odhady množství sudů, které vycházení 

z prognóz potřeby obalů ve výrobě. 

Ve vnitřních prostorách výroby bude udržována rezervní zásoba prázdných sudů pro 

případ, že by se do výroby dostal poškozený sud. Za toto riziko bude zodpovídat skladník, 

který bude provádět kontrolu vyskladňovaných sudů tak, aby byl minimalizován počet 

poškozených sudů vyskladněných do výroby. Zjevně poškozené sudy vyřadí, ale některé 

vady jako těsnění závitů nebo jehel není možné poznat pouhým pohledem.   

Na stáčení výrobní dávky budou dováženy prázdné obaly pouze v potřebném množství 

přímo ze skladu prázdných obalů. Skladník bude na základě pracovních plánů 

informován od manažera logistiky, jaké množství obalů je potřeba vyskladnit a kdy si jej 

vyzvedne automobil. Pro eliminaci množství cest prázdného automobilu bude přeprava 

plánována tak, aby byla kapacita využívána co nejvíce to bude možné. Výhodou tohoto 

řešení je skladování prázdných i plných sudů na jedno místě. Automobil tedy například 

může z výroby převést naplněné sudy do skladu a při cestě zpět do minipivovaru přepraví 

sudy prázdné pro další stáčení. Při kratší vzdálenosti bude také zkrácena časová délka 

využití automobilu, které bude moct dříve převážet další zakázky a uspokojit potřeby 

zákazníků.  

 

5.3 Evidence vratných obalů  

Společnost nemá v současné chvíli přesný přehled o svých vratných obalech. 

Minipivovar eviduje ke konci roku 2019 cca 5500 vratných obalů – KEG sudů. V tomto 

množství obalů je uloženo cca 7 milionů korun, což je na malý podnik poměrně velká 

vázanost kapitálu na zásoby ve formě obalového materiálu. Problémem je, že společnost 

neeviduje pohyby jednotlivých vratných obalů. Minipivovar tedy neví, kolik sudů se 

nachází u zákazníků, ve výrobě nebo ve skladech. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o 
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zavedení evidence vratných obalů. Tato část bakalářské práce popisuje zvolení a zavedení 

základní evidence. 

 

5.3.1 Požadavky společnosti na sledování vratných obalů 

Monitoring vratných obalů povede k zpřehlednění jejich pohybů k zákazníkům a zpět. 

Sledování jejich vztahů a nákladů na opravy, případně na likvidaci. Aby tento požadavek 

mohl být splněn, je třeba zavést rychlou evidenci obalů a reporting potřebných informací, 

které povede ke snížení nákladů na dopravu a opravy.  

 

K dosažení žádaného výsledku evidence sudů, bylo nutné stanovit si požadavky na novou 

technologii. Hlavním kritériem byla cena, která je společnost ochotná investovat do této 

evidence a výše a délka její návratnosti. Společnost od zavedení evidence obalů očekává 

větší organizační přesnost ve skladování a lepší informovanost o množství sudů a jejich 

pohybu k zákazníků a nazpět. Od zavedení se také očekává budoucí návratnost investice 

ve formě snížení provozních nákladů. Zvýšení návratnosti sudů, sekundárním dopadem 

tedy je očekávané snížení nákladů na nákupy nových sudů.  

 

5.3.2 Návrh procesu evidence a monitoringu vratných obalů  

Návrhem je zavedení evidence vratných obalů pomocí jednodimenzionálních čárových 

kódů. Čárové kódy budou nakupovány od dodavatele ve formě samolepících štítků 

z polyesteru. Čárové kódy budou nalepeny na sud a v systému propojeny s výrobním 

číslem sudu. Systém cézar nabízí modul evidence a výkazy obalů uvedených do oběhu. 

Tento modul nabízí sledování vratných obalů od zavedení do oběhu až po jeho 

ekologickou likvidaci. U jednotlivých sudů budou sledována následují data:   

- Interní číslo sudu  

- Objem  

- Výrobní číslo  

- Aktuální stav – plný / prázdný / k likvidaci / poškozen / vyřazen / u zákazníka /  

ve výrobě / ve skladu  

- Počet naplnění   

- Datum naplnění a datum spotřeby obsahu  
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Procesy při zavádění informací do systému 

Pro zavedení informací o sudech do systému je nutné provést určité kroky. Zavádění do 

systému bude probíhat ve třech fázích – příjem na sklad prázdných obalů, výdej do 

výroby a kontrola ve výrobě.  

 

Příjem na sklad obalů  

Do skladu obalů jsou dováženy prázdné sudy od zákazníků. Prvním krokem je vizuální 

kontrola. U kontroly je zjištěno, zda sud není proražen nebo jinak viditelně poškozen. 

