
 



  



 



ABSTRAKT 
Diplomová práce se věnuje problematice řízení v oblasti obalového hospodářství. 

V první části vysvětluje obecné pojmy týkající se logistiky, zásob a obalového 

hospodářství. Za pomocí metod využívaných v logistice bude následně provedena 

analýza současného stavu a z ní odvozeny problematické oblasti. V poslední části bude 

navržen vhodný koncept řízení, který bude předcházet a eliminovat problémy spojené 

s obalovým hospodářstvím.  

 

ABSTRACT 
This diploma thesis deals with the isssue of packaging management. At the first it 

explains the general concepts of the logistics, stock and packaging management. Using 

methods employed in logistics, the analysis will examine the current situation and its 

related problem areas. In the last part, there will be designed management concept that 

would prevent and eliminate the problems with packaging management.  
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ÚVOD 

Řízení a optimalizace obalového hospodářství je nedílnou součástí logistického řetězce, 

jež by v dnešní době měl být nedílnou součástí vedení každé společnosti. V současné 

turbulentní době, kdy se na trhu společnosti setkávají s velice silnou konkurencí je 

třeba, aby se podnik snažil neustále optimalizovat své činnosti napříč celým podnikem  

a nalézat úspory, a to především uvnitř podniku. Obalové hospodářství ve 

výrobním podniku spadá do řízení zásob, které jsou jedním z primárních nástrojů 

k dosažení vyšší efektivnosti podniku.  

 

Špatné řízení a držení nadbytečného množství obalového materiálu představuje pro 

společnost vysokou finanční zátěž, a to v podobě kapitálu, který by podnik mohl 

efektivně využít ke svému rozvoji. Toto hledisko může významně ovlivnit rentabilitu 

podniku a nalezení správného způsobu řízení obalového materiálu může mít na 

rentabilitu velice pozitivní vliv.  

 

V teoretické části se autorka nejdříve zaměřuje na obecnou charakteristiku pojmu 

logistika, dále vymezuje klíčové činnosti logistiky a v neposlední řadě seznamuje 

čtenáře s obalovým hospodářstvím.  

 

Analytická část se zabývá představením společnosti IMI Precision Engineering s.r.o., 

analýzou současného stavu obalového materiálu a také popisem jednotlivých problémů 

týkající se obalového materiálu. 

 

V poslední části je představen návrh na optimalizaci a řízení obalového hospodářství ve 

výrobním podniku tak, aby se dosáhlo finančních úspor a nalezl se správný a efektivní 

způsob řízení.  
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CÍLE PRÁCE 

V současné době se společnost IMI Precision Engeneering, s.r.o. potýká s problémem 

týkající se nevhodného řízení obalového hospodářství. V důsledku nesprávného řízení 

dochází ke zvyšování nákladů na obalové materiály, což má dopad na zvyšování 

celkových nákladů na zásoby výrobního závodu v Modřicích. 

 

Hlavním cílem práce je návrh koncepce řízení obalového materiálu do konce 

kalendářního roku 2016, který bude v souladu s požadavky podniku a bude vést 

k zpřehlednění, automatizaci a snížení nákladů na obalové hospodářství.  

 

Toho bude dosaženo na základě pozorování, shromažďování a vyhodnocování dat 

poskytnutých společností IMI Precision Engeneering, s.r.o. v Modřicích. Na základě 

analýz současného stavu obalových materiálů a nalezení příčin jejich nevhodného řízení 

bude navržen nový koncept řízení obalového konta strojírenského závodu.  

 

Mezi dílčí cíle vedoucí k dosažení hlavního cíle lze začlenit: 

 

- Správné zpracování zjištěných dat a dat poskytnutých podnikem. 

- Analýzu obalového materiálu. 

- Tvorbu ABC/XYZ analýzy. 

- Vyhodnocení a návrh řízení obalového materiálu dle vytvořených analýz. 

 

Postupy a metody zpracování 

Základním kamenem pro zpracování závěrečné diplomové práce bylo shromáždění 

adekvátních informací a dat za pomocí intranetových databází společnosti, pozorování  

a spolupráce s vedoucím oddělení logistiky. Zmíněný sběr informací byl realizován za 

pomocí empirických metod, kterými byly například dotazování a pozorování.  

 

Zjištěné informace a data jsou následně zpracována za pomocí analýz a na základě 

analýz vyhodnocena, k čemuž autorka využila metody tvůrčího myšlení, nejčastěji 

brainstorming s vedoucím oddělení logistiky a s pracovníky ve skladu. Různé pohledy 



12 

 

od různých zaměstnanců pomohly autorce zachytit mnoho aspektů a zvýšit tak potenciál 

úspěchu návrhového řešení.  

 

Pro zpracování a správné vyhodnocení získaných dat bylo využito několika druhů 

analýz. Tyto analýzy byly důležité pro definování jednotlivých druhů a spotřeby 

obalových materiálů a také zjištění problematických míst, které bylo nutno eliminovat.  

 

Následným krokem bylo navržení správného uspořádání a řízení obalového materiálu. 

Autorkou stanovené uspořádání a řízení za pomocí KANBANOVÉHO systému bylo 

navrženo pro zefektivnění nejen z nákladového, ale také funkčního hlediska.  

 

Závěr práce autorka věnovala vyhodnocení, konkrétně zdali bylo dosaženo stanovených 

cílů závěrečné práce. Vyhodnocení bylo provedeno na základě výchozího a současného 

stavu ve společnosti.  
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

1.1 Logistika 

Logistika je v dnešní době velice významná disciplína, a to nejen v oblasti výroby, ale 

také v oblasti obchodního podnikání. „Logistiku si lze představit jako posloupnost 

činností zahrnujících řízení a vlastní realizaci pohybu a skladování materiálů, 

polotovarů a finálních výrobků“ (Gros, 1993, s.1). Počínaje vývojem, nákupem a konče 

výrobou a následnou distribucí až k zákazníkovi dle jeho objednávky tak, aby byly 

splněny všechny požadavky trhu při snaze o co nejnižší náklady a minimální kapitálové 

výdaje (Sixta, Žižka, 2009). 

Primárním cílem logistiky je optimálně uspokojit potřeby svých zákazníků. Zákazník 

hraje nejdůležitější roli v rámci celého logistického řetězce (Horáková, Kubát, 1998). 

Od zákazníka vychází veškeré informace týkající se požadavků na zabezpečení 

požadovaného zboží i ostatních služeb. U samotného zákazníka také končí celý složitý 

logistický řetězec, který slouží k zabezpečení pohybu materiálu a zároveň také zboží 

(Řezáč, 2010). 

1.2 Poslání logistiky 

Tato disciplína se nepodílí přímo na procesu tvorby produktu, ale slouží k zajištění 

dostupnosti produktu na trhu, s čímž neodmyslitelně souvisí úkoly, které literatura 

označuje jako 7S. 

 

 Struktura 7S:  

- Správné zboží/služba, 

- ve správném množství, 

- ve správné kvalitě, 

- na správném místě, 

- ve správném okamžiku, 

- u správného zákazníka, 

- za správnou cenu (Bartošek, 2014). 
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1.3 Dělení logistiky 

Dělení logistiky má mnoho podob lišící se dle literárních pramenů. Autorka si zvolila 

následující rozčlenění této disciplíny: 

 

 

Makrologistika věnuje pozornost celému logistickému řetězci, počínaje těžbou surovin 

a konče dodáním hotového produktu zákazníkovi.  

Mikrologistika bere v potaz veškeré činnosti spadající do jednoho určitého podniku 

nebo do jeho části. Dále ji z hlediska dělení můžeme rozčlenit na logistiku zásobování, 

vnitropodnikovou logistiku a logistiku distribuční.  

1.4 Cíle logistiky 

Logistické cíle musí být v souladu s cíli podniku, to znamená, že primárním cílem 

logistiky je uspokojení potřeb zákazníků. Důležité je tedy zajištění správného zboží, 

které se ve správný čas dostane ke správnému zákazníkovi (Sixta, Mačát, 2005). 

Vnější cíle logistiky zajišťují uspokojení potřeb zákazníka. Do těchto cílů spadá 

zvyšování celkového objemu prodeje, zkracování dob dodání produktů, zlepšování 

úplnosti dodávek a pružnosti logistických služeb (Sixta, Mačát, 2005). 

Vnitřní cíle zajišťují minimalizaci nákladů spojených s manipulací a skladováním 

zásob, náklady vázaných v zásobách a v neposlední řadě ve výrobě (Horáková, Kubát, 

1998). 

Složka výkonová slouží k zajištění optimální úrovni služeb. Zde jsou zahrnuty činnosti: 

příprava materiálu, polotovarů, nakupovaných dílů, hotových výrobků, které slouží jako 

vstupy do výroby a transformačním procesem se z nich stanou požadované výstupy 

 

Obrázek 1: Nejjednodušší dělení logistiky (zdroj: Sixta, Žižka, 2009) 
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podniku. Tyto výstupy mají přidanou hodnotu a musí splňovat podmínky – ve správném 

množství, ve správné kvalitě, za správnou cenu na správném místě.  

Ekonomická složka se stará o splnění výkonové složky na patřičné úrovni za 

minimálních nákladů (Horáková, Kubát, 1998).  

1.5 Klíčové logistické činnosti 

Činnostmi, které logistika zabezpečuje:   

- Zákaznický servis, 

- prognózování a plánování poptávky, 

- řízení a optimalizace skladových zásob, 

- logistická komunikace, 

- manipulace s materiálem, 

- vyřizování a sledování objednávek, 

- balení, 

- podpora servisu a náhradní díly, 

- rozmístění výroby a skladování, 

- nákup/pořizování, 

- manipulace s reklamovaným zbožím, 

- doprava a přeprava materiálu, hotových výrobků, 

- zpětná logistika, 

- způsob skladování (Lambert, Stock, Ellram, 2000). 

1.5.1 Zákaznický servis 

Zákaznický servis je součástí výstupního logistického systému probíhající mezi 

nakupujícím, prodávajícím a zákazníkem, jehož výstupem je přidaná hodnota výrobků 

či služeb. Tato přidaná hodnota tvoří předmět směny. Hlavní filosofií tohoto servisu je 

orientace na samotného zákazníka, kde nám jde především o uspokojení jeho potřeb. 

Důležitou součástí je moderní pojem Customer Relationship Management, který se 

v rámci marketingové strategie snaží o důkladnější poznání zákazníka (Stehlík, Kapoun, 

2008). 

1.5.2 Plánování poptávky  

Důležitou součástí logistického rozhodování je prognózování budoucnosti. Tyto 

prognózy jsou různé dle daných částí podniku. Marketingové prognózy se zabývají tím, 
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co poptávají zákazníci daného trhu, výroba se řídí marketingovou koncepcí a stavem 

zásob (Christopher, 2000). Logistika se zaměřuje na plánování objednávek od 

dodavatelů a snaží se propojit tyto procesy až po distribuci na jednotlivé trhy, proto je 

nutností, aby byla brána v úvahu napříč celým podnikem (Lambert, Stock, Ellram, 

2000). 

1.5.3 Řízení stavu zásob 

Zajišťuje jak hmotné, tak nehmotné výrobní činitele nutné k zajištění činnosti podniku. 

Zásoby mají jak pozitivní, tak negativní vliv na podnik. Negativní hledisko spočívá 

v tom, že váží kapitál, spotřebovávají prostředky a práci, nesou s sebou vysoké riziko 

znehodnocení, nepoužitelnosti a zároveň neprodejnosti. Pozitivními hledisky na druhou 

stranu jsou to, že řeší časový, místní, kapacitní i sortimentní nesoulad mezi výrobním 

procesem a spotřebou. Jejich velice významným přínosem je zajišťování plynulého 

chodu výrobního procesu a krytí různorodých nepředvídaných výkyvů (Drahotský, 

Řezníček, 2003). 

