
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 

FAKULTA PODNIKATELSKÁ 
ÚSTAV MANAGEMENTU 

FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT 
INSTITUT OF MANAGEMENT 
 

  

OPTIMALIZACE SKLADOVÁNÍ A DOPRAVY V 
OBCHODNÍ FIRMĚ  
OPTIMIZATION OF STORAGE AND TRANSPORT PROCESSES IN THE BUSINESS FIRM  

DIPLOMOVÁ PRÁCE 
MASTER’S THESIS 

AUTOR PRÁCE   Bc. JAKUB ŠVEJDA 
AUTHOR 

VEDOUCÍ PRÁCE  Ing. ZDEŇKA VIDECKÁ, Ph.D  
SUPERVISOR 

BRNO 2008   

 



 

ANOTACE: 

Tato práce pojednává o optimalizaci skladování a dopravy v obchodní firmě K-

elektric s.r.o.. V úvodu této práce se zaměřuji na definici logistiky a cíle diplomové 

práce. První kapitola pojednává o základních procesech a pojmech v logistice. Druhá 

část diplomové práce je o teoretických východiscích, které by společnosti mohly 

ukazovat správnou cestu v řešení návrhu logistické koncepce. Ve třetí kapitole se 

zaměřuji na popis a analýzu společnosti a jejího podnikového prostředí. Čtvrtá kapitola 

shrnuje problémy nalezené při analýze současného stavu. Pátá kapitola je věnována 

návrhové části pro optimalizaci procesů. V závěru práce zabývám vyhodnocení návrhu. 

Čtenář této diplomové práce získá základní informace o této firmě, o procesech 

týkajících se skladování a dopravy a bude seznámen s případnou optimalizací těchto 

procesů. 

 
 
 
 
 
 
 

ANNOTATION: 

This master thesis deals with optimization of storage and transportation processes 

in the business firm K-elektric, s.r.o.. In the beginning of the thesis I focused on 

defining logistics and goals of the thesis. The first chapter is about the main processes 

and conceptions. The second part describes teoretical solution which could show proper 

way of the solution of suggestion. The third chapter is about characterization and 

analysis of the firm and surroundings. The fourth chapter dafines problems. The fifth 

chapter is devoted to suggestion of the solution for optimization. The conclusion of the 

thesis deals with evaluation of the suggestion. The reader of this master project will gain 

the basic informations about the logistics in business activity and information about this 

firm, processes in the storage and transport and will be familiarized with optimization of 

these processes. 
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Úvod 
Problematika logistiky je v současné době velice populární téma a dostává se jí tedy 

tak velká míra pozornosti. Je to důsledek orientace podniků na oblast kvality a 

spokojenosti zákazníků, důsledek liberalizace světového obchodu, důsledek pokračující 

exploze informační technologie, důsledek pokračující globalizace na světovém trhu, 

který vede ke vzniku podniků na celosvětové bázi.  

Logistika je rozmístění zdrojů v čase, logistika je strategické řízení celého 

dodavatelského řetězce. 

Logistika představuje významnou oblast v podnikatelské činnosti. Její nároky na 

zdroje, tedy: půdu, pracovní sílu, kapitál a informace, a její dopady na celosvětovou 

životní úroveň jsou, díky trendům dnešní doby, enormní.  

V hospodářské praxi, do které naše ekonomika vstoupila po roce 1989, je potřebné 

stále uplatňovat nejmodernější způsob myšlení a jednání vedoucí k zefektivnění 

logistických procesů. 

První vážný zájem o logistiku ze strany podnikatelského světa lze zaznamenat 

teprve před cca 42 lety. Od této doby se však postavení logistiky zásadně změnilo. 

Z nepříliš významné funkce, kde se logistika používala jen pro manipulaci s materiálem, 

se vyvinula v oblast, kde může podnik dosáhnout značných úspor a nákladů, vyvinula se 

v činnost, která má obrovský potenciální vliv na spokojenost zákazníků a tím na objemy 

prodeje. A v poslední řadě plní úlohu marketingové zbraně, kterou lze efektivně využít 

pro získání konkurenční výhody.  

Cíle diplomové  práce: 

Cílem této diplomové práce je vhodně optimalizovat dva podpůrné procesy pro 

obchodní společnost K-elektric s.r.o., skladování a dopravu. Tyto dva procesy se při 

analýze podniku jevily jako dostatečně neefektivní. Právě v těchto oblastech byly 

shledány prvky, které mají negativní vliv na hlavní funkční procesy podniku.  

Návrh se především zaměřuje na optimalizaci vnějších logistických cílů, které byly 

stanoveny jako primární cíle podniku, jakožto rozrůstající se firmy, pochopitelně na 

úkor cílů vnitřních, které se orientují na snižování nákladů. Vnější cíle se přímo vztahují 

k objemu prodeje, dodací lhůtě, flexibilitě. Předpokládá se ovšem do budoucna určitý 

prospěch z takového řešení optimalizace.  
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1 Logistika 
Logistika patří k relativně mladým vědním disciplinám, jejíž počátky lze datovat do 

padesátých let minulého století, kdy koncentrace výrobních kapacit, umožněná 

průmyslovou revolucí, předstihla možnosti dosavadních metod distribuce hotových 

výrobků, kterým zatím nebyla věnována systematická pozornost. 

Dalším významným impulsem byl postupný přechod od trhu výrobce, 

charakteristického výrobou omezeného sortimentu výrobků ve velkých množství, k trhu 

zákazníka, jehož důsledkem byla potřeba rychlé inovace výrobků a nutnost vyrábět 

široký sortiment výrobků. Vedle silného tlaku na snižování nákladů, vyvolaných 

změnami ekonomického klimatu v tomto období, bylo třeba řešit i realizaci nových 

požadavků marketingu. Šlo zejména o potřebu prodeje výrobků v široké škále 

distribučních řetězců a nutnost poskytovat zákazníkům stále širší paletu služeb. To vše 

vedlo k vývoji nových, levnějších a účinnějších metod distribuce hotových výrobků a 

surovin. 

Pokusy o uplatnění komplexního řešení naznačených problémů však narážely na 

nedostatek technických prostředků, moderních technologií a výpočetní techniky. Do 

roku 1950 lze proto zaznamenat jen vědecké práce a praktické aplikace řešící dílčí 

problémy řízení materiálového toku, např. řízení skladů, technologicky orientované 

systémy řízení výrobních procesů, statistické řízení zásob. aj. V současné době dochází 

k rozvoji plně integrovaný logistických systémů zahrnujících fyzickou distribuci 

výrobků, podporu a plánování výroby a nákup surovin. 

Rychlý růst zájmu podnikatelské praxe o zpracování dlouhodobé logistické 

koncepce je vyvolán především trvalým růstem náročnosti logistických operací na 

pracovní síly. Jen systémové, integrované pojetí logistického systému umožní tento 

trend zastavit a nahrazovat pracovní sílu kapitálovými prostředky.  

Krátkodobé a úzké chápání dílčích logistických problémů vytváří rizika porušení 

funkčnosti logistického procesu. Např. izolované řešení problémů distribuce, podpory 

výroby, nákupu surovin může vést k diametrálně odlišné formulaci cílů. Potřebu 

integrace vyvolává i nutnost sladění mnohdy kontroverzních požadavků distribuce, 

výroby a nákupu. Jen systémové řešení logistického procesu umožňuje efektivně sladit 

požadavky na ekonomickou výrobu s pružným uspokojováním potřeb zákazníků. 
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Dochází k postupné vertikální integraci vrcholovým vedením počínaje a operativním 

řízením konče. 

Integrující funkce logistiky je všeobecně uznávaná a její vliv lze nalézt ve všech 

složkách managementu podniků. Její význam stále roste s rozvojem integračních 

tendencí, kdy jednotlivé regionální trhy nabývají charakteru trhů globálních. Úspory 

nákladů dosažitelné uplatňováním logistiky jsou odhadovány na 5 až 10% v zemích s 

fungujícími distribučními systémy.  

Za významný faktor je také považována možnost využívání logistiky jako účinného 

nástroje konkurenčního boje při zvyšování podílu na trhu. Cena srovnatelných výrobků 

se mnoho neliší, jejich kvalita je srovnatelná, reklama je stejně masivní a možnosti 

odlišení se začínají soustřeďovat do oblasti poskytování služeb zákazníkům a snižování 

nákladů spojených s řízením a vlastní realizací toků zboží dodavateli výchozích surovin 

počínaje a konečným zákazníkem konče. Prostředkem dosažení naznačených cílů je 

právě logistika. 

Uvedené skutečnosti staví podnikatelské subjekty před řešení velmi obtížných 

problémů. Nízká životnost výrobků zvyšuje rizika jejich neprodejnosti, nutí výrobce ve 

výzkumu, vývoji i výrobě rychle reagovat na požadavky trhu, vývoj se musí zaměřovat 

nejen na kvalitu a spolehlivost výrobků, ale na navrhování stále nových výrobků, 

respektive "rodin" výrobků, technologické procesy musí být maximálně pružné, výrobní 

programy se diverzifikují, v distribuci je třeba zajistit dopravu velkého množství 

výrobků v malých dávkách, konkurenčním faktorem se stávají především služby 

zákazníkům a to vše musí být realizováno při co nejmenších nákladech. Při řešení 

podobných problémů může logistika pomoci, dle (1). 

1.1 Otázky pro optimalizaci logistiky 

1. Máte problémy v dlouhých termínech plnění objednávky?  

2. Poskytujete zákazníkům nekonkurenceschopnou úroveň služeb?  

3. Musíte stále řešit konflikty v řízení materiálových toků v organizaci?  

4. Máte vysoké náklady na podnikatelskou činnost, máte vysoký stav zásob v 

organizaci? 
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1.2 Integrovaný logistický systém, dodavatelské řetězce 

Stručný úvod naznačil, že předmětem zájmu logistiky je řízení toků zboží mezi 

podnikatelskými subjekty a ostatními účastníky kapitálového reprodukčního procesu. 

Vzhledem k tomu, že efektivnost podnikání ovlivňuje i účinné řízení toků materiálů a 

nedokončené výroby přímo v organizaci, má logistika široké pole působnosti i ve 

vnitropodnikovém řízení, dle (1). 

Konkrétní směna zboží probíhá mezi zákazníkem a dodavatelem výrobků nebo 

služeb. Aby mohl dodavatel uspokojit požadavky zákazníka, musí podle zaměření své 

podnikatelské činnosti uskutečnit mnoho aktivit spojených s realizací toků zboží. 

Výrobce musí nakupovat suroviny, obaly a další výrobky nebo služby pro výrobní nebo 

nevýrobní potřebu, dopravovat suroviny a výrobky, vyrábět , skladovat, balit výrobky, 

obchodní organizace navíc např. kompletovat dodávky pro maloobchod, přepravce 

zajišťovat nakládku, dopravu a vykládku zboží, maloobchod udržovat provoz prodejen, 

doplňovat zboží na regálech, výroba v podniku uskutečňovat požadované výrobní 

operace aj. Z uvedených několika příkladů vyplývá, že bude třeba věnovat pozornost při 

sledování hmotných toků: 

• Nákupu 

• Výrobní činnosti 

• Distribuci 

V každé z uvedených oblastí jsou pak uplatňovány v různé míře: 

• Dopravní operace 

• Skladování 

• Balení 

 

Všechny uvedené aktivity vyžadují vynakládání prostředků, o které se zvyšuje 

hodnota vyrobeného zboží. 

Na materiálové toky působí v realitě mnoho náhodných vlivů. Sama poptávka po 

výrobcích a službách má náhodný charakter, působí na ni např. počasí, přepravní a 

skladovací systémy podléhající náhodným vlivům, trvání výrobních operací je v řadě 

případů náhodná veličina, dochází k poruchám výrobního zařízení, na toky zboží působí 

i takové vlivy, jako změny v legislativě atd. Tradičním řešením, které zajišťuje 
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plynulost reprodukčního procesu za takových podmínek, jsou zásoby. Aby prodloužení 

výrobní operace nevedlo k zastavení navazujících výrobních stupňů, vytváří se jistá 

výše zásob nedokončené výroby, aby byly uspokojeny mimořádné požadavky 

zákazníků, udržuje se zásoba hotových výrobků aj. Nedílnou součástí pohybu zboží jsou 

proto: 

1.3 Zásoby  

Řešení není možné bez informací. Aby mohl podnikatel objednávat suroviny, 

potřebuje znát požadavky zákazníků na své výrobky a služby. Z nich může stanovit plán 

distribuce, aby mohl sestavit plán výroby, potřebuje znát stav zásob hotových výrobků 

na skladě,, mnoho údajů o výrobních možnostech jeho výrobních linek atd. Základním 

předpokladem pro systémové řízení toků zboží proto perfektně fungující, dle (2). 

 

1.4 Informa ční systém  

Logistický systém tedy pojímáme jako integrované spojení podnikatele s jeho 

zákazníkem, které má dvě stránky: 

• Zhodnocovací, při níž chápeme logistiku jako tok materiálů a zboží 

nákupem surovin počínaje a prodejem zboží zákazníkovi konče. Při něm 

dochází k postupnému růstu přidané hodnoty 

 

• Informa ční, kterou tvoří zejména informace o požadavcích zákazníků ve 

formě vlastních předpovědí, nebo konkrétních objednávek. 

 

Znázorněný systém není vlastní jen výrobním organizacím, potřeby koordinace 

požadavků s prováděním operací je potřebná např. i u velkoobchodníků, 

maloobchodníků, politických a sociálních organizací aj. Případ od případu jen vypadne 

některý z článků logistického systému. Zhodnocovací proces může být i obrácený, 

příkladem je zboží vrácené pro špatnou kvalitu, prošlou záruku apod. 

Výrobu lze opět představit jako sled výrobních stupňů nebo operací se složitým 

tokem polotovarů a materiálů, nakupované suroviny mohou projít přes několik výrobců 

a distributorů, hotový výrobek nejde většinou přímo ke konečnému zprostředkovateli, 

ale přes různé obchodní organizace. Při řízení toků zboží proto hovoříme o různě 

dlouhých a složitých logistických řetězcích. Dle (1).  
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1.5 Logistické řetězce 

Vývoj ekonomického prostředí vede k další horizontální a vertikální integraci řízení 

materiálových toků. Projevem tohoto trendu je koncepce: 

 

1.6 Dodavatelské řetězce (Supply Chain)  

V dodavatelských řetězcích je spatřováno naplnění snah o využití všech 

synergických efektů, kterých lze při integrovaném řízení dosáhnout. Dodavatelský 

řetězec, se liší od tradičních logistických řetězců v těchto základních směrech: 

1. Ve srovnání s klasickým logistickým řetězcem se rozšiřuje jeho struktura v 

"horizontálním" směru po i proti směru materiálových toků tak, že si lze v 

budoucnosti představit integrované řízení hmotných toků počínajících těžbou 

prvotních surovin přes výrobce polotovarů, dílů, komponent, finálních výrobků, 

distributorů, přepravců a končících u individuálních zákazníků. 

2. Koncepce dodavatelských řetězců zahrnuje i efektivní "zpětné vazby", 

zpracování a zejména recyklaci odpadů. V této oblasti bylo zatím učiněno velmi 

málo, o integrovaném řízení toků odpadů nebo dokonce o řízené recyklaci 

likvidovaných výrobků zatím nelze hovořit. Přetrvávají problémy s recyklací 

plastových obalů, mimo jiné i legislativa je v této oblasti zatím málo účinná.  

3. V prostředí dodavatelských řetězců dochází i k "vertikální" integraci jejich 

struktury. Přes výrazné trendy úzké specializace budou výrobci dodávat stále 

širší sortiment polotovarů využívaných pro uspokojení potřeb výrobců 

nejrůznějších finálních výrobků (standardizace, modulární struktura výrobků) 

určených stále menším skupinám konečných individuálních zákazníků. 