Dále je oskenován čárový kód a zavedena informace o sudu do systému. V případě, že je 

sud v pořádku a nemá viditelné znaky poškození, je určen k uložení do skladu. Pokud sud 

má viditelné je označen jako poškozen. U poškozených sudů je nutné určit, zda je vada 

opravitelná nebo ne. Po určení vady jsou sudy umístěny do prostor k likvidaci nebo na 

skladové místo k opravě.  Po předání sudů k externí společnosti se jejich status změní na 

vyřazen. Tyto činnosti dále provádí externí společnost. Proces je zobrazen v příloze 2.  

 

Výdej do výroby  

Proces vyskladnění sudů do výroby začíná u manažer, který zadá požadavek do skladu o 

množství potřebných sudu. Manažer se řídí výrobním plánem, ze kterého určí kolik sudů 

je potřeba ke stočení dávky piva. Skladník tuto informaci zpracuje a přichystá sudy 

k vyskladnění oskenováním kódů. Po vyskladnění jsou sudy převezeny do výroby, kde 

jsou oskenovány a do systému je zadána informace o příjmu. Posledním krokem je 

naplnění sudů určitým druhem piva. Proces je zobrazen v příloze 3. 

 

Kontrola ve výrobě  

Důležitým procesem je kontrola ve výrobě. Ve skladu jsou sudy kontrolovány pouze 

vizuálně, ale sudy mohou mít poškozené například uzávěry, které nelze poznat pouze 

pohledem. Sudy prochází procesem kontroly a mytí. V případě, že je sud v pořádku, může 

pokračovat v procesu výroby a může být naplněn. V případě poškození je nutné, stejně 

jako u vizuální kontroly, zjistit, zda je vada opravitelná nebo ne. Poškozené sudy jsou 

nahrazeny rezervními sudy tak, aby nebyl narušen plynulý proces výroby. Proces je 

zobrazen v příloze 4. 
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5.3.3 Výběr způsobu vedení evidence  

Pro označování vratných obalů jako jsou KEG sudy jsou nejčastěji používané metody 

řešení RFID čip a použití čárových kódů. Po uvážení aktuální situace společnosti a 

nákladů na pořízení všech potřebných komponentů byla vybrána metody čárových kódů. 

Jedním z důvodů bylo, že společnost pro skladovou evidenci používá systém CÉZAR G3 

SQL. Tento systém nabízí mnoho různých využití a bylo zjištěno i že jednou z nich je 

evidence vratných obalů a evidenci čárových kódů. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o 

použití metody čárových kódů, aby byly sníženy náklady na pořízení úplně nového 

informačního systému, které mohou být velmi vysoké.  

 

Porovnání používaných technologií čárových kódů a RFID  

Čárové kódy  

Technologie čárových kódů patří k nejrozšířenějšímu a nepoužívanějšímu způsobu 

automatické identifikace. Tato metoda je velmi jednoduchá a kompatibilní pro mnohá 

odvětví obchodu a výroby. Jejich velkou výhodou jsou nízké pořizovací náklady oproti 

jiným technologiím, proto jsou četně využívány i třeba v menších společnostech. Výhodu 

je také to, že ke čtení kódů lze používat jakékoliv snímače. Nevýhodu může být skenování 

kódů pouze po jednom a snímač dokáže kód přečíst pouze při přímé viditelnosti. Čárové 

kódy se dělí na jednodimenzionální (1D) a dvoudimenzionální (2D). Čárové kódy 2D 

umožňují větší kapacitu pro veškeré potřebné informace o předmětu, v případě pivovaru 

o obalu ve formě KEG sudu. (Kodys, 2020) 

 

RFID  

RFID je moderní technologie, která dokáže přečíst větší množství štítků najednou i bez 

přímé viditelnosti, protože využívá k identifikaci kódu rádiové frekvence.  Což je velkou 

výhodou při skladování na paletách nebo v krabicích. Bylo však zjištěno, že tato funkce 

není spolehlivá při umístění štítků na kovové materiály, a proto není dobře použitelná u 

obalů jako jsou KEG sudy. Nevýhodou jsou i vysoké pořizovací náklady na technologii 

jako takovou, ale i na potřebné doplňkové produkty jako jsou snímače a terminály.  

(Kodys, 2020) 
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Technologie RFID je vnímána jako moderní a s velkou budoucností, ale pro potřeby 

minipivovaru je nevhodná, především z důvodů špatné funkčnosti na kovových 

materiálech. Dále také společnost není ochotná financovat vysoké pořizovací náklady na 

technologie a potřebné produkty. Proto bylo rozhodnuto o použití čárových kódů. Jejich 

zavedení a zhodnocení návrhu bude provedeno níže.  

 

5.3.4 Výběr etiket a čárových kódů  

Čárový kód je zvolen jednodimenzionální (1D), který má sice má omezenou kapacitu 

informací, které může poskytovat, ale pro účely minipivovaru je dostačující. Čárový kód 

bude ve formě numerického řetězce, který bude přirazen obalů. V systému bude čárový 

kód spárován s výrobním číslem sudu. V případě poškození štítku nebo při případné 

ztrátě může být tedy kód sudu jednoduše dohledán podle výrobního čísla a nahrazen 

novým štítkem. Formát kódu je zvolen code 39 nebo code 128, které jsou univerzální a 

volně používané kódy.  