1.5.4 Logistická komunikace 

Komunikace se stala nedílnou součástí konkurenční výhody moderních podniků. 

Logistika je v rámci komunikace klíčovou funkcí, která se dotýká široké řady funkcí  

a organizačních jednotek. Důležité komunikační propojení musí logistika zajistit 

z hlediska komunikace s: dodavateli, jednotlivými odděleními uvnitř podniku, ale také 

se samotnými logistickými aktivitami a články logistického řetězce. Důležité je 

uvědomění, že komunikace je klíč k efektivnímu fungování jakéhokoliv systému 

v podniku a má obrovský dopad na dosahování cílů podniku (Lambert, Stock, Ellram, 

2005). 

1.5.5 Manipulace s materiálem 

Tato manipulace se zabývá pohybem surového materiálu, zásob ve výrobě a hotových 

výrobků v rámci výrobního procesu či ve skladových prostorách společnosti. Tento 

způsob manipulace nikterak nezvyšuje hodnotu výrobků, ba naopak zvyšuje spotřebu 

nákladů, které chce podnik eliminovat. Proto se realizuje snaha minimalizovat 

vzdálenosti přeprav materiálu z pracoviště na pracoviště, dále se minimalizují zásoby  

a snahou je také eliminace rizik spojených s manipulací (Pernica, 2004). 
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1.5.6 Vyřizování objednávek 

Jedná se o podnikový systém, který zajišťuje proces přijímání objednávek od zákazníka, 

přes jejich kontrolu, komunikaci se zákazníkem až po vyřízení objednávek  

a dostupnosti zboží v podniku. Tato oblast je v dnešním moderním světě často 

automatizovaná. Většina moderních a vyspělých společností v dnešní době přechází 

k inovačním metodám vyřizování objednávek, které známe pod pojmem Electronic 

Data Interchange, ve zkratce EDI (Gála, Pour, Toman, 2006). 

1.5.7 Balení  

Balení spadající do klíčových logistických činností bude podrobně popsána v kapitole 

1.6 

1.5.8 Podpora servisu a náhradní díly 

Podpora servisu a náhradní díly je charakterizována servisem produktů, dodávkami 

náhradních dílů, uskladněním náhradních dílů a reklamací vadných produktů. V této 

oblasti je především důležité se zaměřit na pohyb od zákazníka směrem k samotnému 

podniku, kdy náklady na manipulaci mohou být až několikanásobně větší než při řízení 

pohybu od podniku k zákazníkovi.  

1.5.9 Rozhodnutí o místě výroby a skladování 

Stanovení lokace místa výroby a skladování je jedním ze strategických rozhodování 

podniku. Tato rozhodnutí mají vliv nejen na náklady spojené s dopravou materiálu do 

společnosti, ale také na náklady dopravy hotových výrobků ke koncovým zákazníkům. 

Samozřejmě tyto rozhodnutí jsou ovlivňovány určitými aspekty, kterými jsou: 

rozmístění zákazníků, dodavatelů, dostupnost potřebných dopravních služeb, dostupnost 

pracovní síly a podobně (Lambert, Stock, Ellram, 2005). 

1.5.10 Nákup/pořizování 

Nákup spojený se zbožím a službami z externích zdrojů hraje čím dál významnější roli, 

a to především ve výrobních podnicích. S tímto procesem jsou spojeny činnosti jako je 

výběr dodavatelů, vyhodnocení jednotlivých dodavatelů, jednání o ceně a jednacích 

podmínkách. V rámci dlouhodobých strategických cílů společnosti by se podniky měli 

soustředit na dlouhodobá partnerství se svými dodavateli, která mohou mít vliv na 

konkurenční výhodu podniku (Pernica, 2004).  
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1.5.11 Manipulace s reklamovaným zbožím 

Každý zákazník má právo k navrácení produktu, těchto důvodů může být více například 

nastane funkční problém nebo zákazník změní názor a zboží chce do 14 dnů od doby 

koupě vrátit. Vrácení zboží je velice náročný a složitý proces, protože podniky jsou 

zvyklé přepravovat zboží směrem k zákazníkovi, avšak zpětný tok je logisticky 

náročnější a nese s sebou vysoké náklady. 

1.5.12 Zpětná logistika 

Pojem spojený s opětovným využitím materiálu nebo výrobků. V podstatě se jedná  

o proces plánovaní, implementování a řízení toku materiálu, nedokončené výroby  

a hotových výrobků z bodu spotřebovávání do bodu opětovného využití, přepracování 

či úplné a řádné likvidaci.  

1.5.13 Doprava a přeprava 

Do tohoto bodu spadá: přesun materiálu, zboží a produktů z výrobního do spotřebního 

místa, jedná se o významnou logistickou činnost představující největší nákladovou 

položku. Zajištění přepravy představuje následující kroky: výběr způsoby přepravy – 

letecká, železniční, vodní, automobilová, výběr trasy pro přepravu, zajištění dodržení 

předpisů země, kde je doprava realizována, výběr vhodného dopravce (Lambert, Stock, 

Ellram, 2005). 

1.5.14 Způsob skladování 

Skladování umožňuje uschovávání zboží pro pozdější potřebu a tvoří tak spojovací most 

mezi výrobci a zákazníky. Hlavním cílem skladování je mít připraveno zboží pro další 

spotřebu, tak aby byly efektivně uspokojeny požadavky zákazníka (Štůsek, 2007).  

1.6 Pasivní prvky logistických systémů 

Do pasivních prvků řadíme materiál, přepravní prostředky, obaly, odpady a také 

informace. Pod názvem pasivní prvky si můžeme představit manipulovatelné, 

přepravované či skladovatelné, jednotky i zásilky. Cílem manipulačních, přepravních  

a dalších operací, jež musí dané pasivní prvky konat, je překonat určitý prostor a čas. 

Tok těchto pasivních prvků od dodavatele přes výrobce až po zákazníka se realizuje 

nejčastěji jako směna, čímž charakterizujeme pasivní prvky jako zboží.  
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Do pasivních prvků řadíme:  

- Obaly a přepravní prostředky: podmiňují pohyb vlastních výrobků, materiálu, 

pokud se přemisťování těchto obalů a přepravních prostředků z místa na místo 

realizuje samostatně. 

- Odpad: vzniká při výrobě, spotřebě výrobků a jejich distribuci. 

- Informace: provází a následují pohyb surovin, materiálu, dílů a výrobků.  

Všechny pohyby pasivních prvků v celém logistickém řetězci jsou vykonávány pomocí 

aktivních prvků, pod kterými si můžeme představit různé technické prostředky  

a zařízení ovládané a řízené obslužným personálem.  

1.6.1 Manipulační jednotky 

Manipulační jednotka – jedná se o jakékoliv množství materiálu, které tvoří celkovou 

jednotku schopnou manipulace, aniž by bylo nutné ji dále upravovat. S manipulační 

jednotkou je manipulováno jako s jedním kusem. Přepravní jednotkou je 

charakterizováno množství materiálu, které je možno přepravovat bez dodatečných 

úprav. Přepravní prostředek je každý technický prostředek tvořící manipulační nebo 

přepravní jednotku a usnadňuje přepravu nebo manipulaci. 

1.6.2 Přepravní prostředky 

Do přepravních prostředků řadíme: 

- Ukládací bedny a přepravky, 

- palety, 

- rollcontainery, 

- přepravníky, 

- kontejnery,  

- výměnné nástavby. 

Do základních manipulačních jednotek určené pro skladování materiálu a pro 

mezioperační manipulaci řadíme ukládací bedny, které jsou přepravními prostředky.  

Přepravky jsou na stejné úrovni jako ukládací bedny, ale jsou určeny k rozvozu 

materiálu. Tento typ beden je uzpůsoben k ruční manipulaci, ale může být s nimi 

manipulováno i mechanicky či automaticky za pomoci válečkových či kuličkových 

dopravníků. Aby byla umožněna jednoduchá manipulace jsou ukládací bedny 

opatřovány takzvanými rámečky určené pro štítky s identifikačními údaji  

o přepravovaném materiálu.  
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Ukládací bedny i přepravky rozlišujeme ve čtyřech druzích: 

- rovné, 

- zkosené, 

- vkládací, 

- zásuvkové. 

Přepravky jsou využívány při rozvozu k přepravným, ložným, ale i k operacím 

předcházejícím rozvozu nebo po něm navazující, to znamení mezioperační manipulace, 

skladové a kompletační operace.  

Palety jsou prostředky určené k přepravě s určením pro mezioperační manipulaci, 

skladové operace, ložné operace a mezi objektovou a externí přepravu v celém rozsahu 

logistických řetězců. Palety jsou velice vhodné k vidlicovému způsobu manipulace, 

které se dají realizovat za pomoci nízkozdvižných a vysokozdvižných vozíků. Palety lze 

stohovat či ukládat do regálů. Samozřejmě materiály, ze kterých mohou být palety 

vyrobeny jsou různé, například dřevo, plast a další.  

V dnešní době se poukazuje na výhodné využívání plastových palet, kdy se oproti 

dřevěným paletám poukazuje na tyto výhody:  

- nižší náklady než u dřevěných palet (palety dražší, ale výhodou je delší životnost 

a šetrnější způsob uskladnění přepravovaného zboží), 

- vyšší bezpečnost, 

- neměnná hmotnost palety. 

Obrázek 2: přepravky (zdroj: Webové stránky UNIPAL, 2017) 
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Většinou se jedná o vratné přepravní prostředky, výjimečně se může jednat o nevratný 

způsob provedení.  

Dle provedení rozlišujeme palety: 

- prosté, 

- sloupkové, 

- ohradové, 

- skříňkové, 

- speciální. 

 

Nejčastěji se v Evropských zemích využívají k přepravě dřevěné palety, které jsou 

vratné a jejich rozměry činí 800 x 1200 mm.  Rozměry palet i jejich nosnost jsou 

určovány ISO normami.  

 

Obrázek 3: Paleta prostá (zdroj: vlastní zpracování) 
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Palety ohradové jsou využívány pro přepravu ve skupinových obalech či k přepravě 

nebalených materiálů, které by se jen těžko přepravovaly na paletách prostých.  

 

Speciální palety jsou využívány k přepravě především v automobilovém průmyslu. Tyto 

palety jsou speciálně vyráběny dle požadavků zákazníka. 

Obrázek 5: Speciální paleta (zdroj: Webové stránky Pospíšil, 2017) 

Obrázek 4: Ohradová paleta (zdroj: vlastní zpracování) 
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Paletové jednotky jsou jednou z možností, jak podstatně ušetřit na provozních 

nákladech a to především: 

- snížením celkového počtu dopravních a skladovacích operací, zároveň při 

zkrácení jejich doby, 

- lepším způsobem využití skladových ploch, 

- zvýšením rychlostí obrátky skladovaného zboží,  

- úsporou energie a dalších. 

 

Rollcontainery 

Prostředky určeny k přepravě, které jsou opatřeny čtyřkolovými podvozky. Jsou 

vyhovujícími prostředky pro mezioperační operace a mezi objektovou a externí 

přepravu, kde nelze užít palet. Tyto kontejnery se uplatňují v oblasti, kde je realizována 

distribuce kusových zásilek. Konstrukce mohou být různorodé: 

- Mřížkové,  

- Drátěné, plnostěnné, 

- Speciální dle konkrétních požadavků odběratelů. 

Průměrné rozměry rollcontainerů jsou 600 x 800 mm, výška 1500 mm, nosnost se 

pohybuje okolo 500 kg. Kontejnery řadíme mezi přepravní prostředky takzvané trvalé 

povahy, jsou dostatečně pevní a lze je užívat opakovaně. Jejich konstrukce je 

uzpůsobena tak, aby byla přeprava co nejvíce jednoduchá. Objem by měl být větší než  

1 m³.  