Logistické řetězce začínají vytvářet rozsáhlé, vzájemně propojené sítě, které 

bude třeba řídit jako jeden celek. Při koncepci dodavatelských řetězců je proto 

třeba opustit úzce výrobkový pohled a vytvořit virtuální prostředí schopné 

reagovat na jakoukoliv změnu poptávky. 

4. Vertikální integrace je spatřována také ve vzájemném propojení podnikových 

funkcí jako je logistika, marketing, řízení výroby, řízení výzkumu a vývoje, 

řízení jakosti apod. Dodavatelský řetězec se proto stává ústředním pojmem 

všech složek managementu firem do nich zapojených. Předpokládejme, že 

spolupráce citovaných složek managementu uvnitř firmy ideálně funguje. 
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Prostředí dodavatelských řetězců však začíná vyžadovat integraci řízení 

jednotlivých podnikových činností všech partnerů. Příklady toho, že tento trend 

může významným způsobem zvýšit efektivnost poskytování služeb zákazníkům 

je zřejmý z prvních aplikací CPFR (Collaborative Planning, Forecasting and 

Replenishment) systémů.  

5. Stejně jako u logistických cest je u dodavatelských řetězců zdůrazňován princip 

spolupráce. Kvalitativně novým prvkem je v tomto směru princip otevřenosti, 

sdílení informací o efektivnosti realizace činností spojených s toky zboží. 

Vzájemné sdílení informací je nezbytným předpokladem pro společné plánování 

a operativní řízení. Jde především o údaje o stavu zásob, o aktuálním stavu 

plnění požadavků navazujícího stupně, o kapacitních možnostech partnerů, o 

otevřené informování o problémech v řízení toků zboží apod. V poslední době se 

prosazuje i vzájemná informovanost o nákladech. Jsou známé případy, kdy se 

při úspěšném snižování celkových nákladů na oběh zboží v řetězcích a 

zvyšování tržeb za finální výrobky dělí partneři i o vytvořený zisk. Podle 

zkušeností autorů jde o princip, o jehož prosazení v praxi jsou vedeny největší 

diskuse a naráží v praxi stále na velké problémy, dle (1). 

 

1.7 Zhodnocovací logistický proces 

Logistiku v tomto pojetí si lze představit jako posloupnost činností zahrnujících 

řízení a vlastní realizaci pohybu a skladování materiálů, polotovarů a finálních výrobků. 

Jde v podstatě o sled obchodních a fyzických operací. končících dopravou výrobků k 

odběrateli. Každý krok znamená další náklady, růst hodnoty a celý zhodnocovací proces 

končí změnou vlastníka v požadovaném čase a místě. 

Realizace tohoto procesu může znamenat u velkých výrobců uskutečnění až tisíce 

operací, které končí u průmyslového odběratele, velkoobchodníka, maloobchodníka 

případně jiného zprostředkovatele, nebo v domácnosti finálního zákazníka, dle (1). 

 

1.8 Logistická koncepce firmy 

Klasické přístupy navrhování struktury a systému řízení materiálových toků se 

opíraly o snahu dosažení minimálních nákladů s realizací hmotných toků spojených. 
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Proto při hledání optimální struktury celého systému často využíváme jako kriterium 

minimum celkových logistických nákladů. 

Vzhledem k tomu, že hlavním cílem logistiky je dosažení požadované úrovně 

služeb, případně nabízení služeb nových, bude však třeba brát v úvahu při tvorbě 

logistické koncepce poměr mezi náklady a úrovní služeb. 

Úspěšný výběr vhodné struktury logistického systému a logistické strategie proto 

závisí na tom, jak přesně jsme schopni identifikovat nákladové položky s řízením toku 

zboží spojených a formulovat jejich závislost na úrovni služeb. Vzhledem k tomu, že 

zvyšování úrovně služeb je jenom prostředkem pro získání většího podílu na trhu a z 

toho plynoucích vyšších zisků, patří k dalším problémům kvantifikace vztahu mezi 

úrovní služeb a tržbami společnosti. 

To vede k formulaci požadavku na dosažení ne minimálních, ale přiměřených 

logistických nákladů. 

Stanovení celkových nákladů nepřináší nové metodické problémy, ale obtíže 

pramení z toho, že současná účetní praxe z hlediska našich potřeb nevyhovuje. Prvý 

problém spočívá v tom, že agregace položek je postavena na účetních kritériích, např. 

jsou stanovovány celkové mzdové náklady, celkové odpisy, daně aj. a ne např. na 

tom,na jaký účel jsou náklady vynakládány. Trochu pomáhá poměrně běžné třídění účtů 

podle středisek., řídících útvarů aj. Jde o členění na organizační bázi. Bohužel řada 

logistických nákladových položek prolíná do nákladů více organizačních útvarů. 

Poněkud lepší je situace při stanovení nákladů na dopravu. Běžná praxe je taková, že od 

celkové faktury za dodávku odečteme cenu přepravovaného zboží. Problém je ale někdy 

v tom, že do ceny si dodavatel započítá přímo náklady na dopravu. Posledním 

problémem je obtížné stanovení skladovacích nákladů plynoucích opět z účetní praxe, 

která přehlíží jako nákladovou skupinu. Je způsobeno tím, že výdaje na udržování 

zásob, jako pojistné, nebo úroky nejsou sledovány ve vazbě na logistická rozhodnutí a 

tím, že případný vliv logistických rozhodnutí na růst výdajů kapitálových prostředků 

není v účetnictví separován. Pro účinné přijetí logistické strategie je proto nezbytné 

upravit sledování nákladů organizace, dle (3). 

Po zhodnocení situace je třeba určit, jak naznačené problémy řešit. K tomu je třeba 

stanovit, které nákladové položky je třeba sledovat, určit délku období, pro které je třeba 

logistické náklady vykazovat, a určit požadovanou strukturu logistických 

nákladů.Nákladové položky logistických nákladů je možno rozdělit tradičně na: 
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• přímé logistické náklady, které přímo souvisejí s logistickými výkony. Dají 

se získat z existujících analytických účtů. Jsou to např. náklady na dopravu, 

skladování, nákup surovin a dílů, některé položky na zpracování objednávek 

a zásoby, 

• nepřímé logistické náklady, které vyplývají v podstatě z alokace 

kapitálových prostředků do logistického procesu, např. dopravních a 

skladovacích zařízení. Je proto nutné identifikovat ty kapitálové prostředky, 

které jsou součástí logistických systémů, protože jejich výše významným 

způsobem ovlivňuje volbu strategie, 

• ostatní režijní náklady spojené s činností organizace, u nichž je obecný 

problém stanovení jejich podílu na jednotlivé oblasti činností. 

Běžný způsob sledování nákladů přírůstkovou metodou, kdy se postupně během 

období načítají naběhlé náklady a výnosy podle realizovaných činností je třeba 

modifikovat, protože nákupem surovin počínaje a distribucí konče, jsou všechny 

logistické operace, a s tím spojené náklady, vynakládány v očekávání budoucího 

prodeje. Tedy při srovnávání logistických nákladů a výnosů je třeba počítat s časovým 

posuvem nákladů a výnosů je třeba počítat s časovým posuvem. Typickým příkladem 

jsou náklady na pořízení surovin a náklady spojené s podporou výroby, které jsou 

kalkulovatelné na jednotlivé výrobky. Problém je v tom, že např. u výrobků se sezónní 

spotřebou může uplynout dlouhá doba do okamžiku jejich prodeje, dle (1). 

Významné místo ve sledování logistických nákladů má proto metoda ABC 

(Activity Based Costing). Poslední trendy vedou ke kalkulacím nákladů ne na jednotlivé 

výrobky, ale na realizované objednávky. Hlavním důvodem je právě růst podílu nákladů 

spojený s vlastní realizací objednávek. 

 

Největší pozornost z hlediska návrhu logistického systému je věnována nákladům 

na dopravu a nákladům spojeným s existencí zásob. Jejich struktura by měla být 

dostatečně podrobná, aby z ní byla vidět vazba na ostatní součásti navrhovaného 

systému. Např. v nákladech na zásoby mohou být začleněny náklady na skladování atd.  

Příklad možného členění: 
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1.8.1 Náklady na udržování zásob 

1. skladovací náklady,  

2. ztráty vázáním kapitálových prostředků v zásobách,  

3. pojištění (případně daně),  

4. skladovací ztráty.  

 

1.8.2 Zpracování objednávek 

5. náklady na komunikaci  

6. náklady na manipulaci s materiálem  

7. náklady na balení,  

8. náklady na příjem a expedici  

9. náklady na systém řízení.  

 

1.8.3 Náklady na dopravu - p římé náklady 

10. náklady na přepravu podle přepravních sazeb  

11. více náklady za speciální přepravní služby  

 

1.8.4 Administrativní náklady na management  - nepřímé náklady  

Logistická opatření nejsou jedinými aktivitami, které mohu vést k růstu tržeb 

organizace. Podíl na trhu ovlivňují všechny nástroje marketinkového mixu, cena, 

výrobek sám svými vlastnostmi aj. Z toho plyne další problém hodnocení a výběru 

logistické koncepce, problém stanovení podílu logistických opatření na vývoji tržeb 

firmy.  

Vzhledem k silnému vlivu logistiky na náklady společnost, ať už půjde o jejich růst 

nebo pokles, na straně jedné a vlivu na růst tržeb na straně druhé, měli bychom 

posuzovat každý záměr z hlediska jeho vlivu na růst zisku společnosti v krátkodobém a 

rentabilitu kapitálových prostředků v dlouhodobějším pohledu, dle (2). 
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1.9 Skladování 

Skladování je jednou z nejdůležitějších částí logistického systému. Skladování tvoří 

spojovací článek mezi výrobci a zákazníky. Zabezpečuje uskladnění produktů (např. 

surovin, dílů, hotových výrobků) v místech jejich vzniku a mezi místem vzniku a 

místem spotřeby  a poskytuje managementu informace o stavu, podmínkách a 

rozmístění skladovaných produktů.  

Sklady umožňují překlenout prostor a čas. Výrobní zásoby zajišťují plynulost 

výroby. Zásoby obchodního zboží zajišťují plynulé zásobování obyvatelstva, (1).  

Odhaduje se, že na světě existuje asi 750 000 skladovacích zařízení, od 

nejmodernějších, profesionálně řízených skladů  po podnikové skladovací místnosti, 

garáže, drobné sklady v rámci prodejen, nebo dokonce zahradní kůlny. 

 

 

Obr. 1.1: Komplexní systém skladovacích činností, dle (1). 

 

1.9.1 Skladovací systémy 

V rámci skladování přicházejí v úvahu tyto hlavní rozhodovací akce: 

• Vybavenost skladu včetně správy řízení skladů, 

• Rozsah a centralizace skladů, 

• Vlastní nebo cizí skladování, 

• Stanoviště skladu, 

• Úroveň zásob udržovaných ve skladu. 

 

Vstup zboží Identifikační 
bod 

Uskladnění, 
vyskladnění Komisionářství Výstup zboží 
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1.9.2 Základní funkce skladování 

Rozeznáváme tři základní funkce skladování. Jednak jde o činnost mající za úkol 

přesun zboží (produktů), dále potom jejich uskladnění a v neposlední řadě funkci 

přenosu informací. 

 

1.9.3 Přesun produkt ů 

• Příjem zboží – vyložení, vybalení, aktualizace záznamů, kontrola stavu 

zboží překontrolování původní dokumentace. 

• Transfer či ukládání zboží – přesun produktů do skladu, uskladnění a jiné 

přesuny 

• Kompletace zboží podle objednávky – přeskupování produktů podle 

požadavků zákazníka 

• Překládka zboží (cross-docking) – z místa příjmu do místa expedice, 

vynechání uskladnění 

• Expedice zboží – zabalení a přesun zásilek do dopravního prostředku, 

kontrola zboží podle objednávek, úpravy skladových záznamů 

 

1.9.4 Uskladn ění produkt ů 

• Přechodné uskladnění – uskladnění nezbytné pro doplňování základních 

zásob 

• Časově omezené uskladnění týká se zásob nadměrných (nárazníkové 

zásoby); důvody jejich držení: 

� Sezónní poptávka 

� Kolísavá poptávka 

� Úprava výrobků spekulativní nákupy 

� Zvláštní podmínky obchodu 
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1.9.5 Přenos informací 

Přenos informací se týká stavu zásob, stavu zboží v pohybu, umístění zásob, 

vstupních a výstupních dodávek, zákazníků, personálu a využití skladových prostor. 

Osobní počítače hrají při výměně dat důležitou úlohu. Nejrůznější informační 

systémy značně urychlují, zefektivňují a zkvalitňují přenos informací potřebných 

k zajištění všech funkcí skladování. Nepostradatelné je v této oblasti pochopitelně 

propojení informací počítačů do sítí. 

 

 

Obr. 1.2: Nákladové vazby, které je nutno respektovat v logistickém systému 

Skladování má významný vliv na zajišťování potřebné úrovně zákaznického 

servisu při co možná nejnižších celkových nákladech. V současnosti se z málo 

významné složky logistického systému podniku postupem doby stala jedna 

z nejdůležitějších součástí zákaznického servisu, (1). 

Produkt 

Cena Propagace 

Místo/úroveň 
zákaznického servisu 

Náklady na 
udržování zásob 

Přepravní náklady 

Skladovací náklady Množstevní náklady 

Náklady na informační 
systém a řízení 
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Skladování můžeme definovat jako tu část podnikového logistického systému, která 

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

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

managementu informace o stavu, podmínkách a rozmístění skladovacích produktů, (2). 

 

1.10 Charakter a význam skladování 

Skladování tradičně zabezpečuje uskladnění produktů (uskladněné produkty = 

zásoby) v průběhu všech fází logistického procesu. Existují dva základní druhy zásob, 

které podnik potřebuje uskladnit: 

• Suroviny, součástky a díly (fáze zásobování – fáze vstupu materiálu do 

podniku 

• Hotové výrobky (fáze distribuce – fáze na straně výstupu materiálu 

z podniku) 

Kromě dvou výše uvedených typů zásob má většinou výrobní podnik ještě zásoby 

zboží ve výrobě a zásoby materiálů určených k likvidaci nebo recyklaci. Současné době 

u většiny podniků jsou pečlivě sledovány a představují jen malý podíl z celkových 

zásob, (1). 

Podniky udržují ve skladech zásoby většinou z některých následujících důvodů: 

• Snaha o dosažení úspor nákladů na přepravu 

• Snaha o dosažení úspor ve výrobě 

• Využití množstevních změn (při nákupu většího množství produktů) nebo 

nákupů do zásoby 

• Snaha udržet si dodavatelský zdroj 

• Podpora podnikové strategie v oblasti zákaznického servisu 

• Reakce na měnící se podmínky na trhu  

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

spotřebitelem  

• Dosažení nejmenších celkových nákladů logistiky při současném udržení 

požadované úrovně zákaznického servisu 
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• Podpora programů JIT u dodavatelů nebo zákazníků 

• Snaha poskytovat zákazníkům kompletní sortiment produktů, nejen 

jednotlivé výrobky 

• Dočasné uskladnění materiálů, které mají být zlikvidovány nebo 

recyklovány (tj. zpětná logistika) 

Skladů se stále více využívá jako průtokových bodů , nikoliv míst „úschovy“. 

V některých případech se dokonce funkce úschovy produktu úplně obcházejí (např. 

plánované dodávky přímo k zákazníkům), neboť podniky ve zvýšené míře zásoby 

nahrazují informacemi, nakupují v menších množstvích a používají sklady jako 

konsolidační body, aby získaly výhodnější přepravní sazby úroveň servisu, (2). 

 

1.10.1 Hlavní oblasti použití sklad ů 

Na obr.: 1.3 jsou znázorněny některé oblasti použití skladů, a to jak v rámci 

systému zásobování, tak v systému distribuce.  

