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Abstrakt 

Táto diplomová práca je zameraná na návrh logistickej koncepcie vybraného výrobného 

úseku vo výrobnom podniku s využitím logistickej metódy práve včas. V analytickej časti 

je analyzovaná súčasná situácia v oblasti riadenia materiálových tokov pre zvolené 

výrobné oblasti, spôsoby zásobovania  výrobných liniek a veľkosť zásoby skladovanej 

vo výrobných oblastiach. V návrhovej časti sú uvedené návrhy na zlepšenia v rôznych 

oblastiach spolu s návrhom novej logistickej koncepcie a možným ekonomickým 

zhodnotením v prípade zrealizovania  koncepcie a týchto návrhov.  

Abstract  

This diploma´s thesis is focused on design of the logistics concept of selected production 

section in manufacturing firm with using logistics method Just In Time. In analytical part 

is analysed current situation of managing material flows for selected production sections, 

ways of supplying production units and amount of stock which is stored in production 

areas. In proposal part are suggested some changes in various spheres along with new 

design of the logistics concept and possible economical contributions in case of applying 

this logistics concept. 
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ÚVOD  

V súčasnej dobe sa vedenie vo väčšine moderných podnikov snaží dosiahnuť úspornú 

a efektívnu výrobu. Je to z dôvodu zachovania konkurencieschopnosti podniku 

a dosahovania požadovaných hospodárskych výsledkov nie len v momentálnej situácii, 

ale aj v budúcnosti. Neoddeliteľnou súčasťou úspornej a efektívnej výroby je aj logistika 

a s ňou spojené zásobovanie jednotlivých výrobných liniek materiálom. Použitím 

vhodných logistických metód a koncepcií môže podnik znížiť množstvo zásob na 

skladoch alebo vo výrobných oblastiach a tým dosiahnuť úsporu plochy nutnú na 

skladovanie, zníženie viazanosti finančného kapitálu v zásobách alebo dokonca aj 

zlepšenie produktivity na jednotlivých výrobných linkách, ktoré môžu byť spôsobené 

nedostatkom materiálu potrebného na výrobu v danej chvíli.  

V prvej časti práce sú uvedené ciele a postupy spracovania práce a informácie o podniku 

IMI International s.r.o.. V popise podnikania je uvedené výrobkové portfólio, zákazníci 

podniku, spôsob jeho nakupovania, formy dokumentov, ale aj stručné informácie 

ohľadom infraštruktúry podniku a organizačnej štruktúry. 

V teoretickej časti práce sú uvedené základné informácie o logistike vrátane vývoja 

hospodárskej logistiky. Ďalej sú tam uvedené informácie ohľadom plánovania a riadenia 

toku materiálu ako aj možné nástroje a rôzne používané metódy materiálového riadenia. 

V tejto časti sú taktiež uvedené rôzne aspekty riadenia zásob, základné informácie 

o štíhlej logistike a rady ku riadeniu procesu zmeny v organizácii.  

V analytickej časti sú analyzované súčasné využívané plochy na skladovanie materiálu 

v oblasti výrob, materiálové supermarkety spolu s rozdelením materiálov do rôznych 

skupín a veľkosť zásoby v týchto supermarketoch. Analyzovaná je aj súčasná situácia 

v zásobovaní výrob a dostupná technika používaná na skladovanie a presuny materiálov, 

vrátane počtu pracovníkov zaoberajúcich sa zásobovaním výrob a údržbou materiálových 

supermarketov. Analyzované sú aj diely dodávané od vzdialeného dodávateľa, ktoré sa 

spotrebúvajú v daných oblastiach výroby. V poslednej časti analytickej časti sa 

nachádzajú závery analýzy a vlastné odporúčania.  

V poslednej časti práce sa nachádzajú vlastné návrhy riešenia k situácii v podniku. 

Jednotlivé návrhy sa dotýkajú regálových supermarketov, množstva zásoby 
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v materiálových supermarketoch, ich umiestnenia a taktiež zmenou zodpovedností 

jednotlivých pracovníkov. Ďalší návrh sa dotýka materiálu od vzdialeného dodávateľa 

a možnosti iného systému riadenia zásob od tohto dodávateľa. V ďalšej časti je navrhnutá 

nová logistická koncepcia zásobovania výrobných liniek. V závere tejto časti sú uvedené 

nutné podmienky realizácie spolu so stručným možným ekonomickým zhodnotením 

v prípade realizovania návrhov podnikom.  
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CIELE A POSTUPY SPRACOVANIA PRÁCE 

Hlavným cieľom diplomovej práce je implementácia materiálových tokov s využitím 

systému „ práve včas “ do výrobných podmienok spolu s ohľadom na riadenie zásob 

určitých výrobných oblastí, pre ktoré dochádza k implementácii tohto materiálového 

toku. S využitím návrhu tejto logistickej koncepcie pre dané výrobné oblasti by malo 

dôjsť k optimalizácii materiálového toku, k efektívnejšiemu využívaniu výrobnej plochy, 

ku štandardizácii procesu zásobovania jednotlivých výrobných buniek a k zavedeniu 

optimálneho vychystávaného množstva materiálu zo skladu do logistickej oblasti pre 

zásobovanie výrobných liniek.  Štandardizáciou procesu zásobovania by mala byť 

zabezpečená jednotnosť pre všetky výrobné linky, a tým by mali byť znížené nároky na 

znalosti materiálových manipulantov ohľadom jednotlivých požiadaviek konkrétnych 

výrobných liniek.  