Mezi výhody užívání rollconteinerů patří především: 

- zjednodušení namáhavé práce pro pracovníky při ložných manipulacích, 

- zkrácení časů ložných operací,  

- úspora v rámci pracovních sil při manipulaci s přepravovaným zbožím, 

- velice dobrá ochrana zboží před případným poškozením, popřípadě ztrátou, 

- úspora nákladů na obaly, 

- možnost využít jako dočasné skladovací prostory (Sixta, Mačát, 2005). 

Balení produktů bylo uvedeno jako jedna z klíčových činností logistického řetězce. Tato 

činnost má významný vliv na skladování a manipulaci s určitým materiálem, čímž tedy 

přímým způsobem ovlivňuje skladovou výkonnost i efektivnost. Je-li obal vhodně 

navržen lze ušetřit náklady, zlepšit manipulaci, zvýšit úroveň zákaznického servisu.   
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1.6.3 Funkce balení  

Logistickými funkcemi balení jsou: 

1. Uzavření výrobku 

Nežli začneme výrobek přesouvat z jednoho místa na druhé, je nutno ho do 

něčeho umístit a uzavřít. Dojde-li k poškození obalu, může dojít k samotnému 

poškození či ztrátě výrobku. Pokud by se jednalo o nebezpečný materiál, mohlo 

by dojít k ohrožení okolního prostředí či k znečistění životního prostředí. 

2. Ochranná funkce obalu 

Na výrobek mohou mít vliv vnější vlivy a v důsledku jejich působení by mohlo 

dojít k samotnému poškození produktu. Do vnějších vlivů zahrnujeme například 

vlhkost, prach a podobně. 

3. Rozdělení 

Výstupy průmyslové výroby je nutno zmenšit na takzvanou spotřebitelskou 

velikost, to znamená rozdělení hromadných výstupů z výroby na menší 

množství, která jsou pro spotřebitele přijatelnější.  

4. Sdružení velikostí  

Sjednocení velikostí jednotlivých přepravovaných jednotek. Je nutností sdružit 

primární balení do baleních sekundárních. Sekundární balení mají jednotnou 

velikost, to znamená například uložení jednotlivých zabalených produktů do 

kartonových krabic standardních rozměrů. Dále jsou potom tyto sekundární 

balení zabaleny na paletu, která se naloží například na kontejner. Tento postup 

balení minimalizuje nutný počet daných manipulací se zbožím.  

5. Vhodnost použití pro spotřebitele 

Obal musí být řešen tak, aby přispíval co nejvíce k vhodnému užití výrobku, to 

znamená, že zákazník nebude vynakládat příliš mnoho času ani sil k jeho 

rozbalení (Lambert, Stock, Ellram, 2005). 

6. Manipulační funkce  

Funkce úzce související s funkcí ochrannou. Aby se jednalo o vhodnou 

manipulační funkci, musí být schopna zajistit účelnou, rychlou, a především 

bezpečnou manipulace s výrobkem. Mezi nejdůležitější vlastnosti patří hmotnost 

obalů, tvar, pevnost, odolnost proti vnějším vlivům a tak dále. V souvislosti 
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s touto funkcí je nutné zajistit i ergonomické řešení obalu, tak aby bylo možno 

s ním vhodně manipulovat.  

7. Prodejní funkce 

Důležitým hlediskem v dnešní době je také správné provedení obalu rámci 

propagace. Obal by měl být zahrnut v rámci marketingové strategii společnosti, 

kdy obal může obsahovat grafický symbol a jméno podniku. 

8. Informační funkce  

Jedná se o funkci zaměřenou primárně na finální článek logistického řetězce, 

což je finální zákazník společnosti. Zákazník má tak možnost přečíst si 

jednotlivé údaje o produktu, vyčíst jeho složení, datum výroby a podobně. 

Informační funkce není orientována pouze na zákazníka, ale slouží také pro 

identifikaci zboží v konkrétních článcích distribučních řetězců. Nedílnou 

součástí je tato funkce také u přepravy, kde je nutno označit odesílatele  

a příjemce, informace o obsahu, hmotnosti a tak dále. 

1.7 Dělení dle typu obalu 

Obaly lze rozdělit do tří skupin: 

1) Přepravní obaly 

2) Distribuční obaly 

3) Spotřebitelské obaly 

1.7.1 Přepravní obaly 

Vnější obaly, které musí být uzpůsobeny snadné a také efektivní přepravě. Stěžejním 

hlediskem je časté vystavování obalu dlouhotrvajícímu či opakovanému působení 

různorodých klimatických vlivů. Proto tedy musí být jeho konstrukce bytelnější než 

další druhy obalů. Tyto obaly jsou většinou z materiálů, jako jsou kartony, vlnité 

lepenky (vícevrstvé, nepropustné). 

1.7.2 Distribuční obaly 

Jedná se obvykle o takzvaný sdružené či skupinové obaly, tvoří takzvané mezičlánky 

vložené mezi obaly spotřebitelské a přepravní. Důležité jsou informační funkce, ty jsou 

zaměřeny na potřeby identifikace zboží v článcích distribučních řetězců, primárně ve 

skladech, při rozvozech a v prostorách prodejen. 
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1.7.3 Spotřebitelské obaly 

Tyto obaly jsou k dispozici pro jeden výrobek, sadu výrobků nebo také pro malý počet 

kusů jednotného výrobku, které jsou určeny pro konečnou spotřebu. Dominantní funkcí 

se na konci logistického řetězce stává prodejní funkce v kombinaci s funkcí informační. 

Obě tyto funkce jsou zaměřeny na finálního zákazníka.  

1.8 Systém řízení zásob: přístupy k řízení zásob a logistické 

technologie 

1.8.1 MRP systém 

MRP je zkratkou pro „Material Requirement Planning“ a do češtiny lze přeložit jako 

„Plánování požadavků na materiál“. Tento systém se původně využíval pro řízení stavu 

zásob, ale postupně byl rozšiřován a přetvářen. V současnosti se pod pojmem MRP 

skrývá nejen řízení zásob, ale také plánování a samotné řízení průběhu výroby. Tato 

metoda je hojně využívána ke snižování skladových zásob a optimalizaci objednávek 

materiálu s cílem snižování nákladů. Do těchto nákladů spadají náklady na držení 

materiálu ve skladu a náklady na eliminaci ztrát, kdy skladem nejsou k dispozici 

potřebné komponenty pro výrobu. Systém je řazen do „Push“ metod, kdy potřeba je 

stanovena dle požadavků množství na materiály. Jednotlivé požadavky materiálu jsou 

plánovaný nejen pro oddělení nákupu, ale také pro plán výroby, aby byl zajištěn plynulý 

průběh zakázky. Systém slouží k srovnávání dob výroby daných výrobků, stav zásob  

a celkových objednávek od zákazníků (Orlický, 1994). 

1.8.2 Metoda KANBAN 

Původ tohoto názvu vychází z japonských slov KAN – karta a BAN – signál. Jedná se 

o velice efektivní japonský systém dílenského řízení výroby. Kanban se řadí mezi 

jednoduché metody, které koordinují pohyb materiálu při zásobování montážních linek 

ve výrobním podniku. Užívány jsou buď standardizované bedny, anebo kontejnery se 

svou vlastní kartou. Karta na každém kontejneru či bedně obsahuje standardizovanou 

dávku potřebných dílů. Díky těmto kartám je každý zaměstnanec schopen „objednat“ 

určité potřebné množství dílů z konsignačního skladu. Systém Kanban spočívá v tom, 

že při hromadné výrobě jsou ruční sklady na místech určených k montáži naplňovány 

pouze tehdy, když jsou v určitém bodě spotřebovány. Pokud dojde k dosažení daného 

bodu, dělník montážní linky položí kanbanovou kartu na podnikem zvolené místo, jako 
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znamení pro to, že je třeba doplnit materiál. Karta poté vyvolá potřebnou poptávku na 

skladě. (Stehlík, Kapoun, 2008). 

Pro zavedení systému je nezbytné, aby byly splněné následující předpoklady: 

- Harmonizace samotného výrobního programu. 

- Dílenská organizace striktně orientovaná na materiálový tok. 

- Malé prostoje a vysoká pohotovost výrobních zařízení. 

- Co nejnižší procento zmetkovitosti. 

- Vysoká kvalifikace zaměstnanců. 

- Motivace zaměstnanců (Schulte, 1994). 

1.8.3 Analýza ABC 

Metoda vycházející z Paretovy analýzy. Paret ve své teorii došel k závěru, že 20 % 

obyvatelstva disponuje svým majetkem ve výši 80 %. Z toho tedy vychází často 

využívané pravidlo 80/20. Tato analýza slouží k rozřazování materiálových položek do 

jednotlivých skupin.  

Prvním krokem je stanovit položky, rozřadit je na základě hodnoty prodeje či dle 

hodnoty příspěvku k zisku společnosti. Také je nutno porovnat rozdíl mezi nízkými  

a vysokými objemy prodeje. Jednotlivé hranice mezi skupinami ABC jsou určeny 

společností, nebo si je určí sama osoba, která tuto analýzu tvoří (Emmett, 2008). 

Rozdělení položek do daných skupin se dělí: 

- A: velmi důležité položky, 

- B: středně významné položky, 

- C: ne příliš důležité položky (Sixta, 2009). 

1.8.4 Analýza XYZ 

Metoda doplňující analýzu ABC sloužící k rozdělení položek dle pravidelnosti spotřeby 

dílů.  

Skupiny, dle kterých jsou jednotlivé položky materiálů tříděny, jsou definovány: 

Díly X: Díly s přesnou předpovědí spotřeby, výkyvy výjimečné, skupina s plynou 

spotřebou.  

Díly Y: Středně předvídatelné díly, občasné výkyvy, skupina s částečně plynulou 

spotřebou materiálů. 

Díly Z: Nízká přesnost předvídatelnosti dílů, nepravidelné požadavky, skupina 

s náhodnou spotřebou materiálů (Pernica, 1998). 
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2 ANALÝZA PROBLÉMU 

2.1 Název, sídlo a základní údaje o podniku 

Název: IMI Precision Engeneering, s.r.o. 

Sídlo: Evropská 852 

           Modřice 

           664 42 Modřice 

 

Společnost se nachází v obchodním rejstříku zapsána pod názvem IMI International 

s.r.o., a je vedena u Krajského soudu v Českých Budějovicích.  

Výrobní závod IMI Precision Engeneering je jeden z mnoha dceřiných výrobních 

podniků spadající pod nadnárodní koncern, který nese název IMI Plc (zkratka pro 

IMI´sfluid powerdivision). Výrobní závody a divize se nachází po celém světě – Česká 

republika, USA, Německo, Švýcarsko, Brazílie, Mexiko, Čína.  

 

Podíváme-li se do historie, společnost nesla po mnoho let název Norgren, což je 

obchodní značení společnosti. Počátky se datují k minulému století a průkopníkem se 

stal Carl Norgren. V rámci růstu a strategického řízení se Norgren stal součástí globální 

podniku IMI.  

 

Výrobní závod IMI Precision Engeneering CZ v Brně byl postaven v roce 2002. 

Součástí jsou celkem dvě divize, a to automotive a neautomotive. V současné době 

podnik zaměstnává okolo 600 zaměstnanců, ale v rámci dlouhodobé strategie je 

plánováno tento počet neustále navyšovat, a to hlavně v rámci nových projektů, které 

budou v rámci tří let realizovány.  

