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ABSTRAKT 

Tato diplomová práce se zabývá problematikou podnikových procesů spojených se 

skladovým hospodářstvím v jednom z distribučních středisek pivovarského koncernu,  

ve kterém tento návrh vede k aktuálnímu řešení využívání nových skladových  

a informačních technologií.  

 

 

ABSTRACT 

This thesis deals with the business processes related to warehouse management in one  

of distribution centers of the brewing group in which this draft leads to an up-to-date 

solution to the use of new warehouse and infromation technologies. 
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ÚVOD 
V současné době je logistice věnována stále větší pozornost. Je vystavována 

stále čím dál tím vyššímu tlaku a to především z hlediska snižování nákladů spojených 

s přepravou, vázaností kapitálu v zásobách a využití skladových ploch. Z toho důvodu 

by řízení a zlepšování logistických procesů mělo být nedílnou součástí každé 

společnosti. Zaměření by mělo být především na nalézání úspor uvnitř společnosti. 

Jelikož se jedná o potravinářský průmysl, je klíčové mít přehled nejen  

o aktuálním obsazení skladů, ale především i o jednotlivých šaržích (trvanlivost  

a dohledatelnost). Mělo by zde platit pravidlo, že první naskladněné výrobky by měly 

být zároveň i prvně vyskladněné (metoda FIFO), aby nedocházelo k jejich 

znehodnocení, způsobeném prošlou dobou spotřeby. 

„Schwarz, Hausman a Graves představili rozvržení, plánování a řízení 

skladových systémů jako nová výzkumná témata. Provoz skladovacích systémů tak získal 

značný zájem v literatuře (25 s. 51) (34).“ 

Nosnými částmi práce je mapování současného stavu skladového hospodářství 

vybraného skladu jednoho z distribučních center společnosti, dále také návrh řešení 

vedoucímu k zlepšení současného způsobu realizace skladových operací. Pomocí 

zlepšování tohoto procesu je možné lépe a rychleji uspokojovat požadavky zákazníků, 

vnitřních i vnějších, čímž se zvýší konkurenceschopnost společnosti a dosáhne se jeho 

stabilnějšího postavení na trhu. 

Diplomová práce se skládá z několika částí. Nejprve budou vytyčena teoretická 

východiska a jednotlivé pojmy související s logistikou, zásobami, řízením zásob, 

skladováním, logistickými technologiemi a procesním řízením. Dále bude představen 

objekt zájmu neboli společnost, v níž je tato práce zpracována. Na základě teoretických 

východisek budou v analytické části detailně zaznamenány klíčové procesy týkající se 

skladového hospodářství vybraného skladu. Výsledkem analytické části bude vymezení 

zjištění o nedostatcích v dané problematice. Tyto zjištěné nedostatky budou základním 

kamenem pro poslední část práce, která se bude zabývat návrhem změn, jež by právě 

vedla buď k eliminaci, nebo alespoň zmírnění dopadu právě zjištěných nedostatků. 
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CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 
 Hlavním cílem této práce je návrh změny evidence skladových zásob ve skladu 

DC Jihlava. Dílčími cíli tedy bude analyzovat, jakou formu evidence distribuční 

centrum Jihlava využívá pro vedení skladového hospodářství. Určení návaznosti  

a analýza procesů mezi výrobou a příjmem zboží na sklad. Identifikace druhu a 

množství skladových zásob, která jsou ve skladu držena. Kolik a jakých skladových 

zásob je drženo. Vyšetřit, kde a jaká jsou případná úzká místa při nakládání se 

skladovými zásobami. V neposlední řadě navrhnout případná doporučení vedoucí  

k eliminaci nebo zmírnění dopadu zjištěných úzkých míst při evidenci skladových 

zásob. 

Pro dosažení vytyčených cílů je potřeba nejprve vypracovat teoretická 

východiska. Zde popíši skladovací logistiku a metody řízení skladového hospodářství. 

Na základě této části dále v analytické části detailně popíši klíčové procesy ve vybrané 

části podniku s využitím především kvantitativních metod. Jedná se zejména o metody 

heuristické a exaktní. Mezi tyto analýzy přiřazuji například procesní analýzu, vývojový 

diagram a ekonomické zhodnocení. Jako doplněk pro podporu těchto zjištění bude  

za využití kvalitativní metody proveden výzkum v dané oblasti a to formou osobních 

rozhovorů s tématem relevantních zaměstnanců zvolené společnosti. Následně zjištěná 

data zanalyzuji a budu hledat úzká místa či nedostatky. V poslední části diplomové 

práce představím vlastní návrhy na základě zjištěných dat z provedených analýz. 

 Při zpracování této diplomové práce jsou očekávány i vstupující limity a vlivy 

omezující její zdárné vypracování. Jedním z nich se jeví sladění časového plánu 

dotazovaných a osoby provádějící zjištění. Dalším omezujícím vlivem může být 

kooperace. Hlavním limitem v tomto ohledu je možná neochota dotázaných  

ke spolupráci. Taktéž je potřeba vytvořit důvěru v dotazujícího a ochota otevřít se, své 

místo zde může mít i předpojatost. Rovněž výsledky může zkreslit pravdivost výpovědí, 

například snaha aby se dotázaní ukázali pouze v „dobrém světle“. Dále limit časového 

omezení neboli konečný termín odevzdání práce, jako i finanční omezení především  

v nákladnosti fyzické přepravy dotazujícího se na místo zájmu, zde je nutné zahrnout  

i čas na přepravu. V neposlední řadě se jedná o limitování možných návrhů, kdy je 

důležité při tvorbě návrhů vycházet i z přání a možností společnosti, tak i možnost 

nepřijetí návrhu představiteli společnosti.  
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1. TEORETICKÁ VÝCHODISKA 
Tato kapitola diplomové práce seznamuje s teoretickými východisky i 

s jednotlivými pojmy, které slouží jako podklad pro kapitoly následující. Zaměření bude 

na skladové hospodářství a formy jeho řízení. 

 

1.1. LOGISTIKA 
Logistika je vědní disciplínou, která se v současnosti rychle vyvíjí. Původ slova 

logistika pochází patrně z řeckého pojmu „logos“ v překladu „řeč, slovo“ nebo 

„logistikon“ čili „důmysl, rozum“. Již v 9. století byzantský císař využíval logistiku  

v oblasti vojenství. Charakterizoval ji takto: „Mužstvo zaplatit, příslušně vyzbrojit a 

vybavit ochranou i municí, včas a důsledně se postarat o jeho potřeby a každou akci  

v polním tažené příslušně připravit“. Důležité bylo zmapovat pohyb lidí a vybavení 

takovým způsobem, aby se aby se nacházeli na potřebném místě a určitý čas (1, s. 19). 

Krom chápání logistiky z pohledu vojenského bylo od starověku až do roku 

1 600 chápáno jako praktické počítání s číslicemi. Pojmem logistika byla tak nazývána 

taktéž matematická logika (2). 

 Do 19. století byla logistika využívána zejména ve vojenství a v oblasti 

vojenského námořnictva. Maximálního rozšíření doznala logistika ve 2. světové válce 

(2). 

Vojenskou logistiku lze nejstručněji definovat jako podporu bojujících  

i podniko-ekonomických jednotek. V nejširším pohledu logistika zahrnuje celý 

vojenský průmysl, mobilizaci jednotek a tábory zajatců, lazarety (3). 

První ucelené texty o logistice tak jak ji známe dnes, se začaly objevovat na 

počátku 60. let minulého století. Globalizace logistiky přišla se zvyšováním nákladů na 

energii a nárůstem úrokových měr. Pro řadu společností se tak logistické náklady staly 

kritickým problémem, především vzhledem k postupující globalizaci průmyslu.  

Od konce devadesátých let dvacátého století až po současnost se uplatňuje elektronika  

a internetové technologie. Logistické činnosti jsou řízeny koordinačním Supply Chain 

Managementem tak, aby náklady a účinnost logistiky byly optimální (3, s. 13-18) (4).  

Důvodů proč uplatnit logistiku v hospodářské sféře je celá řada. Zvláště je 

nezbytné řešit stále složitější výrobní a distribuční procesy. S tím je spojeno zajištění 

návaznosti jednotlivých dílčích procesů tak, aby byly efektivně využity všechny 
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kapacity. Taktéž jsou stále náročnější požadavky na dopravu. Do popředí se dostává 

optimalizace zásobování s cílem snížit prostředky v zásobách vázané (5). 

 

1.1.1. VYMEZENÍ POJMU LOGISTKA 

Pojem logistika je definována mnoha autory, níže je uveden výběr několika 

nejužívanějších definic.  

Dle Evropské logistické asociace, která využívá definici podle Sixty a Žižky,  

je logistika vymezena jako: „organizace, plánování, řízení a výkon toků zboží vývojem  

a nákupem počínaje, výrobou a distribucí podle objednávky finálního zákazníka konče,  

tak aby byly splněny požadavky trhu při minimálních nákladech a minimálních 

kapitálových výdajích (6, s. 16).“ 

Podle Sixty a Mačáta se jedná o: „Logistika je řízení materiálového, 

informačního i finančního toku s ohledem na včasné splnění požadavků finálního 

zákazníka a s ohledem na nutnou tvorbu zisku v celém toku materiálu. Při plnění potřeb 

finálního zákazníka napomáhá již při vývoji výrobku, výběru vhodného dodavatele, 

odpovídajícím způsobem řízení vlastí realizace potřeby zákazníka (při výrobě výrobku), 

vhodným přemístěním požadovaného výrobku k zákazníkovi v neposlední řadě  

i zajištěním likvidace morálně a fyzicky zastaralého výrobku (2, s. 23).“ 

A v neposlední řadě Americký Council of Logistics Management uvádí svou 

definici následovně: „Logistika je proces plánování, realizace a řízení efektivního, 

výkonného toku a skladování zboží, služeb a souvisejících informací z místa vzniku  

do místa spotřeby, jehož cílem je uspokojit požadavky zákazníků (1, s. 33).“ 

 

1.1.2. ČLENĚNÍ PODNIKOVÉ LOGISTIKY 

Podniková logistika zahrnuje plánování, organizování, koordinaci, informování, 

rozhodování, provádění a kontrolu logistických činností. Podnikovou logistiku lze 

rozdělit podle různých hledisek, například z pohledu činností, které zajišťuje  

na zásobovací, výrobní, distribuční, dopravní, manipulační, balící, skladovou, 

informační, dispoziční a zpětnou (8) (9). 
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Vzhledem k této práci budou blíže popsány následující (8) (9): 

- hlavním cílem výrobní logistiky je zajištění technického bezporuchového  

a hospodárného průběhu výrobního procesu a to za příznivých pracovních 

podmínek. Výrobní logistika zajišťuje plánování a řízení výroby v podniku. 

Součástí jsou činnosti plánování výrobního programu, potřeb, termínů a kapacit 

a dohled nad zakázkou,  

- cílem distribuční logistiky je dodat správné zboží ve správném množství  

a kvalitě na správné místo a ve správný čas. Představuje proto spojovací článek 

mezi výrobou a odběratelem (zákazníkem) (8), 

- hlavním cílem zásobovací logistiky je zajištění potřebných prostředků  

pro hladký průběh výroby. Jedná se o souhrn logistických opatření a úkolů 

přípravy, včetně samotného nákupu (9). 

 

1.1.3. FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ LOGISTIKU 

Pro účely popsání faktorů, jež ovlivňují logistiku, je nejprve nutné vymezit 

pojem „logistická koncepce“. Logistická koncepce je výsledkem integrace všech 

dílčích funkcí logistiky. Jejím cílem je navrhnutí jednotného systému pro řízení, 

realizaci a kontroly materiálového a informačního toku. Mělo by k tomu docházet tak, 

aby vynaložené prostředky produkce byly využity co nejúčinněji a nejhospodárněji.  

Při plánování logistických koncepcí a jejich následném uvádění do praxe je proto 

nezbytné uvažovat i faktory ovlivňující volné operační pole pro jednání a rozhodování 

(9). 

 

Mezi tyto faktory patří zejména (9): 

- požadavky trhu, které jsou dány chováním konkurentů a zákazníků. Je třeba 

optimálního uspokojování přání a potřeb zákazníka. Toto přispívá k posílení 

pozice výrobce na trhu a získání konkurenční výhody, 

- způsob dopravy, jež představuje co nejefektivnější možné propojení mezi 

všemi částmi logistického procesu. Odvíjí se od kvantitativních a kvalitativních 

požadavků konkrétní zakázky, 

- výrobní program zahrnuje faktory, které přímo ovlivňují výrobek a výrobní 

portfolio, 
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- technologické rámcové podmínky se zaměřují na rozvoj, a to systému 

vyřizování objednávek, podnikové informační technologie a koncepci 

skladování, 

- výrobně rámcové ekonomické podmínky představují rozhodování kam se  

při výrobě orientovat. Zda vyrábět pro anonymní trh nebo se zaměřit na výrobu  

pro zákazníka či výrobu na zakázku. Dále výběr mezi kusovou a hromadnou 

výrobou,  

- právní rámcové podmínky zahrnují normy, předpisy a nařízení (9). 

 

1.1.4. DODAVATELSKÝ ŘETĚZEC 

Logistické podniky působí v „dodavatelském řetězci“. Jedna z definic  

dle Lukoszové udává dodavatelský řetězec jako: „dodavatelský řetězec je síť vzájemně 

provázaných a závislých organizací, které fungují na základě spolupráce, společné 

kontrole, řízení a zlepšování fyzických a informačních toků od dodavatelů o koncové 

uživatele“. Z této definice vyplývá, že bez spolupráce v oblasti logistiky v průběhu 

hmotných a informačních toků, by existence dodavatelských řetězců nebyla možná  

(7, s. 18). 

Z pohledu způsobu řízení lze dodavatelské řetězce rozdělit na dvě části.  

Na jedné straně se jedná o část řízenou objednávkami zákazníků, kde jsou plynulé toky 

bez zásob. Na straně druhé je část řízená na základě předpovědí a plánů, kde se již 

běžně udržují zásoby (1, s. 120 a 209 – 210 a s. 1656 – 1657). 

Logistické řízení pak definuje tok materiálů a zboží a to z místa jejich vzniku  

do místa spotřeby. V dnešní době je čím dál častější ještě návaznost na tok až do místa 

likvidace (recyklace). V rámci výrobních podniků pak logistické řízení zasahuje 

zejména do činností nákupu, zásobování, výroby, distribuce a prodeje (6). 

 

1.1.5. LOGISTICKÉ NÁKLADY 

V dnešní době je na výrobce vyvíjen tlak stanovující prodejní cenu jejich 

produkce a to z pozice konkurenčního prostředí. Společnosti proto tlačí i na snižování 

vlastních výrobních nákladů. Podnik se snaží generovat zisk, který je rozdílem prodejní 

ceny a nákladů vynaložených na jeho získání, jak zjednodušeně definuje následující 

rovnice (6, s. 29): 
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 (s. 29 ,6) “ݕá݈݇ܽ݀݊ – ܽ݊݁ܿ = ݇ݏ݅ݖ„ 

I na výši zisku je vyvíjen tlak a to z pozice vlastníků. Odvozením předešlého 

vzorce vzniká vzorec nový, který naopak říká, že cena je daná, zisk chceme, a náklady 

jsou proměnnou, s níž musíme pracovat (6, s. 29): 

„݊á݈݇ܽ݀݇ݏ݅ݖ – ܽ݊݁ܿ = ݕ“ (6, s. 29) 

 

Tyto logistické náklady můžeme dále dělit a to dle oblasti užití (9): 

- náklady na řízení a systém, které zahrnují náklady spojené s plánováním  

a řízením hmotných a informačních toků. Blíže jsou to náklady na skladové, 

dopravní a informační systémy, 

- náklady na dopravu zahrnují náklady na vnitropodnikovou i 

mimopodnikovou dopravu. Jedná se o náklady spojené s procesem 

uskladňování, vyskladňování a přepravu v rámci materiálového toku podnikem, 

- náklady na manipulaci zahrnují náklady na balení a manipulační operace, 

- náklady na zásoby jsou vázané v držení zásob a to ve formě financování 

zásob, pojištění zásob, náklady na znehodnocení zásob a ztráty, 

- náklady na skladování jsou děleny na náklady fixní a variabilní. Fixní složka  

se s růstem produkce nemění a tvoří ji náklady na skladovací prostory. 

Variabilní složka se pak s růstem produkce zvyšuje a tvoří ji náklady na činnosti 

při uskladňování a vyskladňování (9). 

 

1.2. ZÁSOBOVACÍ LOGISTIKA 
Zásobovací logistika je též označována jako logistika nákupní nebo pořizovací. 

Jak již bylo zmíněno výše, viz kapitola 1.1.2. Členění podnikové logistiky, snahou 

zásobovací logistiky je zajistit potřebné prostředky, neboli zásoby, pro průběh hlavní 

činnosti podniku, například výrobu nebo další prodej (9). 

 

1.2.1. ZÁSOBOVÁNÍ 

Samotné zásobování tak jako každý jiný proces se skládá z posloupných fází. 

Těmito fázemi jsou zjednodušeně plánování potřeby materiálu, dále zajišťování, příjem, 

skladování a nakonec příprava k výrobě. (11, s. 22) 
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Mezi hlavními motivy zásobování jsou funkce (3): 

- vyrovnávací funkce vznikající při vzájemně odchylném materiálovém toku  

a spotřebě  a to z hlediska množství, kvality i času, 

- zabezpečovací funkce, která plyne z nepředvídatelných problémů vznikajících 

během výrobního procesu, nebo z kolísání potřeb na odbytových trzích a  

z časových posunů dodávek na zásobovacích trzích, 

- kompletační funkce zabezpečuje tvorbu sortimentu pro obchod nebo  

pro výrobu dle požadavků jednotlivých prodejen či dílen, 

- spekulační funkce vyplývající z očekávaných změn cen na zásobovacích  

či odbytových trzích, 

- zušlechťovací funkce, která se uplatňuje v případě, kdy kvalita skladovaného 

zboží roste v čase, příkladem je zrání sýru nebo vína (3). 

  

1.2.2. ZÁSOBY 

Pojem „zásoby“ v sobě ukrývá veškeré suroviny, materiál, polotovary, 

nedokončenou výrobu, hotové výrobky a zboží. Představuje proto vše, bez čeho by 

výroba nemohla fungovat (11, s. 21). 

„Zásoby chápeme jako bezprostřední prvek ve výrobních i distribučních 

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

ještě nebyly spotřebovány (12, s. 67).“ 

Investice do materiálu a zásob představují značnou finanční zátěž pro podnik, 

jelikož váží kapitál, který by mohl být případně využit na jiné investiční činnosti. 

Snahou je dosáhnout optimální hladiny zásob, jež by zajistila plynulost výroby při co 

nejnižší možné vázanosti kapitálu a při nejnižších ostatních nákladech (4). 

„Velikost zásoby by měla být na jedné straně co nejmenší z důvodu umrtvení 

podnikového kapitálu, zvyšování nákladů spojených s jejich udržováním a riziky 

hodnocení a nepoužitelnosti při změně preferencí zákazníků, ale na druhé straně,  

co největší za účelem dosažení dostatečné pohotovosti dodávek (6, s. 62).“ 

Většina podniků se bez zásob neobejde, avšak na druhou stranu existuje mnoho 

důvodů, díky nimž jsou považovány zásoby za nežádoucí. Držení zásob způsobuje 

snižování pracovního kapitálu, pohyb se zásobami i udržování skladů stojí peníze, 

s časem mohou zastarávat, taktéž mohou být zničeny (4, s. 51). 
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Na zásoby působí i několik dalších faktorů. Jedná se například o fluktuaci 

dodávek i poptávky, přesnost v dodávkách, kapacity skladů, finanční síla podniku a 

trvanlivost zásob (4).  

Potřeba zásoby v podniku optimalizovat vyplývá z potřeby zajištění plynulé 

výroby a tím i plynulé zásobování zákazníků. Řízení velikosti zásob umožňuje dosažení 

úspor, které jsou závislé na rozsahu výroby. Dále umožňuje dosažení stability mezi 

poptávkou a nabídkou, poskytují prostor pro specializaci výroby, vyrovnávají rizika 

způsobená výkyvy mezi poptávkou a nabídkou a v neposlední řadě tlumí rázy mezi 

kritickými členy v rámci distribučních kanálů (4). 

 

1.2.3. DĚLENÍ ZÁSOB 

V podniku z pohledu uskladnění rozlišujeme dva základní typy zásob, které nám  

při skladování vstupují (2):  

 - suroviny, součástky a díly, které do podniku vstupují při fázi zásobování,  

- hotové výrobky, které se nacházejí na výstupu z podniku a to ve fázi distribuce 

(2). 

 

Z pohledu funkce lze zásoby dělit na (13) (14): 

- obratová zásoba, nebo též označována jako běžná, slouží pro pokrytí potřeb 

mezi dvěma dodávkami, 

- pojistná zásoba tlumí výkyvy při spotřebě, například pro případy prodloužení 

dodacích termínů materiálu nebo neúplných dodávek, 

- zásoba pro předzásobení se vytváří v souvislosti se sezónním kolísáním 

poptávky nebo i jednorázově. Vykrývá tak předvídatelné pravidelné výkyvy na 

vstupu a výstupu, 

- vyrovnávací zásoba slouží k vykrytí naopak nepředvídatelných výkyvů mezi 

následujícími procesy ve výrobě. Vyrovnává tak odchylky oproti průměrné 

spotřebě, 

- zásoba v logistickém kanále označuje již hotové zboží, které dosud nebylo 

vyexpedováno. Je možné dále rozlišit na zásobu dopravní, 
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- dopravní zásoba je zboží na cestě z jednoho logistického místa na druhé.  