 

Etikety pro čárové kódy se vyrábějí v různých materiálech od obyčejného papíru po 

kovové plíšky. Pro potřeby minipivovaru je nutné zvolit vhodný materiál, aby byl 

dlouhodobě použitelný a odolný vůči vlivům, které působí na sudy během procesů jako 

je např. mytí nebo plnění sudů.   

Pro tyto účely jsou vhodné dva materiály, kterými jsou kov a polyester. Výhodou kovový 

štítků je velká odolnost vůči vlivům. Problémem je však pořizovací cena, která se může 

pohybovat až okolo 16 korun za kus. Při množství 5 500 kusů sudů by cena byla až  

88 000 Kč, pokud by na sudu byl jeden štítek. Tato cena je pro minipivovar nepřijatelná. 

Proto byly zvoleny etikety z polyesteru, která jsou sice o něco méně odolné na vlivy, a 

jejich pořizovací cena se pohybuje okolo 1,5 Kč za kus.  

Obrázek 12 Používané formáty čárových kódů (Kodys, 2020) 
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Štítky čárových kódů budou umístěny na vnější horní lem sudu, pro dobrou dostupnost 

při skladování na paletách. Z důvodu možného poškození štítku a lepšího přístupu budou 

na každý sud umístěny dva štítky z různých stran vnějšího lemu. Celkový počet 

potřebných štítků bude cca 11 000 kusů.  

 

5.3.5 Pořízení čárových kódů  

Způsoby pořízení štítků se dělí na dvě hlavní formy. První z nich je pořízení vlastní 

tiskárny a vlastní výroba štítků nebo pořízení štítků u dodavatelů. Při rozhodování je 

důležité promyslet aspekty jako pořizovací náklady štítků a potřebné techniky, množství 

výroby nebo dobu dodání čárových kódů. 

V případě zvolení vlastní výroby je nutné zakoupení speciální tiskárny a softwaru pro 

vytváření čárových kódů. S tiskárnou i software se pojí vysoké pořizovací náklady, které 

by při malém množství výroby zbytečně navyšovaly cenu čárového kódu. Výhodou 

vlastního tisku je okamžitá dostupnost k čárovým kódům například při potřebě výměny 

poškozeného čárového kódu. Tento způsob se však vyplatí především pro každodenní 

tisk nebo při velké spotřebě kódů.  

Druhým způsobem je nákup čárových kódů u dodavatele. Výhodou jsou pořizovací 

náklady pouze ve výši ceny štítků. Nevýhodou může být delší doba dodání. Čárové kódy 

se musí objednat dopředu a v případě potřeby vyměnit štítky bude nutné počítat s dobou 

dodání. Ceny čárových kódů u dodavatelů se mohou lišit na základě materiálu, na který 

budou tisknut, jak bylo popsáno v podkapitole výběr etiket a čárových kódů.  

Z důvodu množství sudů v minipivovaru a zvoleného materiálu pro štítky se nevyplatí 

investice do vlastní tiskárny a čárové kódy budou objednány u dodavatele.  

 

5.3.6 Způsob označení sudů čárovým kódem  

Pro připevnění štítků na sudy je nejčastěji používaná metoda lepení. Alternativou může 

být vypálení laserem přímo na povrch sudu. Tato alternativa je permanentní a účinná, ale 

opět se s ní pojí vysoké pořizovací náklady. Lepené štítky jsou od výrobců dodávány ve 

formě rolí vytištěných čárových kódů. Polyesterové štítky jsou silně přilnavé díky lepidlu 

na bázi kaučuku. Toto lepidlo je silně přilnavé a odolné vůči vlivům při umývání sudů. 

Podmínkou dlouhé doby životnosti nalepeného kódu je správné očištění a přilepení štítku. 
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5.3.7 Snímače čárových kódů  

Výběr snímačů se odvíjí od výběru čárových kódů. Vzhledem k tomu, že byly vybrány 

jednodimenzionální kódy v univerzální formátu 39 a 128, je tedy možné vybírat ze 

širokého sortimentu, a to i jednodušších snímačů. Od snímačů se očekává schopnost 

přečtení a identifikování čárových kódů v běžné vzdálenosti, a i v případě, že budou 

čárové kódy mírně opotřebeny používáním obalů. Z těchto důvodů byl po konzultaci se 

společností dodávající čárové kódy vybrán průmyslový snímač Honeywell Granit 1910i. 

Jedná se o odolný snímač, který dokáže číst čárové kódy z libovolných úhlů i nekvalitní 

čárové kódy. Tento snímač se spojuje USB drátem s počítačem a systémem. Tento snímač 

byl vybrán i důvodu jednoduché obsluhy a časová náročnost zaškolení bude nízká. Pro 

potřeby pivovaru je nutné zakoupit tři kusy snímačů. Jeden kus bude používán ve skladu 

plných sudů, druhý ve skladu prázdných sudů a třetí ve výrobě. 