2.2 Předmět podnikání 

IMI Precision Engeneering (dále jen IMI) nabízí širokou škálu velice kvalitních 

výrobků, které se využívají pro řízení pneumatiky a hydrauliky, patří zde například 

pohony, zařízení pro přípravu vzduchu, ventily a šroubení. Vzhledem ke kvalitě 

využívaných částí pro výrobu výrobkového portfolia se společnost Norgren řadí mezi 

velice významné dodavatele na Business-to-business trhu. 
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Závod v Modřicích se zabývá výrobou produktů pro automobilový průmysl, mezi 

hlavní produkty výroby patří: 

- elektropneumatické ventily různých variant dle požadavků zákazníků 

(například mechanické, procesní), 

- kompaktní magnety, 

- vakuová čerpadla včetně jejich příslušenství, 

- pneumatické pohony: válce,  

- cívky, 

- umělohmotné dílce k výrobě dalších samostatných celků. 

 

Jak již bylo zmíněno, produkty společnosti slouží k dalšímu zpracování, jsou tedy buď 

odeslány do sesterských společností IMI nebo jsou dodávány zákazníkům. Mezi přední 

zákazníky patří: Volvo, Scania, Iveco, Man a další (Příručka integrovaného systému, 

2016).  

2.3 Informační systém v podniku 

Ve výrobním podniku, kde probíhá mnoho různých operací, od plánování, nákup, až po 

prodej a zásobování je nutností užívat informační systém. IMI využívá systém JD 

Edwards. Jedná se o ERP systém, který propojuje veškeré informační toky spojené 

s plánováním, nákupem, výrobou, distribucí produktů ve společnosti. Pro vnitřní 

komunikaci v podniku se využívá intranet, kde jsou sdíleny a ukládány informace pro 

komunikaci mezi odděleními.  

2.4 Podnikání společnosti z hlediska jejích standardů 

Pro dodržování správného směru k dosažení jednotného cíle celého koncernu má 

společnost vytvořený program, který nese název Program IMI Way. Součástí tohoto 

programu je dohromady deset standardů, které musí každý jednotlivý závod dodržovat.  

 

1. Zdraví a bezpečnost (BOZP) 

Pro zajištění bezpečnosti na pracovištích jsou vytvořeny standardní postupy, které 

jsou přizpůsobené dle pravidel a předpisů státu. Důležitým hlediskem je uvědomění 

všech zaměstnanců, že bezpečnost je záležitostí, která se týká všech. Důležitou 



30 

 

součástí je také dodržování lidských práv dle Všeobecné deklarace lidských práv 

OSN. 

 

2. Chování na pracovišti 

Pro vzájemný soulad na pracovištích je nutno, aby spolu zaměstnanci jednali 

profesionálně a s respektem. Tyto standardy předcházejí diskriminacím, 

nedostatečné a špatné komunikaci a podporují kolektivní vyjednávání a soulad 

pracovníků.  

 

3. Boj proti úplatkům, korupci, podvodům 

Společnost má stanovené limity pro to, jak mnoho a jak často může přijímat či 

darovat dary, zábavu a podobně. Dále očekává od partnerů a dalších třetích stran, že 

budou dodržovat stejné standardy a kontrolujeme jejich dodržování.  

 

4. Střet zájmů  

Je nutností rozlišovat osobní zájmy a pracovní odpovědnosti a informovat  

o reálných střetech zájmů. Povinností každého pracovníka je vyhýbat se jakémukoli 

střetu zájmů a to jedná-li se o skutečné či možné střety. Pokud se nelze střetům 

zájmů vyhnout, musíme konkrétní střet oznámit vedení, aby mohl být následně 

přezkoumán a aby mohl podnik podniknout odpovídající kroky. 

 

5. Poctivé trhy  

Poctivá konkurence obsahuje čestné jednání a snahu být co nejlepší. Poctivou 

konkurencí společnost přináší inovaci provázanou kreativitou a využívá tak možnost 

soutěžit za rovnocenných podmínek.  

 

6. Účetnictví 

Vedení účetních knih, záznamů a účtů je prioritou podniku, účelem je zajistit 

veškeré obchodní transakce, které jsou v souladu s všeobecně uznávanými účetními 

principy.  
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7. Technické výhody 

V souladu s požadavky zákazníků jsou poskytovány výrobky vysoké kvality, kde je 

nutno využívat inovativních přístupů. Pro dodržování nejvyšších standardů využívá 

společnost dovedností a znalostí svých zaměstnanců. Nejdůležitějším hlediskem je 

tvorba technicky zdatného produktu, která má pro zákazníka přidanou hodnotu.  

 

8. Kontrola obchodu  

Technologie a služby jsou dodávány s takovým způsobem, který je v harmonii 

s kontrolními mechanismy spadající do importu a exportu. Každá země má 

konkrétní pravidla kontroly dovozu a vývozu, které mohou omezovat prodej zboží. 

Tyto pravidla je nutno dodržovat a v případě potíží se hledá nejlepší možná cesta 

řešení.  

 

9. Odpovědnost v podnikání  

Zapojení a soulad se zákazníky, je důležitým aspektem pro odpovědné podnikání. 

Naslouchání zákazníkům je jedním z nejdůležitějších bodů strategie podniku, to 

znamená, že porozumění a poznatky zákazníků nejsou brány na lehkou váhu.  

Spolupráce s dodavateli je nedílnou součástí odpovědnosti To znamená, že 

společnost udržuje poctivé vztahy při nákupu a spolupráci se svými dodavateli.  

V současné době je kladen důraz na snižování emisí, v rámci optimalizace se podnik 

snaží maximalizovat energetickou účinnost.  

 

10. Využívání zdrojů a informací společnosti 

Informace a zdroje podniku obsahují nejen fyzický majetek, ale také informace 

finančního charakteru, know-how, zásoby, IT systémy a cokoli cenného, co má 

společnost ve vlastnictví. Každý zaměstnanec musí při užívání informací či jiných 

zdrojů pečlivě zvažovat úroveň důvěrnosti a hodnoty informací či zdrojů. Striktně je 

zakázáno využívat informací a zdrojů na podporu nezákonných činností (Program 

The IMI Way, 2016). 
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2.5 Organizační struktura podniku 

Organizační struktura podniku výrobního podniku IMI Precision Engeneering s.r.o., je od svého založení organizačně uspořádána dle 

principů vycházejících z funkční organizační struktury. Zaměstnanci jsou seskupováni do daných útvarů dle pracovních úkolů, které mají 

vykonávat. V čele každého útvaru stojí vedoucí, který má k dispozici kvalifikovaný tým. Výrobní úsek je koordinován provozním 

ředitelem, který má na starost zajištění plynulého průběhu výroby produktového portfolia, napříč všemi odděleními dle obrázku číslo 6.

Obrázek 6: Organizační struktura (zdroj: vlastní zpracování dle organizační struktury společnosti IMI Precision Engeneering, s.r.o.) 
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2.6 Současný stav podniku 

V rámci analytické části diplomové práce autorka řeší problémy týkající se obalového 

materiálu. V rámci této problematiky se nejdříve zaměřila na typy obalového materiálu, 

způsob skladování obalů, chyby v dodavatelském řetězci a způsobu objednávání 

obalového materiálu. Na základě zpracování těchto informací bude poté práce zaměřena 

na řešení dané problematiky.  

2.7 Obalové materiály využívané v podniku 

Dle standardů společnosti, kdy se celý koncern zabývá otázkami životního prostředí, 

efektivnímu využívání finančních zdrojů a inovativními přístupy, se společnost 

zaměřuje na co největší využívání vícenásobně použitelných obalů. Obalové materiály, 

které hrají důležitou roli nejen z finančního hlediska, ale také v rámci dodavatelsko-

odběratelských vztahů a v rámci uskladnění v podniku jsou obsahem řešení této práce.  

Za dodržování efektivní správy toků obalového materiálu ve společnosti nese 

zodpovědnost oddělení logistiky. Toto oddělení tvoří třináct pracovníků, z čehož se 

obalovým tokům věnuje jeden pracovník. Za objednávání obalových materiálů jsou 

zodpovědní pracovníci z oddělení nákupu, kteří mají na starost objednávat správné 

množství, ve správném čase, za správnou cenu a v souladu s požadavky zákazníků. 

2.8 Dělení obalového materiálu 

Jednotlivé toky obalů lze rozdělit dle toho, kde jsou využívány. To znamená, že mohou 

být využívány na toky mezi společností IMI a jejími zákazníky, dále toky vztahující se 

přímo ke koncernu společnosti a interní toky v rámci IMI. I když by přímo zákaznické 

obaly měly sloužit jen pro externí toky, tak tomu ve skutečnosti není a výše popsané 

toky obalového materiálu se prolínají.  

2.8.1 Dle zákazníků podniku 

Způsob spolupráce je založen na dodávkách obalů přímo od zákazníka. Do IMI jsou 

dovezeny prázdné obaly, do kterých jsou umisťovány hotové výrobky určené 

k zpětnému dodání zákazníkovi. Způsob evidence zákaznických obalů je založeno na 

zaznamenání příjmu do JDE systémů, kde je zapsán počet dodaných boxů. Způsob 

odepisování je takový, že při procesu odebírání prázdných boxů do výroby musí 

skladník zaznamenat počet přesunutých obalů do stanovené tabulky Microsoft Excel. 
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Tyto údaje poté každý den zadává pracovník interní logistiky zabývající se obalovým 

materiálem do systému JDE.  

2.8.1.1 Zákaznické obaly Scania – vizuální vzhled v příloze číslo 1.  

2.8.1.2 Zákaznické obaly VOLVO – vizuální vzhled v příloze číslo 2. 

2.8.1.3 Zákaznické obaly HDM – vizuální vzhled v příloze číslo 3. 

 

2.8.2 Dle užití v podniku 

Užití pro hotové výrobky – obsahují obaly, do kterých jsou baleny hotové výrobky, 

které slouží k dalšímu zpracování pro naše zákazníky. Do těchto obalů se řadí již 

zmíněné zákaznické obaly Scania, Volvo a HDM. Tyto obaly jsou řízeny na základě 

platformy B2B – Business to Business. 

 

Obalový materiál pro hotové výrobky i výrobní komponenty v rámci koncernu 

v Modřicích – spadají zde obaly, které se užívají nejen pro převoz hotových výrobků ze 

společnosti k zákazníkovi, ale také ke skladování materiálů a polotovarů potřebných 

v IMI. 

Příkladem mohou být: 

 

1) Europalety plastové 

Jsou využívány pro skladování materiálů, hotových výrobků v rámci společnosti. 

Jejich výhodou je především, že nepodléhají opotřebením, nejsou náchylné na 

různorodé klimatické podmínky, to znamená, že je lze skladovat jak uvnitř, tak vně 

podniku. Z dlouhodobého hlediska společnost uvažuje nad častějším využíváním 

těchto palet, protože pokud by docházelo k vyšší obrátkovosti palet tyto palety by 

byly finančně výhodnější. 

 

2) Europalety dřevěné 

Počet dřevěných palet je stále vyšší než počet palet plastových, a to zejména kvůli 

nižší ceně. Slouží nejen pro manipulaci a skladování napříč celým závodem, ale také 

pro odesílání hotových výrobků zákazníkům. Na rozdíl od palet plastových nejsou 

tolik odolné, proto je jejich životnost nižší. 
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Obrázek 7: Europaleta plastová (zdroj: vlastní zpracování) 

 

 

Obrázek 8: Europaleta dřevěná (zdroj: vlastní zpracování) 
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3) Proklady pro výrobní komponenty 

K ochraně a správnému uložení dražších a křehčích materiálů se využívají proklady, 

které jsou často ukládány do KLT boxů. Tyto proklady se používají nejen pro 

surový materiál náchylnější k poškození, ale také pro hotové výrobky, které jsou 

odesílány zákazníkovi.  