 

CL – celovozová zásilka, TL – celokamiónová zásilka, TLT  – nepřesahující TL 

 

Obr. 1.3: Použití skladů v oblasti zásobování a v oblasti distribuce zboží, dle (2). 

Dodavatel A 

Dodavatel B 

Dodavatel C 

Závod A 

Závod B 

Závod C 

Závod A 

Závod B 

Závod C 

Závod  

Sklad 

Centrální  
sklad 

Konsolidační 
sklad 

Rozdělovací 
sklad 

Výrobní závod 

Zákazník 1 

 
Zákazník 2 

 
Zákazník 3 

 

Zákazník 1 

 
Zákazník 2 

 
Zákazník 3 

 

Zákazník 1 

Zákazník 2 

Podpora výroby 

Kombinace 
výrobků 

Konsolidace 

Rozdělování do 
menších zásilek 

CL nebo TL 

CL nebo TL 

CL nebo TL 

CL, TL, LTL 

CL, TL, LTL 

CL, TL, LTL 

CL, TL, LTL 
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Sklady lze použít pro zabezpečení výrobní činnosti podniku, ke směšování různých 

výrobků z jednotlivých výrobních zařízení podniku pro dodávku jednomu zákazníkovi, 

k rozdělování velkých zásilek produktů na menší dodávky s cílem uspokojení potřeb 

velkého počtu zákazníků nebo naopak pro kombinaci či sdružení většího počtu malých 

zásilek do jedné velké zásilky.  

Skladů se začíná využívat ve větší míře jako „průtokových“ bodů. Nikoliv míst 

„úschovy“, v některých případech se dokonce úplně obcházejí (např. plánované 

dodávky přímo k zákazníkům), neboť podniky ve zvýšené míře nahrazují zásoby 

informacemi, nakupují v menších množstvích a používají sklady jako konsolidační 

body, aby získaly výhodnější přepravní sazby a úroveň servisu, dle (2). 

Podpora výroby – v rámci podpory výrobních operací hraje často roli skladování 

významnou roli vstupního konsolidačního místa pro příjem všech dodávek od 

jednotlivých dodavatelů podniku. Jak je znázorněno na obr.: 1.3 v části A, podnik 

objednává dodávky u různých dodavatelů, kteří dodávají celokamiónové nebo 

celovozové zásilky svých produktů do skladu umístěného v bezprostřední blízkosti 

výrobního závodu. Položky se pak podle potřeby přesunují ze skladu do výrobního 

závodu. 

Kombinování (směšování) výrobků – z hlediska výstupu či distribuce hotových 

výrobků z podniku lze sklady využít pro kombinaci výrobků, výstupní konsolidaci nebo 

rozdělování zboží do menších zásilek. Kombinování výrobků spočívá v tom, že vícero 

výrobních závodů podniku dodává své výrobky do centrálního skladu podniku. Každý 

závod produkuje pouze část z celkového výrobního sortimentu podniku. Dodávky do 

centrálního skladu se obvykle uskutečňují ve velkých množstvích (celokamiónových 

nebo celovozových), v centrálním skladu se pak výrobky podle zákaznických 

objednávek kombinují a expedují zákazníkům.  

Konsolidace – pokud se sklad využívá pro výstupní konsolidaci, neboli sdružování 

zboží do větších zásilek (obr.1.3), pak jsou z jednotlivých výrobních zařízení podniku 

dodávány celovozové/celokamiónové zásilky do centrálního zařízení – konsolidačního 

skladu. Sklad konsoliduje nebo kombinuje výrobky z různých výrobních závodů tak, 

aby zákazníkům byly odesílány opět celovozové/celokamiónové zásilky. 

Rozdělování zboží do menších zásilek – rozdělovací sklady jsou zařízení, která 

z výrobního závodu podniku přijímají velké zásilky výrobků. Na jednu dodávku 

z výrobního skladu do rozdělovacího skladu je nutno zkombinovat několik 
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zákaznických objednávek. Když zásilka přijde do skladu, je rozdělena na menší TL 

zásilky, které pak jsou rozeslány zákazníkům z oblasti působnosti daného skladu. Dle 

(2). 

 

1.10.2 Skladování a zákaznický servis 

Politika zákaznického servisu, např. standart dodávek do 24 hodin, může vyžadovat 

existenci řady lokálních odbytových skladů, díky kterým lze minimalizovat celkové 

náklady při současném splnění norem zákaznického servisu. Změna tržních podmínek 

může podnik přinutit k tomu, aby své výrobky skladoval na lokální úrovni a to 

především z toho důvodu, že podnik není schopen přesně předpovídat zákaznickou 

poptávku a načasování objednávek maloobchodníků a velkoobchodníků. Pokud podnik 

udržuje ve svých lokálních odbytových skladech určité nadměrné zásoby, je pak 

schopen rychle reagovat a uspokojit i neočekávanou objednávku. Nadměrné zásoby 

navíc výrobci umožňují, aby plnil objednávky zákazníků i tehdy, když se jeho dodávky 

doplňujících zásob pro lokální sklady poněkud opozdí, dle (2). 

 

1.11 Doprava 

Doprava zabezpečuje fyzické přemístění výrobků z místa, kde se vyrábějí, do míst, 

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

výrobku hodnotu. Tato přidaná hodnota se nazývá přínos místa. 

Skladováním výrobků do doby, než je jich zapotřebí, vzniká přínos času. Doprava 

je faktorem časového přínosu, určuje totiž, jak rychle a jak spolehlivě se výrobek 

přesunuje z jednoho místa do druhého.  

Doprava zajišťuje přesun výrobků na geograficky oddělené trhy, pokud výrobky 

přicházejí na trh včas, nepoškozené a v požadovaném množství, poskytuje doprava 

zákazníkům přidanou hodnotu. Tímto způsobem doprava přispívá k úrovni 

zákaznického servisu, což je jeden ze základních kamenů spokojenosti zákazníka, tedy 

významné složky marketingové koncepce. Náklady spojené s přepravou jsou ale jedny 

z největších v logistice a často se významnou měrou podílejí na ceně výrobků. 

Zajišťování požadované úrovně zákaznického servisu je významnou součástí 

logistického řízení. Dopady přepravy na zákaznický servis jsou jedny z nejdůležitějších. 

Přepravní servis musí být především spolehlivý, významnou úlohu hraje doba přepravy 
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a pokrytí trhu. Pro zákazníky je též významná pružnost poskytování přepravních služeb 

a řešení ztrát či poškození. 

Využití logistiky ve výrobních a obchodních organizacích klade na dopravní firmy, 

které chtějí logistické služby poskytovat, mnohé požadavky. Jestliže tyto firmy chtějí 

být na trhu úspěšné, musí se orientovat na logistické potřeby svých zákazníků, jejich 

výrobní proces, směnnost, charakter vyráběné produkce apod. 

Doprava umožňuje propojení jednotlivých částí logistického řetězce. Tento úkol  je 

pro dopravu podstatně jednodušší, pokud přepravní prostředky mohou plnit i určité 

funkce manipulační, skladovací a obalové jednotky, (2). 

 

1.11.1 Dělení dopravy 

Doprava je zabezpečována různými podnikatelskými subjekty, které jsou navzájem 

propojeny v poměrně složitý dopravní systém. V jeho rámci fungují jednotlivé dílčí 

dopravy jako podsystémy. Dopravní organizace, které působí v tomto složitém systému, 

pak mohou být různě zaměřeny pouze na určitou dílčí oblast přepravní práce a služeb 

s ní souvisejících, nebo provozovat činnost v rámci několika dílčích dopravních 

podsystémů. Dopravu je možno členit podle různých hledisek následovně: 

• Podle druhu dopravní cesty a používaných dopravních prostředků 

� Železniční 

� Silniční  městskou hromadnou 

� Leteckou 

� Vodní 

� Kombinovanou (integrovanou) 

� Nekonvenční (pásovou, potrubní) 

• Podle přemísťovaného objektu: 

� Osobní 

� Nákladní 

• Podle vztahu dopravce a přepravce: 

� Veřejnou  



 

- 27 - 

� Neveřejnou 

� Individuální 

• Podle místa jejich provozování  

� Vnitřní  

� Vnější 

• Podle obsluhovaného území: 

� Vnitrostátní  

� Mezinárodní 

• Podle hromadnosti: 

� Hromadnou 

� Nehromadnou 

• Podle velikosti zásilky: 

� Celovozovou 

� Kusovou 

• Podle pravidelnosti: 

� Pravidelnou  

� Nepravidelnou 

• Podle prostředí ve kterém je realizována: 

� Pozemní 

� Podzemní 

� Vzdušnou 

� Vodní 

� kosmickou 
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1.11.2 Základní charakteristika dopravy a její funk ce 

Doprava je jednou z nejvýznamnějších složek logistického řetězce od dodavatelů 

surovin až ke konečnému spotřebiteli. Její funkcí je zabezpečit pohyb zboží v rámci 

oběhových i výrobních procesů. Je i významnou součástí spojovacího článku mezi 

výrobou a zákazníkem, kterou se zabývá fyzická distribuce zboží. Doprava je záměrná 

pohybová činnost, která spočívá v přemístění věcí nebo osob prostřednictvím pohybu 

dopravních prostředků po dopravních cestách. 

Jako realizátor fyzického přemístění je doprava významným intenzifikačním 

faktorem logistických řetězců. Její úlohou je optimálně uspokojovat přepravní potřeby 

v oblasti přemísťování lidí i hmotných statků. V oblasti hmotných statků zabezpečuje 

přemístění ve všech třech fázích reprodukčního procesu, dle (2). 

 

Uspokojuje tedy potřeby přemísťování: 

� Ve sféře výrob, v jednotlivých fázích i mezi jednotlivými fázemi výroby až 

k finálnímu výrobku 

� Ve sféře oběhu v rámci požadavků směny zboží  

� Ve sféře spotřeby umožňuje pohyb výrobků 

Obecné lze dopravu charakterizovat těmito zvláštnostmi: 

� Nutné přemístění  

� Vykazuje značnou časovou i směrovou nerovnoměrnost 

� Je závislá na kapacitě dopravních cest i dopravních prostředků 

� Uskutečňuje se na rozsáhlých územích a sítích 

� Je silně vzájemně provázaná a probíhá nepřetržitě 

� Je závislá na rozvoji výroby a ekonomické situaci dané oblasti 

� Vyžaduje vysoké investiční náklady a dlouhou návratnost vložených investic 

� Využívá mezinárodní spolupráci 

Podíl logistických nákladů, zahrnujících zásobování, skladování, balení a dopravu 

materiálu se neustále zvyšuje. Výše logistických nákladů na celkových nákladech na 

výrobu zboží je přímo úměrná hospodářské vyspělosti jednotlivých zemí. 
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 Přemísťovací proces je v dopravě obdobou výrobního procesu. Nazývá se 

dopravní proces případně provozní proces, jednodušeji provoz dopravy. Provozem 

dopravy pak rozumíme vzájemně skloubené pracovní úkony a procesy, pomocí nichž se 

uskutečňuje vlastní přemísťovací činnost dopravy. Zde je možno rozlišovat následující 

dvě jeho stránky: 

� Dopravní proces, představující přemístění dopravních prostředků 

� Přepravní proces, který spočívá ve vlastním přemístění zboží a osob 
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2 Teoretická východiska 

2.1 Řízení zásob 

Zásoby jsou hlavním konzumentem provozního kapitálu podniku. Cílem řízení 

stavu zásob je proto zvyšovat rentabilitu podniku prostřednictvím kvalitnějšího řízení 

zásob, předvídat dopady podnikových strategií na stav zásob a maximalizovat celkové 

náklady logistických činností při současném uspokojování požadavků na zákaznický 

servis.  

Klíčovým měřítkem efektivního řízení zásob je dopad zásob na rentabilitu podniku. 

Efektivní řízení zásob může zvyšovat rentabilitu buď snižováním nákladů nebo tím, že 

přispívá ke zvýšení prodeje.  

Mezi opatření, pomocí kterých lze snížit náklady spojené se zásobami, patří snížení 

počtu nevyřízených objednávek, zbavení se zastaralých položek a mrtvých zásob nebo 

zlepšení prognóz poptávky. Pomocí kvalitnějšího plánování zásob lze sloučit nebo 

vyloučit přesuny zásob mezi jednotlivými lokálními sklady a transfery malých objemů 

zboží. Kvalitnější řízení zásob může zvýšit schopnost kontroly a schopnost předvídat, 

jak se budou stavy zásob měnit v návaznosti na podnikovou politiku, (2). 

 

2.1.1 Nejběžnější chyby p ři skladování 

Je důležité, aby se management pokoušel odstranit všechny neefektivní prvky, které 

se vyskytnou při přesunu produktu, uskladnění produktů nebo přesunu informací 

v rámci skladu. Tyto neefektový se projevují různými formami. 

• Přebytečná nebo nadměrná manipulace 

• Nízké využití skladové plochy a prostoru 

• Nadměrné náklady na údržbu a výpadky kvůli zastaralým zařízením. 

• Zastaralé způsoby příjmu a expedice zboží 

• Zastaralé způsoby počítačového zpracování rutinních transakcí 

Konkurenční povaha trhu vyžaduje stále přesnější a preciznější systémy 

manipulace, uskladnění a vyhledávání zboží, a stejně tak i zdokonalené systémy balení a 
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expedice zboží. Pro provoz skladu je velmi důležitá zejména optimální kombinace 

manuálního a automatizovaného manipulačního systému.   

 

2.1.2 Systém tahu vers. systém tlaku v oblasti skla dování  

V minulosti byl tradiční metodou (distribuce) systém tlaku (push system). Plány 

výroby byly založeny na kapacitě výrobního závodu. Vyrábělo se s tím očekáváním, že 

se vše také prodá. Pokud se produkce vyrábí rychleji, než je jí možno prodat, začíná se 

hromadit ve skladu výrobního závodu. Pokud nelze urychlit odbyt produkce, výrobní 

závod zpomalí tempo výroby, dokud se nabídka nedostane do rovnováhy s poptávkou. 

Skladování v systému tlaku slouží k tomu, aby absorbovalo nadměrnou produkci, 

vykonává funkci úschovy produktu. Současný systém tahu (pull systém) závisí na 

informacích. Je založen na stálém monitorování poptávky. U systémů tahu není potřeba 

vytvářet rezervy. Skladování namísto „úschovy“ slouží jako „průtokové“ centrum, které 

nabízí větší úroveň servisu, neboť presouvá produkt (v tomto čase zásobu) blíže 

k zákazníkovi, (1). 

 

2.1.3 Vliv skladování  

Různé způsoby skladování mění vzájemné vztahy mezi jednotlivými činnostmi 

podniku. Jde především o následující vztahy: 

Vztahy mezi skladováním a výrobou - malé výrobní série minimalizují objem 

zásob, které je nutno dodržovat v rámci logistického systému podniku, a zajišťují 

výrobu takového množství , které se blíží velikosti běžné poptávky. Časovou změnou 

výroby se však zvyšují náklady na pře-seřízení a změny výrobních linek. Pokud závod 

vyrábí na plnou kapacitu (nebo se k této kapacitě blíží), pak mohou časté změny linek 

vést k tomu, že výrobce nebude schopen uspokojovat poptávku po svých výrobcích. 

V takovém případě by náklady související se ztrátou prodejní příležitosti mohly 

dosáhnout značných objemů. 

Vztahy mezi skladováním a přepravou - úspor přepravních nákladů lze 

dosáhnout, jak na vstupu materiálu do podniku, tak na výstupu produktu ze závodu 

(úseku distribuce zboží). V případě zásobování se malé objednávky od řady dodavatelů 

mohou shromažďovat v konsolidačním skladu v blízkosti zdroje dodávek;   pro 

následné dodávky do výrobního závodu, který je obvykle umístěn do větší vzdálenosti 
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od konsolidačního skladu, pak výrobce nebo vykonavatel přepravy může používat 

celovozové zásilky. 