Tato zásoba vzniká při výrobním procesu i fyzické distribuci, které vyžadují 

často vícenásobnou dopravu/přepravu, a to jednak mezi podniky, sklady a 

zákazníky (13) (14).  

 

Mimo tyto výše uvedené dva druhy podnik eviduji i zásoby ve výrobě  

= rozpracovaná výroba, a zásoby určené k likvidaci nebo recyklaci (2).  

 

1.3. ŘÍZENÍ ZÁSOB 
Řízení zásob znamená efektivní hospodaření se zásobami. Představuje využívání 

všech rezerv v oblasti a respektování všech činitelů, které mají vliv na účinnost řízení 

zásob. Zásoby taktéž tvoří náročný náklad provozního kapitálu, z tohoto pohledu cíl 

řízení zásob představuje úsilí o minimalizaci veškerých nákladů spojených s činností 

logistiky. Snahou je tedy dosáhnout takové úrovně zásob, která dokáže zabezpečit 

pohotové reakce na výkyvy ve spotřebě či dodávkách a to při nejnižších celkových 

nákladech (4). 

Řízení zásob je v širším pohledu možné rozdělit z pohledu úrovně řízení na 

operativní a strategické (7): 

- strategické řízení zásob je představováno souborem rozhodnutí a to o výši 

finančních zdrojů, které může podnik ze svých disponibilních vyčlenit na krytí 

zásob v dané potřebné výši i struktuře, 

-  operativní řízení zásob má za cíl zabezpečovat udržování zásob, a to v takové 

výši i struktuře, která odpovídá vnitropodnikovým potřebám s ohledem na 

náklady (7).  

 

V užším pojetí do řízení zásob lze zahrnout procesy evidence, analýzy, kontroly  

a vlastní regulace zásob (7): 

- evidence zásob je základním zdrojem informací o stavu a pohybu zásob, 

signalizuje hodnotovou nebo hmotnou změnu zásob, 

- analýza zásob je nástrojem poznávání a hodnocení změn stavů zásob, taktéž 

sleduje činitele ovlivňující stav a pohyb zásob,  
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- kontrola zásob zajišťuje poznávání úrovně hospodaření se zásobami, stupeň 

dodržování určitých pravidel a pokynů nadřízených orgánů pro jejich 

usměrňování  

a využívání. Součástí je kontrola způsobu likvidace nadbytečných, nepotřebných  

a nepoužitelných zásob, 

- vlastní regulace zásob je plynulé sledování a hodnocení stavu a pohybu zásob  

na základě přijatých pravidel, tak i zajišťování zpětné vazby při vzniku odchylek  

od žádoucího stavu a vývoje (7). 

 

Pro řízení zásob lze využívat mnoha různých modelů. Základní model je 

podmíněn věcnými, časovými a dalšími veličinami, mezi něž patří především (15): 

- sledované období - na toto období se poptává množství, uzavírají se rámcové 

smlouvy, dohadují cenové i množstevní rabaty formou prémie, zpravidla se 

jedná o rok, 

- dodávkový cyklus označuje období mezi dvěma po sobě následujícími 

dodávkami, uvádí se ve dnech nebo týdnech, 

- dodací doba je období ve dnech, které uplynou od doby objednání k době 

dodání, 

- norma zásob je období ve dnech, které je pokryto existencí zásoby vycházející  

z lineární spotřeby, 

- celková potřeba je celkové množství zásob za období jednoho roku  

v naturálních měrných jednotkách, 

- počet cyklů, během nichž je dodána v dodacích množstvích celková potřeba 

(15). 

 

1.3.1. KLASIFIKACE NÁKLADŮ SPOJENÝCH SE ZÁSOBAMI 

Jak již bylo zmíněno výše, zásoby tvoří náročný náklad provozního kapitálu 

podniku. K úspěšnému řízení nákladů spojených se zásobami patří analýza intenzity 

vlivů různých činitelů na náklady a výkony. Se zásobami jsou spojeny tyto druhy 

nákladů (12): 

- objednací náklady zahrnují pořízení dávky k doplnění zásoby a to formou  

buď externího nákupu, nebo vlastní výrobou, 
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- náklady při nákupu patří do objednacích nákladů, jedná se o položky spojené  

s přípravou a zadáváním objednávky, 

- náklady při vlastní výrobě patřící do objednacích nákladů, 

- náklady na držení zásoby se dále dělí na tři složky a to na náklady z vázanosti 

prostředků, náklady na skladový prostor a na správu zásob, náklady z rizika, 

- náklady z vázanosti finančních prostředků v zásobách nemají typický 

charakter nákladů, jelikož je nelze zachytit v účetní evidenci. Jsou to náklady 

takzvané obětované příležitosti = velikost zisku, kterou by podnik mohl získat, 

kdyby finanční prostředky vynaložené na zásoby investoval jinam, 

- náklady na skladový prostor a na správu zásob zahrnují veškeré náklady 

spojené s provozováním skladů a s evidencí zásob, 

- náklady z rizika se týkají budoucí neprodejnosti a nepoužitelnosti zásob. 

Součástí může být i riziko poklesu cen na trhu nebo snížení prodejní ceny a tím  

i zisku ze starších typů výrobků, pro které již existují inovované protějšky, 

- náklady z deficitu, neboli z vyčerpání zásob, vznikají v případě, kdy okamžitá 

skladová zásoba nestačí k včasnému uspokojení všech požadavků odběratelů. 

Zahrnuty jsou i náklady na prostoj pracovišť způsobené nedostatkem materiálu  

a dílů (12). 

 

1.4. SKLADOVÁNÍ 
„Skladování je jednou z nejdůležitějších částí logistického systému. Zabezpečuje 

uskladnění produktů v místech jejich vzniku a mezi místem vzniku a místem spotřeby  

a poskytuje managementu informace o stavu, podmínkách a rozmístění skladovaných 

produktů (5, s. 19).“ 

„Při umisťování výrobních závodů, skladů a distribučních center je třeba brát 

v úvahu vztahy v celém logistickém řetězci a ne jen v jedné jeho části (1, s. 675).“ 

Sklad je místem, kde se uplatňují skladové funkce. Můžeme rozdělit podle 

nejrůznějších kritérií. Z pohledu logistiky je jedno z možných dělení podle obsahové 

skladby a postavení v hodnototvorném procesu (2) (3):  

- zásobovací sklady se nacházejí na straně vstupu, jedná se o mezisklady  

a sklady určené pro předzásobení mezi různými operacemi ve výrobním procesu,  
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- obchodní sklady jsou příznačné velkým počtem dodavatelů i odběratelů,  

kromě skladování je jejich základní funkcí změna sortimentu, 

- odbytové sklady jsou jistou formou obchodních skladů, jenomže pouze  

s jedním dodavatelem a malým počtem výrobků, počet odběratelů je naopak 

velký, bývají umístěny u výroby, 

- veřejné a nájemní sklady zabezpečují svým zákazníkům buď skladování 

zboží, kdy skladové funkce vykonávají podle objednávky zákazníka, nebo 

pronájem skladové kapacity, kdy skladové funkce vykonává sám zákazník,  

- tranzitní sklady a mezisklady jsou velkoobjemové sklady v místech velkých 

překládek, jejich základní funkcí je zboží přijmout, rozdělit a naložit na 

příslušný dopravní prostředek, 

- konsignační sklady jsou sklady dodavatele u odběratele. Zboží se zde skladuje  

na účet a riziko dodavatele, avšak odběratel má právo si zboží odebírat podle  

své potřeby. V určitém časovém odstupu odběratel za zboží platí a také 

upozorňuje na případnou potřebu sklad doplnit (2) (3).  

 

Zvláštním druhem skladů je distribuční centrum nebo taky zkratkou DC. Jeho 

hlavní náplní je třídění, kompletování a sdružování přímé dodávky. Vnitřní uspořádání 

se liší na základě toho, zda distribučním centrem prochází zboží kusové nebo uložené 

na paletách. Zpravidla zde probíhá manipulace s produkty ve dvou cyklech a to 

přejímka a expedice. Výrobní podniky musí zejména z ekonomického hlediska zvažovat 

klady a výhody externího či vlastního distribučního centra. Pro distribuční řetězce 

obchodních společností je vybudování vlastního distribučního centra nutností (1) (2). 

Mezi výhody distribučního centra patří především  snížení potřeby výkonů  

při dopravní obsluze dodavatelského řetězce, kdy jsou dopravní trasy soustředěny do 

jednoho místa. Dále zjednodušení procesů při administrativě a snížení chybovosti. 

V neposlední řadě  menší vázanost kapitálu v zásobách, nižší náklady (1). 

 

Taktéž je možné rozlišovat sklady vyrovnávací, rozdělovací, zabezpečovací, 

kompletační, konsolidační, spekulační, zušlechťovací, celní a daňové (6). 
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Pro nakládání s položkami ve skladu slouží manipulační jednotky. Určují je typy 

jednotek, a jak je s nimi nakládáno. Jedná se například o manipulační jednotky 

s manipulací ruční, automatizovanou, mechanizovanou, dálkovou přepravou  

a v neposlední řadě odvozenou přepravní jednotkou pro kombinovanou dálkovou 

přepravu (6). 

Krom manipulačních jednotek je ve skladech využíváno dále přepravních  

a skladovacích prostředků. Přepravní prostředek usnadňuje přepravu položek, naproti 

tomu skladovací prostředek slouží k usnadňování skladovací operace. Příkladem jsou 

ukládací bedny, přepravky, palety, přepravníky a regály (6). 

„V oblasti analýzy skladové výkonosti existuje několik výzkumných prací.  

Je možno identifikovat dva proudy: první, které navrhují rámec pro plánování nebo 

analyzování skladů a ty, které přímo řeší hodnocení výkonu. Rouwenhorst a kol. a Gu  

a kol. ve svých pracích popisují první kategorii. Oba řešili koordinační problémy 

vyplývající z vyšetřování skladových úloh. Rouwenhorst a kol. navrhli rámec jak a kam 

umisťovat tyto problémy. Nevýhodou je, že je to velmi popisný rámec a neposkytuje 

operativní techniku, která by koordinovala rozhodnutí týkající se návrhu. Gu a kol. 

kategorizovali rozhodovací problémy a to spojením s návrhem a provozem spíše než 

celkového posouzení výkonnosti skladu (25 s. 52) (36) (37).“ 

 

1.4.1. SKLADOVÉ OPERACE  

Skladové operace plní tři základní funkce při skladování  a to přesun produktů, 

uskladnění produktů a přenos informací o skladovaných produktech. Podniky se 

zaměřují na zlepšování obratu zásob a urychlování pohybu zboží z výroby  

ke konečnému zákazníkovi, proto vývoj směřuje na zvyšující se důraz na přesun 

produktů (4).  

 

Přesun produktů obsahuje činnosti od příjmu zboží, přes ukládání, kompletaci, 

překládku až po expedici (4): 

- příjem zboží pojímá vyložení a vybalení zboží z přepravního prostředku, 

aktualizaci skladové databáze, kontrolu stavu a množství doručeného zboží, 

- ukládání nebo též transfer zboží zahrnuje fyzický přesun do skladu a 

uskladnění, dále sem patří přesuny produktů do místa výstupní expedice, 
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- kompletace zahrnující přeskupování produktů podle objednávky zákazníka, 

součástí je vytvoření záznamu v podobě balících listů, 

- překládka kdy jsou produkty překládány přímo do místa expedice, neboli 

takzvaný „cross-docking“. Odpadá tak krok uskladnění. Důraz je zde kladen na 

přenos informací a přesnou koordinaci činností, 

- expedice produktů je poslední činností spojená s pohybem produktů ve skladu.  

Její součástí je balení a fyzický přesun zásilek dle sestavených objednávek 

zákazníka přes dopravní prostředky. Dochází zde i k výstupní kontrole (4).  

 

 Uskladnění produktů lze dle časového hlediska provádět na přechodné nebo 

omezené období (4): 

- přechodné uskladnění zahrnuje uskladnění produktů, které je nezbytné  

pro doplňování základních zásob. Je vyžadováno a to bez ohledu na skutečnou 

obrátku zásob, 

- časově omezené uskladnění zahrnuje takové skladové zásoby, jež jsou 

vzhledem k potřebám běžného doplňování zásob nadměrné. Jsou to především 

zásoby pojistné a jsou podmíněny například sezónností nebo kolísavostí 

poptávky, spekulativními nákupy nebo zvláštními podmínkami nákupu jako jsou 

množstevní slevy (4). 

 

 Souběžnou operací při přenosu produktů je přenos informací. Využívá se 

informačních systémů a to k přenosu a uložení informací o stavu zásob a zboží, jejich 

pohybu a umístění, pro mapování dodávek, správa databáze zákazníků, dodavatelů a 

personálu a v neposlední řadě využití skladového prostoru (4).  

 

1.4.2. METODY UKLÁDÁNÍ 

Tyto metody udávají, jakým způsobem budou řízeny skladové operace. Jedná se 

především o podmínky posuzování, podle nichž se postupuje při výběru skladových 

položek na výdej a formu účetního zápisu tohoto pohybu. Patří sem především metody 

FIFO a LIFO (27). 
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1.4.2.1. FIFO 

Tato metoda se využívá jak při nakládání tak i účetní evidenci se zásobami. 

Jedná se o zkratku „First in, first out“, v překladu „první do skladu, první ze skladu“. 

Udává, že nejstarší položka přijatá do skladu je taky jako první ze skladu vydaná. 

Využití je například v potravinářském odvětví, kde skladové položky podléhají expiraci 

(27). 

 

1.4.2.2. LIFO 

LIFO je zkratkou„Last in, first out“, v překladu pak „poslední do skladu, první  

ze skladu“. Udává, že poslední položka do skladu přijatá se ze skladu vydává jako 

první. Dle českých účetních standardů je tato metoda z pohledu účetnictví zakázána 

(27). 

 

1.4.3. PROBLÉMOVÉ OBLASTI PŘI SKLADOVÁNÍ 

Je nezbytné v dnešní době, aby se management pokoušel o odstranění 

neefektivit, které se vyskytnou při nakládání s produktu a to jak z pohledu fyzického 

výkonu tak i přenosu informací. Konkurenční povaha trhu dnes vyžaduje neustále 

přesnější a spolehlivější systémy pro manipulaci, uskladnění a vyhledávaní zboží, balení 

a expedici zboží. Proto je potřeba do podniku aplikovat principy štíhlé výroby. Snahou 

je maximalizace hodnoty pro zákazníka a minimalizace plýtvání (2) (16)   

Pro odhalování plýtvání je třeba se především soustředit na činnosti, které vážou 

náklady. Pro vyhodnocování efektivit nebo neefektivit v logistických procesech je 

možné využití metod snímků pracovního dne či s využitím moderních technologií jako 

je elektronické sledování materiálu s využitím například systému čárových kódů nebo 

GPS (23). 

 

Při hodnocení jednotlivých logistických činností je nutné se zaměřit na (23): 

- organizaci logistických činností, jako je přidělování odpovědností a pravomocí 

zaměstnancům, 

- materiálový tok, jeho logistické schéma a druhy úzkých míst, 

- řízení zásob materiálů, komponentů a výrobků, a jejich klasifikace, 

- systému pořizování, jaké jsou objednávací režimy, dodavatelské řetězce, 
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- systému dopravování, uskladňování, vnitropodnikové manipulaci a distribuci, 

- logistických nákladech a způsobu jejich řízení, 

- logistických výkonových ukazatelů, 

 - pro logistiku určených infomačních technologiích (23). 

 

Mezi hlavní formy plýtvání v logistice potom patří (23): 

- nadprodukce a držení vysoké hladiny zásob, neboli výroba a dodávka 

materiálů, komponent i zboží v množstvích větších než je jejich spotřeba. Tvoří 

se nadbytečné zásoby, které podnik do doby spotřeby musí uskladnit, 

- dále zpoždění a prostoje, tedy jakákoliv čekání mezi ukončením jednoho 

procesu a počátkem následujícího. Ta můžou být zapříčiněna chybnými 

informacemi, nedostatečnou komunikací mezi články či nedostatečným 

rozplánováním a provázáním mezi procesy a partnery v dodavatelském řetězci, 

- neefektivní přeprava a nadbytečné přesuny například materiálu způsobené 

nejčastěji výkyvy v objemech a čase, 

- zbytečné pohyby lidí, jako je například přecházení mezi jednotlivými sklady  

a pracovišti, 

- neefektivní prostorové využití skladových ploch a zvolený typ uložení. Může 

vést k poničení položek i časovým ztrátám z důvodu hledání, či obtížnému 

dostávání se k položkám, 

- chyby lidského činitele, vedoucí k přepracování, úpravám či následnému 

vrácení položek,  

- a v neposlední řadě nedostatečné využitý potenciálu pracovníků (23). 

 

1.5. STRATEGIE ŘÍZENÍ ZÁSOB 
Pro určení optimální úrovně zásob jsou využívány různé strategie zásob. Mezi 

základní tři patří systém „Pull“, systém „Push“ a „Adaptivní metoda“ (17). 

 

Pull systém - Systém řízení zásob poptávkou 

Tento systém probíhá na základě určité předpovědi, která probíhá až na základě 

požadavku zákazníků na existující zásoby. Nejprve je nutné stanovit nutnou velikost 
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zásob. V průběhu cyklu doplňování zásob na základě poptávky se stanoví mez. Dojde-li 

k poklesu disponibilního stavu zásob pod tuto mez, je vyžadováno její doplnění (17). 

 Mezi požadavky na tento systém patří například existence neomezené zásoby 

zboží u dodavatele, je možné stanovit délku dodacího cyklu již v okamžiku vzniku 

požadavku na doplnění zásob, existence relativně stabilní poptávky a všichni zákazníci, 

výrobky i segmenty trhu jsou pro podnikání z hlediska dosaženého zisku rovnocenní 

(17). 

 

Push systém - Řízení zásob plánem 

Tento systém se zakládá na podrobné znalosti požadavků zákazníků. Na jejím 

základě je stanoven podrobný plán požadavků na distribuci. Ten poskytuje detailní 

informace o požadavcích na zásoby v jednotlivých časových úsecích (6). 

 Mezi požadavky na tento systém patří například podrobný odhad požadavků 

zákazníka za sledované období a pohyb zásob je sledován komplexně, vzniká tak 

požadavek na informační systém (6). 

 

Adaptivní metoda řízení zásob 

Adaptivní metoda je kombinací obou předchozích systémů. Hlavní rozdíl je,  

že odstraňuje problémy spojené s jejich realizací. Mezi její přednosti patří pružné 

reagování na vnější podmínky trhu. V jednom období bude výhodnější tlačit výrobky do 

distribučního kanálu - tedy řízení zásob poptávkou. V jiném období pak naopak 

aplikovat výrobky do distribuce až po vzniku konkrétních požadavků zákazníků - tedy 

řízení zásob plánem (26).  

Pro volbu vhodné strategie je potřeba vzít v úvahu rentabilitu jednotlivých 

segmentů trhu a jejich stálost, dále závislost nebo nezávislost poptávky, rizika  

a kapacity zařízení v distribučním řetězci (26). 

 

1.6. LOGISTICKÉ TECHNOLOGIE 
„Není překvapující, že v roce 1970 oblast výzkumu skladových systémů získala 

velký zájem, jelikož v této době management přesunul svůj zájem ze zlepšování 

produktivity ke snižování nákladů spojených s držením zásob. Dosažení tohoto cíle 

umožnilo zavedení informačních systémů, s plánováním výrobních zdrojů 
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„Manufacturing resources planning“ (MRP-II) jako dokonalým příkladem. Z Japonska 

přišla nová řídící filozofie výroby „Just-in-time“ (JIT). Tyto nové vývoje požadovaly  

od skladů nízké objemy zásob, které jsou doručovány častěji s kratší dobou odezvy 

oproti vysoké škále udržovaných skladových jednotek (25 s. 51) (35).“ 

 „V dnešní době informační technologie umožňují tento vývoj pomocí 

softwarových systémů, jako jsou systémy založené na plánování potřeby materiálu 

„Material requirements planning“ MRP a to plánování podnikových zdrojů 

„Entrerprise resources planning“ (ERP) systémy skladového hospodářství  

„Warehouse management systems“ (WMS) (25 s. 52) (35).“ 

„Nové tržní síly získávají stále větší vliv na chod skladů. Vyžadují zvýšenou 

produktivitu a zavádění vysoce výkonných skladových zařízení leč kapitálově náročných  

(25 s. 52) (35).“ 

V logistických systémech je snaha pomocí vhodných metod vybrat a uspořádat 

operace, aby optimálně fungovaly. Pro takováto optimální uspořádání odpovídajících 

operací do relativně ustálených procesů se vžil název logistické technologie. Základním 

kritériem fungování tohoto systému je potom maximální logistická výkonnost  

s minimalizací nákladů (12). 