 

Proklady se ve společnosti IMI dělí: 

Vratné proklady 

Jedná se o proklady, které jsou využívány v rámci koncernu, ale také mohou být 

posílány zpět dodavateli, který v nich zpětně pošle nový materiál. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nevratné proklady  

Proklady, které nejsou dále využívány a po spotřebě uloženého materiálu jsou 

určeny k recyklaci.  

Obrázek 9: Vratný proklad Dietrich (zdroj: vlastní zpracování) 

Obrázek 10: Nevratný obal (zdroj: vlastní zpracování) 
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4) KLT boxy  

Právě u těchto typů obalů dochází k problémům, kdy společnost nemá důkladnou 

evidenci o přijatých a vydaných obalových materiálech, což vykazuje nepravdivé 

údaje a může mít vliv na vázání finančních prostředků. Problémem nemusí být jen 

vázání finančních prostředků, ale může to být spojeno také s nedostatkem obalových 

materiálů. 

KLT boxy se v dnešní době hojně využívají ve výrobních podnicích, protože jsou 

skvělou alternativou pro skladování nejen polotovarů, ale také hotových výrobků. 

Na rozdíl od papírových krabic slouží k dlouhodobému užitku. Samozřejmostí je, že 

náklady na tyto obaly jsou značně vyšší, než je tomu například u krabic papírových, 

proto je nutno, aby podnik správně evidoval počet KLT v podniku i mimo něj.  

Dodavatelem KLT boxů pro společnost IMI je německá společnost Comepack 

GmbH, která zajišťuje nejen dodávání KLT boxů do společnosti, ale také jejich 

čištění. Dodací doba u KLT boxů činí 7 pracovních dní. Cena KLT boxů se liší dle 

typu boxu a čištění boxů tvoří 4 % z jejich původní hodnoty.  

 

V IMI slouží KLT pro skladování:  

a) Surového materiálu 

Surové materiály jsou dodávány od dodavatelů ve většině případů v papírových 

krabicích. Po příjmu tohoto materiálu skladníci přebalují surový materiál 

z papírových krabic do KLT boxů, boxy s materiálem jsou následně uskladněny 

dle skladovacích pravidel ve skladovém prostoru.  

b) Polotovarů  

Závod v Modřicích vyrábí polotovary, které následně slouží pro zhotovení 

hotových výrobků v rámci podniku. Aby polotovary nebyly poškozeny  

a zachovala se jejich kvalita, jsou ukládány do KLT boxů.  

c) Hotových výrobků 

V KLT boxech jsou ukládány hotové výrobky dle smluvní dohody se 

zákazníkem a následně jsou odesílány zákazníkovi.  
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2.8.2.1 KLT boxy využívané v IMI 

 

 

KLT 4314 

 

KLT 4321 

 

KLT 6421 

 

KLT 3214 

 

KLT 4328 

 

 

KLT 4329 

 

Obrázek 13: KLT 6421  

(zdroj: vlastní zpracování) 

Obrázek 14: KLT 3214  

(zdroj: vlastní zpracování) 

Obrázek 16: KLT 4329 

(zdroj: vlastní zpracování) 
Obrázek 15: KLT 4328 (zdroj: 

vlastní zpracování) 

Obrázek 11: KLT 4314  

(zdroj: vlastní zpracování) 

Obrázek 12: KLT 4321 

 (zdroj: vlastní zpracování) 
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2.9 Problémy spojené s KLT boxy 

2.9.1 Problémy na oddělení PŘIJMU a EXPORTU 

a) Za tento materiál nemá odpovědnost žádná osoba, která by řešila potřeby či 

problémy týkající se tohoto obalového materiálu.  

 

b) Nesprávný příjem KLT, kdy mohou nastat dvě situace: nedojde k příjmu KLT, 

přijmeme omylem více KLT. 

Způsob objednávání potřebných boxů nemá společnost pevně stanoven, proto 

jsou objednávány dle potřeby, které vyhodnotí buď pracovník exportu či 

pracovník ve výrobě, který nemá do čeho balit výrobky. Pokud dojde 

k objednávce, ale nedojde k jejich příjmu, není zde pracovník, který by se tímto 

hlediskem zabýval. Naopak dojde-li k objednávce a následnému příjmu více 

kusů, nežli bylo objednáno, oddělení příjmu kontaktuje nákupčí, který rozhodne 

o přijetí či zaslání KLT zpět dodavateli. 

 

c) Nesprávná fakturace při odchodu KLT boxů ze společnosti – odchází-li zboží 

k zákazníkovi v KLT boxech je nutností, aby pracovníci na oddělení exportu 

vyfakturovali správný počet boxů. Problém nastává při rozhodování, zdali se 

budou dané KLT boxy fakturovat či nikoli. V podniku totiž není jednotný proces 

fakturace či evidence pro stejné typy obalů, a to vede k chybovosti v této oblasti.  

KLT boxy jsou ve společnosti rozděleny na dvě skupiny:  

Fakturované –  jsou vyfakturovány při odesílání k zákazníkovi. 

Nefakturované – evidence KLT boxů v JDE systému, pokud dojde k odeslání 

KLT k zákazníkovi eviduje se odeslaný počet v JDE systému.   

 

d) Špatná evidence KLT – Při odesílání výrobků do jiných závodů či k zákazníkovi 

je nutné tuto skutečnost nejen zaznamenat fyzicky, ale také je nutností, aby byla 

provedena transakce v JDE systému. Pokud tomu tak není, dochází sice 

k fyzickému úbytku, ale systémový přehled není zaznamenán správně a může 

tak dojít k nesprávnému rozhodnutí při dalším objednávání těchto boxů. Dle 

systémové evidence se mohou řídit také ve výrobě, kdy systémově vidí, že pro 

jejich potřeby je dostatek boxů, ale skutečnost je odlišná. Může tak dojít 
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k situaci, kdy výrobní úsek nemá do čeho výrobky zabalit a hotové výrobky 

neodcházejí v požadovaný čas ke svému zákazníkovi.  

2.9.2 KLT nejsou skladovány dle pravidel na své venkovní lokaci 

Na externí lokaci ve venkovní části skladového prostoru dochází ke skladování 

KLT boxů, avšak obalový materiál je skladován dle rozhodnutí skladníka bez 

jasně stanovených skladovacích pravidel. V důsledku toho dochází 

k nepřehlednosti skladovaného množství. Problém nastává také v oblasti 

bezpečnosti, kdy palety s obalovým materiálem nejsou stohovány dle předpisu  

a může tak při stohování více palet na sebe dojít k jejich pádu a ohrožení zdraví 

zaměstnance. Nevhodné uspořádání autorka zobrazila na obrázku číslo 17. 

2.9.3 Nevhodná fakturace boxů 

Dalším závažným problémem jsou vysoké závazky. Autorka se zaměřila na 

závazky, které jsou v JDE systému déle než 3 měsíce a zároveň přesahují hodnot 

vyšších než 10 000 Kč. Reálně jsou tyto závazky otevřeny (jedná se o fiktivní 

závazky), které vznikají chybou v přijímacím procesu, kdy je omylem přijato 

výrazně větší množství, než bylo dodáno. Z informačního systému podniku, 

autorka stáhla data a vypočítala dle podkladů, že závazky, které jsou 

zaznamenány v systému činí 284 393 Kč. Tento problém uměle vytváří vyšší 

závazky, které podnik každoročně vykazuje a zvyšuje tak vázanost kapitálu 

společnosti, což nepřispívá k hospodárnosti podniku.  
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Tabulka 1: Přehled závazků v JDE systému (zdroj: vlastní zpracování dle JDE systému 

společnosti IMI Precision Engeneering, s.r.o.) 
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Obrázek 17: layout externí lokace (zdroj: vlastní zpracování) 

2.10 Skladování obalového materiálu v přístavku a na externích lokacích 

2.10.1 Externí lokace 

V současné době jsou ke skladování obalového materiálu využívány venkovní prostory. Obaly, které jsou odolné vůči vlhkosti  

a větrnostním podmínkám lze skladovat mimo zastřešenou plochu. Velikost plochy určené ke skladování obalového materiálu u závodu 

venku činí 115 m². Na této externí lokaci jsou v současnosti skladovány různé druhy obalových materiálů, nejsou však dodržovány 

pravidla, dle kterých by se skladníci měli řídit. Na obrázku číslo 17 autorka poukazuje za pomocí žlutého značení na obaly, které se mají na 

dané lokaci nacházet. Lze si ovšem povšimnout, že skutečnost značena světle modrou barvou je zcela odlišná.  
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Zkratka v JDE systému
Počet KLT na externí 

lokaci (ks)

Využité 

místo (m2) 
Stohování palet 

Informace 

získané

KLT 4314 KLT4314C 256 2 3 pallets - 168KLT fyzické sčítání

KLT4314-DC 728 5 3 pallets - 168KLT fyzické sčítání

KLT4314-ZF 1152 7 3 pallets - 168KLT fyzické sčítání

KLT 4315 KLT4315-MAN

KLT 6421 KLT6421C 1000 20 3 pallets- 60 KLT fyzické sčítání

KLT 4328 KLT4328-HDM

KLT4328C

KLT4328-DC 168 3 3 pallets - 24KLT fyzické sčítání

KLT 4329 KLT4329-MAN

KLT 4321 KLT4321-DC 3 pallets - 40KLT

KTL 4321 KLT4321C 2660 23 3 pallets - 40KLT fyzické sčítání

Celkem 5964 60

Dle předešlého obrázku číslo 17 jsou na daných lokacích skladovány materiály, které 

tam ovšem nemají lokaci. Dalším problémem je, že jsou palety s obaly skladovány 

mimo vyznačenou lokaci. Tento problém je možno vidět na obrázku číslo 18. 

 

Aby bylo možné řešit problémy týkající se především KLT obalů v oblasti externí 

lokace bylo nutno zaznamenat počet jednotlivých KLT boxů na dané lokaci. V důsledku 

fyzického počítání autorka došla k hodnotám uvedených v tabulce číslo 2. 

Obrázek 18: Externí lokace (zdroj: vlastní zpracování) 

Tabulka 2: Přehled KLT listopad 2016 (zdroj: vlastní zpracování) 
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Materiál dle JDE Popis materiálu
Průměrná týdenní 

spotřeba

Denní spotřeba 

(5dní=týden)

PN Average usg by week Daily usg

KLT3214C KLT 3214 100 20

KLT4314C KLT4314C 555 111

KLT4314-DC CUSTOMER KLT DAIMLER CHRYSLER 59 12

KLT4321C KLT4321 899 180

KLT4328C KLT4328 34 7

KLT4328-DC CUSTOMER KLT DAIMLER CHRYSLER 172 34

KLT4329-MAN KLT ROZMER 43X29 77 15

KLT6421C KLT 6421 209 42

KLT6428C KLT 6428 30 6

Pro zhodnocení, zdali je počet vyhovující bylo nutno vytvořit analýzu spotřeby 

jednotlivých obalových materiálů. Tyto informace autorka získala z informačního 

systému JDE, kde je zaznamenána průmětná týdenní spotřeba zjišťovaných KLT boxů. 

 

 

Z tabulky číslo 3 lze vyčíst, že největší týdenní a v tom případě také denní spotřebu mají 

boxy KLT4321. Rozlišení jednotlivých KLT boxů se liší dle toho, zdali se jedná  

o obalový materiál společnosti IMI, kde KLT jsou doplněny písmenem C a jeli tomu 

jinak jsou označeny rozlišnými písmeny většinou dle zkratek zákazníka/dodavatele.  

  

Tabulka 3: Průměrná týdenní a denní spotřeba KLT boxů za kalendářní rok 2016  

(zdroj: Analýza obalového materiálu dle JDE systému společnosti IMI Precision 

Engeneering, s.r.o.) 
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2.10.2 Přístavek 

Pro obaly, které jsou méně odolné vůči působení externích faktorů, byl vedle výrobního 

závodu postaven přístavek o velikosti 220 m². 