Obdobně se skladů využívá i pro dosahování úspor přepravních nákladů na úseku 

distribuce zboží. V odvětví baleného spotřebního zboží mají výrobci často několik 

výrobních závodů, z nichž každý vyrábí pouze část z produktové řady podniku. Tyto 

podniky obvykle provozují jeden centrální sklad, odkud se dodávají zásilky sestavené 

z různých výrobků jednotlivým zákazníkům. Dodávky produktů z jednotlivých 

výrobních závodů se do tohoto skladu dopravují obvykle v menších dávkách. 

Zákaznické objednávky velkých odběratelů se z centrálního skladu (někdy zvaného 

distribuční centrum) dopravují v kamionových dodávkách při nižších přepravních 

nákladech, (2). 

 

2.1.4 Vztah skladování a zákaznického servisu 

K zlepšení zákaznického servisu je nutné v mnoha případech vybudovat řadu 

lokálních odbytových skladů, díky kterým lze minimalizovat celkové náklady při 

současném splnění norem zákaznického servisu. Změna tržních podmínek může podnik 

přinutit k tomu, aby své výrobky skladoval na lokální úrovni, a to především z toho 

důvodu, že podnik by nebyl schopen přesně předpovídat zákaznickou poptávku a 

načasování objednávek velkoobchodů a maloobchodníků. Pokud podnik bude udržovat 

ve svých lokálních odbytových skladech určité nadměrné zásoby, bude pak schopen 

rychle reagovat a uspokojit i neočekávanou poptávku. Nadměrné zásoby navíc výrobci 

umožní, aby plnil objednávky zákazníků i tehdy, když se jeho dodávky doplňujících 

zásob pro lokální sklady poněkud opozdí, dle (2). 

 

2.1.5 Vztah skladování a logistiky 

Ne všechny podniky používají sklady k tomu, aby dosáhli nejnižších celkových 

logistických nákladů při udržení (zvýšení) úrovně zákaznického servisu. K zlepšení 

současné situace podnik musí zvažovat všechny nákladové vazby, jak byly znázorněny 

na obr 6-2. Je nemožné doporučit určitý matematický postup, podle kterého bychom 

byli schopni minimalizovat celkové náklady. Je možné jen důrazně upozornit na širokou 

škálu faktorů, které celkové náklady ovlivňují a liší se případ od případu.  

 



 

- 33 - 

Mezi faktory, které ovlivňují strategii skladování, lze zařadit tyto: 

• Odvětví 

• Podnikovou strategii 

• Dostupnost kapitálu 

• Charakter výrobků – rozměry, kalitelnost, výrobní řady, možnosti substituce 

a míry zastarávání 

• Ekonomické podmínky  

• Konkurenci 

• Sezónnost poptávky 

• Použití přístupů JIT případně dalších logistických technologií 

• Použitý výrobní proces 

 

2.1.6 Velikost a po čet sklad ů 

Management společností (výrobních i obchodních) musí řešit dvě protichůdné 

záležitosti: velikost a počet skladovacích zařízení. Jde o vzájemně propojená 

rozhodnutí, protože mezi nimi obvykle panuje vztah nepřímé úměry; tzn. S rostoucím 

počtem skladů se průměrná velikost skladu snižuje a naopak. 

 

2.1.7 Velikost skladu 

Jak by měl být sklad velký, určuje řada faktorů. nejprve je nutné definovat, měřítko 

velikosti skladu, tj. jakým způsobem se vlastně velikost skladu bude měřit. Zavedená 

zvyklost hodnotí velikost skladu buď pomocí velikosti skladové plochy nebo objemu 

skladového prostoru. Většina veřejných skladů používá při inzerci a propagaci svých 

zařízení stále ještě informace udávající skladovou plochu v m2.  

Údaj jen o velikosti skladové plochy však ignoruje možnost využití moderních 

skladovacích zařízení umožňujících uskladňovat zboží také vertikálně. Z toho důvodu 

se stále více využívá k měření velikosti skladu hodnoty skladového prostoru udávaného 

v m3. Kubický prostor se vztahuje k celkovému objemu prostoru, který je k dispozici 
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uvnitř daného zařízení. Ve srovnání s údaji o skladové ploše poskytují údaje o 

skladovém prostoru mnohem realističtější  odhad velikosti skladu, dle (1). 

Při úvahách o velikosti skladu je nutné zvažovat mnoho faktorů. K faktorům, které 

jsou určující pro stanovení velikosti skladu, patří následující: 

• Úroveň zákaznického servisu 

• Velikost trhu, který bude sklad obsluhovat 

• Počet skladovaných produktů 

• Velikosti skladovaných produktů 

• Používaný systém manipulace s materiálem  

• Typ použitého skladu 

• Pohyb zboží ve skladu 

• Celková doba výroby produktu 

• Velikost kancelářských prostor v rámci skladu 

 

2.1.8 Počet sklad ů 

Při rozhodování o počtu skladů jsou významné čtyři faktory:  

• Náklady související se ztrátou prodejní příležitosti 

• Náklady na zásoby 

•  Náklady na skladování  

• Přepravní náklady  

Na obrázku 2.1 je graficky znázorněn vztah těchto nákladových oblastí, s výjimkou 

nákladů související se ztrátou prodejní příležitosti. 

 

2.2 Funkce skladu 

Základním úkolem skladu je ekonomické sladění rozdílně dimenzovaných toků.  
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Mezi hlavní funkce skladování patří zejména: 

• Vyrovnávací funkce při vzájemně odchylném materiálovém toku a 

materiálové potřebě z hlediska jejich kvantity nebo ve vztahu k časovému 

rozložení 

• Zabezpečovací funkce vyplývající z nepředvídatelných rizik během 

výrobního procesu a kolísání potřeb na odbytových trzích a časových 

posunů dodávek na zásobovacích trzích 

• Kompletační funkce pro tvorbu sortimentu v obchodě nebo pro tvorbu 

sortimentních druhů podle potřeb individuálních provozů v průmyslových 

podnicích, protože materiály disponibilní na trhu neodpovídají obvykle 

konkrétním výrobně technickým požadavkům 

• Spekulační funkce vyplývajících z očekávaných cenových zvýšení na 

zásobovacích a odbytových trzích 

• Zušlechťovací funkce zaměřená na jakostní změny uskladněných druhů 

sortimentu (stárnutí kvašení, zrání, sušení. Hovoří se zde o produktivních 

skladech, protože se jedná o skladování spojené s výrobním procesem. 

 

 

Obr. 2.1: Vztah mezi celkovými logistickými náklady a počtem skladů, dle (1). 
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2.3 Optimaliza ční přístupy p ři skladování 

Mezi možná východiska optimalizace patří strategie skladování. Při nízkých 

skladových zásobách postačí menší sklad s nižší průměrnou délkou pohybů. Pro příjem 

či výdej položek se může vytvořit několik předávacích bodů. Lze zvyšovat kapacitu 

dopravních vozíků nebo kombinovat uskladňování a vyskladňování v jednom 

pracovním cyklu. 

Důležitým hlediskem je bezpochyby volba ukládacích míst pro uskladnění a výběr 

položek při vyskladňování prostřednictvím systému zprávy skladu. Existuje několik 

metod, níže jsou uvedeny jejich výhody a nevýhody, dle (1). 

 

2.3.1 Metoda pevného ukládání  

Při čistém pevném ukládání se každé skladové položce přidělují vlastní ukládací 

místa, rezervovaná výhradně pro ni. Má to výhodu rychlého vyhledávání položky 

pracovníkem, která se ovšem neuplatní v automatizovaných skladech. Nevýhodou je 

neefektivní využívání skladové kapacity, protože do přidělených ukládacích míst se 

musí vejít maximální možná zásoba každé položky.  

 

2.3.2 Metoda zám ěrného ukládání 

Tento problém řeší záměrné ukládání. Každou položku lze uskladnit do libovolného 

ukládacího místa. Protože se zásoba všech položek zpravidla nedoplňuje současně, pro 

maximální celkovou zásobu ve skladu postačí menší kapacita než při pevném ukládání. 

Menší sklad snižuje také průměrnou délku pohybů mezi ukládacím místem a 

předávacím bodem. 

Nevýhodou se ukazuje, že tato metoda nedbá toho, že některé položky jsou 

považovány častěji než jiné. Existuje nebezpečí, že zřídka požadovaná služba dostane 

ukládací místo blízko předávajícího bodu a dlouho je blokuje. Položky s častým 

pohybem se pak musí uskladnit do méně výhodných ukládacích míst. 

 

2.3.3 Metoda skladových zón 

Tento problém řeší klasifikace položek podle průměrné četnosti odběru a tvorba 

zón. Uskladňuje se do předem určených skladových zón – položky s nízkou četností 
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odběru do zóny s dlouhými manipulačními časy, položky s vysokou četností odběru do 

zóny v blízkosti předávacího bodu. Položky v jedné zóně se ukládají záměnným 

způsobem. Průměrná délka pohybů ve skladě se značně sníží. Potřebná celková 

skladová kapacita je ovšem oproti čistému záměnnému ukládání vyšší, protože se musí 

dimenzovat pro špičkovou zásobu položek v každé zóně. 

 

2.3.4 Metoda dynamické zóny 

Tento problém řeší dynamické rozvrhování zón. Strategie velikosti objednávek a 

strategie řízení zásob se totiž během času mění. Položky mohou krátkodobě nebo 

střednědobě vyhovovat klasifikačním kritériím pro jinou zónu, nadto existují nové a 

zrušené položky.  

Příslušnost položek k zónám a hranice zón se periodicky přizpůsobí aktuální situaci 

a rámcovým podmínkám. Tím lze snížit potřebu skladové kapacity: rezerva platí jen 

vždy pro jedno plánovací období. Dynamickou klasifikací položek a dynamickým 

rozvrhováním zón se sníží i průměrná délka pohybů. 

Nevýhodou této metody je, že individuální chování položky se může odchýlit od 

průměru. Stává se tak, že první položky z další zóny budou požadovány dříve než 

poslední položky z předchozí zóny. Pak by bylo lepší takovéto položky uskladňovat do 

míst předchozí zóny, protože jejich konkrétní doba pobytu ve skladišti je menší a  proto 

může být dané ukládací místo využito v určitém období vícekrát. 

 

2.3.5 Metoda p římého vysklad ňování  

Nevýhodu předcházející metody řeší tzv. přípravné vyskladňování a v omezené 

míře také vychystávací sklad. Zde se prostoje manipulačních zařízení využívají 

k přípravě vyskladňovacích operací, které brzy přijdou na řadu: požadované položky  se 

přeskladní do blízkosti předávajícího bodu. Pak mohou být první příkazy provedeny 

rychle kvůli krátké dráze. Předpokládá to existenci prostorových časů pro manipulační 

zařízení. Celková pracnost manipulace se zvyšuje přídavnými přeskladněními. Nadto se 

mohou optimalizovat pouze ty příkazy, které přijdou brzy na řadu. 
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2.3.6 Metoda p ředvídajícího usklad ňování 

Tato metoda též vznikla řešením nevýhody předcházející metody (přípravného 

vyskladňování). Pro položku se již při jejím uskladňování určí očekávaný okamžik 

vyskladnění a to se zřetelem na již už uskladněné položky. Této položce se přidělí 

nejlepší z volných ukládacích míst, jestliže během odhadnuté doby jejího pobytu ve 

skladu se neočekává uskladnění jiné položky, která bude vyskladněna dříve. Jinak se 

vezme v úvahu další nejlepší místo. 

Cílem je minimalizovat počet skladových operací pro nejvýhodnější ukládací místa. 

Čím kratší je očekávaná doba pobytu ve skladu, tím lepší místo se jí přidělí. K tomu 

jsou zapotřebí patřičné prognostické údaje a informace o plánovaných dodávkách a 

objednávkách. Jde o výhledovou metodu.  

 

2.4 Kvalita a kapacita dopravy 

Cílem logistiky na všech úrovních je maximalizovat efektivnost oběhových procesů 

a k tomu je nutné, aby byl vytvořen řídící systém, který vedle řízení technologických 

procesů v jednotlivých činnostech oběhového procesu za pomocí všech s tím spojených 

informačních procesů optimalizuje, s využitím heuristických metod, celkový efekt 

oběhového procesu. Takový systém je označován jako logistický. Dopravní systém, 

který vyhovuje logistickému procesu, řízení oběhových procesů označujeme jako 

logistickou dopravu, dle (1). 

Nabídku kapacity logistické dopravy ovlivňuje několik faktorů: 

• Kapacita stabilních prostředků využívaných logistickou dopravou 

• Kapacita dopravních prostředků  

• Soulad kapacit dopravních cest, dopravních uzlů a dopravních prostředků  

• Optimální technologie dopravního procesu využívajícího danou technickou 

základnu 

Dopravní soustava v logistickém systému je funkční pokud jsou ve vzájemné 

proporcionalitě následující tři faktory: 

• Logistická objednávka dopravy – určuje kvalitativní úroveň přepravy 
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• Technologická kapacita dopravy – ovlivňuje logistickou objednávku 

dopravy, pokud je předem dána kvalita přepravy 

• Kvalita přepravy – pro větší kvalitu přepravy je nutné zabezpečovat větší 

rezervy technologické kapacity, protože produkt dopravy není 

skladovatelný, v opačném případě je omezena logistická objednávka 

dopravy. 

Mezi výše uvedenými faktory jsou těsné interaktivní vazby. Rozvoj technologické 

kapacity dopravy ve vazbě na kvalitu přepravy a logistickou objednávku dopravy 

ovlivňuje dynamiku rozvoje výrobních struktur, ale i rozvoj regionů. 

Produktem dopravy nejsou hmotné statky, ale nehmotný užitečný efekt přemístění. 

Přesto změna místa, vlivem přemístění, může v mnohých případech zvýšit užitnou 

hodnotu. Pokud tomu tak není, vznikají ztráty, které mohou být dvojího charakteru, za 

prvé jde o ztráty, které se rovnají nákladům na výrobu nespotřebovaných užitných 

hodnot a za druhé jde o ztráty, které se rovnají nákladům na přemístění těchto užitných 

hodnot. Oba druhy ztrát v dopravě mohou nastat v podstatě ze dvou důvodů: 

• Přeprava zbytečná, neúčelná – např. přeprava surovin, které lze ve stejné 

kvalitě a ceně získat z místních zdrojů nebo z blíže položených lokalit 

• Přemístění nesplní svou funkci vinou dopravy – např. zásilka je dodána po 

lhůtě určené ke spotřebě. 

K charakteristikám kvality dopravy mohou přistoupit ještě ztráty z překročení 

optimálních nákladů, a to v těch případech, kdy vinou dlouhých dodacích lhůt jsou 

vázány značné kapitálové náklady, tj. vytvářejí se nepravé sklady zboží v dopravních 

prostředcích a zvyšují tak stavy zásob. Z pohledu dopravy a její funkce v logistickém 

systému je tedy dopravu nutné řídit z hlediska: 

• Optimální dělby práce mezi jednotlivými druhy dopravy k zabezpečení 

objednávky 

• Optimální kvality přepravy  

• Minimalizace nákladů 

Funkční efektivnost dopravní soustavy ovšem nelze měřit jako průměrnou nebo 

sumární funkční efektivnost druhů dopravy. S ohledem na integrované systémy by totiž 
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funkční efektivnost dopravního systému měla být vyšší než funkční efektivnost 

jednotlivých druhů dopravy.  

Kvalita dopravy ovlivňuje optimalizaci nákladů na oběhové procesy. Je všeobecně 

známo, že čím kvalitnější dopravu lze poskytnout, tím více lze omezit rozsah skladování 

a tím i manipulaci s materiálem, dle (1). 
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3 Analýza sou časné situace 

3.1 Popis firmy K-elektric s.r.o. 

Firma K-elektric s.r.o. byla založena valnou hromadou a sepsáním společenské 

smlouvy dvou rodinných společníků Věry Kučerové a Jiřího Kučery v listopadu 1992. 