„Tento systémově chápaný sled procesů úkonů a operací uspořádaný do dílčích 

ustálených procesů nazýváme logistické technologie (6 s. 30)“. 

 

Mezi typické logistické technologie užívané v současnosti lze zařadit (6) (7): 

- Just-In-Time, 

- Kanban, 

- Quick Response - systémy rychlé odezvy, 

- Efficient Consumer Response - systémy efektivní reakce zákazníka, 

- Consumer Relationship Management - řízení vztahů se zákazníky, 

- Hub and Spoke - sdružování a rozdružování zásilek, 

- Cross Docking, 

- technologie k identifikaci produktů - např. čárové kódy, 

- logistické informační technologie - systémy MRP I, MRP II, ERP (6) (7). 
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 Vzhledem k povaze této diplomové práce budou blíže představeny následující: 

Kanban, Just-in-time a Cross docking. 

 

1.6.1. KANBAN 

Jedná se o bezzásobový systém řízení zásob na principu pull. Vyrábí se pouze to, 

co je skutečně požadováno, a to v čase i množství, ve kterých je požadováno. Tento 

systém byl vyvinut v padesátých a šedesátých letech dvacátého století japonskou firmou 

Toyota Motors, proto druhým označením je TPS - Toyota Production System). Zásadou 

tohoto systému je, že materiály a díly jsou dodávány přesně v okamžiku jejich výrobní 

potřeby (4) (12). 

 Mezi základní principy Kanbanu jsou například, že vztahy dodávajícího  

a odebírajícího jsou založeny na pull principu, jak již bylo zmíněno výše. Dále je 

dodavatel zodpovědný za kvalitu dodávky a odběratel je povinen objednávky vždy 

převzít, kapacity dodavatelů a odběratelů jsou vyvážené, jednají spolu synchronizovaně 

a v neposlední řadě nevznikají zásoby na žádné ze stran (12). 

 Tato koncepce se opírá o dva základní pilíře. Prvním je neustálé zlepšování,  

které vychází z předpokladu neexistence dokonalosti a tedy, že je vždy možné něco 

zlepšovat. Druhým pilířem je ohleduplnost k lidem (14). 

Jako pozitiva zavedení je možné uvést především jednoduchost vizuálního 

systému řízení. Taktéž snižování velikosti výrobních dávek a ztrát z nekvalitní výroby 

vedoucí k růstu produktivity. Rovněž zajišťování pružnější reakci na potřeby zákazníka 

a celková úspora finančních prostředků (4). 

Nejčastěji se tento systém využívá při výrobě s ustáleným odběrem  

a jednosměrným tokem materiálu. Nedochází zde k větším změnám konečného 

sortimentu, nebo kde jsou používány opakovaně stejné díly (14). 

 

1.6.2. JUST-IN-TIME 

 Tento systém funguje na principu pull  a „přesně v čas“ ve smluvených 

termínech. Dodávána jsou malá množství a to v co nejpozdější čas. Proto zde jsou jen 

minimální pojistné zásoby a časové ztráty. Tato koncepce podporuje nákup, výrobu, 

logistiku. Hlavní snahou je eliminace všech procesů, které nenesou přidanou hodnotu  

a to v celém řetězci. Dále snížení zásob, zkrácení doby průtoku materiálu a snížení 
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velikosti prostoru pro výrobní proces. Tento systém se využívá, kde je poptávka 

relativně stabilní, náklady jsou minimální na změnu výstupů a odběratel má významné 

postavení (5) (6). 

 Mezi podmínky zavedení je především splnění předpokladů, že odběratel má 

dominantní roli, přepravu zajišťuje kvalitní dopravce s důrazem na spolehlivost  

a přesnost. Dále je zde kladen velký důraz na informační systém. Ten musí zajišťovat 

funkčnost mezi všemi zúčastněnými, poskytovat podklady pro plánování, sledování  

i operativní řízení včetně vzájemně souvisejících procesů (18). 

Jako pozitiva zavedení je možné uvést především snížení velikosti zásob  

a režijních nákladů, snížení rozlohy výrobních a skladovacích prostor, růst produktivity, 

jednodušší řízení a zvýšení kvality ze strany dodavatelů (18). 

 Z druhého pohledu avšak tato metoda nese i negativa. Například zhoršení 

podmínek pro zákazníka, též i omezování subdodavatelů, náročnost na zavedení a na 

dopravu (18). 

 

1.6.3. CROSS DOCKING 

Je logistickým postupem, ve kterém se zboží překládá z přijíždějících 

dopravních prostředků na rovnou odjíždějící dopravní prostředky a to bez naskladnění 

nebo jen s minimálním skladovacím prostorem. Toho lze dosáhnout vhodným typem 

dopravy, tříděním položek různých původů dle míst určení do kontejnerů. V této 

technologii se využívá překladiště pro dodavatele. Důraz je kladen na rychlé a přesné 

předávání informací (6). 

 

1.7. SYSTÉM ČÁROVÝCH KÓDŮ 
Čárové kódy jsou v současnosti nejrozšířenějším prostředkem při automatické 

identifikace. Pomocí identifikace, která je ukryta v čárovém kódu, je možné  

automatické snímání dat o položkách a tak sledovat jejich pohyb v zásobovacím řetězci 

(1). 

V systému čárových kódů se vyskytuje označení, právě ve formě čárového kódu,  

dále nosič čárového kódu, například štítek. Programovaná jednotka, která ukládá data, 

ideálně čtecí či snímací zařízení a výpočetní technika umožňující správu dat. 

V neposlední řadě potom objekt, který má být evidován (1). 
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Snímacím zařízením je označení přečteno a přetransformováno do podoby  

pro spojení a zpracování. Vyhodnocovací jednotka jej následně převedeno do 

srozumitelné podoby. Identifikace může být monologová nebo dialogová. Monologová 

umožňuje pouze čtení dat. Dialogová potom umožňuje výměnu dat, například mezi 

kódem a snímacím zařízením (1). 

 

Systém čárových kódů je založen na několika následujících principech (1): 

 - optický, kdy světlo je snímáno skrz nasvícený čárový kód, 

 - radiofrekvenční vysílající radiofrekvenční signál, který vyvolá reakci štítku, 

- induktivní, který je podobný jako radiofrekvenční, avšak využívá 

elektromagnetické indukce, 

- magnetický, kdy je informace uložena do magnetického proužku v kartě nebo 

čipu, 

- biometrický, jež funguje na principu rozeznávání otisku prstu nebo hlasové 

stopy (1). 

 

Oblasti využití jsou záznam, identifikace, vyhledávání informací, předmětů, 

míst, kontrola, sledování a řízení procesů a transakční procesy. V technologii čárových 

kódů existuje asi 300 jejich variant lišících se použitou metodou při šifraci a záznamu 

dat. Kódy mohou být lineární, dvoudimenzionální nebo třídimenzionální. Ke snímání 

jsou využívány snímače  ruční tužkové, stacionární štěrbinové a laserové (1). 

 

1.8. PROCESNÍ ŘÍZENÍ 
„Procesní řízní (management) představuje systémy, postupy, metody a nástroje 

trvalého zajištění maximální výkonnosti a neustálého zlepšování podnikových  

i mezipodnikových procesů, které vycházejí z jasně definované strategie organizace  

a jejichž cílem je naplnit stanovené strategické cíle (24, s. 30).“ 
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1.8.1. PROCES 

„Souhrn činností, transformujících souhrn vstupů do souhrnu výstupů (zboží 

nebo služeb) pro jiné lidi nebo procesy, používajíce k tomu lidi a nástroje (21).“ 

Existuje mnoho různých procesů a pohledů, jak je možné dělit, například dle 

obsahu, struktury, doby existence, významu a dalších. Mezi základní dělení 

podnikových procesů z hlediska užití je (22):  

- hlavní, nebo také klíčové, procesy vytváří přímo hodnotu ve formě výrobku 

nebo služby pro externího zákazníka a podnik. V podniku jich existuje zpravidla 

jen několik avšak tvořící obor a účel podnikání, 

- řídící procesy určují a zabezpečují rozvoj a řízení výkonu společnosti. Dále 

vytvářejí podmínky pro fungování ostatních procesů skrz zajištění integrity a 

fungování organizace, 

 -podpůrné procesy zajišťují podmínky pro fungování ostatních procesů a tak 

zabezpečují chod organizace. Dodávají hmotné i nehmotné produkty a přitom 

nejsou součástí hlavních procesů (21) (22). 

 

Proces je možné charakterizovat jeho (22): 

- vlastníkem, který představuje řídící složku procesu zodpovídající za řízení, 

rozvoj, koordinaci, kontrolu a následné vyhodnocování procesu, 

- vstupem získávaným z výstupů předcházejících procesů, je počátkem pro 

vstup přidané hodnoty, 

- výstupem, který nese přidanou hodnotu, jež je pro odběratele přínosná  

a užitečná, 

- spotřebou zdrojů a nákladů na proces vyvolaných realizací procesu, 

- časem potřebným k realizaci procesu, 

- informačním zabezpečením procesu zajišťujícím naplňování, zpracování  

a užívání datových objektů, 

- v neposlední řadě vnitřní organizační strukturou (22). 
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1.9. STANDARDIZACE PRO SKLADOVOU LOGISTIKU 
„Standard je odborníky vybraná, aktuálně nejlepší, proveditelná varianta nějaké 

činnosti nebo nějakého stavu (28).“ 

Pojem standard označuje normu, kritérium, měřítko nebo obecně uznávaný vzor. 

Podnik jej využívá pro řízení vlastních činností (29).  

 „Standardizace je základní prvek zlepšování procesů. V chápání jako metoda 

průmyslového inženýrství je souhrnem praktik a postupů, jak vytvářet, udržovat a 

využívat nejrůznější standardy v průmyslových podnicích. Existence a vyspělost 

firemních standardů, např. výrobních postupů, komunikace, hmotných toků, 

informačních toků a dalších je velmi dobrým měřítkem vyspělosti firmy jako takové 

(30)“.  

 Standard nebo norma je výsledkem procesu standardizace prováděném 

podnikem. Při procesu standardizace dochází k výběru, sjednocení a ustálení postupů, 

procesů, vstupů, jejich kombinací, výstupů, činností a informací při řízení společnosti. 

V logistickém řízení vytvořit interní normy pro jednotlivé dílčí procesy, příkladem 

normy pro nákup, výběr dodavatele, pro nakládání se zásobami, ukládáním  

a skladováním, tak jako i pro výběr zboží na expedici i samotnou expedici. Cílem je pak 

snížení objevujících se rozmanitostí při řízení procesů a zajištění jednoznačnosti 

výkladu přijatých přístupů tak, aby dané procesy mohly probíhat  

co nejefektivněji. (19). 

 

1.9.1. Metoda 5S 

Metoda 5S udává způsob jakým lze vytvářet podmínky ke zvyšování 

produktivity a samostatnosti zaměstnanců. 5S je zkratkou pěti pojmů, ze kterých se 

metoda skládá. Tyto pojmy jsou zároveň i základními kroky postupu. Z japonského 

předkladu se jedná o „Vytřiď“, „Srovnej“, „Ukliď“ („vyčisti“), „Standardizuj“,  

a „Udržuj“ (31) (32). 

Metoda se zaměřuje především na změny postojů pracovníků vůči svému 

pracovišti. Snahou je vytvořit a udržet vysoce organizované, čisté a především výkonné 

pracoviště. Tato metoda může být spojována i s plánováním výroby a to v oblastech 

utváření podmínek pro zvyšování výkonu nebo snahy o zavedení úspornější výroby  

v podniku (20).  
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Jednotlivé kroky této metody lze dále rozvést následovně (20): 

- prvním krokem je „vytřiď“, který zahrnuje především přípravu pracoviště. 

Začíná se s tříděním položek vyskytujících se na pracovišti, včetně identifikace 

těch potřebných jako jsou nářadí, stroje, přípravky, dokumentace, materiál, 

odkládací povrchy a další. Co zbyde, je nepotřebné a je buďto přesunuto 

například do skladů, archivů, nebo podléhá likvidaci, 

- navazujícím krokem je „srovnej“. Zahrnuje uspořádání vytřízených položek, 

jimž se přiřazuje přesné místo uložení. Toto slouží pro jejich rychlou a 

pohodlnou dostupnost při výkonu práce. Tento krok končí při označení umístění, 

- při „ukliď“ nebo taktéž „vyčisti“ probíhá vytvoření časového plánu úklidu  

a odpovědností za něj. Cílem je udržení čistého a organizovaného pracoviště,  

a tím i zvýšení zlepšení pracovních podmínek bezpečnosti a na pracovišti, 

- v dalším kroku se „standardizuje“, tedy dochází ke standardizaci všech 

pracovních postupů. Předpokladem je znalost každého pracovníka o svých 

povinnostech a také je plní v souladu s ustanoveními z předešlých kroků, 

- posledním krokem je „udržuj“ a zahrnuje snahu o dodržování a neustálé 

zlepšování všech vytvořených standardů dle metody 5S. Součástí je i provádění 

kontrol a auditů, na jejichž základě dochází k vyhodnocování plnění těchto 

standardů (20). 

 

 V posledních letech se objevuje i rozšíření této metody na 6S. Zahrnut je tak 

ještě další šestý krok – „bezpečnost“. Jeho hlavním cílem je podpora předešlých kroků 

při zajištění, že jejich uskutečnění neohrožuje pracovníky (20). 

 

 Cílem zavedení je dosáhnutí uspořádaného, čistého a disciplinovaného 

pracoviště. Odstraněním nepotřebných položek na pracovišti se sníží počet pohybů a 

činností, které nepřidávají žádnou hodnotu výrobku, což povede i k úspoře času (20). 

 

1.9.1.1. Vizualizace 5S 

Vizualizace spadá pod druhý krok – „srovnej“. Jakmile dojde k umístění všech 

potřebných předmětů podle stanovených pravidel na pracoviště, dochází k podpoře 

tohoto umístění i vizuálně. Tato vizualizace probíhá dvěma směry – vertikálně a 
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horizontálně. Horizontální vizualizace zahrnuje především tvorbu rozlišovacích čar na 

podlaze pracovišť. Pomocí těchto čar rozdělujeme prostor dle využití, například na 

místo pro hranice pracoviště, pro vstupní či výstupní palety, pro mobilní objekty, včetně 

tras pohybu pracovníků. Vertikální vizualizace potom doplňuje tu horizontální. 

Pracovní prostor je označován například štítky nebo barevnými tabulkami. Značí se 

například pracoviště, místa pro jednotlivé nářadí, pracovního stolu, jednotlivých nebo 

souhrnných komponent, vozíků, palet a náhradních dílů. Výstupem vizualizace je potom 

„Layout“ pracoviště. Ten slouží k zachycení rozložení veškerých objektů na pracovišti. 

Měl by být především jasný, popisný a pracovníci by se na něm měli společně 

dohodnout (30). 

 

1.9.2. HACCP 

HACCP je zkratkou „Hazard Analysis and Critical Control Points“. Popisuje 

systém jak analyzovat rizika ve výrobě potravin a stanovovat k nim kontrolní body, 

sloužící k účinnému předcházení rizikům, které ohrožují bezpečnost potravin.  

Na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 

o hygieně potravin je v současnosti vytvoření a zavedení tohoto systému povinné  

pro všechny výrobce potravin. 

Mezi hlavní principy postupy tvorby ve společnosti jsou například: analýza 

nebezpečí fyzikálního, chemického a biologického, dále stanovení kritických bodů, 

nápravných opatření a dokumentace. Hlavními přínosy zavedení je především 

minimalizace možnosti výskytu zdravotně závadných potravin, jednoznačná 

identifikace zdravotní nezávislosti potravin a v neposlední řadě zvýšení důvěry 

veřejnosti (33). 
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2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 
 V této kapitole bude představena společnost a analýza současného stavu. 

Subjektem analýzy je společnost Pivovary Lobkowicz Group, a.s.1) Zaměření bude na 

skladové hospodářství jednoho z jejích distribučních center2), který přiléhá k Pivovaru 

Jihlava. 

 

2.1. SPOLEČNOST PIVOVARY LOBKOWICZ GROUP, A.S. 
Společnost Pivovary Lobkowicz Group, a.s. je českou holdingovou společností.  

Do obchodního rejstříku byla zapsána 21. listopadu 2008 a je zde vedena pod spisovou 

značkou B 14838 vedená u Městského soudu v Praze. PLG vlastní 7 pivovarů, které 

tvoří výrobní aspekt společnosti. PLG byly zapsáno do obchodního rejstříku v červenci 

roku 2005. Do 31. ledna 2012 nesla společnost název „K Brewery Group, a.s.“.  

V roce 2014 PLG vstoupily na veřejnou Pražskou burzu, tak i Vídeňskou burzu. Podzim 

roku 2015 přináší pro společnost zásadní změnu, kdy většinu akcií (98,55% akcií PLG) 

odkupuje společnost LAPASAN s.r.o., jež je tvořena majoritně čínskou investiční 

společností  CEFC Investment (Europe) Company a.s. a minoritně bankovní společností 

J&T Private Equity Group. Tento nový vlastník si do společnosti PLG přivádí nového 

generálního ředitele i nové vedení.  Dochází tak ke změně organizační struktury,  

kdy z původního postu Výkonného ředitele nastupují tři noví ředitelé. Tito noví ředitelé 

si rozdělují vedení podniku na oblasti finanční, obchodní a provozní. Toto nové 

uspořádání zasahuje i do oddělení logistiky, která tak dostává pod řízení nového 

Provozního ředitele (36, 37, 38). 

Pivovary PLG jsou strukturálně rozmístěný po celém území České republiky,  

jak je zobrazeno na mapě níže (Obrázek 1). Co se velikostí týče, jedná se především o 

malé až střední pivovary spíše lokálního charakteru. Jmenovitě jsou to: Vysoký 

Chlumec (Lobkowicz) – Vysoký Chlumec, Černá Hora, Ježek - Jihlava,  

Klášter – Klášter Hradiště nad Jizerou, Janáček – Uherský Brod, Platan – Protivín  

a Rychtář - Hlinsko (36). 
                                                
1) Pivovary Lobkowicz Group, a.s. se bude dále uvádět pod zkratkou PLG 

2) distribuční centrum se bude dále uvádět pod zkratkou DC; DC tvoří obchodní zastoupení 

v administrativních prostorách a sklad hotových výrobků, v práci bude DC referováno jako dotyčný sklad 
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Obrázek 1: Mapa distribučních center Pivovarů Lobkowicz, a.s. 

Zdroj: 43 

 

Předmětem činnosti společnosti PLG je dle obchodního rejstříku výroba, obchod,  

dále činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence a služby 

neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Předmětem činnosti pivovarů 

skupiny je potom pivovarnictví a sladovnictví, výroba, obchod a služby neuvedené  

v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona (38). 

Takže hlavní činností pivovarů je pivo vyrábět. PLG, jako jejich výhradní  

a jediný distributor, veškeré produkty pivovarů potom realizuje na trhu. Obchodní a 

distribuční centrum pro PLG a jeho přilehlé pivovary sídlí Černé Hoře, 

v administrativních prostorách přiléhající k místnímu pivovaru skupiny. Toto obchodní 

a distribuční centrum zajišťuje veškerý marketing, účetnictví, finance a smlouvy, které 

jsou pro celou skupinu centralizovány (36). 

 Jak již bylo zmíněno, společnost PLG je stoprocentním vlastníkem sedmi 

pivovarů. Všechny tyto jednotky jsou samostatnými právními subjekty. Přesněji se 

jedná o akciové společnosti bez veřejné nabídky. Tento model byl zvolen z obchodního 

hlediska, aby se neztratily původní názvy pivovarnických značek. Jednotlivé společnosti 

jsou řízeny prostřednictvím ovládacích smluv (36).  

Motem PLG je „návrat k tradici“, neboli návrat k tradiční výrobě a k tradičním 

konzumentům. Tržně se pivovary skupiny orientují na takzvané „on-trade“ i  

„off-trade“. „On-trade“ trhy zahrnují výrobu pro restaurační zařízení. Jedná se o 

produkty v sudech či tankerech. Off-trade trhy zahrnují výrobu pro maloobchod. Jedná 

se o produkty v lahvích, plechovkách a dalších jiných. Z pohledu geografického pojetí 
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odbytu je skupina zaměřena především na tuzemský trh, zvláště na regionální působení 

jednotlivých značek. Ovšem rozšiřuje svou působnost i za hranice České republiky. 

Hlavními odběrateli exportu jsou Rakousko, Rusko, Itálie a další (36). 

 

2.2. DISTRIBUČNÍ CENTRUM JIHLAVA 
DC Jihlava patří k jednomu z devíti strategicky umístěných DC skupiny.  

Jeho účelem je sdružovat výrobky vyprodukované pivovary skupiny a obaly. 