 

Problémy spojené se skladováním v oblasti přístavku: 

1) V současnosti nejsou dodržovány pokyny pro skladování daných materiálových 

položek a v přístavku se nachází nejen palety s obalovým materiálem, ale také 

ostatní palety s hotovými výrobky, s nepotřebným materiálem a podobně, které 

v přístavku nemají být skladovány. Zaměstnanci proto nemají přehled  

o skladovaných položkách a může tak dojít k nečekaným situacím jako jsou 

například: bude skladováno nedostatek obalového materiálu či naopak nadbytek 

obalového materiálu. 

2) Nevhodné skladování a objednávání obalového materiálu od zákazníků Scania, 

Volvo a HDM.  

.   Objednávky obalového materiálu – je řešeno na oddělení nákupu. Každý 

nákupčí zodpovídá za dané obalové materiály dle svého stanoveného dodavatele. 

V důsledku nesprávného způsobu objednávání dochází k tomu, že je obalového 

materiálu nadbytek či naopak nedostatek. Dojde-li k situaci, že je materiálu 

nadbytek, musí být skladován mimo plochu přístavku, což neodpovídá 

Obrázek 19: Přístavek (zdroj: vlastní zpracování) 
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standardům společnosti. Pokud je materiálu nedostatek výroba nemá do čeho 

ukládat hotové výrobky a může tak dojít ke zpoždění dodávky a nedodržení 

stanovených dodacích lhůt.  

3) Přístavek není označen příslušným layoutem, který by poskytoval informace  

o této ploše určené pro skladování obalového materiálu. Proto pokud dojde ke 

skladování jiného materiálu nelze apelovat na chybné chování zaměstnanců, 

protože na této lokaci není správný popis skladovaných obalů, to znamená není 

přesně dáno co a kde se má v jakém množství skladovat. 

4) Za přístavek a jeho uspořádání nenese zodpovědnost žádná osoba. Faktem je, že 

za funkční oběh obalových materiálů nese zodpovědnost interní zaměstnanec 

logistiky. Nutností ovšem je delegovat zodpovědnost za dodržování pořádku 

v rámci plochy v přístavku a vhodného zaskladňování materiálů na osobu z řad 

skládníků.  

5) Nedodržování pokynů pro skladování. Každá paleta s materiálem musí být 

vhodně složena s stohována. Palety by neměly být mimo vyznačenou lokaci jako 

je tomu na obrázku číslo 20. Problémem je jakým způsobem jsou palety 

stohovány, dle stanovených pravidel společnosti by se dle různorodosti palet  

a materiálu měly palety stohovat předem stanoveným způsobem. Bohužel 

k tomuto dodržování pravidel nedochází a v důsledku toho může dojít 

k poškození obalového materiálu a ohrožení zdraví zaměstnanců. 

 

 

 

  

Obrázek 20: Přístavek (zdroj: vlastní zpracování) 
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2.11 Tvorba analýzy ABC/XYZ  

Prvním krokem pro správné určení skladovaného obalového materiálu na dané lokaci 

autorka vytvořila analýzu ABC/XYZ. Tato analýza byla nutná pro stanovení 

významnosti obalového materiálu a zjištění jejich spotřeby. Obalový materiál 

společnosti je řazen do celkových zásob, proto bylo nutné vytvořit analýzu, do které 

spadají veškeré zásoby. V kalendářním roce 2016 činila hodnota zásob obalového 

materiálu 2,5 % z celkové hodnoty veškerých zásob v podniku.   

2.11.1 Analýza ABC 

V analýze ABC autorka využívala hodnot uvedených v evidenci daného závodu. Tato 

evidence vychází z každodenní spotřeby a zásob jednotlivých materiálů v společnosti. 

Celkový počet analyzovaných položek činil 9 672 položek zásob. Pro zpracování  

a vyhodnocení analýzy autorka využila Microsoft Excel. Výrobní závod poskytl veškeré 

položky zásob za rok 2015/2016. Tyto data byly získávány z informačního systému 

JDE, který je společností využíván. Poskytnuté informace určené pro tvorbu analýzy 

obsahovaly nezbytné informace o jednotlivých položkách, a to jejich identifikační kód, 

název zboží, popis zboží, množství nacházející se na skladě a v neposlední řadě cenu za 

jednotku.  

 

Základem pro tvorbu analýzy ABC bylo rozdělení položek podle hodnoty připadající na 

daný materiál. Nejvíce hodnotné položky spadající do skupiny A tvoří 940 položek, 

jejich procentuální počet 0–20 % z celkových zásob tvoří 80 % celkové hodnoty zásob. 

Druhou skupinou jsou položky skupiny B jejichž počet je 1 994 položek, procentuální 

počet je v rozmezí 20-35 % a procentuální podíl na celkové hodnotě zásob činí 15 %.  

Do poslední skupiny C spadá 6 738 položek, procentuální počet z celkových zásob tvoří 

35-100 % a procentuální podíl na celkové hodnotě tvoří 5 %.  

 

Hodnota spotřeby v roce 2016 ve společnosti IMI Precision Engeneering, s.r.o. činila 

1 613 864 804 Kč. Pro správné vyhodnocení ABC analýzy byla tabulka doplněna  

o výpočty kumulativního výskytu jednotlivých položek.  
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Tabulka 4: Rozdělení zásob společnosti dle metody ABC (zdroj: vlastní zpracování) 

 

Kategorie 

Počet 

druhů 

materiálu 
(ks) 

Roční 

spotřeba (ks) 
Cena celkem 

(Kč) 

% 

z celkové 

hodnoty 

% 

položek 

% 

kumulativní 

výskyt 

A 940 289 655 183 1 291 005 301 80 9,7 9,7 

B 1 994 92 782 705 242 142 960 15 20,6 30,3 

C 6 738 46 416 732 80 716 543 5 69,7 100 

Celkem 9 672 428 854 620 1 613 864 804 100 100 - 

 

V tabulce č. 4 je zobrazeno rozdělení položek zásob dle jednotlivých skupin dle metody 

ABC. Položky spadající do skupiny A tvoří zhruba 9,7 % druhů všech celkových 

položek. Jde celkově o 940 významných položek, které tvoří hodnotu 1 291 005 301 

Kč. Lze poukázat na skutečnost, že do skupiny A spadá pouze 940 položek a do skupiny 

C 6378 skladových položek, ale i tak je jejich celková hodnota mnohem vyšší, nežli je 

tomu u položek skupiny C. Tato skutečnost vyplývá z Paretova pravidla, kdy skupina A 

obsahuje nejdražší položky a musíme jim proto věnovat největší pozornost. 

2.11.2 Analýza XYZ 

Autorka vytvořila analýzu na základě spotřeby daného materiálu, do skupiny X spadají 

položky, které jsou spotřebovávány plynule, Y tvoří položky s částečné plynulou 

spotřebou a položky Z obsahují náhodnou spotřebu.  

 

Tabulka 5: Analýza XYZ celkových zásob společnosti (zdroj: vlastní zpracování) 

 

Kategorie 
Počet druhů 

materiálu (ks) 
Variační koeficient v % počet položek v % 

X 750 do 60 7,75 

Y 1 479 od 60 do 100  15,30 

Z 7 443 nad 100  76,95 

Celkem 9 672 - 100 
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2.11.3 Analýza ABC/XYZ 

Kombinací souhrnné analýzy ABC/XYZ autorka získala informace o kombinaci 

nákladů a plynulosti spotřeby, které jsou nutné pro správné stanovení způsobu řízení  

a velikosti daných zásob v tomto případě obalového materiálu.  

 

Tabulka 6: Analýza ABC/XYZ skladových položek (zdroj: vlastní zpracování) 

 

Položky X (počet 

položek ks) 

Y (počet 

položek ks) 

Z (počet 

položek ks) 

Celkem 

položek (ks) 

A (počet 

položek ks) 
257 334 349 940 

B (počet 

položek ks) 
266 451 1 277 1 994 

C (počet 

položek ks) 
238 694 5 806 6 738 

Celkem 

položek ks 
761 1 479 7 432 9 672 

 

 

Graf 1: Analýza ABC/XYZ, počet položek v ks (zdroj: vlastní zpracování) 

X (počet položek)

Y (počet položek)

Z (počet položek)

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

A (počet položek) B (počet položek) C (počet položek)

P
O

Č
ET

 P
O

LO
ŽE

K
 (K

S)

ABC/XYZ

X (počet položek) Y (počet položek) Z (počet položek)



50 

 

3 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

3.1 KLT boxy  

1) Skladový prostor pro KLT boxy určen ve venkovní oblasti nacházející se přímo 

u závodu, tato oblast je dle autorky označována jako externí oblast. Důvodem 

skladování tohoto obalového materiálu ve venkovní oblasti je, že KLT boxy jsou 

odolné vůči přírodním vlivům. 

 

2) Nutností u řešení daných problémů je především to, aby byla stanovena 

zodpovědnost za tento obalový materiál. Osoba, která by byla odpovědna by 

kontrolovala potřeby KLT, řešila by KLT, které se posílají zákazníkům i ty, 

které jsou v podniku. Tímto řešením by se zamezilo tomu, že by v JDE systému 

byly nesprávné údaje o fyzickém stavu ve společnosti.  

 

3) Po příjmu KLT boxů do společnosti by bylo vhodné, aby pracovníci, kteří 

fyzicky přebírají KLT boxy měli elektronické čtečky, které by byly propojeny se 

systémem JDE, a tak by se okamžitě toto množství po příjmu aktualizovalo. To 

samé by platilo při odchodu KLT boxů ze společnosti. Zamezilo by se 

především chybnému zadávání, ke kterému často dochází. 

 

4) Dodržování pravidel pro skladování a odebírání KLT na externích lokacích 

určené pro jejich skladování. Součástí tohoto pravidla je také správné skladování 

dle předpisů týkajících se stohování a umístění obalového materiálu na 

přiřazenou lokaci.  

 

5) Umístění layoutu na externí lokaci, kde jsou zobrazeny jednotlivé pozice 

obalového materiálu tak, aby nedošlo k záměně a nepřehlednosti KLT boxů. 

Vizualizace layoutu lze vidět na obrázku číslo 21. Pro vytvoření správné 

kombinace jednotlivých materiálů bylo nutné vycházet z týdenní spotřeby 

daných materiálů. Aby ovšem byla zachována pojistná zásoba, kterou si 

společnost drží bylo podmínkou stanovit zásobu na tří týdenní bázi.  
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6) Zavedení KANBAN metody 

Zavedení Kanbanu vychází z analýzy ABC/XYZ, kdy dle tabulky číslo 7 bylo 

zjištěno, že KLT 4321, KLT 4314 a KLT 6421 spadají do skupiny AX.  Skupina 

AX charakterizuje obalový materiál, který má vysokou hodnotu a zároveň plynulou 

spotřebu bez větších výkyvů. KLT 4328 a KLT 4315 sice spadají do skupin CY  

a CZ, ale stanovená metoda Kanban se bude využívat pro všechny typy KLT, a to 

zejména pro sjednocení procesu, který se vztahuje ke stejnému typu obalového 

materiálu.  