Sídlem firmy je KONICE, Tyršova 594 a provozovna Olomouc, Litovelská 2. 

Společnost se od svého vzniku zaměřila na výrobní činnost v oboru elektro. Bylo to 

přídavné silové telefonní relé k telefonu. Jako jediní v ČR měli toto zařízení 

homologováno a později byla provedena i certifikace výrobku. Obchodní činnost 

spočívala v prodeji vlastního výrobku a elektrotechnického příslušenství. Dále byl 

zaveden prodej ochranných pomůcek a elektrických kabelů.  

Až do roku 1994 měli jednoho zaměstnance a dva společníky. V roce 1994 v září 

dokončili výstavbu velkoobchodního centra v Olomouci. Toto velkoobchodní centrum 

se postupně vybavilo mechanizací a příslušnými stroji, včetně skladových regálů na 

ukládání kabelových bubnů a elektromateriálu. 

 Mechanizační prostředky pro manipulaci a odvíjení kabelů a vodičů včetně měření 

bylo vyrobeno touto firmou, schváleno a certifikováno metrologickým úřadem. 

Vysokozdvižné vozíky jsou schopny pracovat až do hmotnosti 5 tun. Dále jsou 

vybaveny jeřábovým ramenem a manipulačními plošinami na překládku bubnů.  

Společnost je rozdělena na 2 provozy a to:  

· velkoobchodní a maloobchodní prodej  

· provoz služeb a montáží  

 

3.1.1 Prodej elektroinstala čního materiálu 

V současné době se firma specializuje na prodej všech druhů kabelů a vodičů pro 

silnoproud a slaboproud, včetně telekomunikačních kabelů. Postupně zavedli široký 

sortiment rozvaděčů, kabelové soubory, elektroinstalační materiál, telekomunikační 

příslušenství a elektrotechnické nářadí.  
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3.1.2 Elektromontáže 

V roce 2001 se firma rozhodla rozšířit své pole působení i o činnost 

elektromontážní. Elektormontážní práce jsou prováděny jako komplexní dodávky 

včetně inženýrských prací. Montážní středisko je vybaveno zemními stroji - pásovými 

bagry, kabelovými vozy, traktorem včetně radlic a hydraulického příslušenství s 

navijákem na stavění sloupových tratí, řezáků asfaltu, hydraulických pěchů, montážního 

pojízdného lešení do 12 m a výše.  

Rozsah montážních prací :  

• venkovní vedení VN, NN  

• trafostanice  

• kabelové vedení VN, NN  

• veřejné osvětlení, místní rozhlas  

• průmyslové rozvody NN - rekonstrukce  

• slaboproudé a telefonní rozvody 

Společnost se zúčastňuje řady mezinárodních tendrů. Úspěšný byl ten do Bosny a 

Hercegoviny. V roce 1997 zavedli výrobu nerezových montážních rámů a vybavení pro 

telekomunikační rozvaděče. V příštím období se firma bude snažit výrobní a obchodní 

činnosti směřovat i do zahraničí, aby zvýšili obrat firmy.  

 

 

Obr. 3.1: Část hlavního skladu 



 

- 43 - 

 

K 15.10.2004 nemá firma žádný úvěr ani leasing a veškeré aktivity jsou kryty 

vlastními finančními zdroji. Firma má 21 zaměstnanců.  

 

3.2 Organiza ční struktura spole čnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.3.2: Organizační struktura společnosti K-elektric s.r.o. 

 

Organizační struktura je pyramidového, plošného typu, skládá se ze dvou úrovní 

řízení. V nejvyšší úrovni je ředitel společnosti, kterému se zodpovídají vedoucí 

jednotlivých subsystémů, ti jsou zahrnuty ve střední úrovni řízení. Obligátně stanovené 

tři úrovně řízení ve firmě K-elektric s.r.o. by tu postrádaly smysl z důvodů malého 

počtu zaměstnanců. Firma stanovila tento typ organizační struktury, protože vycházela 

s přesvědčení, že firma působící v globálním prostředí musí být konstruována 

jednoduše, přehledně, rychle, ovladatelně a tvárně aby předešla kolizím v řízení 

podniku.  

Při takové stavbě organizační struktury se jeví negativní prvky: 

• Přetížení ředitele 

• Nebezpečí ztráty přehledu 

• Vyžaduje mimořádně kvalitního manažera 
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3.3 
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3.4 Hlavní procesy firmy 

3.4.1 Prodej elektroinstala čního materiálu 

Tento proces je jednoduchý proces prodeje, z pohledu prodávajícího, nákupu 

z pohledu zákazníka. Zákazník přijde do prodejny s úmyslem koupit určité zboží. 

V prodejně vznese požadavek na toto zboží, zaměstnanec vyhledá podle informačního 

systému stav zboží na skladech.  

Monitorování zboží je založeno na odepisování skladových zásob na základě 

dodacích listů, prodejek, tedy faktur placených hotově, nebo výdejek, které jsou určeny 

pro odběratele s otevřeným účtem u firmy, ze skladu a následném zapsáním do 

informačního systému.  

Taková kontrola přítomnosti zboží na skladě je zdlouhavá a vyvstává při ní problém 

absence účelnějšího propojení skladu a prodejny např. pomocí monitorovacího zařízení. 

Pracovníci ve skladu pro kontrolu stavu zboží využívají pouze telefonního spojení 

s prodejnou. 

 Podle toho zda je zboží na skladě zákazník zaplatí a s fakturou a nebo s prodejkou 

(podle typu prodeje – maloobchod, velkoobchod), jde do skladu a proces pokračuje 

výdejem zboží ze skladu. Zákazník si podle možností zvolí zda by rád využil služeb 

dopravy u firmy a nebo zda by si zboží odvezl sám. 

 

Obr.3.4: Vývojový diagram procesu prodeje 

 

3.4.2 Elektromontáže 

Při objednání projektu montážních prací zákazník přijde do firmy s určitými 

požadavky, pokud je v moci firmy splnit jeho přání tato zakázka pokračuje konsolidací, 

tedy kompletací zboží ve skladech, na místech tzv. dynamické zóny, kde se vyčkává do 

úplné kompletace objednávky a následně se pak zboží dopravuje na určené místo a 
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zahajuje se realizace projektu. Po skončení montážních činností si zákazník převezme 

projekt a zaplatí.  

 

Obr.3.5: Vývojový diagram procesu objednání montážních prací 

 

3.5 Sklady firmy 

Firma používá výhradně své sklady, nepoužívá žádná distribuční centra v jiných 

městech. Tyto sklady jsou: 

 

3.5.1 Hlavni sklad  

Tento sklad sdružuje skladovací, manipulační a přípravné prostory.  Manipulační a 

přípravné prostory jsou určeny většinou k vychystání zakázek. Vymezuje je čárové 

ohraničení, které stanovuje norma ČSN EN ISO 9001:2001, kterou firma přijala. 

Dočasně se, z důvodů velkého objemu zakázky, sklad využívá i k sdružování do větších 

zásilek, tedy konsolidaci, sdružuje se v nich zboží do větších zakázek a pak jsou 

z podniku posílány celovozové zásilky, způsobuje to však komplikace nedostatku 

prostoru, proto je žádoucí uvolnění prostoru expedicí a nebo aby si zákazník 

objednávku co nejrychleji odebral sám. Někdy i tento skladovací prostor slouží i 

k prodejním účelům.  

Tento sklad využívá po celou dobu svého provozu jen jednu metodu a to metodu 

pevného ukládání, kde se každé položce přidělují vlastní ukládací místa, rezervovaná 

výhradně pro ni. Má to výhodu rychlého vyhledávání položky pracovníkem, která se 

ovšem neuplatní v automatizovaných skladech. Nevýhodou je neefektivní využívání 

skladové kapacity, protože do přidělených ukládacích míst se musí vejít maximální 

možná zásoba každé položky. 
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3.5.2 Sklad na prodejn ě  

Distribuční sklad, zde se skladují menší produkty, většinou elektroinstalační 

materiál a pak menší vodiče, různé pomůcky pro elektroinstalační práce, 

pro pokládáním vodičů, konektory. Sklad na prodejně využívá taktéž metodu pevného 

ukládání. 

 

3.5.3 Venkovní sklad  

Prostor, který je používán jednak pro expedici a jednak pro skladování velkých 

bubnů, s kterými je těžká manipulace a díky kterým by v ostatních prostorách vznikaly 

prostorové problémy. Venkovní sklad využívá také metodu pevného ukládání. 

 

 

Obr.3.6: Půdorys společnosti K-elektric s.r.o. 
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3.6 Interní audit 

Firma dne 15.3 2006 provedla interní audit, který provedl externí auditor za 

záměrem posouzení shody systému managementu jakosti ve společnosti s požadavky 

normy ČSN EN ISO 9001:2001 a aplikací dokumentace v praxi. Následně na to firma 

získala certifikát. 

 

3.6.1 Procesy interního auditu 

V rámci certifikace se prováděl interní audit s těmito procesy: 

1. Zahájení interního auditu 

2. Systém managementu jakosti 

• všeobecné požadavky 

• identifikace procesů 

• požadavky na dokumentaci systému managementu 

• řízení dokumentace a záznamů 

3. Odpovědnost managementu 

• politika jakosti 

• plánování 

• odpovědnost 

• pravomoc a komunikace 

• přezkoumání systému managementu 

4. Realizace produktu – Elektromontáž 

5. Realizace produktu - Prodej elektroinstalačního materiálu 

6. Realizace produktu  - Výroba signalizačního zařízení 

7. Management zdrojů 

• poskytování zdrojů 

• lidské zdroje 

• infrastruktura 
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• pracovní prostředí 

8. Měření, monitorování a zlepšování 

• spokojenost zákazníka 

• interní audit 

• řízení neshodného produktu 

• monitorování a měření procesů 

• analýza a neustálé zlepšování 

9. Závěrečné hodnocení interního auditu 

 

3.7 Popis proces ů skladování  

Skladování tvoří spojovací prvek mezi výrobci a zákazníky, firma K-elektric, s.r.o. 

jakožto obchodní firma zajišťuje zásobování zákazníků a tímto způsobem se snaží 

překlenout prostor a čas. Každé zboží, které přijde od dodavatele musí projít určitým 

procesem, který znázorňuje obr.3.7.  

 

Obr. 3.7: Systém skladovacích činností společnosti K-elektric s.r.o. 

 

Hlavními procesy při skladování jsou: 

 

Obr.3.8: Hlavní procesy při skladování 
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3.7.1 Příjem zboží 

Vedoucí skladu obdrží od dopravce dodací listy/faktury s výpisem dodávaného 

zboží a případně další průvodní dokumentaci (přepravní listy, expediční listy) a 

pokračuje s kontrolou zboží, identifikací a uskladněním. 

 

Obr.3.9: Činnosti při příjmu zboží 

Vstupní kontrola 

Účelem vstupní kontroly je posouzení stavu a jakosti dodávaného materiálu. 

V případě smluvního ujednání mohou být kontroly prováděny při expedici u dodavatele.  

Při kontrole je nutno se zaměřit na shodu dodávky s průvodní dokumentací kterou 

tvoří: přepravní listy, expediční listy a dodací listy, množství a stav dodaného materiálu, 

případné deformace, neporušenost obalu. 

Datum a podpis osoby v dodacích listech, která kontrolu provedla, je záznamem o 

provedení kontroly bez neshod. Při identifikaci neshody postupuje v souladu se směrnicí 

„ řízení neshodného produktu“. 

Identifikace 

Rozsah kontroly pro speciální zakázku může být detailněji stanoven realizační 

dokumentací zakázky/smlouvy ředitelem společnosti. 

 
V případě neshody se stanovenými požadavky při příjmu dodávky: 

• nepřevezme  dodávku do dodacího listu napíše „Nepřijato poškozeno“, odešle ji 

zpět dodavateli a zajistí aktivní reklamační řízení v souladu se směrnicí 08 

(řízení neshodného produktu), 

• uloží neshodnou část dodávky na místo označené „REKLAMACE“/ ji označí 

štítkem „REKLAMACE“ a postupuje v souladu reklamačním řízením. 

Vystavení Příjemky je záznamem o převzetí dodávky a provedení vstupní kontroly 

bez neshod. Zajistí řádné uložení dodávky materiálu na vyčleněné místo ve skladě. 

 

DL + dodávka Vstupní kontrola Identifikace Uskladnění 
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3.7.2 Uskladn ění zboží 

Vedoucí skladu ve spolupráci se skladníkem, za pomoci hydraulických vozíků, 

podle skladu řadí zboží od dodavatelů do regálů. Protože sklad využívá po celou dobu 

svého provozu jen jednu metodu uskladnění a to metodu „pevného ukládání“ skladník 

zboží umísťuje na již pro ně vyhrazená místa. Takový způsob ukládání má výhodu 

rychlého vyhledávání položky, avšak nevýhodou je neefektivní využívání skladové 

kapacity, protože do přidělených ukládacích míst se musí vejít maximální možná zásoba 

každé položky nehledě na momentální stavy zboží. 

Vedoucí skladu ve spolupráci se skladníkem zajišťuje, aby způsob skladování byl 

v souladu s požadavky průvodní technické dokumentace dodávky. V případě, že ve 

smlouvě - průvodní dokumentaci nejsou požadavky uvedeny, postupuje se podle 

běžných zvyklostí tak, aby nedocházelo ke snižování jakosti materiálu.  

 

Vedoucí skladu ve spolupráci se skladníkem zajišťuje, že materiál na skladě je: 

• řádně uložen v příslušných prostorech, regálech s vyznačenou nosností nebo 

na paletách, 

• zabezpečen proti nestabilním polohám, poškození a znehodnocení 

(podložkami, zarážkami, opěrami, stojany, klíny a provázáním musí být 

zajišťovány všechny prvky, které by se mohly převrátit, sklopit, posunout, 

kutálet apod.), 

• identifikovaný, 

• skladován v souladu s požadavky příslušných právních předpisů, týkající se 

bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany 

životního prostředí.  

Malé elektroinstalační zboží (např. konektory, nářadí) je místo značení každého 

kusu baleno do beden, krabic, palet s označeným přiloženým štítkem a takto 

identifikováno:  

• Značení obsahuje označení dle normy a katalogu. 

• Výrobek s omezenou dobou životnosti má v obsahu značení uveden termín 

použitelnosti. 
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Při volném skladování materiálu na skladě zajišťují bezpečný prostor pro jeho 

přísun a odběr. Vše činí tak, aby skladovaný materiál nebránil bezpečnému provozu 

manipulačních prostředků a pohybu zaměstnanců. 

Zaměstnanci, kteří pracují ve skladě musí být seznámeni s rozdělením skladovacích 

prostorů pro materiály a s podmínkami bezpečného provozu. Zaměstnanci provádí 

periodicky vizuální kontrolu a porovnání stavu zásob na skladě, aby zjistili případné 

zhoršení jakosti zboží nebo nějaké nesrovnalosti záznamů se skutečností. Pro konkrétní 

zakázku materiál uloží na místo vyčleněné pro konkrétní zakázku, které označí 

příslušným názvem zakázky/zakázkovým číslem. 

 

3.7.3 Vyskladn ění zboží 

Vyskladnění zboží je proces, který se děje při manipulaci materiálu ze skladu 

směrem k zákazníkovi. Probíhá na základě faktury, kterou zákazník přinese do skladu, 

za pomocí techniky se vyskladní zboží, kompletuje a vydává se zákazníkovi. 

 

Obr.3.10: Činnosti při vyskladnění zboží 

Při zakázce, vedoucí skladu, skladník dle výdejky/dodacího listu připravuje 

požadovaný materiál k vydání na zakázku. V případě balení na paletu vystaví list s 

uvedením zákazníka a jeho adresy/zakázkové číslo. 