 

5.3.8 Postup zavedení evidence  

Po zvážení všech možností automatické evidence obalů bylo navrhnuto objednání 

polyesterových etiket s potiskem jednodimenzionálních čárových kódů u dodavatele. 

Tyto etikety budou na sudy nalepeny ve dvou kusech na vnější horní okraj sudu tak, aby 

byly dobře přístupné pro skenování i při skladování na paletách.  

Postup pro nalepení etiket byl zvolen následující a je znázorněn na obrázku 13. 
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Obrázek 13 Postup při zavádění technologie čárových kódů (Vlastní zpracování) 

Etikety čárových kódů budou umístěny na prázdné sudy především z důvodů jednodušší 

manipulace než se sudy plnými. Ze skladu prázdných sudů budou obaly převezeny na 

mytí a čistění. Čistění povrchu před nalepením etikety je velmi důležité, aby nebyla 

narušena přilnavost etikety a nezkracovala se doba její životnosti. K očištění horního 

lemu sudu bude použito vhodných čistících prostředků, které bude prováděno ručně a 

následně se nalepí na sud dva štítky s čárovými kódy. Druhou fází označování bude 

zavedení čárových kódů do systému CÉZAR. Čárové kódy na sudu budou spárovány 

s výrobním číslem sudu. To umožní dohledat obal v případě, že by byly oba čárové kódy 

poškozeny. Tato část procesu bude muset být provedena ručním zadáním výrobního čísla 

do systému a naskenováním čárových kódů na sudech.  
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Při počtu 5 500 sudů bude celková časová náročnost zavedení cca 120 hodin v případě 

zapojení dvou pracovníků. Časová náročnost byla spočítána na základě konzultace 

s dodavateli etiket a jejich zkušeností. Vzhledem k tomu, že všechny obalové materiály 

není možné do skladů dostat prázdné najednou, bude muset být zavádění evidence 

provedeno v několika fázích. Zavádění v počátku bude časově náročné, ale dle odborného 

odhadu se v běžném provozu může čas dohledávání obalů zkrátit až o 45 %.  

Po označení sudů etiketami a zadání do systému budou sudy naplněny a při vyskladnění 

ze skladu plných sudů oskenovány, tím bude zajištěna evidence pohybu k zákazníkovi. 

Při navrácení sudů zpět do skladu prázdných obalů bude čárový kód oskenován a sudy 

budou uskladněny a tento cyklus se uzavře. Při převozu prázdných označených sudů do 

výroby budou sudy skenovány při vyskladnění obalů, při vstupu do výroby a následně 

skenovány při naskladnění do skladu plných sudů. Tímto bude zajištěna evidence 

celkového pohybu sudů a v systému bude možné jednoduše zjistit kolik sudů se nachází 

ve kterém skladu, kolik ve výrobě a kolik u zákazníků. Bude analyzována i návratnost 

sudů od zákazníků a díky tomu může být zjištěna i spolehlivost zákazníků při vracení 

obalů.  

 

5.3.9 Reporting  

Díky sledování jednotlivých dat o sudech bude možné provádět různé reporty a 

analyzovat stav vratných obalů. Díky vytvořenému systému a jednotlivým modulům bude 

mít minipivovar přesný přehled o tom, kolik sudů je plných nebo prázdných a přesných 

skladových pohybech. Systém bude nabízet možnosti od sledování použití sudu, až po 

data o jednotlivých výpůjčkách obalů. Z modulu obalová konta bude možné automaticky 

generovat sestavy dat o skladové evidence, např. přesný počet sudů v jednotlivých 

skladech. Z výpisů bude možné vyvodit následující kroky pro včasné dopravení 

potřebného množství sudů a pro plynulý chod procesů. Další možností je sestava o počtu 

použití jednotlivých sudů. Díky tomu budou moct být sudy používány všechny 

rovnoměrně a nebudou některé více namáhány. Například sudy, které budou použity více 

než padesátkrát budou procházet podrobnější kontrolou, pro snížení rizika poškození 

obsahu. Dalším sledovaným ukazatelem může být datum naplnění sudy a datum spotřeby. 

Při sledování těchto dat bude sníženo ztrát na neprodejné, prošlé zboží.   
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Velký přínos budou mít sestavy generovaných informacích o odběratelích. Budou moct 

být analyzována data o množství odběrů, respektive množství vypůjčených a vrácených 

obalů a jejich stavu. Z těchto dat bude možné vytvářet reporty o odběratelích a následně 

je dělit například dle množství odběrů nebo spolehlivosti návratnosti sudů.  