Distribuční centrum je rozděleno na část obchodní a část logistickou. Obchodní část je 

tvořena zastoupením oddělení obchodu a k němu přilehlému administrativnímu 

oddělení (Obrázek 2). Logistická část potom řídí sklad distribučního centra. Mezi hlavní 

procesy tohoto skladu patří příjem, skladování a expedice zboží a obalů. Na nich 

závislým řídícím procesem je právě evidence o těchto skladových pohybech a to 

v podnikovém softwaru INFOS3). Další řídící a podpůrné procesy, jako je řízení 

lidských zdrojů nebo pravidelná i nepravidelná údržba prostor i strojů, jsou zde 

prováděny taktéž, avšak pro další potřeby této práce jsou zcela bezpředmětné. 

 

 
Obrázek 2: Organizační struktura DC Jihlava 

Zdroj: vlastní zpracování v MS Excel dle (45) 

 

DC v Jihlavě se nachází v areálu patřícímu k přilehlému pivovaru Pivovar 

Jihlava, a.s. V těchto prostorách se nachází veškerá výroba pivovaru, administrativní 

prostory, distribuční centrum a pivovarská restaurace, která si prostory jen pronajímá. 

Podobu areálu blíže popisuje jeho plánek, viz Příloha 1 – Plánek areálu Jihlava (44). 

                                                
3) INFOS – vnitropodnikový software, vede se v něm veškeré účetnictví skupiny a je centralizován 
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Do areálu vedou tři vjezdy a to z ulice Vrchlického. Každý z nich je vyhrazen 

specifickému užití. Prostřední vjezd č. 2 pokračuje k hlavnímu parkovišti pro osobní 

auta a malé dodávky. Určeno je zaměstnancům a jejich návštěvě (například 

zákazníkům, potencionálním zákazníkům, dodavatelům a dalším). Toto parkoviště dále 

vede ke vstupům do administrativní budovy pivovaru (vpravo), provozní budovy 

pivovaru4 (rovně) a administrativní budovy DC (vlevo) (44). 

Vjezd č. 1 po levé straně  je především pro kamionovou dopravu. Tvoří ústřední 

přístup pro zásobování pivovaru a expedici hotových výrobků z DC. Je zde přístup 

k zásobování hlavního materiálového skladu a obilných sil, kompletaci výroby, 

stáčírně5, skladům hotových výrobků, nákladové rampě a je zde i průjezd k hlavnímu 

vchodu do provozní budovy. Nákladová rampa slouží pro náklad a přepravu obalů  

či hotových výrobků mezi výrobou (stáčírnou), kompletací a skladem DC. Je určena 

převážně pro účely expedice. Kromě výjimek se přeprava realizuje za pomoci 

vysokozdvižných vozíků. Sudy jsou ukládány na Euro palety, láhve do plastových 

přepravek, které jsou pak také loženy na palety. Třetí vjezd č. 3 ústí k pivovarské 

restauraci a je určen výhradně pro její účely (44). 

Další popis DC Jihlava, čili skladu hotových výrobků, je detailněji rozepsán 

v kapitole 2.6. Skladové hospodářství distribučního centra. Taktéž viz  

Příloha 2 – Layout DC Jihlava. 

Ve skladu DC Jihlava je dvousměnný provoz po osmi hodinách. První směna 

začíná od 5:30, výměna nastává v 13:30 a poslední směna končí ve 21:30. Při každé 

směně jsou přítomni dispečer, mistr skladu/kontrola expedice a tři skladníci. Výjimku 

tvoří vedoucí distribuce, který má standardní pracovní dobu od 8:00 do 16:00. Celkem 

je tedy jedenáct pracovníků skladu. Jeden vedoucí distribuce, dva dispečeři, dva mistři  

a šest skladníků. Hierarchie jednotlivých pozic je funkcionální, na jejímž konci se 

nachází pracovníci skladu, viz obrázek níže (Obrázek 3). Nad nimi jsou skladoví  

mistři a dispečeři. Sklad je veden vedoucím distribuce.  

 

                                                
4) provozní budova slouží pro výrobu 

5) ve stáčírně se stáčí vyrobené pivo do vratných skleněných láhví, stáčení do soudků a sudů probíhá ve 

sklepní kóji pod skladem DC, z níž vede výtah na kompletaci nebo rovnou do skladu DC 
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Obrázek 3: Organizační struktura DC Jihlava 

Zdroj: vlastní zpracování v MS Excel dle (45) 

 

Vedoucí distribuce se dále zodpovídá manažerovi rozvoje logistiky pro danou 

oblast. Na vrcholu této struktury se nachází manažer rozvoje logistiky. Popsaná 

organizační struktura je znázorněna níže (Obrázek 4) (45). 

 

 
Obrázek 4: Organizační struktura oddělení logistiky 

Zdroj: vlastní zpracování v MS Excel dle (45) 

 

 Každá z pozic dle předchozího diagramu Obrázek 4 má své specifika a své 

přidělené úkoly a odpovědnosti. Souhrn těchto dílčích prvků je uveden pro každou 

pozici v jejím popisu pracovních činností. Hlavní náplní vedoucího distribuce je řízení, 

skladování a vedení týmu o asi osmi lidech. Dále zabezpečuje optimalizaci 

distribučních kanálů a rozvoz zboží zákazníkům, plánuje nakládky a cesty.  
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Je odpovědný za organizaci a správnost stavu skladů, kde taktéž vede jeho pravidelnou 

inventarizaci. Koordinuje komunikaci s výrobními a obchodními odděleními pivovarů 

skupiny, taktéž s centrálním dispečerem a dalšími DC skupiny, tak jako i s dopravci, 

odběrateli a dopravci. Jednou z jeho neposledních povinností je pravidelné reportování 

vedení společnosti (46). 

 Naopak dispečer má za úkol vedení tržbové pokladny, čili příjmy a výdeje 

hotovosti a zároveň spolupracuje dále s vedoucím distribuce a mistry skladu, 

komunikuje s řidiči a obchodními zástupci. Má ve správě řešení reklamací  

a v návaznosti na to tvorbu dobropisů. Kontroluje dostupnost výrobků na skladu,  

na základě toho vytváří objednávky, tvoří přepravní doklady pro expedici. V neposlední 

řadě je odpovědný za řádné vedení veškeré skladové administrativní činnosti (46). 

 Další stěžejní pozicí je mistr skladu/kontrolor expedice, který je zastupující 

pozicí vedoucího distribuce. Z pozice odbytu pro sekundární distribuci6) má na starosti 

kontrolu správnosti množství a druhu zboží či obalů a vozidel při odjezdu (expedice)  

i při příjezdu (příjem). Tuto kontrolu provádí vůči přepravci. Z pozice odbytu pro 

primární distribuci7) kontroluje správnost množství a druhů zboží či obalů a vozidel při 

odjezdu i příjezdu na příslušný doklad. Jako mistr skladu organizuje nakládky  

i vykládky vozidel. Řídí a je odpovědný za skladové pracovníky a koordinuje dispečery. 

Slaďuje vjezdy a příjezdy vozidel. Řeší provozní problémy při nakládce a vykládce, 

expedici. Fyzicky zajišťuje a organizuje kontrolní počítání – výrobky, zboží, obaly.  

Je odpovědný za inventurní rozdíly. Zajišťuje domluvenou evidenci obalů na  

DC – příjezd i odjezd. V neposlední řadě komunikuje s bezpečnostní agenturou (46). 

 Náplní pracovní činnosti skladníků je především fyzická manipulace se 

skladovými položkami. K tomu využívá vysokozdvižné vozíky. Specificky má na 

starosti příjem výrobků z výroby, vykládku a nakládku rozvozových vozidel  

či kamionů. Taktéž odpovídá za kontrolu těchto vozidel. Je aktivním členem při 

inventarizaci, kdy počítá inventurní stavy. Vede potřebnou administrativu (46). 

 

                                                
6) sekundární distribuce – konečnému zákazníkovi, více v kapitole 2.6.3. Expedice 

7) primární distribuce – meziskladové přesuny, přímé závozy, export, více v kapitole 2.6.3. Expedice 
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2.3. PŘESUN A EVIDENCE PRODUKTŮ Z VÝROBY NA SKLAD 
Jedním z hlavních „dodavatelů“ DC Jihlava je přilehlý pivovar Pivovar Jihlava, 

a.s. Dochází zde k přesunu a naskladnění produktů rovnou z výroby. 

 

2.3.1. VÝDEJ Z VÝROBY 

Výdej hotových produktů z výroby je doprovázen jak fyzickým provedením,  

tak i evidencí o nastalé skutečnosti. Tento proces je analyzován viz tabulka níže 

(Tabulka 1). 

 

 
Tabulka 1: Přesun produktů z výroby na sklad DC Jihlava 

Zdroj: vlastní zpracování v MS Excel dle (21) 

 

Evidence 

 Jelikož pivovar a DC spadají každá pod jinou právní jednotku, nastává zde 

přeprodej zboží z Pivovaru do mateřské společnosti PLG (Tabulka 1, číslo procesu 4). 

K tomuto přeprodeji dochází na základě rámcové kupní smlouvy, kterou mezi sebou 

společnosti uzavřeli. Tento model je použit u všech dceřiných pivovarů PLG. Tato 

smlouva udává PLG jako výhradního a jediného zákazníka těchto pivovarů. Mateřská 

společnost kupuje, pivovar prodává a to za výrobní ceny - ceny celkových nákladů na 

vyprodukování výrobku.  

Ohledně provedení přeprodeje je evidováno jak elektronickým záznamem, tak  

i písemnou formou (Obrázek 5). Elektronický záznam je prováděn ve vnitropodnikovém 

softwaru INFOS. Písemnou formou je potom doklad o množství, který se podepisuje  
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při předávání z výroby po vstupní kontrole. Podepisují ho pracovník výroby na straně 

pivovaru a pracovník skladu na straně DC.  

Na základě písemného dokladu pracovník administrativního oddělení zadává 

informace do INFOS, kdy následně vystavuje objednávku. Podle níž se, taktéž 

v INFOS, vytváří příjemka. Na základě příjemky se z INFOS vygeneruje faktura  

a dojde k prodeji. Na straně výroby pravidelně na konci každého dne (pracovní směny) 

pověřený pracovník vytváří souhrnný protokol „Denní přehled stáčení“, kde je 

evidována veškerá produkce vyprodukovaná a přeprodaná za ten den. Krom příjmu 

z přilehlého pivovaru je možný příjem i z jiných pivovarů skupiny, bude popsáno níže, 

viz kapitola 2.4.1. Příjem na sklad. 

 

 
Obrázek 5: Zjednodušený proces evidence  příjmu zboží na sklad DC Jihlava 

Zdroj: vlastní zpracování v ArisExpressFP

8) 

                                                
8) použité značení  vysvětleno v příloze Příloha 3 -  Explanace grafického znázornění v ArisExpress 
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Fyzické provedení 

 U fyzického přesunu a naskladnění je zohledněn především druh výrobku9)  

(Tabulka 1, číslo procesů 1-3). Podle něj se dále určuje i způsob přepravy a skladování.  

Pro tyto účely jsou výrobky rozděleny dle použitých obalů na láhvové, sudové  

a cisternové. 

 V případě lahvového piva dochází k uložení, předání a naskladnění (skladování)  

do plastových přepravek, které jsou uloženy na europalety. Na DC Jihlava je předáváno 

ihned po výrobě, tedy po naplnění palety se zohledněním výrobní dávky. Jakmile je 

paleta naplněna, pracovník výroby ji zabezpečí strech fólií. Při tomto balení je na vrch 

pod poslední vrstvu fólie přiložen štítek s označením zboží. Tento štítek nese informace 

o druhu10) produktu, množství na paletě a šarži. Takto přichystaná paleta je předávána 

skladu průběžně během celé směny. Převoz z výrobní haly na sklad realizuje pracovník 

skladu za využití techniky v podobě vysokozdvižného vozíku11).  

Sudové výrobky jsou ukládány též na europalety. Podobně jako lahvové pivo 

jsou předávány ihned po výrobě průběžně během celé směny nebo následně z výrobního 

meziskladu12). Převoz realizuje též pracovník skladu za využití VZV v kombinaci 

s výtahem. 

 V případě cisternového piva, oproti sudovému či lahvovému, dochází k čerpání 

piva z výrobního tanku přímo do připravené cisterny. Zboží tohoto druhu obalu není 

vzhledem k jeho rozměrům a celkové povaze naskladňováno do skladu. Je rovnou 

distribuováno zákazníkovi.  

 Přijetím výrobků na sklad (do cisterny), přejímají zodpovědnost za výrobek 

pracovníci  DC Jihlava (řidič cisterny). Proces pro příjem na sklad DC Jihlava je blíže 

graficky rozveden na následujícím obrázku (Obrázek 6). 

                                                
9) v tomto případě dle obalu, v němž je obsahová podstata zboží uložena 

10) v tomto případě dle názvu přiřazenému každé příchuti  a stupňovitosti 

11) vysokozdvižný vozík se bude dále uvádět pod zkratkou VZV 

12) mezisklad se nachází v prostorách stáčírny na výrobě. Slouží pro krátkodobé skladování sudů, než 

dojde k naplnění celé palety. Dochází tak k šetření nákladů na přepravu z výroby na sklad. 
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Obrázek 6: Zjednodušený proces příjmu zboží na sklad DC Jihlava 

Zdroj: vlastní zpracování v ArisExpressFP 
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2.3.2. KONTROLNÍ PROCESY NA VÝDEJI Z VÝROBY 

 Součástí procesu výdeje zboží z výroby a příjmu na sklad jsou i kontrolní 

procesy. Jedná se v první řadě o kontroly kvality (například hořkost, enzymy, seřízení 

strojů), která probíhá již v průběhu výroby a i na jejím konci. Kontrolou jsou pověřeni 

zainteresování jednotliví pracovníci z výroby - obsluha strojů a zařízení a jejich vedoucí 

mistři. Nezávislou kontrolu pak vykonává podniková laboratoř a to dle Plánu 

laboratorních kontrol. 

 Další prováděnou kontrolu obstarává pracovník skladu při přebírání zboží 

z výroby, jak již bylo zmíněno výše v kapitole 2.3.1. Výdej z výroby – Evidence. 

Kontroluje se množství a druh výrobku. 

 

2.4. EVIDENCE SKLADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ 

DISTRIBUČNÍHO CENTRA 
Sklad DC Jihlava se nachází v „vzdálenější části“ jihlavského pivovarského 

areálu hned za výrobou. Tato budova se skládá především ze skladových prostor,  

viz Příloha 2 - Layout Distribuční centrum Jihlava, v měřítku 1:400 [mm]. Tento poměr 

je zvolen z důvodu rozměrů europalet se standardními rozměry 80x120cm, které tvoří 

majoritu prostor celé budovy. Krom skladových prostor se zde nachází denní místnost 

pro skladníky a řidiče, kde je pro ně zabezpečeno zázemí. Dále čtyři rampy, první tři 

slouží pro nakládku vozidel jak pro primární tak pro sekundární distribuci a jedna rampa 

u skladů s obaly a sudy nacházející se uvnitř budovy. Potom dvůr s obaly (přepravky  

a láhve), sudový výtah sloužící k pomoci s přepravou sudového piva. Taktéž lahvová 

linka, která slouží pro paletizaci a depaletizaci. V neposlední řadě v rohové části 

hlavních skladových prostor se nachází nabíječky pro elektrické vozíky a mycí stroj. 

 Pro ukládání zboží a obalů je využito především paletového systému. Kromě něj 

se používá dále regálového systému, kam se ukládá například obalový materiál  

ve formě složených kartonů. Dále je zde vyhrazený prostor pro přebalování lahvového 

zboží do již zmíněných kartonů.  

Pokud jde o otázku vizuálního značení skladových prostor, tak jsou zde použity 

pouze bezpečnostní značky. Jedná se o barevné vodící linky, které určují pracovní zónu 

a zónu pro průchod zaměstnanců a vozidel. 
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 Mezi skladované obaly spadají skleněné láhve a plastové bedny určené  

pro lahvové pivo, dále palety, sudy a kartony. Krom kartonů a palet jsou veškeré obaly 

vratné, na které se zákazníkovi vystavuje záloha. Ve chvíli, kdy jsou vráceny zpět 

distribučnímu centru (přepravci), je odběrateli záloha zpět vrácena dle předem 

dohodnutých podmínek13). Více popsáno níže viz kapitola 2.4.3. Expedice. 

 

2.4.1. PŘÍJEM NA SKLAD 

Při příjmu zboží na sklad je zohledněno o jaký druh příjmu a zboží se jedná. 

Určení je klíčový faktor pro volbu způsobu evidence, použité techniky a místa uložení 

ve skladu.  V případě druhu zboží se zohledňuje, zda se jedná o láhvové pivo, sudové 

pivo či jaký obal. Sekundárně pak dle druhu obsahu (příchuť, stupeň a další). V případě 

příjmu jsou příjmy z výroby, z meziskladu nebo z rozvozů. 

 U příjmu z výroby se jedná o příjem z přilehlého pivovaru. Tento postup, 

včetně grafického znázornění, je již popsán výše viz kapitola 2.3.1. Výdej z výroby. 

Pro příjem z meziskladu existují stejné postupy, jako pro příjem z výroby, jen 

zde nastává krátká časová prodleva mezi dobou ukončení výroby a dobou převzetí na 

sklad. 

 V neposlední řadě se jedná o příjem z rozvozů, neboli o sekundární distribuci.  

Tyto  rozvozy slouží především pro naskladňování obalů, ale také pro produkty jiných 

pivovarů skupiny, které jsou zde centralizovány. Tento proces je pak realizován za 

využití výpočetní techniky. Řidiči přepravních vozů (kamionů), kteří přivážejí do 

skladu zboží či obaly, jsou vybaveni tablety. V těchto tabletech je od oddělení IT 

nainstalován program pro evidenci přepravních položek, jež je propojený s INFOS. 

Takže veškerá evidence přesunů probíhá automaticky. Blíže je tento proces popsán níže 

v kapitole 2.4.3. Expedice. 

 

2.4.2. UKLÁDÁNÍ A SKLADOVÁNÍ 

  Základem pro jakýkoliv skladový systém v tomto případě jsou normy HACCP.   

Jedná se o povinně aplikované normy, udávající základní požadavky na výrobu  

a manipulaci s potravinami. Výjimkou nejsou ani alkoholické chmelové nápoje - pivo. 

Kromě těchto elementárních požadavků, v současnosti není ve skladu použit žádný jiný 
                                                
13) součást smluvních podmínek 
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centralizovaný systém evidence, který jasně udává, kde je přesně co uloženo.  

Mistr skladu při své práci využívá především selského rozumu a osobních zkušeností. 

Při nakládání se skladovými položkami může dojít k jejich poškození, čím více 

pohybů, tím narůstá i riziko. Proto by měla být snaha o jejich minimalizaci. V tomto 

ohledu jsou v podniku stanoveny normy rozbitného, které platí pro všechny DC 

skupiny. Pro sklady DC skupiny je stanovena norma neúmyslného rozbitného ve výši 

0,5% pro láhve a 0,25% pro zboží (náplň lahve, sudy) (48). 

V případě, že k poškození dojde, je potřeba rozbité položky odstranit 

z pracoviště. Jedná-li se o láhve, tak vzniklé střepy musí být ze skladu uloženy  

ve speciálních kontejnerech. Je zakázáno je ukládat jako běžný odpad. Pokud se jedná  

o přepravky, palety a sudy, tak musí být skladovány odděleně od ostatních obalů. 

V případě poškozených sudů a přepravek ve výrobních provozech musí být vráceny na 

sklad distribučního centra. Neopravitelně poškozené sudy, přepravky a palety jsou 

prodávány třetím osobám. Poškozené, ale opravitelné sudy a palety jsou opravovány 

prostřednictvím třetích subjektů nebo vlastních pracovníků (48). 

 Pro samotnou přípravu zboží k uložení a ukládání ve skladu se rozhoduje podle 

druhu zboží, o jaký druh piva dle obalu nebo obalu samotného se jedná. Jak již bylo 

zmíněno výše, skladuje se především na paletách, případně v regálech. Prostor pro 

palety tvoří majoritu skladových prostor, jak je patrné na plánku skladu, viz  

Příloha 2 - Layout Distribuční centrum Jihlava. Na tomto plánku jsou barvami světle-

žluté a oranžové značeny palety pro skladování obalového materiálu. Fialově je značen 

regálový systém. Zeleně pak pro palety se zbožím. Dle číslování k legendě se mezi čísly 

11, 2, 3, 9 a 5 blízko sudového výtahu nachází sudové pivo, nad číslem 6 pak se nachází 

láhvové pivo a v neposlední řadě pod číslem 4 je uloženo především sudové pivo, 

částečně i láhvové.  

 V současnosti je maximální kapacita skladu 512 paletových míst. Na jednom 

paletovém místě jsou palety stohovány ve 3 vrstvách. Tedy do skladu je možné umístit  

až 1 536 kusů palet. Množství zboží na paletě je ovlivněno balením zboží. Na jednu 

paletu pak připadá:    

- 12 kusů sudů o objemu 50 l, tedy celkem 6 hl produktu  

dle databáze v INFOS, 

  - 18 kusů sudů o objemu 30 l, tedy celkem 5,4 hl produktu, 
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  - 24 kusů sudů o objemu 15 l, tedy celkem 3,6 hl produktu, 

  - 40 kusů přepravek o objemu 4 ha, tedy celkem 160 hl produktu. 