Vedoucí skladu při vydání kabelu zaznamená: 

• název kabelu, 

• datum a razítko „převinuto“, 

• počet metrů, 

• začátek a konec kabelu (pozn. u kabelů, u kterých je to možné) 

Na základě dodacího listu nebo na základě faktury předané zákazníkem provede 

výstupní kontrolu a vydá materiál ze skladu.  

Vyskladnění Kompletace Výstup zboží 
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V případě vyskladnění zboží pro elektromontáž se zboží konsoliduje v dynamické 

zóně, kde pak zboží přetrvává po tu dobu než se shromáždí veškeré zboží pro daný 

projekt, nebo do zahájení prací na projektu. 

3.7.4 Výstup zboží 

V návaznosti na vyskladnění je výstup zboží manipulace s materiálem do 

nákladních aut za pomocí těžké techniky. Zákazník podepíše dodací list a kopii si firma 

nechá jako určitý způsob krytí, že zákazník zboží převzal. 

 

Podpůrnými činnostmi pro skladování pak jsou: 

3.7.5 Nakládání s obaly 

Při nákupu zboží dodavatel stanoví písemnou formou výkupní podmínky bubnů 

společnosti, podle kterých se výkup bubnů řídí.  

Prázdné obaly se skladují ve venkovním skladu kde se zbytečně dlouho čeká 

s jejich výkupem zpět dodavateli. Vymezení problému této kapitoly v kapitole 4.1.4. 

Vedoucí skladu v případě poškození bubnu provede záznam do dodacího listu a 

nechá jej potvrdit dodavatelem (přepravcem). Poškození nahlásí ekonomovi provozu, 

který provede záznam do PC. 

Vedoucí skladu v případě poškození jiného obalu než bubnu, a jestliže má 

poškození vliv na kvalitu nebo počet zboží, potom zboží nepřevezme od dodavatele 

(přepravce). Poškození a vrácení zboží nahlásí osobně nebo telefonicky vedoucímu 

nákupu. 

Ekonom provozu vede celkovou evidenci zakoupených a zpětně prodaných bubnů v 

rámci vydaných a přijatých faktur. Detailní vymezení problému v kapitole 5.1.4.  

 

3.7.6 Identifikace a sledovatelnost 

Pro identifikaci materiálu je používáno evidenční číslo materiálu ve tvaru: XX[Y]* 

kde: XX – číslo sortimentu, Y – libovolně dlouhé označení materiálu 

V případě nového materiálu vedoucí nákupu provádí jeho zatřídění a ekonom 

provozu vystavuje v PC jeho skladovou kartu. Pouze řádně identifikovaný materiál se 
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může vydat na konkrétní zakázku. V případě smluvního požadavku zákazníka se 

provádí sledování jednotlivých operací, včetně záznamů. 

 

3.7.7 Identifikace a zna čení nakupovaného materiálu 

Způsob, místo a obsah značení může být s dodavatelem dohodnut, musí být 

stanoven ve smlouvě nebo související dokumentaci. Značení pak provádí dodavatel.  

Vedoucí skladu/skladník provádí, podle smlouvy s dodavatelem, při vstupní 

kontrole ověřování značení co do obsahu a správnosti umístění a provedení. Pouze 

řádně identifikovaný materiál se může umístit na sklad nebo může být předán přímo do 

procesu elektromontáže. 

Každý nakupovaný materiál je identifikován v elektronické podobě, u zboží, kde je 

to účelné je navíc vedena papírová skladová karta.  

Materiál s omezenou dobou životností má ve skladové kartě  uveden termín 

použitelnosti. 

Označení se provádí v co nejkratší možné době po uložení materiálu na vyhrazené 

místo ve skladě.  

Za identifikaci materiálu po celou dobu skladování odpovídá vedoucí skladu. 

Detailní vymezení nedokonalostí při identifikování v kapitole 4.1.1. 

 

3.7.8 Identifikace materiálu od dodavatele 

Pokud smlouva s dodavatelem obsahuje požadavek o způsobu značení jím 

dodaného materiálu, vedoucí skladu zajišťuje příslušnou identifikaci a značení uvedené 

ve smlouvě. 

 

3.7.9 Poškození a obnovení zna čení 

Při poškození značení, zaměstnanec, který tuto skutečnost zjistí, neprodleně 

informuje vedoucího skladu. Ten značení následně obnovuje. 
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3.7.10 Ochrana materiálu 

Způsob manipulace a skladování volí zaměstnanci v souladu s požadavky výrobce 

uvedenými ve  smlouvě nebo v průvodní technické dokumentaci dodávaných materiálů, 

eventuálně dle běžných zvyklostí (tam, kde v průvodní dokumentaci nejsou požadavky 

uvedeny), tak aby nedošlo k jeho poškození a ke snížení jeho požadované kvality. Při 

manipulaci jsou používány stanovené transportní zařízení a manipulační prostředky. 

Náročná manipulace se provádí za přítomnosti vedoucího skladu. Specifické 

požadavky na manipulaci se předepisují v dokumentaci QMS (systému řízení jakosti). 

Manipulaci s materiálem provádí řádně kvalifikovaní zaměstnanci proškoleni, při 

dodržování požadavků bezpečnosti práce a používání osobních ochranných pomůcek.  

Při manipulaci se dodržují následující zásady: 

• manipulaci provádět s ohledem na velikost, hmotnost, výšku apod., 

• zajistit, aby při manipulaci nedošlo k záměně, zničení nebo poškození 

materiálu, 

• dodržet postup pro manipulaci předepsaný výrobcem nebo realizační 

dokumentací zakázky. 

V případě zjištění jakéhokoliv poškození oznamuje zaměstnanec tuto skutečnost 

vedoucímu skladu, který dále postupuje v souladu se směrnicí 08 - řízení neshodného 

produktu. 

Materiál identifikovaný jako materiál shodný s dodacím listem se ukládá na předem 

vyhrazené místo. Identifikovaný neshodný materiál se umísťuje mimo tento prostor a je 

označen štítkem s nápisem „REKLAMACE“. 

Po dobu skladování musí být balení a ochrana materiálu v souladu s požadavky 

smlouvy nebo průvodní technické dokumentace a jsou dodržovány po celou dobu 

skladování tak, aby dodávky byly chráněny proti vnějším vlivům (mechanickým a 

povětrnostním).  

Vedoucí skladu zajišťuje požadovanou ochranu materiálu až do předání na zakázku. 

 

3.7.11 Kontrola skladování 

Vedoucí skladu/skladník provádí vizuální kontrolu uložení a značení materiálů.  
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Vedoucí skladu v průběhu skladování jednotlivých produktů provádí kontrolu 

zaměřenou zejména na: 

• dodržování požadavků na skladování a lhůt skladování, 

• dodržování pracovních, bezpečnostních, požárních předpisů a požadavků, 

které se týkají stavu skladu, skladových ploch, manipulačních prostředků a 

pomocných pomůcek pro skladovou a manipulační činnost. 

 

3.7.12 Inventura skladu 

Dle rozhodnutí ředitele společnosti je prováděna inventura skladu (minimálně však 

1 x ročně). Inventuru provádí pracovníci skladu pod dozorem vedoucího skladu.  

 

3.7.13 Výstupní kontrola 

Účelem výstupní kontroly je posouzení stavu a jakosti předávaného materiálu. 

Rozsah kontroly pro konkrétní zakázku se obyčejně detailněji stanovuje v realizační 

dokumentaci zakázky/ředitelem společnosti. 

 

3.7.14 Příjem nespot řebovaného materiálu ze zakázky 

Vedoucí skladu/skladník přejímá od vedoucího čety zbylý materiál a jeho množství 

zaznamená. Ekonom provozu na základě příjemky – vratky provádí záznam do skladové 

karty zásob vedené na PC. 

 

3.8 Popis proces ů dopravy 

Dopravní procesy jsou závislé na volbě dopravy, kterou společnost rozlišuje na dva 

druhy:  

3.8.1 Dodavatelem 

Dodavatel přiveze zboží za dohodnutou cenu sám. Při takovém způsobu dopravy je 

potřeba jen jednoho procesu a to je vyložení zboží.  
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3.8.2 Vlastní 

Při takovém druhu dopravy společnost využije svých vlastních vozidel a přijede si 

k dodavateli pro zboží. Procesy jsou pak následující: 

 

Obr.3.11: Procesy při vlastní dopravě 

Doprava – způsob přepravy zboží za využití nákladních aut uzpůsobených pro 

převoz takového druhu zboží.  

Naložení zboží -  Manipulace s materiálem, který je směrován do nákladního auta. 

Následuje podepsání dodacího listu, který vystaví dodavatel, ten si dodací list ponechá 

jako určitý způsob krytí, že odběratel zboží převzal a odběratel dostane kopii a fakturu, 

aby vedoucí skladu mohl dodávku následně zkontrolovat při vykládaní zboží. 

Vyložení zboží – Manipulace s materiálem, který je směrován ven z auta. Vedoucí 

skladu podle dovezeného dodacího listu překontroluje dodávku a dodací list podepíše,  

pokud je dodávka v pořádku. 

 

Cesta k 
dodavateli 

Naložení zboží Doprava do 
firmy 

Vyložení zboží 
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4 Shrnutí problém ů nalezených p ři analýze 
současného stavu 

Při důkladné analýze podniku byly objeveny dvě oblasti v logistické koncepci jako 

dostatečně neefektivní. Tyto oblasti jsou: 

• Skladování 

• Doprava 

V těchto oblastech byly shledány nedostatky, které mají negativní vliv na hlavní 

funkční procesy podniku.  

Mluvíme-li o vnějších logistických cílech, přímo se tyto dvě oblasti vztahují 

k objemu prodeje, dodací lhůtě, flexibilitě. Firma tyto činnosti nevyužívá efektivně, 

přestože by tyto prvky měly být prioritou podniku, protože se zaměřují na plnění přání 

zákazníků na oblasti pro snížení nákladů a objemu prodeje. 

Vezme-li v úvahu vnitřní logistické cíle podniku, které se orientují na snižování 

nákladů, bude neekonomická manipulace a skladování produktů a materiálu v obchodní 

firmě velice důležitou položkou v budoucím návrhovém plánu. V našem případě se tedy 

snižování nákladů bude týkat přímo skladování, manipulaci produktů a materiálu a i 

dopravy.   

Pokud vezmeme v úvahu 4 hlavní otázky k optimalizaci logistických procesů ani 

jedna otázka nevymezuje z plné části nedostatky ve firmě, tyto procesy fungují 

v dostačující podobě. Mé návrhy se proto pouze zaměřují na doporučení ke zlepšení už 

poměrně fungujících procesů, nevycházím proto z těchto otázek, ale z analýzy podniku 

a teoretických východisek. 

4.1 Skladování 

Na optimalizaci skladovacích procesů musíme nahlížet z více pohledů. Pokud se 

budeme snažit nejvíce zefektivnit způsob manipulace s materiálem a zásobami tím, že 

například uzpůsobíme skladování nejkratším časům, budeme to dělat z pravidla na úkor 

jiné činnosti, např. bezpečnosti práce, nebo tím nezabezpečíme ochranu materiálu. 

Veškeré tyto činnosti jsou úzce provázány a tak je přirozené, že řešením může být 

sestavení nějakých pravidel, podle hodnot důležitosti, podle kterých by se společnost 

řídila.  
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Budeme tedy uvažovat o optimalizaci skladování v oblastech: 

4.1.1 Přehlednost ukládaného materiálu a tím minimalizace c hyb p ři 
vysklad ňováni:  

Vzhledem k tomu, že se firma neustále vyvíjí a přicházejí na trh nové položky, 

společnost musí vzhledem k poptávce zařadit tyto nové položky do prodeje a tím se 

neustále potýká s nedostatkem skladových ploch. Poptávka má důležitý význam při 

stanovení velikosti skladu, protože společnost zaznamenává velké výkyvy v poptávce a 

její průběh je nepředvídatelný, podnik proto musí udržovat vyšší hladinu zásob. Vedeni 

firmy by proto mělo uvažovat nějakém náhradním řešení.  

Protože firma mimo prodej kabelů nabízí i elektromontážní služby a tyto dvě 

činnosti se prolínají, protože firma k elektroinstalaci používá produkty z jejího vlastního 

skladu, velice snadno dochází k použití materiálu, který byl určen pro tu druhou činnost. 

Je proto potřeba separovat materiál, který je určen pro obchod a který je určen pro divizi 

elektromontáží.  

Komunikace mezi prodejnou a skladem je založena pouze na telefonním spojení, 

mnohokrát tak vzniká chyba v komunikaci.  Stává se velice často, že vedoucí skladu 

potřebuje vědět kolik jakého produktu má k dispozici, aby se podle toho mohl zařídit. 

Proto potřebuje mít možnost kdykoliv nahlédnout do záznamů, do sítě aby věděl 

okamžitý stav, protože stávající monitorovaní zásob je založeno na odepisování 

skladových zásob na základě dodacích listu, prodejek, výdejek ze skladu.  

Jedinou možností je použít telefonní spojení, je však pravděpodobné, že vedoucí 

prodeje bude zaměstnám něčím jiným, nebude v jeho moci neustále zjišťovat stav zásob 

a informovat vedoucího skladu, tudíž dochází k nechtěným prodlevám.  

Dalším velkým mezníkem ve skladování je možnost identifikace produktu ne jen na 

základě odborného posudku. Společnost označuje bubny s kabely číslem, to zaručuje 

jistou identifikaci, ale vzhledem k pokročilosti IT je tento systém zastaralý a mnohdy 

nedostačující.  

Do skladu by tedy mohla být zavedena jakási forma automatizace, která nám bude 

zaručovat, že nedojde k záměně za jiný kabel.  
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4.1.2 Bezpečnost práce 

Bezpečnosti práce se předchází pomocí vhodného rozlišování a rozmístění 

skladových ploch, rozdělení do jednotlivých zón, skladovacích, manipulačních prostor, 

prostor pro přípravu zakázek, prostor pro naskladnění zboží a konečně prostor pro 

vratné obaly. Pro společnost K-elektric s.r.o. jsou to prázdné navíjecí bubny.  

Nedostatek prostoru pro skladování nutí pracovníky neustále umísťovat zboží mimo 

vymezené prostory, určené právě pro toto zboží, narušuje se tím tak bezpečnost práce. 

 

4.1.3 Ochrana zboží aby nedošlo k poškozování: 

Venkovní sklad je pouze rozmístění skladových ploch pomocí čar, nakreslených na 

zemi. Bez jakéhokoliv zastřešení, jak je vidět na obrázku 4.1. V takovém to způsobu 

skladování shledávám velké nedostatky, protože podle norem by kabely měly být 

chráněny proti počasí, povětrnostním podmínkám, dešti, mrazu. Za nevhodných 

podmínek dochází k znehodnocení kabelu a tím dochází ke ztrátám a zbytečným 

reklamačním řízením. Kabel se, pokud je delší čas v mrazu, přizpůsobí okolnímu 

prostředí a pak když má dojit k manipulaci musí byt přizpůsobený i jí, například 

ohřevem, jinak dojde k znehodnocení.  

 

 

Obr. 4.1: Venkovní skladovací plochy 
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4.1.4 Efektivní využití prostoru a prost ředků: 

Firma K-elektric je hlavním prodejcem kabelů pro silnoproud. Proto jejím 

prázdným obalem jsou odvinuté kabelové bubny, které firma skladuje ve venkovním 

skladu, protože tyto bubny jsou vázány zálohou, je více než vhodné kabelové bubny 

vrátit výrobci.  

Bubny jsou trojího typu: 

• Velký buben – cena je 12 000,- Kč 

• Střední buben – cena je 4 000,- Kč 

• Malý buben – cena je 3 500,- Kč 

Podnik tyto bubny zbytečně skladuje v prostorách, které by mohly být použity na 

něco jiného. Protože se neustále potýkáme s nedostatkem místa.  