 

Výhody, které zavedení evidence může přinést jsou:  

- Snížení chybovosti lidského faktoru  

- Zvýšení produktivity a časová úspora  

- Rychlejší a přesnější identifikace obalů  

- Snížení ztrát sudů  

- Efektivní využívání všech sudů  

- Snížení ztrát na neprodejné zboží  

 

Vizí tohoto návrhu je zavedení evidence vratných obalů, která přinese podniku 

zjednodušení procesu skladování a přepravy obalů. Díky zavedení evidence pomocí 

čárových kódů budou monitorovány jednotlivé pohyby sudů a všechny informace o nich 

budou lépe dohledatelné. Navrhovanou evidenci je možné brát jako první krok k zavedení 

podrobnější a automatizovanější evidence. Ta může být rozšířen například na 

automatické skenování na výrobní lince, automatické propojení obalu s druhy obsahů, 

přímo ve výrobě.  
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6 ZHODNOCENÍ NÁVRHU  

Tato část bakalářské práce obsahuje zhodnocení návrhů. Zhodnocení obsahuje 

ekonomické vyjádření a hodnotu přínosů při zaváděné opatření. U návrhu je zjištěna 

nákladová náročnost na investici a jejich návratnost. Zhodnocení návrhu je rozděleno do 

tří částí. V první části je provedeno zhodnocení přesunu skladů a ve druhé zavedení 

evidence skladů. Poslední část je celkové zhodnocení návrhů a jejich návratnost.  

 

6.1 Zhodnocení návrhu přesunu skladu  

Zhodnocení přesunu skladů je rozděleno do několika částí. V první části jsou vypočítány 

náklady na jednu cestu do skladu v Kanicích a skladu Masná. Dále jsou zjištěny náklady 

na skladovací plochy a na opravy sudů. Ve druhé části jsou tyto náklady před a po 

optimalizaci porovnány a je zjištěna hodnoto přínosů optimalizace.  

 

6.1.1 Ekonomické zhodnocení jedné cesty do skladu v Kanicích  

Do Kanic jsou sudy převáženy vlastním automobilem Iveco daily, které dle velkého 

technického průkazu má spotřebu ve městě 9,2, mimo město 7,7 a kombinovaně 8,2 litrů 

na 100 kilometrů. 

  

𝑃𝑟ů𝑚ě𝑟𝑛á 𝑠𝑝𝑜𝑡ř𝑒𝑏𝑎 =  
9,2 + 7,7 + 8,2 

3
=  

25,1

3
= 8,37 𝑙/100𝑘𝑚 

 

Průměrná cena pohonných hmot na rok 2020 je stanovena vyhláškou č. 358/2019 Sb. 

Ministerstva práce a sociálních věd na 31,80 Kč na 1 litr nafty. (Ministerstvo práce a 

sociálních věd, 2020)  

 

𝑁á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦 𝑝𝑜ℎ𝑜𝑛𝑛ý𝑐ℎ ℎ𝑚𝑜𝑡 𝑛𝑎 1 𝑘𝑚 = 8, 37 𝑥 31,80 = 266 𝐾č/100 𝑘𝑚 

 

Při průměrné spotřebě automobilu bude náklad na pohonné hmoty 2,66 Kč na jeden 

kilometr.  
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Přeprava musí zahrnovat i mzdové náklady. Průměrná mzda řidiče i s odvody podniku 

činní 33 750 Kč.  Při uvážení, že řidič průměrně ujede 100 km za jeden den a měsíc má 

průměrně 21 pracovních dní, bude podniku vznikat náklad ve výši 16 Kč na jeden ujetý 

kilometr.  

 

𝑀𝑧𝑑𝑜𝑣é 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦 =
33 750

100 𝑥 21
= 16 𝐾č/𝑘𝑚 

 

Provoz automobilu dle vnitropodnikových směrnic zahrnují i odpisy. Pro podnikový vůz 

Iveco daily je stanovena výše odpisů na jednu jízdu 6 Kč. Celkový náklad na jeden ujetý 

kilometr je 24,66 Kč.  

 

Položka Cena v Kč 

Pohonné hmoty (nafta) 2,66 

Mzdové náklady 16 

Odpisy 6 

Celkem 24,66 

Tabulka 5 Náklad na jeden ujetý kilometr (Vlastní zpracování) 

V případě zprůměrování vzdálenosti možných cest do skladu v Kanicích je vzdálenost 

jedné cesty 19,3 km. Tzn. tam i zpět je vzdálenost 38,6 km, kdy jednu cestu jede 

automobil prázdný a neveze žádné sudy.  

 

𝑁á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦 𝑛𝑎 𝑑𝑜𝑝𝑟𝑎𝑣𝑢 = 24,66 𝑥 38,6 = 951,876 𝐾č  

 

Maximální kapacita automobilu je 100 ks sudů v případě, že nebudou umístěny na 

paletách. Při převozu sudů na paletách v kombinaci velikostí je počet převážených sudů 

maximálně 60 ks.  