 

 Z toho vyplývá, že celková kapacita skladu podle jednotlivých druhů obalu 

produktu je 18 432 sudů o objemu 50 l, 27 648 sudů o objemu 30 l, 36 864 sudů  

o objemu 15 l, 61 440 kusů přepravek, každá přepravka obsahuje 20 míst na skleněné 

láhve, tedy 1 228 800 kusů láhví o objemu 0,5 l. 

 Při naskladňování se postupuje dle FIFO. Zboží i obaly jsou ukládány na svá 

místa od místa nejblíže k výdeji/ expedici a nejblíže ke stěnám. Samotná manipulace  

je prováděna pracovníkem skladu za pomoci především VZV. Pro sudové pivo je 

k dispozici pak i sudový výtah. DC Jihlava má k dispozici několik těchto VZV a jeden 

nízkozdvižný vozík. Všechny tyto VZV jsou ve skladu využívány na základě 

dlouhodobého pronájmu od různých společností. Na každý nový kus se vždy dělá 

výběrové řízení, kde  se hodnotí krom technických parametrů, především cena stroje a 

další služby, například servis. Aktuální seznam této manipulační techniky je uveden 

níže (Tabulka 2) (47). 

 

zařízení druh  pohon vlastnictví počet ks 

VZV čelní plyn dlouhodobý pronájem 5 

VZV ruční plyn dlouhodobý pronájem 1 

VZV ruční elektrický dlouhodobý pronájem 1 

Nízkozdvižný vozík ruční elektrický vlastnictví PLG - DC Jihlava 1 

Tabulka 2: Seznam manipulační techniky Distribuční centrum Jihlava 

Zdroj: vlastní zpracování v MS Excel dle (47) 

 

2.4.3. EXPEDICE 

Tak jako je zboží na sklad přijímáno, tak dochází i k jeho výdeji. Dochází tak 

v části skladu – expedici. Zde dochází k přípravě zboží do podoby expedičních balení a 

z nich dodávek a je dále expedováno k zákazníkovi. Tak jako i příjem prázdných 

vrácených obalů (Tabulka 3). Pro evidenci těchto pohybů – příjmu i výdeje – společnost 

využívá softwaru pod zkratkou WMS, více níže viz kapitola 2.4.5 Meziútvarová 

komunikace. 
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Tabulka 3: Expedice zboží zákazníkovi 

Zdroj: vlastní zpracování v MS Excel dle (21) 

 

Pro výběr požadovaného zboží ze skladu je využíván obecně systém FIFO. 

Výjimku tvoří pouze KA zákazníci14) a Velkoobchody pro něž je využívána spíše 

metoda „LIFO“, kdy se jim posílá nejpozději vyrobené pivo. Podmínkou dodání, podle 

smluv s těmito KA zákazníky a Velkoobchody, je dodávání zboží s dvoutřetinovou 

garancí. V tomto případě, když pivo má uvedenou trvanlivost tři měsíce, může být 

skladováno ve společnosti maximálně po dobu jednoho měsíce. Tak zákazníkovi 

zbydou měsíce dva na jeho užití, případně další prodej konečnému zákazníkovi. 

Pro sledování stavu zásob z pohledu šarží a doby trvanlivosti v současnosti 

neexistuje v podniku počítačová podpora. Takže tato data nejsou evidována v INFOS 

ani v jiném podnikovém softwaru, je využíván pouze systém tužka a papír. Na počátku 

                                                
14) KA zákazníci jsou zkratkou pro klíčové zákazníky společnosti, které tvoří důležité a dlouhodobé 

odběratele 
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pracovního týdne dochází k fyzické kontrole. V případě, že pověřený skladový 

pracovník objeví zboží, které má dva týdny do expirace, je neprodleně vzato na expedici 

a přednostně prodáno. V případě, že o zboží není zájem, je obsah fyzicky likvidován. 

Jedná se především o sezónní zboží, kde je doba nabídky a tedy prodeje časově velmi 

omezena. Je to například pivo připravované k Velikonočním svátkům – Krasličák, nebo 

pivo Májové. Celkem reklamaci tvoří cca 0,31% produkce. Rozbitné potom  

cca 1 000,-- Kč za měsíc. 

 

Proces expedice 

Pro proces výpravy dodávek je rozhodující zda se jedná o přepravu primární  

či sekundární. Sekundární přeprava je určena na rozvoz k zákazníkovi, čili  

pro restaurační zařízení, kdy je každému centrálnímu skladu skupiny přidělen region 

zavážek. Primární je potom zaměřena pro kamionovou přepravu do jiných pivovarů, 

kde se jedná o meziskladový přesun. Dále je primární přeprava stanovena pro přímé 

celokamionové závozy KA zákazníkům a do Velkoobchodů. 

 Při sekundární přepravě je prvním krokem příjem objednávek  

(Tabulka 3, číslo procesu 1). Jejich plánování je prováděno v externím IS pro řízení 

WMS, kdy výsledkem je „Plán objednávek“. Plán objednávek se provádí na období 

měsíce a je operativně přizpůsobován aktuálním požadavkům a prioritám. Tento plán je 

předán jednak vlastním zaměstnancům skladu, tak i s předstihem externímu dopravci, 

jenž provádí plánování ve vlastním softwaru dopravce, k němuž mají přístup řidiči za 

pomoci tabletů. Zde se plánuje především rozdělení tras, které je v plné režii přepravce. 

Příjem objednávek je možný třemi cestami přes EDI15, obchodního zástupce 

nebo zákaznický servis. EDI je používám pouze pro několik klíčových zákazníků a to 

na základě jejich vyžádání. Dalším způsobem je pomocí obchodního zástupce, který 

získané objednávky zadává skrze mobilní aplikaci MIBSALE. V neposlední řadě je 

možný příjem objednávek v zákaznickém centru, které sídlí v Jihlavě. Zde telefonistky 

obvolávají potencionální i stávající zákazníky. Každá z těchto telefonistek má přidělen 

určitý okres či kraj, který má na starosti. Získané objednávky pak zadávají přímo  

do INFOS. I když všechny tyto metody využívají jiné prostředky pro zadávání 

                                                
15) EDI – zkratka pro „Elektronická výměna dat“, slouží pro výměnu dat mezi obchodními partnery 
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objednávek, tak jsou propojeny s INFOS, kde jsou veškeré objednávky centralizovány  

a vedena databáze. 

 Získané objednávky pak skrze INFOS přijímá dispečer denně do 16:00, potom 

spustí plánování dodávek, které je prováděno ve stejném IS, jako je prováděn  

„Plán objednávek“. Z tohoto IS se potom denně tiskne ke každé dodávce „Povozní 

list“, „Nákladový list“ a „Itenerář trasy“. V těchto dokumentech jsou uvedena 

specifika dodávek. Z jakého specifického zboží se dodávky skládají a jaké mají 

zákazníky, včetně adres dodání a případně dodatečných požadavků na přepravu  

a předání. A taktéž rozvržení plánované cesty přepravy. Povozní list slouží pro účely 

skladu a skladníků při expedici zboží. Položky jsou zde rozděleny podle zboží, pro 

jednoduchost při hledání a vyskladnění. Nákladový list slouží řidiči, kdy položky jsou 

rozděleny podle zákazníků. Toto slouží pro jednodušší plánování využití prostoru  

a hlavně pro snazší vyložení zboží z kamionu u zákazníka. Řidič si tak může zboží 

naložit podle zákazníků a jejich pořadí, kdy poslední zastávky pojezdu dá nejdále  

a naopak první vykládky dá nejblíže dveřím kamionu. Pořadí zákazníků i trasy je načež 

zaznamenáno v Iteneráři trasy, kdy je rozdělení položek podle zákazníků a seřazeno 

podle harmonogramu trasy. 

 Na základě Povozového listu vychystávají skladníci dodávky jednotlivým 

řidičům přepravce. Večer se chystají objednávky, které budou expedovány jako první 

následujícího dne. Vychystávají neucelené palety. Ucelené se berou pak přímo  

ze skladu v podobě celé palety, například pokud je objednávka na 56 ks přepravek a na 

paletě je zpravidla kusů 40, vychystá se jich předem rozdíl a to 16 ks. V průběhu dne se 

pak postupuje dle „harmonogramu“. Může dojít k drobným operativním změnám, na 

základě dohody s odběratelem (Obrázek 7).  
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Obrázek 7: Zjednodušený proces Expedice - Vychystání dle objednávky 1 

Zdroj: vlastní zpracování v ArisExpress 

 

Skladníci připraví vychystávky (požadované zboží) do expedičních balíků, které 

dále opatří polepkou s informacemi podle dodávky. Tyto polepky nesou informaci  

o číslu objednávky, zákazníkovi a případně dalších dodatečných informací, jako je 

případné zpřesnění specifik dodání. Zároveň při přípravě zboží pověřený skladový 

pracovník připraví a vytiskne výdejku ze skladu z INFOS. Takto připravené dodávky 

jsou skladníky naloženy do kamionu příslušnému řidiči, který zajistí jejich dodání 

(Obrázek 8). 
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Obrázek 8: Zjednodušený proces Expedice - Vychystání dle objednávky 2 

Zdroj: vlastní zpracování v ArisExpress 

 

Po naložení pověření pracovníci skladu provedou kontrolu fyzického obsahu 

nakládky vůči Povoznímu listu a výdejce, více viz kapitola 2.4.4. Kontrolní procesy na 

výstupu. Ve chvíli, kdy je kontrola úspěšně provedena a stavy odpovídají, podepisuje se 

výdejka a předání ve WMS. V momentu předání řidiči ztrácí sklad odpovědnost  

za zboží. Řidič svým podpisem přebírá odpovědnost za zboží a obaly. Na příjmu je to 

potom obráceně, jelikož řidič naopak předává obaly případně zboží do skladu. Jakmile 

je celé předání kompletní, řidič dostává pokyn k odjezdu (Obrázek 9)  

(Tabulka 3, číslo procesu 2). Díky elektronické evidenci přímo při předání zákazníkovi 

je v INFOS aktuální přehled v čase, kde již zboží bylo složeno a u kterého zákazníka, 

případně u kterého ještě nikoliv. 
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Obrázek 9: Zjednodušený proces Expedice - Kontrola na výstupu 

Zdroj: vlastní zpracování v ArisExpress 
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 Když řidič dorazí k zákazníkovi, předá zboží a zákazník mu zpět vrací prázdné 

vratné obaly z předešlých povozů, které PLG zákazníkovi již v minulosti dodala  

(Tabulka 3, číslo procesu 3). Tyto obaly na místě ve WMS pomocí tabletu řidič rovnou 

odepisuje ze seznamu a to na základě právě předchozích povozů. Následně na mobilní 

tiskárně vytiskne finální fakturu, kterou předává zákazníkovi a vybere od něj platbu  

(Obrázek 10).  

 

 
Obrázek 10: Zjednodušený proces Expedice - Doručení zboží zákazníkovi 

Zdroj: vlastní zpracování v ArisExpress 
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 Po dokončení poslední zastávky povozu se řidič vrací zpět na sklad. Zde předává 

vrácené obaly. Předání probíhá podobně jako při expedování zboží. Nejprve pověření 

pracovníci skladu provedou kontrolu obalů ještě v kamionu. Zjistí stav oproti seznamu 

z WMS a podepisuje příjem na sklad. Následně skladoví pracovníci provedou vykládku 

a to do skladu prázdných obalů. Odkud jsou obaly vraceny na výrobu, kde se vyčistí  

a opětovně naplní. Celé distribuční kolo tak začíná od začátku (Obrázek 11). 

 

 
Obrázek 11: Zjednodušený proces Expedice - Vrácení obalů a zakončení povozu 

Zdroj: vlastní zpracování v ArisExpress 
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V případě primární přepravy je postup procesu expedice takřka stejný. Rozdíl 

nastává při plánování zavážek, kdy celý kamion (případně i více) pokryje jediný 

zákazník s pouze jednou konkrétní adresou dodání. Taktéž při přípravě vychystávky  

ze skladu je důraz na zajištění dvoutřetinové garance, jak bylo zmíněno již výše v této 

kapitole. 

 Pro účely expedice je využívána externí doprava. Kdy společnost si najímá 

službu, která je postavena na dlouhodobé spolupráci. Potřebné dodatečné vybavení 

v podobě tabletů a tiskáren, včetně softwaru na míru, jsou ve vlastnictví PLG.  

Na základě smluvního ujednání je toto vybavení řidičům externí dopravy zapůjčováno.  

 

2.4.4. KONTROLNÍ PROCESY NA VÝSTUPU 

Důležitým článkem pro to, aby zboží bylo úspěšně expedováno až  

k zákazníkovi, je zajištění kontrolních procesů. Jedná se o fyzickou kontrolu zboží  

a obalů jak při příjezdu tak i odjezdu.  

Při kontrole je využíváno pravidlo čtyř očí, kdy provedení provádí skladník a  

mistr skladu, případně skladník a kontrolor (záleží na směně - kdo je přítomen).  

Pro kontrolu obalů, především jejich množství, existuje v INFOS transakce 

„Kontrolní evidence“. Zde se evidují záznamy o pohybech obalů pro všechny dílčí 

sklady skupiny. Při kontrole mistr skladu případně kontrolor či skladník zadá množství 

obalů, které vydává či přijímá. Kontrolu, že množství odpovídá, provádí administrativní 

oddělení, kdy porovnává stav zadaný v INFOS v Kontrolní evidenci vůči stavu zadaném 

ve WMS. V případě, že byla zjištěna neshoda, odpovědnost za nastalý rozdíl spadá na 

řidiče. Díky tomu, že porovnání si zajišťuje administrativní oddělení, byly odstraněny 

spory mezi skladem a administrativou. Zde docházelo ke sporům, kdy při vzniklém 

množstevním rozdílu, jedna strana nevěřila té druhé. Sklad tedy co vyplní do kontrolní 

evidence, za to ručí, že bylo fyzicky předáno. V současnosti je chybovost zakázek 

minimální. 

 V případě zboží a ostatních, například dárků při akci, se kontrola provádí 

zjištěním fyzického stavu proti výdejce a povoznímu listu. Tyto doklady podepisují 

všichni zúčastnění, neboli dva pověření pracovníci a řidič. Následuje předání 

dokumentu na administrativní oddělení, kde dojde ke zpracování údajů do INFOS. 
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2.4.5. MEZIÚTVAROVÁ KOMUNIKACE 

  Komunikace je základ. Když někde nastane problém, tak v naprosté většině 

případů došlo k chybě v komunikaci. Zde je zásadní především plánování. Z něj potom 

vyplývá jeho následné vyhodnocení oproti skutečnosti. Výsledkem vyhodnocení je 

zjištění chyb a odchylek, což je základním pilířem pro poučení se.  

 Prvním krokem je vytvoření forecastu prodejů. Forecast sestavuje plánovač  

na centrále logistiky. Následuje plán výroby, jež se standardně sestavuje na období 

roku, měsíce, týdne a dne. Následují další výrobní plány mimo logistiku – plány ležení 

(zrání), filtrace. Z plánu výroby vychází plán stáčení, který je v područí opět na centrále 

logistiky. Dalším krokem je sestavení plánu meziskladových přesunů, Plán rozdělení 

obalů, Plán skladových zásob a v neposlední řadě Plán dopravy pro sekundární dopravu. 

Všechny tyto dílčí plány jsou vytvářeny centrálně a komunikovány dále. 

 

 Komunikace probíhá přes interní e-mailovou komunikaci a především pak skrze 

sdílený disk. Tento sdílený disk je pod označením „S“ a mají k němu přístup všichni 

přímý pracovníci společnosti, vyjma pracovníky správy a údržby budov. Tento disk 

funguje skrze firemní síťové připojení. Jsou zde ukládány všechny interní informace. 

Přístup k jednotlivým složkám je potom na základě přidělených pravomocí a přístupů 

pro každého jednotlivého pracovníka. Součást informační podpory pro komunikaci lze 

považovat i software WMS, kde se plánuje doprava. 

 V praxi operativní plánování postupuje následovně. Jelikož DC Jihlava spadá 

pod oddělení logistiky, je proces plánování prováděn zde. Nejprve pracovník logistiky 

zpracovává požadavek pro výrobu ve formě tabulky v MS Excel. Na základě tohoto 

zpracování je vytvořen plán stáčení pro následující týden. Jeho sestavení je právě 

kritické a je předmětem nejčastější a nejintenzivnější komunikace. Za výrobu jednají 

vedoucí stáčíren a výrobní ředitel. I když je plán výroby vytvořen, může v průběhu 

týdne docházet k jeho úpravám. O všech změnách musí být všichni zúčastnění 

informováni. Dále bývá komunikován tok prázdných obalů a ve finále již zmíněné 

předání na sklad. 

 Software WMS je zkratkou pro „Warehouse-management-systém“. Jedná se  

o webové rozhraní, v němž se eviduje příjem-výdej. Jsou zde vedeny všechny skladové 

položky. Ke každé položce je uveden druh, naskladněné množství, případně i datum 
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expirace. Společnost tak má aktuální přehled, co má na skladu. Avšak již není  

ve většině případů specifikováno na kterém přesném skladovém místě. Zboží na 

paletách je loženo volně, pouze položky uložené v regálech mají své přesně dané 

vyhranění. 

 

2.5. SKLADOVÉ ZÁSOBY 
Mezi skladové pohyby se zásobami, jak již bylo zmíněno výše v předešlých 

kapitolách, patří příjem skladových položek na sklad, jejich naskladnění, manipulace 

s nimi a příprava k expedici včetně samotné expedice.  

 Z důvodů bezpečnosti a snížení možnosti vzniku poškození položek, vzhledem 

k občasné potřebě přesunu skladových položek v rámci skladu, je zpravidla sklad 

využíván na 70% celkové kapacity. Zboží zde leží dva až čtyři týdny, běžné jsou asi tři. 

V letních měsících se blíží nižší hranici, kdežto mimo hlavní sezónu až k té vyšší. 

Vytíženost skladových zásob se dále rozlišuje podle sezónnosti, jelikož se 

v každé liší, máme tak sezónu letní a zimní. Letní sezóna začíná květnem a končí 

v polovině září. Zimní sezóna tvoří pak zbytek roku. 

 

2.5.1. SKLADOVÉ ZÁSOBY V LETNÍ SEZÓNĚ 

Jak již bylo zmíněno v předchozích kapitolách, do skladu je ukládáno zboží 

z produkce pivovarů společnosti. Toto zboží se dělí v první řadě podle obalů a to na 

láhve a sudy o třech objemech (15l, 30l, 50l). Dále je toto zboží odlišné obsahem – 

produkce, kterého pivovaru a jaké značky, avšak na tohle kritérium při naskladnění 

zboží není brán příliš zřetel.  

 V letní neboli hlavní sezóně je předpoklad většího zatížení skladů oproti 

běžnému zbytku roku. Velmi záleží na dobrém počasí, což je patrné z následující 

tabulky (Tabulka 4), kde je zobrazen stav skladu na počátku měsíce vybraného roku. 

Analyzován byl rok 2015. Množství je uvedeno v kusech za měsíc, podle obalů (49). 
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Tabulka 4: Celková skladová zásoba po obalech v letní sezóně 

Zdroj: vlastní z pracování v MS Excel dle (49) 

 

 V průměru bylo ve skladu v letní sezóně evidováno 511 631 kusů lahví na 

počátku měsíce, 298 kusů sudů o objemu 15l, 1 514 kusů sudů o objemu 30l  

a 2 047 kusů sudů o objemu 50l. Z těchto propočtů vyplývá, že palety s láhvemi zabírají 

asi 71% z naskladněného zboží. Dále pak palety se sudy o objemu 50l s podílem  

19%, sudy o objemu 30l s podílem 9% a nejméně sudy o objemu 15l s podílem pouze 

necelého 1% na skladových zásobách zboží (49). 

 I když v letních měsících skladem prochází více množství zboží, tak jeho 

vytíženost nepřesahuje 70% z celkové kapacity. V následující tabulce (Tabulka 5) je 

pak blíže popsáno vytížení skladu v jednotlivých měsících vybraného roku. V tomto 

roce podle získaných údajů byl nejvíce sklad naplněn na počátku měsíce července. 

Naopak nejméně na počátku měsíce srpna, což vypovídá o tom, že v červenci byla vyšší 

poptávka po zboží společnosti (49). 

 V průměru za letní období bylo využití skladu asi na 59% jeho celkové kapacity. 

Reálné vytížení, s ohledem na předpoklad bezpečného podnikového využití 70%,  

pak 84% kapacity (49). 

 

 
Tabulka 5: Vytíženost skladu po obalech v letní sezóně 

Zdroj: vlastní z pracování v MS Excel dle (49) 
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Během tohoto období bylo naskladněno celkem 16 682 palet (Tabulka 6),  

kdy okamžitá kapacita je palet 1 536, tedy skladem projde skoro 11 krát více palet než 

je kapacita. V průměru bylo měsíčně přijato 17 283 sudů, čili asi 1 080 palet  

a 1 804 913 lahví, čili asi 2 257 palet. Celkem se měsíčně v průměru naskladnilo asi 

3 337 palet. Denně bylo v průměru přijato asi 576 sudů, asi čili 36 palet 60 164 lahví, 

čili asi 76 palet. Při výpočtu se uvažoval 30 denní měsíc, jelikož výroba i naskladnění 

probíhá nepřetržitě, včetně víkendů i svátků, výdej probíhá pouze ve všední dny. 