Permanentně je ve venkovním skladu 30 – 50 prázdných bubnů, přibližně tedy 

300 000,- Kč. Tyto peníze se samozřejmě dají použít pro další nákup, který by 

znamenal větší obrat. Prázdné kabelové bubny tak v podniku tvoří „mrtvé“ peněžní 

prostředky.  

Sklad na prodejně funguje na bázi příhradových regálů, díky nepřebernému 

množství zboží se společnost potýká neustále s nedostatkem prostoru i tam. Sklad však 

slouží i jako samoobslužná prodejna, kde si zákazník vybírá svůj produkt, jedná se o 

menší výrobky, převážně elektroinstalační materiál, různé pomůcky, zásuvky, 

konektory.  

Protože na trh neustále přicházejí nové výrobky, kupí se nové produkty do nových 

přehrádek nad sebe, zákazník pak do větších pater vůbec nevidí a nemá volbu výběru, je 

nucen pak vyhledat odbornou pomoc od zaměstnance.  

 

4.2 Doprava 

K manipulaci se zbožím se využívají dva vysokozdvižné vozy, jeden se používá 

uvnitř skladu a druhý venku.  

Firma využívá několika transportních vozidel a to několika verzí nákladního auta 

Ford Tranzit, pro menší zakázky a pak v případě větších objednávek využívá velké 

kabelové vozy, včetně odtahu traktorem nebo se objednává nákladní doprava přes jinou 

firmu.  



 

- 62 - 

Zákazník má při koupi možnost přijet si s vlastním nákladním vozidlem ke skladu 

nebo si může zboží objednat a firma mu jej za určitý poplatek dodá kam si bude přát, 

cena se samozřejmě odvíjí od velikosti objednávky a kilometrů, které řidič ujede. 

Zákazník se rozhoduje především podle velikosti nákupu.  

 

 

Obr. 4.2: Vozový park společnosti K-elektric, s.r.o. 

Pokud se jedná o větší zakázku a nebo stálého zákazníka firma mu jej doručí, cena 

už je v takovém to případě už dojednaná.  

Firma každý týden ve dnech středa, čtvrtek využívá pravidelných rozvozů po 

stejných trasách, které tvoří její vlastní tranzit.  

Problém nastává pokud zákazník přijede s větším nákladním vozidlem, podnik není 

uzpůsoben  k tomu aby řidič s kamionem mohl přímo projet dál, takže po nákupu 

následuje couvání. Pokud se sejde více zákazníků s většími vozidly ve stejný čas na 

prodejně nastávají zbytečné problémy, které mohou mít za následek odchodu zákazníka 

ke konkurenci.  

Společnost K-elektric je autorizovaným prodejcem společnosti PRAKAB, 

PŘAŽSKÁ KABELOVNA, a.s., zákazník je často z Čech, nebo z místa, které je blíž 

Praze, tedy sídlu firmy Prakab, dodávané zboží, které firma PRAKAB posílá do 
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Olomouce, pak často putuje zpět směrem do českého kraje. Z hlediska snižování 

nákladů je toto řešení neekonomické a v rozporu s vnějšími cíli společnosti. 

 

 

Obr. 4.3: Kabelový vůz 

 

4.3 SWOT analýza 

 

Silné stránky: 

• Široký sortiment produktů nabízených zákazníkovi 

• Rychlé vyřízení zakázek 

• Podnikání v místě se slabou konkurencí 

• Mezinárodní prodej 

• Technické a materiální zázemí 

• Nasazení zaměstnanců 

• Někteří zaměstnanci 
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Slabé stránky: 

• Neefektivně řešený systém skladování – přehlednost, bezpečnost, ochrana 

zboží, využití prostoru a prostředků 

• Prolínání dvou činností firmy – prodej a elektromontáže 

• Absence monitorovacího systému ve skladu 

• Absence možnosti řádné identifikace produktu 

• Malá znalost moderních metod skladování 

• Nedokonalé umístění dopravní komunikace 

• Zbytečný tranzit – doprava mezi jednotlivými místy v ČR 

 

Příležitosti: 

• Možnost rozšíření o zahraniční prodej ve velkém měřítku 

• Zvyšování tempa rozvoje pro vývoj nových technik a technologií 

• Zvyšování technické úrovně budov 

• Rozvoj vzájemné spolupráce podnikatelských subjektů 

• Nové metody podpory prodeje 

• Zvyšování exportní výkonnosti 

 

Hrozby: 

• Konkurence na domácím trhu 

• Rostoucí zahraniční konkurence na světových trzích 
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5 Vlastní návrhy řešení, p řínos návrh ů řešení  
V rámci návrhu jsem se zabýval optimalizací dvou podpůrných procesů firmy, 

jedná se o procesy skladování a dopravy. Na návrhy problematik jsem musel nahlížet 

z komplexního pohledu, protože optimalizace jednotlivých procesů by se dala vysvětlit 

více způsoby. Veškeré návrhy jsou uzpůsobeny tak, aby nenarušily doposud plynulý 

chod firmy.   

 

5.1 Skladování 

Na optimalizaci skladovacích procesů jsem nahlížel aby nevznikl problém 

definovaný v kapitole 4. Návrh optimalizace skladování provádím tedy v těchto 

oblastech: 

5.1.1 Návrh systému uskladn ění materiálu 

Návrh má přímou souvislost s návrhem dopravy, protože firma v případě zakoupeni 

vedlejšího pozemku by měla možnost vybudovat lepší dopravní komunikaci, která 

umožní transport pro kamiony. Následně podle toho by mohla vyřešit budoucí problém 

s nedostatkem skladových ploch. Jeví se dvě varianty: 

a) rozšíření skladových prostor 

1. rozšiřovat stávající sklad – O této variantě se může uvažovat zda by 

proběhlo odkoupení pozemku v sousedství.  

2. postavit sklad nový - Varianta nového skladu by také mohla být 

realizovatelná s odkoupením pozemku v sousedství, dalo by se však 

uvažovat o lepším řešení na základě snižování nákladů a to postavením 

skladu v logisticky výhodné lokalitě, např. na tranzitní trase. Sklad by 

pak byl umístěn v návaznosti na trh. Tato strategie se nazývá strategií 

orientované na trh, sklady se pak umísťují co nejblíže konečným 

zákazníkům. Strategie pak bude umožňovat maximalizaci zákaznického 

servisu a bude umožňovat podniku dosahovat úspor při přepravě zboží. 

Mezi faktory, které by případně ovlivňovaly umístění skladu do blízkosti 

trhů patří přepravní náklady, doba cyklu objednávky, citlivost produktu, 

velikost objednávek, dostupnost lokální přepravy a úroveň 

poskytovaného zákaznického servisu. Takový sklad by pak měl funkci 
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distribučního centra, ve kterém se udržují jen minimální zásoby, a to 

převážně těch výrobků, po kterých je vysoká poptávka. Na rozdíl od čtyř 

fázového cyklu ve skladech (přejímka, uskladnění, expedice a nakládka), 

by toto distribuční centrum pracovalo pouze ve dvou cyklech (přejímka a 

expedice). Z hlediska snižování nákladů by také plnilo svou funkci, 

protože zásilky určené pro Čechy, by se mohly konsolidovat v už 

zmíněném distribučním centru a nemusely by být posílány po trase Praha 

– Olomouc zpět. 

 

3. pronajmout si skladové plochy jinde – Poslední varianta vylučuje 

potřebu kapitálu pro výstavbu nového skladu, avšak počítá 

s pravidelnými platbami firmě poskytující tyto pronajaté skladové 

plochy.  Podnik se při této variantě musí rozhodnout zda bude využívat 

veřejných skladovacích zařízení (tj. pronajme si skladovací prostor se 

službami), nebo soukromá zařízení (pronajme si sklad jako celek).  

 

Na rozhodování, pro které řešení se rozhodnout je potřeba nahlížet na tyto kriteria: 

1. Náklady na skladování - udržování minimálních nákladů 

2. Úroveň služeb - tvorba hodnot pro zákazníka 

 

Klasické přístupy navrhování struktury a systému řízení materiálových toků se 

opíraly o snahu dosažení minimálních nákladů s realizací hmotných toků spojených. Při 

hledání optimální struktury celého systému se často využívá jako kriterium minimum 

celkových logistických nákladů. 

Vzhledem k tomu, že hlavním cílem společnosti K-elektric s.r.o. je dosažení stále 

lepší úrovně služeb, případně nabízení služeb nových, je  třeba brát v úvahu při tvorbě 

logistické koncepce poměr mezi náklady a úrovní služeb. Proto je nasnadě vybrat řešení 

tohoto problému. 

Při úvaze poměru služby/náklady bych společnosti K-elektric vzhledem 

k počátečním nákladům spojených se stavbou nového skladu a k nákladům, které by se 

objevily při najmutí nových pracovních sil, které by se musely najmout při provozu 
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nového skladu, doporučil smluvní skladování, kdy bude podnik využívat určitý 

skladovací prostor a určité logistické služby v rámci skladového zařízení poskytovatele 

skladových služeb, přičemž poskytovatel a klient sdílejí společně rizika s těmito 

operacemi. Důraz je především kladen na produktivitu, úroveň servisu a efektivnost. 

Tyto prostory zabezpečí aby nedocházelo k přeplnění a tím i poškozování a záměně 

a zaručí pozitivní vývoj úrovně služeb.  

 

b) Změna organizace skladování 

Vzhledem k rozdílným typům skladů ve firmě nelze použít jeden univerzální 

způsob skladování, ale je nutnost využívat více metodik skladování.  

Způsob skladování v Hlavním skladu (detailně popsán v kapitole 4.5) Tento 

problém by vyřešila metoda záměrného ukládání. Každou položku lze uskladnit do 

libovolného ukládacího místa. Protože se zásoba všech položek zpravidla nedoplňuje 

současně, pro maximální celkovou zásobu ve skladu postačí menší kapacita než při 

pevném ukládání. Menší sklad snižuje také průměrnou délku pohybů mezi ukládacím 

místem a předávacím bodem. 

Nevýhodou by se však brzy ukázalo, že tato metoda nedbá toho, že některé položky 

jsou považovány častěji než jiné. Existuje nebezpečí, že zřídka požadovaná služba 

dostane ukládací místo blízko předávajícího bodu a dlouho je blokuje. Položky s častým 

pohybem se pak musí uskladnit do méně výhodných ukládacích míst. Při zavedení této 

metody bychom vyřešili jen jeden vymezený problém, odpadla by nutnost používat 

nové prostory, pronajaté či nově postavené, ale zdaleka bychom nevyřešili všechny aby 

proces skladování byl nejefektivnější.  

Nejschůdnějším řešením pro společnost K-elektric se tedy jeví metoda skladových 

zón, tedy klasifikace položek podle průměrné četnosti odběru a tvorba zón. Uskladňuje 

se do předem určených skladových zón – položky s nízkou četností odběru do zóny 

s dlouhými manipulačními časy, položky s vysokou četností odběru do zóny v blízkosti 

předávacího bodu. Položky v jedné zóně se ukládají záměnným způsobem. Průměrná 

délka pohybů ve skladě se značně sníží. Potřebná celková skladová kapacita je ovšem 

oproti čistému záměnnému ukládání vyšší, protože se musí dimenzovat pro špičkovou 

zásobu položek v každé zóně. 
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Firma při přijetí normy ČSN EN ISO 9001:2001 musela předělat systém 

skladování, avšak z důvodů nedostatku prostoru nemohla splnit všechny požadavky 

normy, proto si za asistence auditora upravila tyto požadavky a ty jí byly schváleny.  

Norma ISO stanovuje využívat skladové zóny.  

Při rozšíření skladového prostoru by firma mohla používat metodu skladových zón 

a tím by vyřešila veškeré nedostatky.   

Způsob skladování ve venkovním skladu. Při takovém druhu skladování bych 

doporučil metodu dynamické zóny, kdy metoda počítá se změnou řízení zásob podle 

času.  Strategie velikosti objednávek a strategie řízení zásob se totiž během času mění. 

Položky mohou krátkodobě nebo střednědobě vyhovovat klasifikačním kritériím pro 

jinou zónu, nadto existují nové a zrušené položky.  

Příslušnost položek k zónám a hranice zón se periodicky přizpůsobí aktuální situaci 

a rámcovým podmínkám. Tím lze snížit potřebu skladové kapacity: rezerva platí jen 

vždy pro jedno plánovací období. Dynamickou klasifikací položek a dynamickým 

rozvrhováním zón se sníží i průměrná délka pohybů. 

Nevýhodou této metody je, že individuální chování položky se může odchýlit od 

průměru. Stává se tak, že první položky z další zóny budou požadovány dříve než 

poslední položky z předchozí zóny. Pak by bylo lepší takovéto položky uskladňovat do 

míst předchozí zóny, protože jejich konkrétní doba pobytu ve skladišti je menší a  proto 

může být dané ukládací místo využito v určitém období vícekrát. 

Sklad na prodejně využívá také metodu pevného ukládání. Při takovém to typu 

skladu bych doporučil metodu záměrného ukládání a nebo automatizaci skladu, kterou 

jsem popsal detailně v kapitole 5.1.4. 

Firma je obecně známa, že je schopna plnit přání zákazníka v daleko menším 

intervalu než její konkurence. Řádově to jsou desítky minut, ostatní konkurenční firmy 

v olomouckém kraji jsou schopny objednávky vyřešit do hodin, případně dnů. Proto 

separace dvou prodejních činností je velice dobrým nápadem, protože by ji v tomto 

směru určitě pomohla. Stává se velice často, že se materiál přichystaný pro 

elektromontáž prodá zákazníkovi na prodejně a naopak. Může tím vzniknout zpoždění 

celého projektu elektromontáže. Tím následně jistá penalizace ze stran zákazníka.  
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V otázce separace dvou činností firmy se jeví jako nejvhodnějším řešením používat 

pro tyto účely dva sklady, uspokojivé řešení se však i jeví vytvoření prostoru skladu 

v hlavním skladě (viz obr.5.1). 

 

 

Obr. 5.1: Návrh místa pro divizi elektromontáže ve skladu. 

 

V otázce separace dvou činností firmy se jeví jako nejvhodnějším řešením používat 

pro tyto účely dva sklady, uspokojivé řešení se však i jeví vytvoření prostoru skladu 

v hlavním skladě. 

Ke zlepšení komunikace mezi skladem a prodejnou by mohl dopomoci 

monitorovací systém, který by informoval o okamžitém stavu zásob a byl by tak přímo 
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napojený na informační systém podniku, každý pracovník, nebo aspoň každý sklad, by 

byl vybaven jednoduchým monitorovacím zařízením, které je uzpůsobené prašnému 

prostředí skladu.  

Jako monitorovací zařízení by se dalo použít prosté PC, tak by vedoucí skladu měl 

možnost přímého vstupu do informačního systému. Takové řešení by nebylo nákladné, 

ale nevyřešilo by to problém prašného prostředí ve kterém by toto zařízení působilo, 

znamenalo by to jeho neustálé opotřebování a to by ústilo v jeho pravidelnou obnovu. 

Zaměstnanci, kteří působí ve skladu potřebují pouze nahlížet do databáze, proto se jeví 

lepší řešení a to použití pouze monitoru. Takový monitor musí mít nějaké vstupy, proto 

navrhuji použít LCD dotykový monitor.  

Kritéria pro monitor: 

1. dlouhá životnost 

2. použití v zaprášeném prostředí 

3. větší odolnost 

Jako ideální řešení se jeví LCD monitor NEOVO TS-15S, obr. 5.2. 