 

𝐶𝑒𝑛𝑎 𝑝ř𝑒𝑣𝑜𝑧𝑢 𝑏𝑒𝑧 𝑝𝑎𝑙𝑒𝑡 =  
951,876

100
= 9,52 𝐾č/𝑠𝑢𝑑   

 

𝐶𝑒𝑛𝑎 𝑝ř𝑒𝑣𝑜𝑧𝑢 𝑠 𝑝𝑎𝑙𝑒𝑡𝑎𝑚𝑖 =  
951,876 

60
= 15,86 𝐾č/𝑠𝑢𝑑 
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Cena převozu jednoho sudu tedy činní 9,52 Kč při převozu bez palety a 15,86 Kč převozu 

na paletě. Pokud uvažujeme, že taková to cesta je uskutečňována třikrát týdně, je za měsíc 

uskutečněno průměrně 12 cesta. To znamená, že měsíční náklady na tuto přepravu jsou 

11 412,5 Kč.  

 

6.1.2 Ekonomické zhodnocení jedné cesty do skladu Masná   

Po přesunu skladu způsob přepravy zůstane stejný a bude realizován podnikovým vozem 

Iveco daily, který má spotřebu průměrnou spotřebu 8,37 l / 100 km.  

Po zprůměrování možných cest přes centrum Brna je vzdálenost skladu od pivovaru 11,2 

km, při zpáteční cestě 22,4 km. To je o 8,1 km, případně o 16,2 km na jednu cestu méně.  

 

K výpočtu budou použity stejné údaje jako při výpočtu nákladů na jeden ujetý kilometr. 

Z tabulky 5 vychází tento náklad na 24,66 Kč/km. Náklad na jeden kilometr se skládá 

z nákladů na pohonné hmoty, mzdových nákladů a odpisů. 

 

𝑁á𝑘𝑙𝑎𝑑 𝑛𝑎 𝑑𝑜𝑝𝑟𝑎𝑣𝑢 =  24,66 𝑥 22,4 = 552, 384 𝐾č 

 

Celkové náklady na přepravu z pivovaru do skladu Masná automobilem Iveco daily činí 

552,384 Kč. Tato částka se rozpočítá na jeden sud v případě převozu bez palet, tedy 

kapacita automobilu je 100 ks. Druhou variantou je převoz na paletách, kdy kapacita je 

60 ks sudů.  

 

𝐶𝑒𝑛𝑎 𝑝ř𝑒𝑣𝑜𝑧𝑢 𝑏𝑒𝑧 𝑝𝑎𝑙𝑒𝑡 =  
552,384

100
= 5,52 𝐾č/𝑠𝑢𝑑   

 

𝐶𝑒𝑛𝑎 𝑝ř𝑒𝑣𝑜𝑧𝑢 𝑠 𝑝𝑎𝑙𝑒𝑡𝑎𝑚𝑖 =  
552,384 

60
= 9,2 𝐾č/𝑠𝑢𝑑 

 

Cena převozu jednoho sudu tedy činní 5,52 Kč při převozu bez palety a 9,2 Kč převozu 

na paletě v případě, že automobil se vrací zpět prázdný. Toto řešení nabízí možnost 

využití zpětné cesty automobilu. Automobil může být naplněn potřebným materiálem a 

jet zpět do pivovaru. Další možností je, že se automobil nebude vracet, ale bude naložen 

plnými sudy z druhého skladu, které se převážejí pouze na paletách. Palety s naplněnými 
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sudy, tedy maximálně 60 ks sudů, bude exportovat zákazníkům na základě jejich 

objednávek. V tomto případě by se cena na převoz jednoho prázdného sudu mohla snížit 

až na 4,6 Kč.  Při stejném počtu cest je měsíční náklad na přepravu 6 628,6 Kč.  

 

6.1.3 Náklad na skladové prostory  

Společnost Mrazíren Rovner nabízí k pronájmu různé nebytové prostory, jako jsou 

kanceláře, výrobní prostory, temperované a netemperované sklady, chlazené a mražené 

sklady, obchodní prostory nebo parkovací plochy za různé ceny. Ceny se odvíjí o druhu 

prostor a jsou počítány na metry čtvereční. (Rovner, 2020) 

 

Pro skladování prázdných obalů není potřeba speciální podmínky, jako to je u obalů 

plných. Proto se jako nejvýhodnější varianta jeví běžně temperovaný sklad, který je za 

nejmenší cenu cca 90 Kč / m2, kde by byly nejnižší náklady na skladování. Při pohledu 

do budoucna, kdy podnik chce navyšovat své výrobní kapacity, je vhodné pronajmout 

větší sklad, který může být následně využit i ke skladování plných sudů. V případě 

skladování plných sudů by se prostory musely začít chladit na požadovanou teplotu. Tyto 

prostory společnost pronajímá za cca 130 Kč / m2. V celkové výši se náklady na pronájem 

skladovacích prostor zvýší o cca 10 000 Kč oproti skladu v Kanicích. (Rovner, 2020)  

 

 

Obrázek 14 Skladování sudů ve skladu Masná (Vlastní zpracování) 
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6.1.4 Opravy sudů  

Přesun skladů bude mít dopad i na množství poškozených obalů. Do skladu budou 

umístěny sudy z venkovních prostor a tím se sníží jejich opotřebení povětrnostními 

podmínkami. Sudy se mohou poškodit i z jiných důvodů, než je skladování venku, proto 

nebudou náklady na opravy zcela nulové. Dle odborného odhadu se množství oprav může 

snížit až o 65 procent.  