Celkem se denně naskladní necelých asi 112 palet (49). 

 

 
Tabulka 6: Příjem na sklad po obalech v letní sezóně 

Zdroj: vlastní z pracování v MS Excel dle (49) 

 

 Bližší rozpracování skladových zásob v letním období za rok 2015 z hlediska 

jednotlivých měsíčního příjmu podle jednotlivých značek a celkem za příjem 

z produkce pivovarů skupiny je v přílohách (Příloha 7 a Příloha 8) (49). 

 

2.5.2. SKLADOVÉ ZÁSOBY V ZIMNÍ SEZÓNĚ 

Zimní sezóna nebo také běžné období pojímá zbytek roku – leden až duben a 

říjen až prosinec. V tomto období je zatížení skladů spíše vyrovnané, jak je patrné 

z následující tabulky (Tabulka 7). Výkyv v podobě zvýšení tvoří listopad a prosinec 

kvůli Vánočním svátkům a Silvestru (49).  

 

 
Tabulka 7: Celková skladová zásoba po obalech v zimní sezóně 

Zdroj: vlastní z pracování v MS Excel dle (49) 
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 V průměru bylo ve skladu v zimní sezóně evidováno 465 930 kusů lahví  

na počátku měsíce, 194 kusů sudů o objemu 15l, 1 618 kusů sudů o objemu 30l a  

1 835 kusů sudů o objemu 50l. Z těchto propočtů vyplývá, že palety s láhvemi zabírají 

asi 70% z naskladněného zboží. Dále pak palety se sudy o objemu 50l s podílem 18%, 

sudy o objemu 30l s podílem 11% a nejméně sudy o objemu 15l s podílem pouze 

necelého 1% na skladových zásobách zboží (49). 

 V následující tabulce (Tabulka 8) je popsáno vytížení skladu v jednotlivých 

měsících vybraného roku. V tomto roce podle získaných údajů byl nejvíce sklad 

naplněn na počátku roku v lednu a v listopadu. Naopak, nejméně byl vytížen na počátku 

prosince, což vypovídá o tom, že v listopadu došlo k předzásobení zákazníkem  

na Vánoční svátky (49). 

 V průměru za zimní období bylo využití skladu asi na 54% jeho celkové 

kapacity. Reálné vytížení, s ohledem na předpoklad bezpečného podnikového využití 

70%, pak 77% kapacity (49). 

 

 
Tabulka 8: Vytíženost skladu po obalech v zimní sezóně 

Zdroj: vlastní z pracování v MS Excel dle (49) 

 

Během tohoto období bylo naskladněno celkem 19 784 palet (Tabulka 9),  

kdy okamžitá kapacita je palet 1 536, tedy skoro skladem projde skoro 13 krát více palet 

než je kapacita. V průměru bylo měsíčně přijato 13 453 sudů, čili asi 841 palet,  

1 588 386 lahví, čili asi 1 985 palet. Celkem se měsíčně v průměru naskladnilo asi  

2 826 palet. Denně bylo v průměru přijato asi 448 sudů, asi čili 28 palet a 52 946 lahví, 

čili asi 66 palet. Celkem se denně naskladní necelých asi  95 palet (49). 

 



65 
 

 
Tabulka 9: Příjem na sklad po obalech v zimní sezóně 

Zdroj: vlastní z pracování v MS Excel dle (49) 

 

 Bližší rozpracování skladových zásob v zimním období za rok 2015 z hlediska 

jednotlivých měsíčního příjmu podle jednotlivých značek a celkem za příjem 

z produkce pivovarů skupiny je v přílohách (Příloha 9 a Příloha 10) (49). 

 

2.5.3. SKLADOVÉ ZÁSOBY SHRNUTÍ 

Na základě provedené analýzy skladových zásob za reprezentativní rok 2015 

jsou patrné rozdíly mezi hlavní sezónou a zbytkem roku. Celkem je ročně naskladněno  

asi 20 143 272 kusů lahví a 180 kusů sudů. V průměru je na počátku měsíčně drženo asi 

488 781 kusů lahví, 246 kusů sudů o objemu 15l, 1 566 kusů sudů o objemu 30l a  

1 941 kusů sudů o objemu 50l. Vytížení skladu se pohybuje kolem 56,5% skladové 

kapacity. V průměru toto zboží zabíralo 611 palet s láhvemi a 259 palet se sudy, neboli 

870 palet celkem. Tyto palety tak zabírali asi 57% skladové kapacity (49). 

V průměru bylo měsíčně naskladněno asi 1 696 450 kusů lahví, neboli 2 121 

palet lahví a 15 368 kusů sudů, neboli 961 palet sudů. Celkem bylo měsíčně 

naskladněno asi 3 082 palet. Denně pak bylo přijato asi 56 555 kusů lahví, neboli  

71 palet a 512 sudů, neboli 32 palet. Celkem bylo denně naskladněno asi 103 palet (49).  

 

2.6. VÝZKUM FAKTORU ÚČINNOSTI SKLADOVÉHO 

HOSPODÁŘSTVÍ DC JIHLAVA 
2.6.1. POUŽITÁ METODOLOGIE A CÍLE PRÁCE 

Na jaře roku 2016 jsem ve společnosti provedla výzkum zabývající se 

„Efektivita řízení skladového hospodářství hotových výrobků v pivovaru Ježek-Jihlava, 

a.s.“ Výsledky z tohoto výzkumu slouží jako podklad pro zjištění, zda je ve společnosti 

o problematiku, kterou se tato diplomové práce zabývá, zájem. Taktéž zda je společnost 

i dotčení pracovníci ochotni a připraveni přijmout změnu (25 s. 56). 
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 Dle povahy problematiky byla hlavní výzkumná otázka zvolena následovně: 

„Jaké faktory způsobují časové ztráty skladovým pracovníkům při nakládání s výrobky, 

ke kterým dochází ve skladu hotových výrobků pivovaru Ježek?“. Dílčí otázka: „Proč ve 

skladu dochází k chybovosti?“. „Hlavním cílem výzkumu pak bylo vymezení faktorů, 

které vstupují a ovlivňují výsledný čas strávený skladovými pracovníky ve skladu 

hotových výrobků hledáním konkrétních položek. Dílčím cílem je identifikovat zda 

dochází k chybovosti, jaké vlivy způsobují rozdíly reality oproti evidenci. Vedlejším 

cílem výzkumu je zjistit ochotu a připravenost pracovníků ke změnám v podobě zavedení 

nového skladového systému“ (25 s. 56). 

 

2.6.2. VÝZKUMNÝ PROCES 

Vzhledem k dané problematice a jejím specifikám byla použita výzkumná 

metoda kvalitativní v podobě strukturovaného interview pro sběr primárních dat. Zde 

s cílovou skupinou respondentů byl proveden řízený osobní rozhovor na základě 

předem připravených otázek. Osoby vhodné pro sběr dat byly vybrány z řad pracovníků 

společnosti, jež mají k dané tématice vztah. Konkrétně se jednalo o Manažera pro 

regionální distribuci, tři Skladové pracovníky, Sládka jihlavského pivovaru, tříčlenný 

tým Obchodního zastoupení v Jihlavě, Manažera rozvoje logistiky a oblastního 

manažera logistiky a v neposlední řadě Pracovníka oddělení logistiky pro distribuci  

(25 s. 56 - 57). 

Otázky strukturovaného rozhovoru s otevřenými otázkami byly následující  

(25 s. 57): 

„1. Jaký je Váš pracovní vztah ke skladu hotových výrobků? 

2. Navštěvujete fyzicky sklad hotových výrobků a v jaké frekvenci, kolik času zde strávíte  

za den/týden? 

3. Myslíte si, že je skladové hospodářství hotových výrobků v současnosti efektivní nebo 

ne, a proč si tak myslíte? 

4. Jaké si myslíte, že vstupují faktory ovlivňující čas při hledání konkrétních položek ve 

skladu hotových výrobků? 

5. Máte nějaké náměty/návrhy na změny současnosti a jaké to jsou? (v případě kladné 

odpovědi na předešlou otázku) 

6. Myslíte si, že jsou vaše náměty/návrhy reálné a proč? (doplňková otázka) 
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7. Myslíte si, že používání systému čárových kódů by přineslo zlepšení (25 s. 57)?“ 

 

2.6.3. ANALÝZA DAT A DISKUZE NAD VÝSLEDKY 

Celkem se podařilo získat odpovědi od devíti dotázaných z jedenácti, což činí 

návratnost osmdesát-dva procent. Získané poznatky byly následně seskupeny a 

analyzovány (25). 

 

Pracovní vztah a frekvence návštěvy 

 První dvě otázky slouží především k vymezení základního vztahu dotázaného  

ke zkoumané problematice (25).  

 

Účinnost skladového hospodářství 

Při dotazování jsem se setkala spíše s neutrálním názorem. Existuje mnoho 

úzkých míst i dosti prostoru pro další růst. Nicméně neefektivní jim taktéž nepřijde, 

v rámci možností jsou celkem spokojeni. Výjimku tvoří skladníci, kteří jsou spíše 

nespokojení (25). 

 

Faktory ovlivňující čas při hledání položek 

Dotázaní vykazují převážně jednotného názoru. Připouštějí, že k chybovosti 

dochází. Především co týče kolik a čeho bylo naskladněno/vyskladněno, kam co bylo 

uloženo.  

I mezi-útvarová komunikace má svá slabá místa. K chybovosti dochází v důsledku 

lidské činnosti „lidské blbosti“. Technické vybavení skladu je vedlejší. Časové ztráty 

jsou způsobovány například tím, že skladníci hledají určité zboží. Dalším úzkým 

místem je znalost skladníků současného portfolia zboží, co se i vzhledu a názvu týče. 

Skladoví pracovníci si stěžovali i na podnikový systém a evidenci skladu. Technickou 

vybavenost skladu považují za střed v oboru. Je užíván paletový systém za pomoci 

mechanických zvedáků a vysokozdvižných vozíků (25). 
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Náměty a návrhy na změny a jejich reálnost 

Dotázaní se jednohlasně shodli, že by k nějaké změně dojít mělo. Jedním 

z návrhů bylo jasné rozpoznání a odlišení jednotlivých druhů produktů. Podle manažera 

pro regionální distribuci a manažera rozvoje logistiky a oblastního manažera logistiky 

by cokoliv nově zavedeného splňovalo především jednoduchost v porozumění, 

praktičností a rychlostí při zavádění. Změna by měla především docílit snížení 

chybovosti evidence (25). 

 

Používání systému čárových kódů 

Pomyslné protipóly výpovědí zastávají skladníci, kteří se vyjádřili nezájmem. 

Hlavní problém je nutnost učit se něčemu novému. Manažer pro regionální distribuci je 

nakloněn možnosti zavedení takového systému. Uvědomuje si možnosti a omezení 

spojených s takovým zavedením, ale taktéž v oboru již chvíli pracuje a má vcelku 

přehled, co využívají jiné firmy. Pracovník oddělení logistiky pro distribuci nezatracuje 

myšlenku, ale má obavu nad finanční stránkou věci a složitostí zavedení (25). 

 

2.6.4. CELKOVÉ ZHODNOCENÍ 

Z průzkumu byly zjištěny faktory způsobující časové ztráty skladovým 

pracovníkům při nakládání s výrobky. Tyto faktory lze rozdělit do dvou skupin a to na 

zapříčiněné lidským faktorem a způsobené technickým vybavením skladu, jak je 

zobrazeno v následujícím diagramu níže (Obrázek 12) (25). 
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Obrázek 12: Diagram faktorů způsobujících chybovost 

Zdroj: 23 s. 61 
 

2.7. ZHODNOCENÍ ZJIŠTĚNÝCH ÚZKÝCH MÍST 
Na základě provedené analýzy současného stavu DC Jihlava společnosti PLG  

viz kapitola 2. Analýza současného stavu, došlo ke zhodnocení fungování a realizace 

procesů v oblasti skladového hospodářství tohoto skladu. Tato zjištění budou tvořit 

základ pro další řešení práce. Se zaměřením se na zefektivnění logistické činnosti 

spojené s evidencí a nakládáním se skladovými položkami. 

 Pozornost byla věnována oblasti skladového hospodářství tohoto skladu DC. 

Mezi vyplynulá úzká místa patří časové ztráty, které ve skladu vznikají při nakládání se 

zbožím, viz kapitola 2.4 Evidence skladového hospodářství distribučního centra. Tyto 

časové ztráty jsou způsobovány především z nepřehlednosti skladových prostor,  

kdy skladníci plýtvají časem při hledání konkrétních skladových položek. Označení a 

vizualizace skladových prostor přímo na pracovišti, kdy skladové plochy jsou rozděleny 

pouze dle obalů produktu, avšak blíže není specifikováno. 
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V návaznosti dalším úzkým místem je vznik nesprávností, kdy dochází 

k rozdílům reality oproti evidenci. K těmto chybovostem dochází hlavně, co se týče 

kolik a čeho bylo naskladněno/vyskladněno, a kam co bylo uloženo, viz kapitola  

2.4.2. Ukládání a skladování. Hlavním faktorem pro vznik těchto chybovostí je 

v důsledku lidského činitele. S tímto nedostatkem souvisí i nedostatečná znalost 

skladníků současného portfolia zboží. Zvláště co se vzhledu i názvu týče, kdy dochází 

k obměnám nebo přidání nových produktů do podnikové produkce. 

 Příjmy a výdeje ze skladu jsou realizovány jak fyzickým provedením, tak  

i evidencí v podnikovém softwaru INFOS, viz kapitola 2.4.3. Expedice. Příjem je pak 

proveden na základě výroby s přilehlého pivovaru, jeho meziskladu nebo z rozvozů, 

kdy zboží bylo vyrobeno v jednom z dalších pivovarů skupiny. Tyto pivovary, tedy 

výroba, jsou samostatnými právními jednotkami a proto je při příjmu na sklad zboží 

přeprodáno do mateřské společnosti PLG. Při příjmu je zboží nejprve fyzicky 

naskladněno a poté se podklady o provedení předávají na administrativní oddělení DC 

pro zpracování. Vytváří se tak příjemka na sklad a dochází k přeprodeji, vše v INFOS. 

Zde vyvstává otázka, zda není možné odstranit časové prodlevy mezi fyzickým příjmem 

na sklad a evidováním o tomto stavu. 

 Ukládání a skladování se řídí normami HACCP, které evropskou vyhláškou 

ukládají elementární pravidla a postupy pro nakládání s potravinovými výrobky. Krom 

těchto norem v současnosti není ve skladu použit žádný jiný centralizovaný systém 

evidence, který jasně udává, kde je přesně co uloženo, viz kapitola 2.4.2. Ukládání a 

skladování. Mistr skladu při své práci využívá především selského rozumu a osobních 

zkušeností, případně systém „tužka a papír“. 

 Při analyzování procesu expedice bylo objeveno další úzké místo a to informační 

podpora pro zajištění sledování šarží a dat spotřeby, viz kapitola 2.4.3. Expedice. I když 

šarže jsou evidovány v příjmu (v INFOS), tak skladoví pracovníci k tomu jak nemají 

přístup, tak ani nemají informaci o blížící se expiraci zboží. Skladoví pracovníci tak 

využívají opět pouze systému „tužka a papír“, což je při menších skladech dostačující. 

Avšak zde již dochází k časovým ztrátám a neefektivitě. Na počátku pracovního týdne 

dochází k fyzické kontrole zboží na skladě. V případě, že je zjištěno zboží, které má dva 

týdny do expirace, je bez prodlení přesunuto k expedici a přednostně prodáno.  

Avšak když o zboží není aktuálně zájem, je fyzicky likvidováno. Bohužel toto zboží je 
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nabízeno za plnou cenu, tedy není nabízeno alespoň za cenu, která by pokryla náklady 

na jeho výrobu a nakládání. Vzhledem k náročnosti evidence a časovému tlaku 

nedochází tedy ani k nabídnutí za zvýhodněnou či výrobní cenu pro řady vlastních 

zaměstnanců.  
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3. VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 
V této kapitole diplomové práce budou představeny vlastní návrhy řešení 

současné situace, které by měly přinést zlepšení v oblasti evidence skladových zásob  

ve skladu DC Jihlava. Návrhy budou vycházet z analýzy současné situace provedené 

v kapitole 2. Analýza současného stavu. Na závěr této kapitoly bude provedeno finanční 

zhodnocení navrhovaných změn, včetně nákladů a úspor, které přinesou. 

 

3.1. NÁVRH MOŽNÝCH ŘEŠENÍ A JEJICH VÝBĚR 
Při výběru vhodného návrhu vycházím jak ze zjištěných nedostatků, které byly 

určeny na základě provedené analýzy v předchozí kapitole 2. Analýza současného 

stavu, tak i z požadavků vyjádřených ze strany společnosti. Jako úzká místa byly 

identifikovány především zajištění informační podpory, která by usnadňovala evidenci 

šarží naskladněných produktů. Dále problematika v nepřehlednosti skladových prostor, 

čili přehled o fyzickém uložení konkrétního zboží. Snahou bude hledat taková řešení, 

která by tyto nedostatky buď zcela eliminovala, nebo alespoň snížila jejich působení.  

 

Ke zvolení vhodného návrhu je nejprve důležité stanovit kritéria, podle nichž 

bude výběr probíhat. Pro potřeby tohoto tématu byla zvažována podle požadavků 

společnosti následující kritéria: 

 - časová i finanční nákladnost zavedení, 

 - časové i finanční úspory spojené s užitím, 

  - do jaké míry návrh řeší zjištěný nedostatek, 

 - jednoduchost a snadnost zavedení řešení do provozu, 

 - jednoduchost při zavádění návrhu za provozu. 

 

Podle těchto kritérií bylo vybráno několik možných řešení. Níže v tabulce  

(Tabulka 10) bude provedena jejich sumarizace a zhodnocení vhodnosti užití pro danou 

problematiku i podnik. 
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Tabulka 10: Přehled možných návrhů řešení 

Zdroj: vlastní z pracování v MS Excel 

 

 Na základě analýzy vhodnosti a zhodnocení možných variant, byla vybrána pro 

další řešení návrhu varianta číslo 3, neboli kombinace zavedení standardizace a 

přidělení paletových míst a užití čárových kódů. Předpokladem je zavedení nejprve na 

DC Jihlava, s cílem postupného zavedení skrz celou společnost pro všechna její DC a 

pivovary. 

Dále v této kapitole budou podrobně rozepsány specifika této kombinace návrhů, 

výhody a nevýhody zavedení, výběr potřebného zařízení a vybavení, výběr dodavatele, 

realizační tým podílející se na zavedení, časový rámec zavedení a v neposlední řadě i 

finanční zhodnocení zavedení.  

 

3.2. PŘIDĚLENÍ PALETOVÝCH MÍST ZBOŽÍ 
První částí návrhu bude rozložení stávajících paletových míst podle výrobků. 

Každému paletovému místu tak bude přidělena konkrétní skupina výrobků, a to podle 

předem stanovených parametrů, jako jsou například dle pivovaru, obalu nebo druhu 
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obsahu. V takto přiděleném paletovém místě bude pak možné uskladnit právě a pouze 

jen dané zboží tomuto místu vyhrazené.  

 Nejprve budou blokům paletových míst, která jsou od sebe oddělena uličkami 

nebo stěnou, přidělena označení. Každý blok tak ponese vlastní označení ve formě 

písmene a pořadového čísla bloku. Toto označení bude sloužit jako příprava pro 

napojení systému čárových kódů. 

Dále pro přidělení paletových míst bude nejprve zboží rozděleno do skupin. 

Každá skupina bude mít přidělený blok paletových míst nebo jeho polovinu u bloků  

o dvou sloupcích. Každé z těchto skupin pak bude přidělena jiná barva, která je bude 

vyznačovat. V reálu pak pomocí vhodného barevného označení bude pracovník již  

od pohledu jasně vědět, zboží kterého pivovaru daný blok paletových míst obsahuje. 

Toto označení bude ve formě nástřiku vodících linií na podlaze skladu. Tyto vodící linie 

budou jasně ohraničovat danou oblast pro vybranou skupinu zboží. Dále pak před 

každým blokem (nebo polovinou bloku) bude nápis označení paletového bloku. Daný 

nápis bude vyhotoven ve formě černého nástřiku na podlaze a to na místě směřujícím  

do prostoru hlavní uličky.  

 

3.2.1. VÝHODY A NEVÝHODY ZAVEDENÍ PŘIDĚLENÝCH 

PALETOVÝCH MÍST         

Pro přidělení paletových míst lze identifikovat výhody a nevýhody, které jsou 

následující: 

Výhody zavedení 

 - Jasné přiřazení daného pivovaru k užšímu rozmezí paletových míst ve skladu, 

 - snadnější hledání konkrétních položek, 

 - snížení času/časových ztrát na hledání konkrétních položek. 