Pomocou systému ťahu ako riadenia zásob pre diely od geograficky vzdialených 

dodávateľov  by mohlo byť dosiahnuté podstatné zníženie viazanosti finančného kapitálu 

v zásobách a zabezpečenie optimálneho množstva materiálu iba v rámci logistickej 

oblasti určeného na odber práve včas priamo na výrobné účely. Vytvorením 

centralizovanej logistickej oblasti  pre materiál do výroby  by sa mohlo dosiahnuť 

zníženie vychystávaného množstva a tým úspora plochy určenej na skladovanie vo 

výrobných oblastiach.  

Postupy k dosiahnutiu cieľa: 

▪ popis vybraných častí podnikania podniku,  

▪ analýza súčasného stavu riadenia materiálových tokov pre konkrétne výrobné 

oblasti,  

▪ uplatnenie teoretických prístupov vhodných pre dané riešenie, 

▪ závery analýzy a vlastné odporúčania, 

▪ určenie návrhov pre jednotlivé oblasti, definovanie a návrh logistickej koncepcie 

pre zásobovanie konkrétnych výrobných oblastí, 

▪ prínosy navrhnutých riešení,  

▪ podmienky realizácie a ekonomické zhodnotenie.  
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1 INFORMÁCIE O PODNIKU  

1.1 Popis podnikania podniku IMI International s.r.o. 

Podnik IMI International s.r.o. vykonáva svoju činnosť v priemyslovom areáli CT Parku 

v okolí Brna v Modriciach. Je súčasťou medzinárodnej korporácie IMI, ktorá má sídlo 

v anglickom Birminghame, samotný podnik je súčasťou divízie IMI Precision 

Engineering . Korporácia IMI zamestnáva okolo 10 600 zamestnancov po celom svete vo 

viac ako 70 krajinách sveta. Produkty spoločnosti sú určené na vývoz a predaj na 

celosvetovom trhu a sú zaradzované medzi popredné produkty v oblasti riadenia chodu 

a prietoku vzduchu a kvapalín pre najrôznejšie priemyslové odvetvia.   

IMI International v Brne – divízia Precision Engineering, má viac ako 600 zamestnancov 

a je najväčším podnikom v rámci IMI Precision Engineering.  Niektoré výrobné úseky 

pre automobilový priemysel vykonávajú svoju činnosť v trojsmennej prevádzke. 

Vyrábaný sortiment podniku tvoria kompletné výrobky, ale aj sady spoločných dielov, 

ktoré sú určené na ďalšiu montáž mimo podniku. Zo sady spoločných dielov sa vyrábajú 

najmä výrobky podľa presnej špecifikácie zákazníka.   

1.1.1 Vyrábaný sortiment pre automobilový priemysel  

Podnik v Modriciach vyrába produkty pre automobilový priemysel a sú to série 

elektropneumatických Cartridge Valves, ventíly pre automotive zákazníkov, CV 

systémy, kompaktné magnety, cievky a rôzne plastové súčasti.  

Podnik IMI Precision Engineering nedodáva priamo zákazníkom automobilového 

odvetvia, ale väčšina jeho dodávok smeruje do Europian Distribution Center , prípadne 

aj do iných pobočiek IMI k ďalšiemu spracovaniu. Komponenty a súčasti skladované 

v EDC sú buď skladované bez ďalších operácií alebo slúžia ako komponenty k väčším 

celkom dodávaných korporáciou IMI svojim odberateľom v rámci automobilového 

priemyslu ako napríklad Volvo, ZF, Scania, Holset a Iveco. Vo výnimočných prípadoch 

zaisťuje podnik aj zasielanie výrobkov priamo zákazníkovi, ale táto činnosť sa deje len 

za účasti EDC, ktoré v takýchto prípadoch zaisťuje potrebnú dokumentáciu a taktiež aj 

schválenie finálneho zákazníka.  
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Obr. 1: Vyrábaný sortiment : EGR Control Valve Block  

 

 

 

 

Obr. 2: Vyrábaný sortiment: CV Solenoid Valve  
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1.1.2 Výrobné portfólio podniku v Modriciach 

Sortiment Názov výrobku Popis výrobku 

pneumatické 
valce 

valce kruhového 
prierezu 

pneumatický pohon (prevod prietoku tlakového 
vzduchu na pozdĺžny mechanický pohyb)  

profilové valce 
pneumatický pohon (prevod prietoku tlakového 
vzduchu na pozdĺžny mechanický pohyb) 

pneumatické 
valce 

zostavy valcov 

pneumatický pohon (prievod prietoku tlakového 
vzduchu na pozdĺžny mechanický pohyb), 
s možnosťou zmeny pohybu valca pomocou el. 
ovládaného ventílu 

predmontované 
koncové diely 

náhradné prvky pre pneumatické valce 

fitinky 

Industrial fittings Spojovacie prvky pro potrubie (Js3÷Js14)  