 

6.1.5 Zhodnocení návrhu přesunu skladu 

Pro zhodnocení jsou použity výpočty nákladů současného stavu a náklady na stavu 

budoucího a částka bude přepočítána na měsíční náklady. Jak již bylo řečeno, přesun 

skladu přinese výhody jako kratší vzdálenost od pivovaru, nižší náklady na přepravu a 

opravy sudů. Pokud se výpočty zabývají pouze přepravou prázdných sudů s nevyužitím 

zpáteční cesty, jsou náklady sníženy o 41,9 %, při využití zpátečních cest se úspora může 

ještě mírně zvýšit. Pronájem prostor je jedinou položkou, která přinese mírné zvýšení a 

to o 10 %. Hlavním důvodem je poloha umístění a vyšší nájmy blízko centru Brna oproti 

obci mimo Brno. Částka za opravy sudů na měsíc byla stanovena zprůměrováním dle 

statistik společnosti, protože tyto náklady nejsou jednotné a pokaždé stejné. Dle 

odborného odhadu je úspora na opravách sudů až 65 %. Poslední položkou kalkulace 

nákladů jsou mzdy za zaměstnance. Původní částka je vysoká z důvodů vyplácení dvou 

mezd. Po optimalizaci bude potřeba pouze jednoho zaměstnance na pozici skladníka, 

kterému se zvýší mzda úměrně ke zvýšení zodpovědnosti. I po navýšení mzdy 

zaměstnanci je úspora ve výši 47,3 %. Celková měsíční úspora je 22,9 %. Náklady po 

optimalizaci jsou sníženy o 29 734 Kč za měsíc, tzn. roční úspora je 356 808 Kč. Částky 

jednotlivých měsíčních nákladů v korunách jsou vyjádřeny v tabulce 6.  

 

Náklady v Kč / měsíc  Původní stav  Stav po optimalizaci  Rozdíl  

Přeprava 11 412  6 628 4 784 

Pronájem skladu  90 000 100 000 10 000 

Opravy sudů  5 000 1 750 3 250 

Mzdy  67 000 35 300   31 700 

 Celkem  173 412 143 678 29 734 

Tabulka 6 Porovnání kalkulace měsíčních nákladů (Vlastní zpracování) 
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6.2 Zhodnocení návrhu evidence obalů  

Optimalizace evidence sudů byla navrhnuta na základě potřeby společnosti získat přehled 

o pohybu vratných obalů, v tomto případě sudů. I přestože cílem společnosti je snižování 

provozních nákladů, byl navrhnut způsob evidence, se kterým se pojí pořizovací náklady 

ve výší 66 300 Kč. Částka zahrnuje pořizovací náklady na štítky z polyesteru, u kterých 

se pořizovací cena se pohybuje okolo 1,5 Kč za kus. V případě dvou kusů na každý sud, 

tedy 5 500 ks, je výsledná část pořízení 16 500 Kč. Další položkou je náklad na pořízení 

tří snímačů do skladu prázdných, plných sudů a do výroby. Pořizovací náklady na zvolený 

snímač se pohybují okolo 10 500 Kč. Pro podmínky minipivovaru bylo rozhodnuto o 

zakoupení tří kusů. Náklady na pořízení tedy budou pohybovat okolo 31 500 Kč.  

Zavedení evidence bude zasahovat nad rámec pracovní doby, proto je potřeba zahrnout i 

odměny zaměstnancům. Touto činností budou pověřeni zaměstnanci nebo případně bude 

najat brigádník formou dohody. Při odměně za provedenou práci 120 Kč na hodinu, 

časové náročnosti a počtu dvou pracovníků bude náklad na pracovní sílu 28 800 Kč. 

Jednotlivé výše nákladů za tyto položky jsou vyčísleny v tabulce 7.  Celková cena je 

pouze orientační a může být navýšena v případě potřeby přeprogramování systému. Cena 

informačního systému nebyla předmětem řešení této práce. Při výběru jednotlivých 

komponent evidence byl zvolen vždy kompromis tak, aby náklady byly pro minipivovar 

únosné a zároveň neměl výběr vliv na horší kvalitu zaváděné technologie.  

Položka Náklad 

Etikety čárových kódů 16 500 Kč 

Snímače 31 500 Kč 

Odměny zaměstnanců 28 800 Kč 

Celkem 76 800 Kč  

Tabulka 7 Kalkulace nákladů evidence obalů (Vlastní zpracování) 

Hlavním očekávaným přínosem je zajištění přehlednosti v evidenci množství obalů, které 

vlastní a jejich pohybu obalů mezi sklady, výrobou a zákazníky. Díky automatizaci bude 

zrušeno ruční zavádění informací do sytému, čímž se sníží chybovost lidského faktoru a 

bude zvýšena produktivita práce. Dalším očekávaným přínosem je snížení nákladů na 

pořizování nových sudů za ty, které se nevrátili od zákazníků. Tento přínos může náklady 

na nákup nových sudů snížit až o 43 %, tedy na nákup 55 sudů ročně z důvodu 

nenavrácení. Sekundárním dopadem může být zvýšení odpovědnost zákazníků a vyšší 
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návratnost obalů, z důvodu jednoduchého vypátrání, komu byl naposled sud expedován. 