 

Nevýhody zavedení 

 - Nižší variabilita využití paletových míst, 

- zamezení shlukování výrobků různých pivovarů, které jsou expedovány 

společně. 
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3.2.2. VLASTNÍ PŘIDĚLENÍ PALETOVÝCH MÍST KONKRÉTNÍMU 

ZBOŽÍ 

Jednou ze základních otázek bylo, jaké zboží dle obalu, druhu i pivovaru je 

drženo, dále v jaké pravidelnosti a množství? Dále jaké je současné využití skladových 

prostor pro možnost využití přidělení paletových míst? Kolik paletového místa je na 

které zboží potřeba? Kolik paletového místa je běžně využito, neboli vytížení skladu? 

Toto bylo analyzováno v kapitole 2.5. Skladové zásoby. 

Na základě této analýzy se jeví jako vhodné rozdělení zboží do skupin podle 

pivovaru, kde bylo vyrobeno. Veškeré produkty daného pivovaru tak budou sdružené u 

sebe. Pro další postup bylo potřeba zjistit kolik paletového místa je potřeba pro který 

pivovar. Vycházelo se opět z analýzy v kapitole 2.5. Výsledky byly sestaveny do 

tabulky (Tabulka 11) se kterou se dále pracuje. V tabulce jsou uvedeny maximální 

zjištěné hodnoty množství evidovaných skladových zásob podle pivovaru výroby za rok 

2015. Při výběru skladových paletových míst je potřeba také brát v úvahu jistá rezervy 

nad tyto zjištěné hodnoty. Dochází tak v návaznosti na předpoklad budoucí produkce a 

odběru, kdy rok 2015 byl nadprůměrný a zároveň není předpoklad, že v nejbližších 

letech tento objem bude překročen. Vhodné by tak bylo přidat kolem pěti paletových 

míst na každou skupinu výrobků.  

 

 
Tabulka 11: Největší využití paletových míst za rok 2015 

Zdroj: vlastní z pracování v MS Excel dle (49) 
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 Z tabulky (Tabulka 11) jasně vyplývá, že minimální celkový počet potřebných 

paletových míst je 453 oproti kapacitě 512. Čili je zde prostor pro manipulaci  

a variabilitu v podobě asi 59 paletových míst. Tato jistá míra variability v tuto chvíli 

umožňuje snazší výběr rozdělení paletových míst jednotlivým pivovarům. Krom skupin 

paletových míst, kde bude loženo zboží podle pivovaru, zde bude využita i jistá část 

těchto míst skupině s označením „nespecifikováno“. Do této skupiny bude spadat zboží 

v případě zvláštní akce, kdy je připraveno speciální pivo, které buď nespadá do čistě 

jednoho pivovaru (spolu-podílená výroba), nebo je toto speciální pivo specificky 

připravené v menších objemech a připravené k rychlé expedici, neboli nastává velmi 

krátká prodleva mezi naskladněním a expedicí (do 48 hodin). Dále v případě, pokud 

zboží daného pivovaru překročí svou přidělenou kapacitu. Celkem tak bude osm 

barevně odlišných skupin. 

 Podle zjištěných požadavků na potřeby využití paletových míst, jsem je 

přerozdělila podle vzniklých skupin a přiřadila každé skupině odlišnou barvu. Výsledné 

rozdělení jsem vyznačila do Layoutu skladových prostor (Příloha 2). Skupině obsahující 

zboží vyrobené v přilehlém pivovaru Jihlava, a.s. jsem přiřadila paletová místa nejblíže 

k místu příjmu. Z důvodu toho, aby se zkrátily cesty pohybu na minimum, protože se 

jedná o položky s největším objemu a největší frekvenci dodávek i expedice. Naopak 

skupinám, ve kterých je zboží nejčastěji využito pro multipacky16) nebo přepaletizaci na 

malá množství kusů, jsem přidělila místa nejblíže místu na přebalení do kartonů.  

Do upraveného Layoutu jsem též vyznačila označení bloků a barevné linie. 

Každý jednotlivý blok palet je samostatně barevně oddělen (A1, A2, A3 … E2)  

(Příloha 11).  

Seznámení zaměstnanců s problematikou a jejich proškolení proběhne za celý 

návrhový koncept v kapitolách 3.4. Časový rámec zavedení návrhů a 3.4.1.  

Realizační tým. 

 

 

                                                
16) Multipack – zboží obsahující vybrané zástupce z více pivovarů, uložení je v papírových kartonech 
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3.2.3. VÝBĚR POTŘEBNÉHO VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ PRO ZAVEDENÍ 

PŘIDĚLENÝCH PALETOVÝCH MÍST            

Ke zhotovení zvolených barevných vodících linek bude zapotřebí zajistit 

především barvu. Pro značení je nezbytné, aby vydržela vysoké namáhání z důvodu 

přejíždění VZV. Dále aby byl u barvy zajištěn vysoký podíl pigmentu a byla rychle 

schnoucí. V neposlední řadě, aby byla vhodná pro bezpečnostní značení ve skladech. 

Značkovací barvu lze běžně zakoupit ve formě spreje nebo v plechovce. V tomto 

případě bude použita barva ve spreji a to v osmi barevných vyhotoveních podle 

rozdělených skupin (zelená, červená, hnědá, světlemodrá, tmavomodrá, fialová, 

oranžová a růžová). Nátěr je pak možné vytvořit například pomocí kompresní pistole, 

štětce nebo značkovacího vozíku.  

 

Požadavek na objem zakoupené barvy bude minimální pokrytí plochy  

o následujících rozměrech pro každou barvu zvlášť. Předpoklad je 

vytvoření jednovrstvého nátěru. Potřebné množství nátěru následující: 

- zelená 47 325 cm2 – 4,74 m2, 

- červená 250 237 cm2 – 25,03 m2, 

- hnědá 14 850 cm2 – 1,49 m2, 

- světlemodrá – 12 300 cm2 – 1,23 m2, 

- tmavomodrá – 28 587 cm2 – 2,86 m2, 

- fialová – 20 137 cm2 – 2,02 m2, 

- oranžová – 40 275 cm2 – 4,03 m2, 

- růžová – 28 050 cm2 – 2,81 m2, 

- celkem 42,21 m2 plochy pokryté barvou. 

 

Sprej se zvolenou barvou je vsazen do značkovacího vozíku. Pomocí něj, pak 

příslušný pracovník vytvoří ve skladu linie. Vzhledem k tomu, že pracovníci skladu již 

s touto činností mají zkušenosti, budou využiti pracovníci z vlastních řad, kdy jeden 

bude vést vozík a druhý pomáhat a kontrolovat správnost a rovnost tahu. Vozík je 

možné zpravidla zajistit u prodejce barvy, který jej nabízí při koupi zdarma. Platí se za 

něj vratná kauce, která se v současnosti pohybuje kolem 6 000,-- Kč. 
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Pro vytvoření označení paletového bloku bude opět využita značkovací barva, 

tentokrát černá ve spreji a šablony pro sprejové barvy. Je předpokládáno zajištění barvy  

u stejného dodavatele i stejné podmínky na barvu, jako v případě zajištění a požadavků 

barev na vodící linky. Šablony je možné taktéž běžně zakoupit nebo nechat speciálně 

zhotovit nebo vyrobit vlastními prostředky například z PVC. V tomto případě bude 

potřeba zajištění standardních šablon, které zakoupit lze. Využity budou kovové 

šablony o rozměrech znaku 10x10 cm, které budou nakoupeny ve vyhotovení písmen  

A, B, C, D, E, Z a sadu číslic od 0 po 9. Požadavek na objem zakoupené barvy bude 

minimální pokrytí plochy o 0,279 m2 při jedné vrstvě nástřiku.  

Nákup veškerého potřebného vybavení i zařízení provede mistr skladu,  

který zpravidla obstarává zajištění tvorby a údržby bezpečnostních linek ve skladu. 

 

3.3. SYSTÉM ČÁROVÝCH KÓDŮ 
Druhá část návrhu se bude zaměřovat na implementaci systému čárových kódů 

jako podpory pro evidování skladových zásob zboží. Palety zboží budou opatřovány 

štítkem s čárovým kódem, který pracovníci skladu při naskladnění nebo vyskladnění 

zboží ze skladu načtou pomocí čtečky. Tato čtečka bude napojena na vnitropodnikový 

software INFOS, kdy mu bude předávat potřebné informace o skladových pohybech. 

Mezi podstatné informace bude především patřit popis zboží, jeho množství a právě 

čísla šarží. 

 

3.3.1. VÝHODY A NEVÝHODY ZAVEDENÍ SYSTÉMU ČÁROVÝCH 

KÓDŮ 

Pro zavedení systému čárových kódů je společnost v současnosti již připravena. 

Bude nutné zavést především nové fyzické vybavení a naučit dotčené pracovníky 

částečné změně postupu provádění procesů při nakládání se zásobami. Nové fyzické 

vybavení obsahuje vlastní software, proto bude taktéž potřebné propojit jej 

s podnikovým INFOS pomocí můstků. Co se týče samotných čárových kódů a štítků, 

tak ty již jsou v podniku využity v současnosti. Každý vratný obal nese označení 

pomocí čárového kódu, taktéž každá naskladněná paleta je pořízena štítkem nesoucím 

základní informace o obsahu zboží, jak již bylo popsáno v kapitole 2.4.2. Ukládání a 

skladování. 
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Danému návrhu řešení lze identifikovat výhody a nevýhody, které jsou 

následující: 

Výhody zavedení 

- Rychlé a snadné předání informací o skladovém pohybu do podnikové 

databáze v INFOS, 

 - snížení vlivu lidského činitele při evidenci, 

 - snadnější hledání konkrétních položek, 

 - snížení času/časových ztrát na hledání konkrétních položek, 

 - větší fyzická i informační přehlednost skladových stavů, 

 - příprava pro potencionální budoucí zavedení automatizace skladových procesů. 

 

Nevýhody zavedení 

 - Vyšší pořizovací náklady, 

 - složitější zavádění, 

 - potřeba zapojení třetí strany – dodavatele, 

- vysoké požadavky na štítky, aby nedošlo k jejich poškození nebo snížení 

schopnosti přečíst je čtecím zařízením, 

 - péče a servis čtecího zařízení i softwaru s tím spojeného, 

 - propojení dvou softwarů, SW dodavatele a INFOS, které nemusí být 

kompatibilní. 

 

3.3.2. POŽADAVKY NA VÝBĚR VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ 

Štítky pro identifikaci 

Jak již bylo zmíněno výše v úvodu kapitoly 3.3. Systém čárových kódů, bude 

využito štítků nesoucí čárový kód. Pro potřeby podniku budou využity SSCC etikety17). 

Ukázka, jak by tato SSCC etiketa mohla vypadat na obrázku níže (Obrázek 13). 

Etiketami budou opatřovány veškeré palety zboží, které projdou skladem DC Jihlava.  

Je důležité, aby zvolená forma etikety splňovala vysoké nároky na užití v provozu. Musí 

být zajištěna čitelnost a s tím spojená odolnost vůči otěru. Pro potřeby podniku budou 

využity papírové samolepící etikety s vysokou přilnavostí. Výhodou je nízká pořizovací 

                                                
17) SSCC etiketa dále také jako etiketa, je zkratkou pro „Serial shipping container code“, představuje 

osmnáctimístné číslo pro identifikaci logistické jednotky, v tomto případě palety. 
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cena, snadnost užití, široké uplatnění, takže i dostupnost a variabilita. Použity budou 

v kombinaci s tiskárnou využívající voskované termotransferové pásky.  

 

 
Obrázek 13: Ukázka SSCC etikety 

Zdroj: (39) 

 

Zvolen bude druh čárového kódu EAN 12818), který již v současnosti v podniku 

využit je a to pro značení obalů zboží. V tomto případě zvolený čárový kód bude sloužit 

pouze pro interní užití. Bude generován pomocí formuláře z nově implementovaného 

software. Ten bude sloužit pro zprostředkování přenosu informací mezi fyzickým 

zařízením (terminál, tiskárna) a podnikovým INFOS, kam bude ukládat veškerá vzniklá 

data a to do modulu skladové databáze. Předpokladem je, že software bude součástí 

balíčku, který poskytne dodavatel. 

Kromě implementovaného softwaru dodavatele bude dále potřeba výpočetní 

techniky v podobě stolního počítače, na němž bude nainstalován a provozován. Naštěstí 

ten již zajištěn je a to na výdeji z výroby, právě pro evidování výdeje. Dalším 

potřebným příslušenstvím bude tiskárna, na níž se budou tisknout etikety. Je potřebné, 

                                                
18) EAN 128 je zkratkou pro „European Article Numbering“, určen pro identifikaci obchodních a 

logistických jednotek. Pro užití nutná registrace, kdy podniku bude část kódu přidělena. 
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aby umožňovala tisk čárového kódu v dostatečné čitelnosti a výdrži za využití 

termotransferové pásky. Dále aby podporovala propojení s využitou výpočetní 

technikou i implementovaných IS, pomocí nějž bude dostávat pokyny k tisku. Celé toto 

„centrum“ tisku bude potřebné zajistit na konci výroby každého ze sedmi pivovarů 

společnosti. 

 

Čtecí zařízení 

 Jedná se o takový typ zařízení, který dokáže přečíst a rozkódovat čárový kód. 

Může sloužit i pro synchronizaci s podnikovým softwarem přes Wi-Fi signál nebo 

pevné terminály propojené sítí. Pro potřeby tohoto podniku byl zvolen mobilní Wi-Fi 

terminál určený do nejnáročnějších výrobních a skladových aplikací (Obrázek 15). 

Přenos informací bude přes Wi-Fi signál, neboli ve formě on-line, kdy dokáže číst a 

zapisovat informace přímo do databáze systému v reálném čase. Při volbě terminálu byl 

kladen důraz na kvalitu, aby zařízení dokázalo přečíst čárový kód i čip a přenést 

informace i za ztížených okolností. Jedná se případy jako je odření etikety nebo za 

zhoršených podmínek pro přenos Wi-Fi signálu. 

 

 
Obrázek 14: Mobilní terminál 

Zdroj: (40) 
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Při implementaci je nutné počítat s investicí do Wi-Fi pokrytí skladu, které  

zde v současnosti není. Důležitým aspektem je síla signálu routeru vzhledem  

ke kovovým sudům plným vodnaté kapaliny, které zhoršují podmínky pro přenos 

signálu. Pro pokrytí celého skladu o ploše asi 397 000 m2 bude zapotřebí čtyř až pěti 

routerů.  

 Celkově budou do skladu zakoupeny tři mobilní terminály pro zajištění hladkého 

průběhu procesu. Na směnu jsou tři skladníci a každý tedy obdrží jeden mobilní 

terminál. Nabíjecí stanice terminálů budou u denní místnosti pro skladníky. 

 

Čipy pro identifikaci bloků 

V tomto bodě se naváže na předchozí návrh rozdělení paletových míst do bloků. 

Těmto blokům již byla přiřazena označení, která určují jejich umístění (A1 …. E2).  

Pro potřeby identifikace umístění specifické palety zboží bude každý z bloků právě 

opatřen čipem nesoucím informaci o jeho označení. Po jeho přečtení mobilním 

terminálem bude možné identifikovat, ve kterém bloku je paleta uložena. 

Nad každým blokem bude zavěšen čip na kovovém řetězu do stropu skladu 

pomocí upevňovacího zařízení. Nároky na čip jsou především na výdrž a snadnost 

přečtení více než na výkon a kapacitu paměti. Samotný čip bude zavěšen na kovovém 

řetězu pomocí karabiny. Pro snadné přečtení se bude čip nacházet ve výšce kabiny 

VZV, což je přibližně dva a půl metru nad zemí, záleží na typu VZV, který je ve skladu 

využíván. Tato výška zajistí jak komfort pro pracovníka skladu, který čip bude mít 

v úrovni ramen, tak zde bude zajištěn dostatečný prostor, který nebude bránit běžnému 

provozu.  

 
Obrázek 15: Čip 

Zdroj: (41) 
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3.3.3. POŽADAVKY NA ZMĚNU SOFTWARU INFOS 

Jelikož nově zavedená technologie pracuje na vlastním softwaru, bude nejprve 

nutné vytvořit můstky mezi ním a podnikovým INFOS. Zde je klíčová spolupráce 

dodavatele a vlastního oddělení IT, který INFOS spravuje. 

Tyto můstky budou sloužit pro přenos informací mezi terminály, tiskárnou a 

INFOS. V INFOS tak bude upraven a rozšířen modul pro skladové hospodářství. 

Stávající informace o zboží by zůstaly, jako je druh zboží dle obalu, pivovaru, obsahu, 

množství, ceny (například nákupní a prodejní), skladová jednotka, data nákupu  

a prodeje a další. Nově by v tomto modulu mělo být sledováno číslo SSCC a především 

šarže. Na základě šarže by došlo k automatickému dopočtu data expirace.  

Součástí zaměření na šarže a expiraci by byla v modulu skladového hospodářství 

signalizace v případě blížící se doby expirace. Hranice pro stanovení této doby jsou tři 

týdny před koncem trvanlivosti. Při spuštění modulu skladové zásoby by se na ploše 

obrazovky výpočetního zařízení spustilo okno oznamující, že dané položce se blíží 

spotřební lhůta včetně data expirace. Taktéž dané položky by byly zvýrazněny 

červeným písmem (oproti běžně černému). 

 

3.3.4. VÝBĚR VHODNÉHO DODAVATELE PRO ZAVEDENÍ 

Základním předpokladem zavedení systému čárových kódů do skladu DC 

Jihlava je zajištění vhodného dodavatele, který by zaštítil veškeré náležitosti 

s implementací a následným chodem systému. Neboli by obstaral přípravu podniku, 

zařízení a k němu software pro jeho podporu s napojením na vnitropodnikový INFOS, 

samotné zavedení, proškolení zaměstnanců, a podporu během vlastního chodu. To vše 

za pro podnik přijatelné náklady. Posuzovány by tak byly kvalita a cena. 

 

3.3.4.1. KRITÉRIA VÝBĚRU DODAVATELE 

Dílčí kritéria při výběru podle požadavků společnosti byla následující: 

- výběr a dodání potřebného zařízení – terminály včetně výbavy, tiskárny, čipy, 

- implementovatelnost do potřebného typu skladu, 

- jednoduchost a snadnost užití v provozu skladu, 

- rychlost dodání a zavedení, 

- zkušenosti dodavatele, 
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- kvalita dodaného zařízení, 

- možnost propojení softwaru dodavatele s podnikovým INFOS, 

 - schopnost dodavatele propojit oba softwary, 

- dostupnost aktualizací a nových verzí softwaru dodavatele a jejich 

aplikovatelnost za provozu bez jeho negativního ovlivnění,  

- záruční a pozáruční servis, včetně pravidelné údržby a „help desku“, 

- zajištění proškolení vlastních zaměstnanců, 

- cenová nabídka. 

 

3.3.4.2. VÝBĚR A NABÍDKA DODAVATELE 

Na základě výběrového řízení byla zvolena nabídka dodavatele ZZ. Společnost 

poskytuje pomoc zákazníkům v oblastech zlepšení firemních procesů pomocí systému  

automatické identifikace. Může se jednat například o zefektivnění práce ve skladových, 

výrobních či dalších provozech, snížení chybovosti, zlepšení úrovně evidence zboží  

či materiálu, zvýšení bezpečnosti nebo zrychlení procesů (50). 

 

3.3.4.3. NABÍDKA DODAVATELE 

Zvolený dodavatel zaslal společnosti nabídku zavedení návrhu řešení, které 

zahrnuje jak softwarové řešení, tak i samotnou licenci, implementaci do společnosti a 

zvoleného skladu. Dále veškeré potřebné zařízení a v neposlední řadě servisní služby. 

 

Softwarové řešení 

- Systém řízeného skladu, 

- ucelené řešení pro optimalizaci práce a toků zboží ve skladech, 

- podporuje technologie automatické identifikace jako je čárový kód a RFID, 

- komunikace mezi mobilními terminály a serverem probíhá online, systém tak 

poskytuje informace o skutečném stavu skladu v reálném čase, 

- základní funkce systému jsou evidence a optimalizace umístění zboží  

ve skladu, evidence atributů skladovaného zboží a optimalizace vychystávání 

zboží, 

- systém pracuje s databází MS SQL Server, pro menší instalace je možné použít  

i nezpoplatněné verze databázových strojů MS SQL Server Express,  
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- uživatelé přistupují k systému pomocí mobilního terminálu nebo na klasickém 

PC, 

- pro provoz systému je vyžadována bezdrátová síť, která zajišťuje konektivitu 

mobilních terminálů používaných pracovníky skladu a tím i přenos dat v 

reálném čase (50). 

 

Licence 

 - základ systému: příjem, výdej, přesun, inventura, mapa skladu, 

 - uživatelská licence, 

- pravidelná roční údržba a podpora zahrnující dostupnost nových verzí systému  

a možnost využití helpdesk společnosti (15% z cen modulů a uživatelských 

licencí, pro 1 rok) (50). 

 

Implementační služby 

 - Implementace softwaru, 

 - instalace, testování, konfigurace, dokumentace, 

 - školení (3dny), 

 - podpora při rozjezdu produkčního provozu (2dny), 

 - projektový management, 

 - konfigurace, interface (50). 