 

Obr.5.2: Monitor LCD NEOVO TS-15S 

Tento monitor splňuje veškeré požadavky na obsluhu v databázi, může být využit 

v prostředí skladu, jelikož jeho povrh je tvrzený s antiodrazovou úpravou a prašném 

prostředí, protože nemá žádné odkryté periferie, není nákladný a zaručuje dlouhou 

životnost 50 milionů doteků na jeden bod. Cena monitoru je 16 147 Kč. Do skladů by 

tedy přišly 3 tyto monitory, pro každý sklad jeden. 
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Při zavádění monitorovací zařízení, bylo by vhodné k dosažení maximální 

efektivity, propojit informační systém s vhodnější volbou identifikace, tedy změnit 

způsob značení bubnů (kap. 4.1.1) za sofistikovanější systém, tedy například čárové 

kódy, nebo poněkud nákladnější variantu a to elektromagnetické čipy. Způsob 

bezchybné identifikace zboží by pak byl zaručen zavedením logistických terminálů do 

skladů, vyřeší se tak problémy při identifikování zboží. 

Kritéria pro identifikační zařízení: 

1. široké použití 

2. výkonnost 

3. velká paměť 

4. odolnost 

5. konektivita 

6. dotykový display 

7. velký dosah 

Logistický terminál CPT-9500 CipherLab CPT-9500 je vhodným řešením, 

splňujícím všechny tyto parametry.  

 

Obr.5.3: Logistický terminál CPT-9500 

Tento robustní přístroj, je určen pro práci v dílnách, ve skladech i ve venkovním 

prostředí. V základní sestavě je vybaven procesorem Intel XScale PXA 255, velkou 
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dotykovou obrazovkou, bezdrátovou komunikací standardu Bluetooth, pamětí pro data 

128 MB a snímačem čárových kódů, případně i snímačem RFID čipů. Pro lepší 

obhospodařování skladu je možnost objednat osazení přístroje modulem pro 

bezdrátovou komunikaci WLAN 802.11b, který by se využil v rámci firemní sítě wi-fi 

nebo GSM/GPRS, který by zaznamenával údaje ve veřejném skladu umístěném 

v návaznosti na trh (kap. 5.1.1 – varianta 2), umožní tak využití v oblasti controllingu, 

popřípadě oběma typy bezdrátové komunikace.  Index IP64 také garantuje funkčnost i 

při hrubém zacházení v náročném a prašném prostředí, proto je vhodný do skladu ve 

společnosti K-elektric. Jako operační systém slouží Microsoft Pocket PC 2003 

(Windows Mobile) Second Edition. Cena tohoto logistického terminálu je 40 420 Kč. 

Společnost využívá bohužel velice starý a jednoduchý informační systém, který by 

nebyl kompatibilní s používáním logistického terminálu CPT-9500 a ani s dotykovými 

LCD monitory NEOVO TS-15S. 

Kritéria informačního systému: 

1. kompatibilita s CPT-9500 

2. kompatibilita s NEOVO TS-15S 

3. přehled skladu 

4. optimalizace úrovní skladu 

5. přístup veškerých stávajících oddělení společnosti 

6. otevřenost systému 

 

V návaznosti na kritéria pro informační systém navrhuji implementovat modul 

Microsoft Business Solutions – Axapta, který umožňuje flexibilní řízení skladu a 

nákupů podle aktuálních potřeb. Obsahuje funkce pro podporu prognózování, 

klasifikace a sledování skladových zásob a pro efektivní vytváření a správu kusovníků. 

Microsoft Axapta je tak komplexní řešení umožňující propojení obchodních procesů v 

rámci společnosti v reálném čase.  

Modul Logistika sdílí informace s dalšími moduly řešení, jako je například hlavní 

plánování, obchod, finance a CRM. Výsledkem je vysoká úroveň koordinace mezi 

logistikou a dalšími klíčovými oblastmi podnikání, (7).  
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Jeho výhody jsou: 

• Optimalizuje úrovně skladu lepším sladěním zásobování s poptávkou 

zákazníků 

• Dokonalejší zpráva skladu s podrobným přehledem a sledováním položek 

• Dokonalejší plánování materiálových požadavků s flexibilními možnostmi 

pro správu kusovníku  

• Rychlé a snadné vytváření kusovníku pomocí grafického návrháře 

kusovníku 

 Axapta tak bude nejenom optimalizovat skladování a dopravu, ale i všechny 

hlavní, řídící a podpůrné procesy. Nebude tak docházet k chybám v komunikaci a tedy i 

v manipulaci s materiálem. Negativním prvkem se však stává větší investice do toho 

informačního systému, firmu by, při využívání 8 licencí odhadem stál 350 000 Kč  

 

5.1.2 Návrh pro optimalizaci bezpe čnosti práce 

Rozmístění skladových ploch se jeví, zabrousíme-li do minulosti, jako dostačující, 

podnik několikrát měnil v historii svého vzniku způsob rozmístění zásob a dosáhl tak 

nejefektivnějšího způsobu. Avšak způsob jak vyřešit problém s vhodném rozlišení 

zásob, vzhledem k bezpečnosti práce, stále vyřešen nebyl. Norma ČSN EN ISO 

9001:2001, kterou firma přijala dne 15.3.2006, stanovuje, že prostory ve skladech mají 

být vymezeny barevnými čarami, proto navrhuji použít tento systém ve všech 

skladových prostorách.  

 

5.1.3 Návrh pro ochranu zboží 

Možností ochrany proti znehodnocení materiálu uskladněného ve venkovních 

prostorách je postavení nového skladu a nebo alespoň postavení přístřešku nad těmito 

prostory, stává se totiž velice často ze je materiál skladován ve venkovním skladu i dva 

roky. Proto důrazně doporučuji majitelům vyjednat si stavební povoleni na zastřešeni 

této skladovací plochy. Pokud se nebude v dohledné době řešit tento problém jiným 

způsobem.   
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Problém kapitol 5.1.1 – 5.1.3 lze řešit uskutečněním 3 varianty řešení uvedených 

v kapitole 5.1.1 vznikne tak větší přehlednost, větší bezpečnost a ještě větší ochrana 

zboží. Vyloučena by pak byla i povinnost stavět přístřešek nad venkovními 

skladovacími prostory.  

 

5.1.4 Návrh pro optimalizaci využití prostoru  a pr ost ředků 

Efektivní využití prostoru a snížení nákladů jsou dvě činnosti, které spolu úzce 

souvisí, pokud bude společnost efektivně využívat prostoru, bude také tím i udržovat 

skladovací náklady na minimu. Můj návrh by byl prázdné obaly, po naplnění skladu do 

určitého stavu, posílat nákladní dopravou zpět dodavatelům, tím zamezíme 

uskladňování prázdných obalů ve venkovních plochách, které pak budou použity 

k jiným účelům.  

Stálý nedostatek prostoru a nepřehlednost ve skladu na prodejně s rostoucí 

prodejem při zachování stejného počtu lidí obsluhující sklad je možné, vzhledem 

k velikosti tohoto zboží, řešit např. automatizovaným skladovacím systémem. 

Kritéria pro řešení automatizovaného skladu: 

1. Zvýšení počtu skladových míst bez nároku na zvětšení skladové plochy 

2. Zkrácení doby výdeje 

3. Možnost rychlé identifikace zboží 

 Kritériím vyhovuje například automatizovaný sklad společnosti Kardex s.r.o..  

 

 

Obr.5.4: Modulární výškový regál Shuttle NT 
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Tyto systémy přinášejí, díky své schopnosti měřit aktuální výšku zboží a 

v závislosti na ní teprve toto zboží založit, značné zvětšení kapacity skladovacích 

prostor při minimální zastavěné ploše. Při takovém způsobu skladování vyplývá až 80% 

úspora, dle (6). Naskladnění a vyskladnění jednotlivých položek se děje pomocí 

čárových kódů. Systémy Kardex Shuttle NT jsou řízeny pomocí softwaru Power Pick, 

který zprostředkovává propojení na informační systém firmy, ten pak řídí pohyby ve 

skladu a obstarává také funkci FIFO. 

Podle velikosti skladu a skladových položek se jeví nejlepším řešením 

implementací modulárního výškového regálu pro zvláštní aplikace Shuttle NT.  

 

 

Obr.5.5: Vnitřní konstrukce ukládacího systému 

Konstrukce základního stroje (obr.6.5) a výškových modulu je provedena v 

samonosných sekcích z ocelového plechu. Modulární konstrukce Shuttle XPlus zaručuje 

téměř neomezenou flexibilitu při využití rozdílných výšek prostoru a zátěží. 

Přizpůsobení je realizováno v krocích po 100 mm. Modulární konstrukce umožňuje při 

minimální zastavěné ploše maximální využití výšek. Pro zkrácení přístupových časů při 

zaskladňování resp. vyskladňování je přístup ke skladovanému zboží realizován přímo 

shora.  

Senzory ve výběrovém otvoru okamžitě změří výšku příslušného zboží a zaručují 

tak přiřazení správného skladovacího místa. Toto inteligentní přiřazování skladovacích 

míst umožňuje zaskladňování zboží různých výšek a jejich kombinaci bez ztráty 

prostoru. 
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5.2 Doprava 

Ke optimalizaci dopravy ve společnosti K-elektrik s.r.o. je nutné postavit 

komunikaci, která zabezpečí plynulost dopravy. Mým návrhem by bylo postavení 

komunikace obloukovitého tvaru, viz obr. 5.6. 

 

Obr.5.6: Řešení nově vedené komunikace ve firmě 

Dosavadní koncepce dopravy ve společnosti K-elektric se,  z důvodů nečinnosti 

vedení nějak jí změnit, jeví jako dostačující. Společnost vždy vytvářela přidanou 

hodnotu pro zákazníka tím, že zboží včas a kvalitně dodala. Přesto by se koncepce 

radikálně změnila pokud by se vyhovělo návrhům o využíváním skladu umístěného 

v návaznosti na trh (kapitola 5.1.1.). Cílem řešení je zkrácení doby dopravy 

k zákazníkům. Díky tomuto distribučnímu centru by si pak firemní tranzity mohly 

účelně zvolit svou trasu za účelem snížení nákladů, které se významnou měrou podílejí 

na ceně výrobků. Zboží by bylo zákazníkům dodáváno za kratší dobu, s větším 

pokrytím trhu, čímž by společnost kladně přispívala na hodnocení přepravního servisu. 

Doba dopravy se bude odvíjet od lokace budoucích prostor pro skladování. Řešení této 

optimalizační úlohy není předmětem této diplomové práce.  
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Zhodnocení 
Návrhy optimalizačních řešení pro subsystémy skladování a dopravy se po 

důkladné analýze společnosti a odborným konzultacím s pracovníky a vedením 

společnosti zdají jako lepší alternativou dosavadního řešení.  

Návrhy na přehlednost ukládaného materiálu a tím minimalizace chyb při 

vyskladňováni, bezpečnost práce, ochranu zboží pro předcházení poškozování zboží a 

na efektivní využití prostoru a prostředků by obecně vždy měly vést ke zefektivnění 

výkonů v těchto činnostech, k posouzení kvality těchto návrhů je však zapotřebí 

uvedení jich do praxe. Má studie čerpala z teoretických východisek, které nezaručují 

stoprocentní úspěšnost. Proto nelze tvrdit do jaké míry optimalizace bude úspěšná. 

Podle teoretických východisek by tomu tak mělo být, společnost pak bude 

efektivněji využívat skladovací prostory. Způsoby pro manipulaci se zbožím, 

identifikace zboží, separace dvou hlavních činností společnosti, komunikace mezi 

skladem a prodejnou a řešení budoucího problému s nedostatkem skladových ploch jsou 

tedy hlavními problémy ve společnosti v systému skladování, které by se měli vyřešit. 

Předpokládá se však vložení určitého obnosu do realizace nových skladových 

prostor firmy, ať už by to bylo zřízení nového distribučního centra v jiné lokalitě za 

snížení času a nákladů v dopravě, pronajmutí veřejných skladovacích zařízení, nebo 

pronajmutí soukromého zařízení. Vzhledem k obratu firmy, který minulý rok činil 89 

mil. je to možné, ale nezmenší se tím náklady, ba právě naopak.  

Tento způsob řešení bude mít za následek jisté zlepšení vnějších logistických cílů, 

tedy dodací lhůtě, flexibilitě a objemu prodeje. Protože to jsou priority podniku, mělo 

by mu být vyhověno. Nehledě na to že zaručí bezpečnější prostředí ve skladovacích 

prostorách, možnost lepší orientace a ochranu zboží. 

Je téměř jisté, že nebude vyhověno vnitřním logistickým cílům podniku, tedy 

cílům, které jsou orientovány na snižování nákladů. Automatizace skladu, využívání 

nových prostor ke skladovaní bude mít za následek potřebu kapitálu. Tato investice se 

však bude odrážet v budoucnu, kdy se společnost plánuje rozrůstat.  
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Postup realizace by měl být následující: 

1. rozšíření skladových prostor  

2. aplikace řešení pro optimalizaci bezpečnosti, ochrany zboží, využití 

prostoru a prostředků 

3. optimalizace skladovacích metod 

4. implementace informačního systému Axapta 

5. zavedení monitorovacího zařízení 

6. zavedení logistických terminálů 

7. automatizace skladu 

 

Náklady na realizace návrhů by se hlavně odvíjely od rozhodnutí kolik m2 

skladových ploch v jiné lokalitě bude společnost využívat. Průměrná cena se pohybuje 

kolem 1000 Kč/měsíc. Při používání 100 m2 by se tedy průměrná cena za měsíc 

pohybovala na částce kolem 100 000 Kč. Systém monitorovacího zařízení spojený se 

systémem pro identifikaci produktů bude firmu stát max. 139 000 Kč, tuto částku tvoří 

3 LCD dotykové monitory (64 000 Kč) a 4 logistické terminály (162 000 Kč). 

Využívání nového informačního systému s osmi licencemi bude stát společnost 

přibližně 350 000 Kč. Cena automatizace skladu by se odvíjela od nabídky firmy kardex 

s.r.o., ale je skoro samozřejmostí, že se částka bude pohybovat ve stotisících Kč. Podle 

velikosti skladu, který by byl automatizován bych odhadoval finální částku od firmy 

Kardex s.r.o. na 500 000 Kč.  

V otázce návrhů pro dopravu je téměř jisté, že se bude konat zlepšení těchto 

procesů, řešení návrhu dispozičního řešení nebude mít za následek velké změny, pouze 

postavení nové brány na západní straně podniku, tedy ani nebude potřeba větších 

peněžních prostředků pro jeho realizaci max. 15 000 Kč.  

Přínosem řešení v budoucnu bude bezchybná funkce podpůrných procesů 

skladování a dopravy a s ohledem na nový informační systém i pozitivní vývoj hlavních 

činností firmy.  
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Závěr 
Tuto diplomovou práci jsem koncipoval do 5 hlavních částí.  

V úvodu této práce jsem se zaměřil na definici logistiky. V první kapitole jsem  

popsal základní procesy a pojmy v logistice týkající se segmentů skladování a dopravy. 

Druhá část diplomové práce byla věnována teoretickým východiskům, které ukazují 

možnost řešení. Ve třetí kapitole jsem se zabýval popisem společnosti a analýzou jejího 

podnikového prostředí. Ve čtvrté kapitole jsem shrnul problémy nalezených při analýze 

současného stavu. V páté kapitole jsem navrhnul optimalizaci logistických procesů ve 

vybraných okruzích. Závěr práce byl věnován zhodnocení návrhu optimalizace.  

Předpokládám, že čtenář této diplomové práce získá základní znalosti o logistice, 

principu činnosti v podnikatelském prostředí, o společnosti „K-elektric s.r.o. a jejích 

činnostech na polích dopravy a skladování a bude seznámen s návrhy jak zlepšit 

efektivitu procesů.  

Na internetu jsem nalezl nepřeberné množství informací o logistice, snažil jsem se 

díky nim obohatit svou základní strukturu diplomové práce. 

Diplomovou práci jsem odevzdal ve dvou formách, v elektronické a v tištěné 

formě. 
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