Návratnost investice je očekávána jeden až dva roky od zavedení systému do běžného 

používání.  

 

6.3 Celkové zhodnocení návrhové části  

V první část zhodnocení byla řešena nákladnost přesunu skladu prázdných sudů blíže 

k minipivovaru. Pro umístění nového skladu bylo navrhnuto místo stávajícího skladu 

plných sudů, které je v Brně. I přes zvýšení pronájmu o cca 10 % se ostatní náklady na 

přepravu, opravy sudů a odměny zaměstnance, sníží. Opatření přesunu skladů zajistí 

roční úsporu ve výši 356 808 Kč. Úspora bude generována již od prvního měsíce od 

přesunu. Proto byl tento návrh zvolen na zavedení jako první, a to v průběhu roku 2020.  

Druhou částí zhodnocení je návrh zavedení evidence vratných obalů pomocí čárových 

kódů. Tato metoda byla zvolena z důvodů nižší finanční náročnosti než technologie 

RFID, která minipivovaru ani nedokáže nabídnou většinu svých výhod. S tímto návrhem 

se pojí pořizovací náklady při zavádění ve výši cca 76 800 Kč bez software. Proto byl 

návrh zvolen jako druhý v pořadí a předpokládaný termín zavedení určen na druhou 

polovinu roku 2021. V následujícím roce je očekávána úspora u prvního návrhu a tyto 

finance bude možné použít na investici do evidence obalů. Návratnost investice do 

evidence vratných obalů je odhadována na jeden až dva roky. Návratnost může ovlivnit 

mnoho faktoru jako je rychlost nebo funkčnost zavedené technologie. Snížení provozních 

nákladů druhého návrhu je tedy očekávána nejdříve na konci roku 2022.  
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ZÁVĚR  

První část práce teoreticky popisuje základní pojmy spojené s řešenou problematikou. 

Nejprve byly popsány procesy, jejich rozdělení řízení a optimalizace. Dále se teoretická 

část zabývala pojmy spojené s výrobou, plánováním, zásobováním a pro tuto práci 

nejdůležitějším skladováním a dopravou. Na teorii navazuje část analytická, která 

představuje společnost a její současný stav. Nejdříve byla společnost představena obecně, 

tedy její cíle, historie, organizační struktura a výrobní program. V globální analýze byly 

přiblíženy procesy, které jsou důležité pro správný chod podniku. Druhou částí je detailní 

analýza, která se blíže zabývala procesy skladování vratných obalů, kde byla zjištěna úzká 

místa. Z této části vzešlo, že nejvíce problematická je vzdálenost skladu prázdných obalů 

od místa výroby a skladu plných sudů. Se vzdáleností skladu se pojí problematika 

skladování ve venkovních prostorách a vznik nákladů na opravy nebo nevyužití kapacity 

vlastní dopravy. Jako druhé úzké místo byla zjištěna absence podrobné evidence vratných 

obalů a nevědomost podniku o pohybu obalů mezi výrobou, sklady a zákazníky.   

 

Zjištěné problémy byly předmětem návrhové části. V této části byly popsány dva hlavní 

návrhy. Prvním z nich byl přesun skladových prostor do areálu, ve kterém minipivovar 

skladuje plné sudy. Areál se nachází blíže výrobě a je na okraji Brna. Díky přesunu může 

být zrušeno skladování obalů ve venkovních prostorách výroby. Tím budou sníženy 

náklady na přepravu a opravy sudů. I přes vyšší náklady na pronájem prostor, bude mít 

tento návrh podstatné přínosy pro podnik. Druhým návrhem bylo zavedení evidence 

vratných obalů pomocí čárových kódů, díky kterému bude možné sledovat pohyby obalů 

a analyzovat jednotlivá data. S tímto návrhem se pojí vyšší pořizovací náklady, a proto 

byl návrh zvolen jako druhý v pořadí. Poslední částí bylo zhodnocení návrhu, které se 

zabývalo především ekonomickou stránkou a byly vyčísleny pořizovací náklady a výše 

očekávaných přínosů.  

 

Cílem bakalářské práce bylo navrhnout optimalizaci procesů skladování vratných obalů 

a jejich evidence tak, aby podnik neprováděl zbytečné činnosti a generoval nižší provozní 

náklady. Při zhodnocení bylo zjištěno, že návrhy, i přes počáteční pořizovací náklady, 

splňují. Je očekávána návratnost u prvního návrhu v horizontu několika měsíců a u 

druhého návrhu do dvou let po zavedení.   
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