Stanovení třítýdenní zásoby KLT boxů na externí lokaci – důvod zavedení zásoby 

na tři týdny: Dodací doba 1 spotřební dávky (v podniku označováno jako bin) KLT 

boxů je 7 pracovních dní, 1 dávka zásoby se spotřebovává týden a 1 dávka dle 

požadavků společnosti musí být pojistná zásoba pro případ, že by došlo ke zvýšené 

spotřebě KLT boxů. 
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Prázdné 

Konve
ZF víka KLT 4314 KLT 4328 KLT 4329

6421

4321 4321 4321 4328 4329 6421

4321 4321 4321 4328 4329

4329 6421

4321 4321 4321 4328 4329

4321 4321 4321 4328

černá

6421 černá

6421 černá

6421

6421 šedá

šedá

šedá
staré 

europalety

volný prostor pro nakládku

volný 

prostor pro 

nakládku
volný prostor pro 

nakládku

Gitterbox/půlpalety

4321

4321

4321

4321

4321

4321

4314

4314

4314

ZF víka

ZF víka

ZF víka 4314

4314

4314

4328 4329 6421

4321 4321

4321 4321 4321

4321 4328 4329

Gitterbox
Staré 

europalety

plastové černé 

palety
balení pro pickslipy

U
li

čk
a

U
li

čk
a

KLT 6421

6421

6421

6421

bedny na balení

(max 10ks)

6421

KLT 4321

ZF víka

Dřevěné europalety

Eu
ro

p
al

et
y

Eu
ro

p
al

et
y

Eu
ro

p
al

et
y

Eu
ro

p
al

et
y

ZF víka

ZF víka
Prázdné 

konve

Prázdné 

konve

Prázdné 

konve

Prázdné 

konve

Prázdné 

konve

Prázdné 

konve

 

Za pomocí celkové analýzy bylo zjištěno, že KLT spadají do jednotlivých skupin analýzy ABC/XYZ dle tabulky číslo 7. 

 

Tabulka 7: Rozdělení KLT dle ABC/XYZ analýzy (zdroj: vlastní zpracování) 

 

 

 

 

 

 

 

Dle analýzy ABC/XYZ autorka zjistila, že je nutností, aby KLT4321, 4314, 6421 byly z důvodu vysokých nákladů a časté spotřeby 

skladovány na externí lokaci nacházející se přímo u výrobního závodu v Modřicích. Tato zásoba dle požadavků společnosti musela být 

stanovena na tři týdny. V souvislosti s počtem obalového materiálu bylo nutné vytvořit nový layout, který znázorňuje umístění daného 

obalového materiálu, a to nejen KLT boxů, ale také ostatních stanovených položek, které si společnost nepřeje přesunout na jinou lokaci.  

Obalový materiál Skupina 

KLT4321 AX 

KLT4314 AX 

KLT6421 AX 

KLT4328 CY 

KLT4315 CZ 

Obrázek 21: Nový layout externí lokace (zdroj: vlastní zpracování) 



53 

 

Tento způsob uspořádání obalového materiálu přispívá k optimalizaci přebytečného množství potřebných materiálů. 

Množství KLT boxů bylo stanoveno dle spotřeby zjištěné z JDE systému. Dle dané spotřeby bylo zjištěno počet potřebných palet 

obalového materiálu. Důležitým hlediskem je, že palety s KLT boxy mohou být dle předpisů níže stohovány maximálně do výšky tří palet. 

Dle tabulky číslo 8 autorka zjistila, že vůbec největší průměrnou spotřebu mají obalové materiály typu KLT 4321, proto je pro tento 

materiál vymezena největší plocha dle obrázku číslo 21. 

Materiál  Popis materiálu 
Průměrná týdenní 

spotřeba (ks) 
Denní 

spotřeba (ks) 

Počet KLT 

boxů na 

paletě (ks) 

Zásoba na tři 

týdny (ks palet) 

KLT4314C KLT4314C 555 111 168 10 

KLT4314-DC 
CUSTOMER KLT DAIMLER 

CHRYSLER 
59 12 168 2 

KLT4321C KLT4321 899 180 40 68 

KLT4328C KLT4328 34 7 40 3 

KLT4328-DC 
CUSTOMER KLT DAIMLER 

CHRYSLER 
172 34 40 13 

KLT4329-

MAN 
KLT ROZMER 43X29 77 15 20 12 

KLT6421C KLT 6421 209 42 20 40 

Tabulka 8: Stanovení počtu KLT boxů na externí lokaci (zdroj: vlastní zpracování) 
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Pro správné skladování obalů autorka také vytvořila pokyny pro skladníky, dle kterých 

se musí řídit: 

 

Tabulka 9: Pravidla pro skladování obalového materiálu (zdroj: vlastní zpracování) 

 

  

Typ obalového 

materiálu 
Skladování Odebírání 

 

Prázdné konve 

Na místo určené pro tento 

obalový materiál 

Stohovat maximálně  

4 palety 

Po zaplnění 6 paletových míst 

nutno kontaktovat oddělení 

exportu, který zajistí odvoz 

 

Dřevěné europalety 

Na místo určené pro tento 

obalový materiál 

Stohovat palety 

maximálně do výšky 2,5 m 

Odebírat postupně zleva 

doprava (po odebrání jedné 

řady se začnou odebírat palety 

z následující řady) 

KLT 

(4314, 4321, 4328, 4329, 

6421) 

Na místo určené pro tento 

obalový materiál 

Stohovat maximálně 

 3 palety 

Odebírat postupně zleva 

doprava (po odebrání jedné 

řady se začnou odebírat palety 

z následující řady) 

Balení pro pickslipy 

(dřevěné bedny) 

Na místo určené pro tento 

obalový materiál 

Maximální počet beden na 

lokaci je 10 ks, pokud je počet 

vyšší nutno zlikvidovat! 

Černé plastové palety 

Na místo určené pro tento 

obalový materiál 

Stohovat palety 

maximálně do výšky 2,5 m 

Pokud jsou zaplněna  

3 paletová místa určená pro 

tento materiál, nechá se 

nadbytečný počet palet odvézt 
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Nezbytnou součástí realizace pravidel pro skladování je poučení skladníků o daných 

zásadách. Důležitým bodem pro přehlednost skladovaného materiálu je, aby bylo 

především dodržováno pravidlo uskladnění dle nového layoutu, který vychází 

z požadovaných tří týdenních zásob. Následně je nutné, aby skladníci dodržovali 

stohování do maximální výšky, a to zejména pro jejich bezpečnost a pro ochranu 

samotného skladovaného materiálu. Dodržování pravidel bude usnadňovat práci 

zaměstnanci zabývající se KLT boxy, který bude mít na starosti objednávání a činnosti 

spojené s KLT boxy.  

 

Dle pokynů společnosti budou pravidla pro skladování a nový layout umístěny vedle 

externí lokace. Budou sloužit jako podklady pro skladníky a jako kontrolní formuláře 

pro pracovníka zabývající se obalovými materiály, konkrétně KLT boxy.  
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3.2 Skladování obalů v oblasti přístavku 

V prvním kroku se autorka zaměřila na analýzu obalového materiálu. Tato analýza 

zobrazena v tabulce číslo 10 byla nutná hlavně proto, aby bylo zjištěno, jaký materiál je 

vhodné v tomto prostoru skladovat. V přístavku je nutno skladovat obaly, které jsou 

často potřebné ve výrobě pro balení hotových výrobků a jejich nedostatek by mohl 

způsobit ztráty společnosti. Také součástí politiky společnosti je zákaznické obaly 

skladovat v přístavku, a to z důvodu zajištění odolnosti proti povětrnostním vlivům, 

které mohou mít nepříznivé dopady na kvalitu obalového materiálu.  

 

Pro správné rozhodnutí o skladovaných obalech autorka využila průměrnou týdenní  

a denní spotřebu daných obalů. Data získána z informačního systému JDE,  

a hodnoty byly kontrolovány na základě fyzického sčítání obalového materiálu 

nacházejícího se v přístavku. Nutností bylo fyzické sčítání každý den v průběhu 

minimálně čtrnácti dní, a to z toho důvodu, aby bylo zjištěno, zdali odebírané množství 

odpovídá množství v informačním systému. Kontrola byla nutná, protože tyto 

informace jsou do systému zapisovány ručně. Každý handler má za úkol každý den 

zapisovat množství, které si odebral na svou přiřazenou výrobu. Až poté na konci 

směny pracovník interní logistiky zapisuje dané množství do JDE systému.  

Dle analýzy byly zjištěny jednotlivé potřebně obalové materiály, které byly rozděleny 

dle jednotlivých zákazníků společnosti.  

 

Za pomocí analýzy bylo zjištěno, že v přístavku se budou skladovat obalové materiály 

dle tabulky číslo 11 a to od zákazníků Scania, Volvo a HDM, další prostor bude využit 

pro příjem materiálu a pro dovoz materiálu z externího skladu. Nezbytnou součástí bylo 

vytvoření nového layoutu, který lze pozorovat na obrázku číslo 22. 
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Materiál Popis materiálu 
Týdenní 

spotřeba (ks) 
Denní spotřeba 

(ks) 

EMB-1 VOLVO PALLET 1200X800 59 12 

EMB-2 VOLVO PALET 800X600 106 21 

EMB-71 VOLVO LID 1200X800 (WOOD) 59 12 

EMB-72 VOLVO LID 800X600 (WOOD) 115 23 

EMB-750 VOLVO MINIBOX 43 9 

EMB-751 VOLVO MB-LID 43 9 

EMB-780 VOLVO SMALL BOX 29 6 

EMB-781 VOLVO SB-LID 29 6 

EMB-91 VOLVO LID 1200X800 (PLASTIC) 61 12 

EMB-92 VOLVO LID 800X600 (PLASTIC) 37 7 

KC234/1000 HDM BOX 200X150X117 + DECKEL 4 1 

KC246/1000 HDM BOX 297X198X147 + DECKEL 9 2 

KC258/1000 HDM BOX 396X279X147 + DECKEL 48 10 

KC259/1000 HDM BOX 396X279X280 + DECKEL 10 2 

KC268/1000 HDM BOX 594X396X147 + DECKEL 1 0 

KC269/1000 HDM BOX 594X396X280 + DECKEL 7 1 

KLT4314C KLT4314C 555 111 

KLT4314-DC CUSTOMER KLT DAIMLER CHRYSLER 59 12 

KLT4321C KLT4321 899 180 

KLT4328C KLT4328 34 7 

KLT4328-DC CUSTOMER KLT DAIMLER CHRYSLER 172 34 

KLT4329-MAN KLT ROZMER 43X29 77 15 

KLT6421C klt 6421 209 42 

MH-0143 SCANIA MINI BOX 312 62 

MH-0144 SCANIA MB LID 310 62 

MH-0164 SCANIA STANDARD BOX 167 33 

MH-0165 SCANIA SB-LID 167 33 

MH-0166 PENOVY PROKLAD 723 145 

MH-0466 DEKL + PALETA CERVENA + 4 PROK 24 5 

MH-1874 SCANIA H-PALLET (800X600) 133 27 

MH-2319 SCANIA H-LID(800X600) 1 803 361 

SP-1218-ZF PALLETTE BOTTOM 8 2 

 

 

 

 

 

Tabulka 10: Spotřeba obalového materiálu za kalendářní rok 2016 

(zdroj: vlastní zpracování) 
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            Tabulka 11: Obalové materiály v přístavku (zdroj: vlastní zpracování) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Na základě konzultace jednotlivých návrhů s vedoucím oddělení logistiky, došla 

autorka k závěru, že je vhodné řídit obalový materiál za pomocí metody KANBAN. 

Tato metoda bude fungovat dle stanovených pravidel: 

 

1) Každá paleta s obalovým materiálem bude označena kanbanovým štítkem, kde 

budou identifikační údaje o daném materiálu, množství, které se nachází na dané 

paletě a lokace materiálu. 

 

2) Materiál se bude odebírat postupně po jednotlivých paletách, to znamená, že 

dojde nejdříve ke spotřebě jedné palety a až následně se začne odebírat z palety 

nové. 