 

Zařízení 

- terminál s Wi-Fi, 

- jednomístná nabíjecí a komunikační základna pro terminál, 

- náhradní akumulátor pro terminál, 

 - držák pro terminál na vozík s bezpečnostním páskem, 

 - Wi-Fi router, 

 - čip 2 kB, ABS plast, 

 - tiskárna, termotransferový tisk, 

 - instalace a konfigurace tiskárny (50). 
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Servisní podmínky 

 - Standardní servisní podmínky, 

- záruční opravy HW – opravy jsou realizovány v servisním středisku v termínu  

pěti pracovních dnů, 

- telefonní linka technické podpory, v pracovních dnech v době 9-16 hodin, 

- zákaznické úpravy nastavení systému - dodatečné úpravy nastavení systému  

a programové úpravy funkčnosti systému budou kalkulovány na základě 

hodinové náročnosti, 

- údržba systému – maintenance poplatek, zaplacením pravidelného ročního 

poplatku získává zákazník přístup k novým verzím systému a možnost využití 

HelpDesk technické podpory, 

- samoobslužná podpora prostřednictvím webového rozhraní, 

- pravidelná roční údržba a podpora zahrnující dostupnost nových verzí systému  

a možnost využití helpdesk společnosti (50). 

 

3.3.5. UŽITÍ V PROVOZU 

První část návrhu, tedy přidělení paletových míst konkrétní skupině zboží  

si zajistí společnost sama využitím vlastních pracovníků. Jak již bylo zmíněno,  

viz kapitola 3.2.3. Výběr potřebného vybavení a zařízení pro zavedení přidělených 

paletových míst, nákup potřebného materiálu a vybavení zajistí mistr skladu. Samotné 

úpravy skladu provedou skladníci dle jeho instrukcí a vedení. Implementaci systému 

čárových kódů a počátky spuštění do provozu zajistí dodavatel s úzkou spoluprací 

dotčených zaměstnanců vlastní společnosti a týmu IT oddělení. 

 Po zavedení návrhů dojde ke změně některých procesů při skladovém 

hospodářství skladu, které budou popsány níže: 

 

Označení palet zboží identifikačními etiketami 

 Po dokončení výroby je zboží umístěno na paletu a zafixováno strechfólií. 

Následně je potřeba tuto paletu opatřit identifikačním štítkem v podobě SSCC etikety. 

Vedoucí distribuce obsluhuje nově implementovaný software. Zde zadá výstupy výroby 

uložené na dané paletě a vygeneruje etiketu s čárovým kódem (2 kusy). Zároveň se 

v podnikové databázi v INFOS vytvoří záznam o vyrobeném zboží. Po vytvoření etikety 
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ji Vedoucí výroby vytiskne na nové tiskárně a pracovník výroby ji ručně nalepí na již 

zafóliovanou paletu zboží. Etiketa je umístěna z přední a boční části palety zboží 

(Obrázek 17), jako tomu bylo do teď za dodržení zaužívaných umístění. V tento 

okamžik je paleta připravena k předání do skladu. Pověřený skladník opět zboží 

kontroluje, přejímá a převáží pomocí VZV do skladu, což zůstává při starém. 

  

 
Obrázek 16: Umístění etiket na paletě 

Zdroj: (42) 

 

Příjem zboží na sklad 

 Příjem je nově evidován načtením čárového kódu na etiketě přes mobilní 

terminál. Ten kód přečte a automaticky se spojí s INFOS pomocí Wi-Fi signálu, kam 

posílá informace o provedené operaci. Etiketa je načtena při ukládání palety  

do vyhraněného paletového místa. Vyhraněným paletovým místem je zde myšleno nové 

rozdělení paletových bloků podle pivovaru výroby, viz první část návrhové části práce 

kapitola 3.2. Přidělení paletových míst zboží. 

Identifikace bloků 

Při naskladnění zboží přiveze skladník pomocí VZV paletu zboží k příslušnému 

bloku (podle pivovaru). Zde pomocí ruční čtečky načte čip bloku. Tímto krokem se 

automaticky doplní informace o uložení palety do podnikové skladové databáze 

k položce příslušného zboží. Informace konkrétního zboží jsou v tuto chvíli kompletní, 

kdy celek tvoří informace z čárového kódu o zboží samotném a z čipu o umístění zboží. 

Následně skladník paletu se zbožím složí do bloku. 
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Výdej zboží ze skladu 

 Nově při tisku Povozního listu je u každé položky zboží uvedeno označení 

bloku, kde je umístěna. Toto slouží pro snadnější nalezení požadovaného zboží. Jakmile 

je paleta se zbožím identifikována, skladník pomocí mobilního terminálu sejme etiketu 

na paletě. Na displeji terminálu se mu zobrazí množství kusů zboží na paletě. Skladník 

pak na klávese terminálu ručně zadá, kolik kusů je z palety odebráno a potvrdí. Tím 

dojde k automatickému odečtu stavu zásob v podnikové databázi.  

 

3.4. ČASOVÝ RÁMEC ZAVEDENÍ NÁVRHŮ 
Při realizaci projektu je zapotřebí brát v úvahu určitý časový postup. Níže je 

zahrnut popis jednotlivých etap realizace návrhu z hlediska časového. Počátkem tohoto 

roku se nové vedení společnosti rozhodlo přijmout a následně zrealizovat nápravná 

opatření úzkých míst při evidenci skladového hospodářství svých distribučních center. 

Tato opatření ve formě zavedení systému čárových kódů budou použita nejprve  

ve skladu DC Jihlava a následně dle zvážení i celopodnikově. 

Od dubna tohoto roku bylo provedeno výběrové řízení na vhodného dodavatele. 

V průběhu dubna a počátku května společnost obdržela několik nabídek, které dále 

hodnotila. Koncem měsíce května byl dodavatel již s určitostí vybrán a byla s ním 

podepsána smlouva. Jednalo se o dodavatele ZZ s dlouholetou praxí v oboru a velmi 

dobrou pověstí. Na základě smluvního sjednání začalo bližší plánování spuštění 

realizace zavedení. V současnosti probíhá přípravná fáze. Připravují se veškeré potřebné 

podklady, plány a fyzické vybavení. Zde je již klíčová úzká spolupráce mezi 

dodavatelem a zaměstnanci skladu a IT oddělení.  

Samotná implementace je plánována na konec hlavní sezóny, čili konec září  

až začátek října. Nejprve se začne s přeskladněním skladu a tvorbě značících barevných 

pruhů. Následovat bude příprava a instalace hardwaru a softwaru. Součástí bude 

vytvoření můstků mezi softwarem dodavatele a INFOS, včetně rozšíření skladové 

databáze. Poté bude potřebné zajistit seznámení dotčených zaměstnanců s provedenými 

změnami. K tomu dojde při školení, které povede dodavatel. Jakmile jsou zaměstnanci  

i samotný systém připraveni, dojde k odzkoušení a dodatečným úpravám před ostrým 

provozem. K tomu by mělo dojít nejpozději počátkem března příštího roku. Což 

poskytuje alespoň měsíc na navyknutí, než započne opět hlavní sezóna. 
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Po ukončení hlavní sezóny v příštím roce dojde k vyhodnocení fungování 

nového systému. Na jeho základě budou stanovena případná nápravná opatření a jejich 

aplikace. Poté již může být započata příprava na zavedení v dalších skladech 

distribučních center společnosti. Plánem je do tří let zavést tento celý nový systém 

celopodnikově. 

 Pro zjednodušenou představu je níže v tabulce (Tabulka 12) uveden základní 

časový rámec zavedení obsahující nejpodstatnější milníky. 

 

 
Tabulka 12: Časový rámec zavedení návrhů 

Zdroj: Vlastní zpracování v MS Excel 

 

3.5. FINANČNÍ ZHODNOCENÍ NAVRHOVANÝCH ZMĚN 
V předchozích částech kapitoly tři byly definovány a charakterizovány jednotlivé 

sektory návrhu. Na jejich realizaci je zapotřebí vynaložit určité finanční prostředky. 

Taktéž avšak přinesou i zlepšení, což bylo jejich primárním cílem. Jednotlivé náklady  

i přínosy jsou pak dále rozepsány níže: 

 

3.5.1. NÁKLADY ZAVEDENÍ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ 

Největší položku zde bude tvořit především počáteční investice do zavedení 

systému čárových kódů. Pro její realizaci byla zvolena společnost ZZ. V současnosti již 

byla od tohoto dodavatele obdržena nabídka provedení. Na jejím základě, včetně 
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doplnění o další položky v nabídce nezahrnuté, budou vyčísleny očekávané celkové 

náklady na zavedení obou zmiňovaných návrhů. 

 Na počátku zavádění jsou očekávány vysoké vstupní investice, jak je 

vyobrazeno v tabulce níže (Tabulka 13). Tato počáteční investice bude zahrnovat 

především náklady na pořízení hardware a software vybavení, včetně nutně vynaložené 

práce. 
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Tabulka 13: Počáteční investice zavedení návrhu 

Zdroj: Vlastní zpracování v MS Excel dle (49) 

 

 V dalších letech náklady budou představovat především spotřebu materiálu na 

etikety, poplatek za obnovovací licenci a údržbu značících linek (Tabulka 14). 
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Tabulka 14: Náklady zavedení návrhu v běžném roce 

Zdroj: Vlastní zpracování v MS Excel dle (49) 

 

3.5.2. PŘÍNOSY ZAVEDENÍ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ 

Přínosy plynoucí ze zavedení návrhů jsou děleny podle finanční povahy. Zda se 

jedná o přínosy ve finanční úspoře či zisku nebo zda se jedná o přínosy nefinanční, 

například zlepšení vztahů s odběrateli i dodavateli, či spokojenost vlastních 

zaměstnanců.  

 

Finanční přínosy 

 Do skupiny finančních přínosů patří především náklady spojené s časovou 

prodlevou, kdy skladník stráví zbytečně více času hledáním uložení konkrétní položky. 

Tento náklad byl převeden na částku v podobě superhrubé mzdy skladníka. 

Předpokládaná úspora pak činí dvě člověkohodiny denně. Mezi další finanční přínosy se 

řadí snížení ztrát z důvodu prošlé expirace zboží. Zde bude lépe podchycena evidence  

o blížící se expiraci konkrétního zboží a to s časovým předstihem tří týdnů, který 

zajišťuje dostatek prostoru pro manipulaci a prioritní prodej.  
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Kvantifikace zjištěných úspor byla provedena za využití znalostní expertízy 

dvou pracovníků z oboru se snahou podat realistický pohled. U nadbytečného času 

skladníků, způsobeném hledáním položek, je předpoklad úspory asi dvou člověkohodin 

denně. Tento čas byl pak převeden na mzdové vyjádření z podnikových nákladů 

superhrubé mzdy na jednoho skladníka. Stejného postupu bylo použito pro stanovení 

výše úspor z práce přesčas v hlavní sezóně. Taktéž se postupovalo i v případě 

kvantifikování úspory času při pravidelných inventurách se změnou podílu pracovníků, 

kteří se na této aktivitě podílejí. Dvakrát ročně probíhá celopodniková inventura skladů, 

kterou provádí vybraní dva pracovníci centrály na sklad. Opět se vycházelo  

ze superhrubé mzdy těchto pracovníků a předpoklad úspory je jeden a půl 

člověkohodiny jednoho pracovníka na jednu inventuru. 

V případě snížení ztrát z důvodu prošlé expirace je očekáván pokles výskytu  

o pět procent oproti stávajícímu stavu. Při stanovení výše těchto úspor bylo vycházeno  

ze zjištěných údajů o skladových zásobách za rok 2015, viz kapitola 2.5. Skladové 

zásoby. Zjištěné množství bylo následně převedeno na finanční vyjádření za využití 

průměrné ceny za druh výrobků podle obalu. Taktéž se očekává snížení procenta vzniku 

poškozeného a rozbitého zboží v důsledku  snížení počtu manipulace s ním a to 

v hodnotě šesti procent oproti stávajícímu stavu. 

V prvním roce zavedení jsou očekávány první projevy přínosů od spuštění 

ostrého provozu, který je plánován na duben. Proto přínosy prvního roku jsou 

pokráceny o první tři měsíce, kdy přínosy generovány nebyly (Tabulka 15). 

 

 
Tabulka 15: Finanční přínosy v prvním roce zavedení návrhů 

Zdroj: Vlastní zpracování v MS Excel 
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 V dalších letech je pak očekáváno generování finančních příjmů již po celý rok  

(Tabulka 16).  

 

 
Tabulka 16: Přínosy zavedení návrhu v běžném roce 

Zdroj: Vlastní zpracování v MS Excel 

 

Nefinanční přínosy 

Z pohledu nefinančních přínosů pro společnost zavedení návrhů představuje: 

  - zvýšení přehledu zboží s končící expirací, 

 - zvýšení přehledu o zboží a jeho umístění, 

- dodržení SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A 

RADY 2011/91/EU  

pro sledování šarží potravinářského zboží, 

- příprava na budoucí možnost automatizace, 

- snížení vlivu lidského činitele. 

 

3.5.3. ZHODNOCENÍ NÁVRATNOSTI ZAVEDENÍ NÁVRHŮ 

Celkové počáteční náklady byly kalkulovány na Kč 957 082,5- za roky 2017 a 

2018.  V dalších letech celkové udržovací náklady budou kolem Kč 59 333,--. Naopak 

finanční úspory plynoucí od ostrého provozu v roce 2018 jsou očekávány ve výši Kč 

174 891,-- a v dalších letech potom Kč 233 188,--.  

Na základě těchto propočtů je očekávaná doba návratnosti v roce 2023. Čili již  

za sedm let může společnost očekávat návrat prostředků, které do zavedení vložila. 

Dokonce je předpoklad úspory v podobě čistých necelých Kč 24 000,--. 
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V tomto skladě DC Jihlava je očekávána delší doba návratnosti, jelikož se jedná  

o pilotní projekt před zavedením do ostatních DC společnosti, kde již návratnost bude 

kratší. S tím jsou spojeny i vyšší očekávané vstupní náklady, než tomu bude v dalších 

skladech, jelikož je zde započteno pořízení softwaru. Ten se nakoupí jednorázově  

a při dalším rozšíření v rámci společnosti bude potřeba pouze dokoupit licence.  
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ZÁVĚR 
 Diplomová práce se věnovala problematice skladových procesů, které působí 

jako podpora hlavního transformačního procesu společnosti. Zpracování proběhlo 

v podmínkách skladu distribučního centra Jihlava společnosti Pivovary Lobkowicz 

Group, a.s. Tato společnost se zabývá výrobou a prodejem pivovarnických nápojů  

a nealko limonád.  

 Hlavním cílem této diplomové práce na téma „Studie skladového hospodářství 

distribučního centra vybrané společnosti“, dle zadání v kapitole Cíle práce, metody  

a postupy zpracování, bylo na základě analýzy současného stavu skladového 

hospodářství distribučního centra Jihlava identifikovat úzká místa a potenciál v oblasti 

evidence skladových zásob pro zlepšení a vytvoření konkrétních návrhů, jejichž 

implementace do skladu distribučního centra Jihlava přinese pozitivní efekt a to jak 

z finančních tak i nefinančních hledisek.  

 Diplomová práce byla rozdělena do tří částí. První se zabývala zpracováním 

teoretických východisek, které sloužili jako podklad pro části další. Byly zde vytyčeny 

pojmy související s logistikou, zásobami, řízením zásob, skladováním, logistickými 

technologiemi a procesním řízením. 

 Následovala analytická část kdy nejprve pro komplexní porozumění specifikám 

prostředí společnosti Pivovary Lobkowicz Group, a.s. byla tato společnost představena. 

Jedná se o pivovarnický koncern vlastnící sedm pivovarů napříč Českou republikou. 

Hlavním úkolem pivovarů je výsledný produkt vyrábět, Pivovary Lobkowicz Group, 

a.s. pak tyto výrobky realizují na trhu, dochází tak k přeprodeji mezi výrobou a skladem 

hotových výrobků. Sklady hotových výrobků jsou v tomto případě distribuční centra, 

jichž společnost v současnosti vede devět. Jedním z těchto distribučních center je právě 

distribuční centrum Jihlava, na jehož skladové hospodářství se tato diplomová práce 

zaměřuje.  

Větší podíl analytické části byl věnován podrobnému zaznamenání procesů 

spojených se skladovým hospodářstvím vybraného skladu. Výsledkem bylo dílčí 

splnění cíle, kdy došlo k identifikaci užívané formy evidence skladových zásob, 

návaznosti procesů mezi výrobou a příjmem zboží na sklad, kolik a jakých skladových 

zásob je drženo. Na základě této identifikace byla zjištěna úzká místa při nakládání se 

skladovými zásobami. 
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Mezi zjištěná úzká místa patřily především časové ztráty při nakládání se 

zbožím, které jsou způsobovány z nepřehlednosti skladových prostor, kdy skladníci 

plýtvají časem při hledání konkrétních skladových položek. Dále se jedná o vznik 

nesprávností mezi realitou a evidencí, neboli kolik a čeho bylo 

naskladněno/vyskladněno a kam uloženo, kdy hlavní roli hraje působení lidského 

činitele. S tím souvisí i neexistence užití centralizovaného systému evidence, krom užití 

norem HACCP, pro přesné uložení zboží ve skladu. V neposlední řadě se jedná  

o informační podporu pro zajištění sledování šarží a dat spotřeby.  

Na základě zjištěných nedostatků a požadavků společnosti v dané oblasti byla 

navrhnuta nápravná opatření, která jsou jednou z možných variant jak dosáhnout 

hlavního cíle práce. První část návrhu se týkala přidělení paletových míst konkrétní 

skupině výrobků a to dle pivovaru jejich výroby. Každá skupina bude mít podle podílu 

na využití paletových míst přiděleny paletové bloky a svou specifickou barvu ve formě 

vodících linií na podlaze skladu. Součástí bude i přidělení označení každému bloku 

paletových míst. Veškeré naskladněné zboží tak bude mít přesně specifikováno,  

ve kterém bloku paletových míst má být uloženo.  

 Druhá část návrhu se zaměřovala na implementaci systému čárových kódů jako 

formě evidence skladových zásob a jejich pohybů. Každá paleta zboží bude opatřena 

štítkem nesoucím čárový kód. Tyto štítky budou v současnosti sloužit pouze pro 

vnitropodnikové užití. Pracovníci skladu budou mít nově k dispozici ruční terminály pro 

jejich čtení. Při jakémkoliv skladovém pohybu zboží bude těmito terminály naskenován 

čárový kód dané palety a případně ručně na terminálu doplněno množství kusů zboží, 

jehož se skladový pohyb týká. Přečtené informace budou pomocí Wi-Fi signálu poslány 

do podnikového informačního softwaru INFOS, kde je spravována podniková databáze 

skladového hospodářství. Nově by bylo evidováno ke každému zboží i číslo čárového 

kódu, šarže a datum expirace. V INFOS v modulu skladového hospodářství dojde taktéž 

ke změnám ve formě signalizace o blížící se době expirace konkrétního zboží. Součástí 

zavedení systému čárových kódů bude i označení každého bloku paletových míst 

čipem, který bude sloužit pro informační identifikaci přesného uložení naskladněného 

zboží. 
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Realizace těchto návrhů povede ve společnosti ke snížení časové náročnosti  

při manipulaci se skladovými zásobami, snížení počtu expirovaného zboží a tím i ztrát 

z neprodejného zboží, snížení počtu manipulace se zásobami a tím snížení možnosti 

rozbití zboží, zvýšení přehledu o zboží a jeho umístění a snížení vlivu lidského činitele. 

Dále bude možné lépe a rychleji uspokojovat požadavky vnitřních i vnějších zákazníků, 

čímž se zvýší konkurenceschopnost společnosti a dosáhne se jeho stabilnějšího 

postavení na trhu. 

Zavedení těchto návrhů je jedním ze základních kroků pro budoucí přechod  

na plně automatizovaný provoz skladů. V nejbližších letech je očekáváno stále větší 

zaměření se na stále efektivnější řízení skladového hospodářství. Jedním z možných 

budoucích směrů je ve skladech distribučních center společnosti Pivovary Lobkowicz 

Group, a.s. je zavedení RFID automatické brány na vstupu skladových položek  

do skladu a zavedení automatického pořadače pro pohyby se skladovými zásobami 

uvnitř skladu.  
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Příloha 3 - Explanace grafického znázornění v Aris 
Toto značení je využito v programu ARIS pro vyobrazení procesů: 

 - tento obrazec značí počáteční, přechodnou nebo konečnou událost, 

 - tento obrazec znázorňuje aktivitu nebo činnost, která je prováděna, 

 - tento obrazec značí pracovní pozici, která provádí danou činnost, 

 - tento obrazec vystihuje organizační jednotku, která provádí danou aktivitu, 

 - tento obrazec značí informační technologii, která je k dané činnosti 

využívána nebo činnost provádí, 

 - tento obrazec značí dokument, který je k dané činnosti zapotřebí nebo 

v dané činnosti vzniká, 

 - tento obrazec značí další entity, které nejsou jinak vyobrazeny, například 

stroj, 

 - tento obrazec značí spojení „A“, kdy dvě a více linií činností mohou působit 

samostatně, se spojují nebo naopak jedna linie se rozvětvuje, 

 - tento obrazec značí spojení „Buď-Anebo“, kdy dvě a více linií činností se 

spojují nebo rozdělují za podmínky, kde se volí působení mezi jednou nebo 

druhou, nikdy společně. 
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