 

3) Po odebrání stanoveného počtu obalového materiálu z palety je následně štítek 

z palety pracovníkem odebrán a umístěn na stanovené místo pro kanbanové 

štítky. 

 

4) Pracovník nákupu zodpovědný za daný typ obalového materiálu je povinen 

kontrolovat počet kanbanových štítků. Po odebrání obalového materiálu 

Obalový 

materiál 

Zákazník Stanovený počet ks  

na 3 týdny 

MH – 0143 Scania 1 700 ks 

MH - 0466 Sania 85 ks 

MH - 0164 Scania 1 700 ks 

MH - 0166 Scania 3 080 ks 

EMB – 750 Volvo 240 ks 

EMB - 780 Volvo 120 ks 

KC234/1000 HDM 240 ks 

KC246/1000 HDM 32 ks 

KC258/1000 HDM 112 ks 

KC269/1000 HDM 24 ks 
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dvoutýdenní zásoby, kdy je započat odběr zásob třetího týdne je pracovník 

oddělení nákupu následně povinen objednat stanovené množství obalového 

materiálu určeného na tří týdenní spotřebu.  

 

5) Dle nových pokynů bude ihned zboží, které bude dodáno do společnosti na 

oddělení příjmu označeno kanbanovými štítky a následně uskladněno na lokaci 

určenou dle lokaci na štítku a nového layoutu.  

 

6) Za správný počet a dodržování kanbanového systému bude zodpovědná osoba 

z oddělení nákupu, která má přesně stanoveno objednávací množství dle 

kanbanových karet.  

 

7) Za dodržování správného stohování a správných zásad skladování je 

zodpovědný pracovník skladu (handler), který přebírá obalový materiál z lokace 

přístavku do výrobní oblasti. 

 

8) Za změny, které jsou v rámci obalového materiálu, kdy zákazník/dodavatel 

může změnit užívaný obalový materiál je zodpovědný pracovník interní 

logistiky zabývající se problematikou obalového materiálu. Dále je povinen 

kontaktovat zaměstnance oddělení nákupu, pracovníka skladu a také zjistit 

požadavky na spotřebu a v souvislosti s tímto hlediskem také změny v rámci 

lokace obalového materiálu.  
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Obrázek 22: Nový layout přístavek (zdroj: vlastní zpracování) 
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Tabulka 12: Stohování obalového materiálu v přístavku (zdroj: vlastní zpracování) 

 

Lokace 3 Lokace 4 Lokace 5 Lokace 5 

MH – 0143 MH – 0466 MH – 0164 EMB - 750 

Stohovat max. 5 palet Stohovat max. 5 palet Stohovat max. 3 palety Stohovat max. 5 palet 

    

Lokace 5 Lokace 6 Lokace 6 Lokace 6 

EMB - 780 KC234/1000 KC246/1000 KC258/1000 

Stohovat max. 5 palet Stohovat max. 3 palety Stohovat max. 3 palety Stohovat max. 3 palety 

    

Lokace 6 Lokace 6 Lokace 6 Lokace 7 

KC259/1000 KC269/1000 MH - 0166 Prostor pro příjem 

Stohovat max. 3 palety Stohovat max. 3 paleta Stohovat max. 3 palety Stohovat max. 5 palet 
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3.3 Zhodnocení navrhovaného konceptu řízení obalového materiálu 

Navrhovaný koncept obalového hospodářství byl dle požadavků společnosti realizován, a to v posledních dvou kalendářních měsících 

(listopad, prosinec) v roce 2016. K zásadní změně došlo po analýze obalového materiálu, kdy byla zjištěna skutečná potřeba daných obalů 

ve společnosti a došlo tak k odstranění přebytečného či naopak nedostatečného množství obalových materiálů.  

3.3.1 Úspora plynoucí z realizaci navrhovaného konceptu  

Obaly – KLT boxy 

K vyhodnocení návrhové koncepce dále sloužilo srovnání počtu a nákladů na obalové materiály dle situace před zavedením a po zavedení 

návrhů.  
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Graf 2: Srovnání počtu KLT boxů říjen, prosinec 2016 (zdroj: vlastní zpracování) 
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Tabulka 13: Součet KLT říjen, prosinec 2016 (zdroj: vlastní zpracování) 

 

 

 

 

 

V důsledku snížení počtu KLT díky novému způsobu uspořádání dle layoutu na obrázku číslo 22 a dodržování počtu KLT na externí lokaci 

dle stanoveného množství doprovázené správným způsobem skladování došlo ke snížení nákladů. Snížení nákladů lze vyčíst z grafu 3. 
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Součet 
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Graf 3: Srovnání nákladů říjen, prosinec 2016 (zdroj: vlastní zpracování) 
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Tabulka 14: Náklady KLT říjen, prosinec 2016 (zdroj: vlastní zpracování) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dle tabulky číslo 14 si lze povšimnout, že za tři měsíce po zavedení návrhu došlo ke snížení nákladů obalového materiálu konkrétně KLT 

boxů, a to celkově o 275 064 Kč. V procentech došlo o snížení 6,44 % z původní hodnoty 4 547 031 Kč. 

 

 

  

 Obalové materiály Náklady KLT-říjen (Kč) Náklady KLT-prosinec (Kč) Náklady na kus (Kč) 

KLT4321C 2 049 061,6 1 976 948,5 228,2 

KLT4314C 1 025 843,6 993 899,2 164,6 

KLT6421C 1 335 363,4 1 257 442,6 369,2 

KLT4328C 125 482,2 35 217,1 170,9 

KLT4329 11 280 8 460 141 

Celkem (Kč) 4 547 031,1 4 271 967,5 -  
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Porovnání situace před zavedením změny a po realizaci navrhovaného konceptu – zákaznické obaly 
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Graf 4: Srovnaní počtu zákaznických obalů říjen, prosinec 2016 (zdroj: vlastní zpracování) 
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Tabulka 15: Součet zákaznických obalů říjen, prosinec 2016 (zdroj: vlastní zpracování) 

 

Pro zákaznické obaly byl v návrhové části kladen důraz na stanovení správného způsobu objednávání a uspořádání obalového materiálu, 

čehož se v návrhové části dosáhlo. Díky zavedení systému KANBAN a vytvoření layoutu pro zákaznické obaly došlo ke snížení počtu 

skladovaného materiálu v oblasti přístavku a byl tak poskytnut prostor pro příjem materiálu a pro skladování materiálu z externího skladu 

(PST). V tomto případě lze úspory vyčíslit přes úsporu místa, která po realizaci návrhového řešení činila 110 m². Roční hodnota prostoru 

ve společnosti vztažena na m² činí 5 000 Kč. Celková úspora ze zavedeného návrhového řešení vztahující se k zákaznickým obalům tedy 

činí 550 000 Kč. 

 

 

Hodnoty 
EMB-

750 
EMB-

780 
KC234/ 

1000 
KC246/ 

1000 
KC258/ 

1000 
KC268 

/1000 
KC269 

/1000 
MH-

0143 
MH-

0164 
MH-

0166 
MH-

0466 
Celkový 

součet (ks) 

Součet říjen 2016 (ks) 80 86 241 39 4 120 10 1 610 445 3 168 108 5 901 

Součet prosinec 2016 

(ks) 
60 76 96 32 52 74 0 1 500 400 3 080 85 5 455 
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3.3.2 Náklady na zavedení navrhované koncepce  

Dalším neopomenutelným krokem při zavedení nového způsobu řízení obalového 

materiálu jsou náklady spojené se samotnou realizací řešení. Vzhledem k tomu, že je 

realizace daného návrhu především restrukturalizačního charakteru, náklady na 

zavedení nedosahují takové výše, že by se navrhované řešení nevyplatily. 

Obalový materiál KLT boxy 

V rámci řešení diplomové práce nedošlo ke zvýšení nákladů na mzdy pracovníka na 

hlavní pracovní poměr, protože zodpovědnost za objednávání KLT byla stanovena 

pracovníkovi interní logistiky. Náklady, které vznikly v rámci řešení dané problematiky 

vztahující se na mzdy byly náklady na osobu na zkráceny pracovní úvazek. 

Náklad, který by mohl vzniknout v budoucnosti, pokud by podnik chtěl zautomatizovat 

proces přijetí KLT a využívat k registraci KLT boxů do systému by byl náklad na čtecí 

zařízení. Čtecí zařízení by bylo propojeno se systémem JDE a eliminovalo by lidskou 

chybovost při ručním zadávání počtu KLT boxů do systému.  

Čtecí zařízení společnost IMI nakupuje od společnosti Honeywell. Čtecí zařízení pro 

zaznamenání KLT boxů nese název Xenon 1902 je kalkulováno na 14 863 Kč. 

Realizace návrhu pro obalový materiál, konkrétně KLT boxy zatížilo společnost IMI 

pouze náklady na osobu na zkrácený pracovní úvazek, které činily 8 000 Kč. Pokud by 

se ovšem v budoucnu rozhodla zavést evidenci KLT boxů za pomocí čteček náklady na 

čtečku by činili 14 863 Kč. 

Zákaznický obalový materiál  

Náklady spojené s návrhem řešení zákaznických obalů zahrnovaly náklady na: 

pracovníka na zkrácený pracovní úvazek, nástěnnou tabuli, boxy na štítky a držáky na 

štítky.  

Celkové náklady na návrhové řešení:  

Tabulka 16: Náklady na návrhové řešení (zdroj: vlastní zpracování) 

Položka Množství Cena Náklady 

Mzdy pracovníka 80 hod 100 Kč/hod 8 000 Kč 

Nástěnná tabule 1 ks 2 000 Kč/ks 2 000 Kč 

Boxy na štítky 5 ks 100 Kč/ks 500 Kč 

Držáky na štítky 250 ks 20 Kč/ks 5 000 Kč 

Náklady celkem - - 23 500 Kč 
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ZÁVĚR 

Primárním cílem závěrečné práce bylo navržení koncepce řízení obalového 

hospodářství ve společnosti IMI Precision Engeneering, s.r.o, které povede především 

k zjednodušení řízení této problémové oblasti a snížení logistických nákladů. Na 

základě stanoveného cíle společnosti se úvodní teoretická část věnuje problematice 

spojené s logistikou a s ní spojeným obalovým hospodářstvím, které je předmětem 

řešení diplomové práce. 

 

V navazující kapitole jsou uvedeny základní informace a představení společnosti IMI 

Precision Engeneering, s.r.o., organizační struktura a současný stav problémové oblasti 

obalových materiálů.  

  

Na základě provedené analýzy byly autorkou stanoveny dvě problémové oblasti, kde 

bylo nutné dle požadavků společnosti navrhnout nové koncepty řízení obalového 

hospodářství. Vznikly tak návrhy na nový způsob řízení obalových materiálů, a to 

konkrétně KLT boxů a zákaznických obalů, které byly realizovány v kalendářním roce 

2016.  

 

Vyhodnocením navrhovaného konceptu řízení obalového konta bylo na konci 

kalendářního roku 2016 zjištěno, že první návrh týkající se KLT boxů, vedl ke snížení 

nákladů na obalový materiál, a to konkrétně o 275 064 Kč. V procentech tak došlo ke 

snížení o 6,44 % z původní hodnoty, která činila 4 547 031 Kč. Úspory z daného řešení 

může společnost využít například pro nákup navrhovaného čtecího zařízení. Úspora 

v rámci plochy díky druhému návrhovému řešení vztahující se k zákaznickým obalům 

činila 110 m². Volnou plochu následně společnost využila pro skladování materiálu 

z externího skladu a pro příjem materiálu.  

V současnosti společnost očekává po zavedení metody Kanban redukci zásob o 20 %, tj. 

1 000 000 Kč do sedmého měsíce kalendářního roku 2017.  

 

Vyhotovením návrhové části diplomové práce bylo dosaženo stanovených cílů. 
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