Banjo 
funkčné spojovacie prvky pre potrubie (Js3÷Js14)            
a reguláciu tlaku  

Automotive fittings spojovacie prvky pre potrubie (Js3÷Js14) 

ventíly 

Priemyslové ventíly elektropneumatické ventíly 

Ventíly a komponenty 
ventílov pre oblasť 
automotive (série CV 
ventílov a rôznych 
variant CV systémov, 
VGT, SHV) 

elektropneumatické ventíly 

cievky, 
solenoidy a 

plasty 

Kompaktné magnety komponenty k aktivácií ventílov 

Spule komponenty k aktivácií ventílov 

Grundmagnety komponenty k aktivácií ventílov 

Ex-magnety komponenty k aktivácií ventílov 

Výroba umelohmotných 
dielcov 

Diely a komponenty k ostatným výrobam a výrobe 
samostatných celkov 

FRL 

Filtre komponenty k filtrácií technických plynov 

Regulátory komponenty k regulácií technických plynov 

Lubrigátory komponenty k primazávániu technických plynov 

 

Tab. 1: Výrobné portfólio podniku 1 

                                                 
1 Mihalec P. Studie logistiky zásobování se zaměřením na logistické náklady. 2016, s.14 
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1.1.3 Členenie dokumentácie podniku 

 

Obr. 3: Členenie dokumentácie v podniku 

 

1.1.4 Ochrana produktov podniku  

V podniku je zabezpečené skladovanie produktov a materiálov tak, aby nedošlo k ich 

znehodnoteniu. V priebehu výrobného procesu sú výrobky skladované v obaloch 

určených pre danú výrobnú operáciu. Za správnosť tejto časti zodpovedá pracovník, ktorý 

vykonal s materiálom poslednú operáciu. Po dokončení výroby a vykonaní výstupnej 

kontroly sú výrobky premiestnené do oblastí pred expedíciou, kde sú pripravované 

pracovníkom logistiky na odoslanie. Pre diely vstupujúce do výroby je zaistený  

a dodržovaný princíp FIFO.   

1.2 Infraštruktúra podniku  

Infraštruktúra podniku v Modriciach obsahuje:  

▪ budovy, stavby a pracovné priestory vrátanie vybavenia,  

▪ inžinierske siete, komunikácie a energetické zariadenia,  

▪ média (el. energiu, plyn, vzduch, chemikálie, oleje), 

▪ manipulačné a skladovacie prostriedky, 
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▪ výpočtovú techniku (HW, SW, informačné technológie), 

▪ stroje, zariadenia, vybavenie pre realizáciu výrobku, 

▪ prípravky a náradie, 

▪ meradlá a meracie zariadenia.  

Usporiadanie prevádzky je stanovené s ohľadom na zvyšovanie efektivity, ochranu 

životného prostredia a dodržiavanie BOZP. K dosiahnutiu vyrovnaného rozloženia 

zdrojov a ich využitia v spoločnosti prebieha projekt Lean Manufacturing – štíhlej 

výroby, ktorý postupne analyzuje podľa stanoveného plánu výrobné linky a oblasti 

a implementuje zistenia do prevádzky. Pre kľúčové zariadenia hlavne v rámci oblasti 

automobilového priemyslu boli vytvorené havarijné plány. 

1.3 Proces nakupovania v podniku 

Proces nakupovania a zásobovania v podniku je špecifický tým, že časť materiálu pre 

výrobu sa nakupuje priamo dodávateľa a časť dodávajú podniky z divízii IMI.  

Pre časť materiálu a výrobkov zaisťovanými podnikmi v rámci IMI zostáva 

zodpovednosť za to, aby nakupované a dodávané výrobky a materiály boli v zhode so 

stanovenými požiadavkami na strane týchto podnikov.  

Diely objednávané u dodávateľov po prvýkrát, rovnako ako aj diely podliehajúce 

zmenám, prechádzajú systémom schvaľovania v spoločnosti. Po dohode so zákazníkom 

alebo na základe jeho požiadaviek sú diely buď samostatne alebo ako súčasť zostavy 

predložené na schválenie k zákazníkovi.  

Pre všetky nakupované diely je zavedený systém zabezpečujúci riadne objednanie 

materiálu, jeho prevzatie, skladovanie a posunutie do výroby. V prípade, že nakupovaný 

materiál je nebezpečnou chemickou látkou, je s ním zaobchádzané podľa ustanovení 

konkrétnej procedúry týkajúcej sa enviromentu.  

1.3.1 Overovanie nakupovaného produktu 

Všetky výrobky nakupované  a dodávané do podniku podliehajú kvalitatívnej 

a kvantitatívnej vstupnej kontrole. V prípade výskytu nezhody  je vystavený záznam, 

nezhodná dodávka je riadne označená a vyčlenená do vybavenia reklamácie. Detailný 

postup je uvedený v konkrétnych procedúrach v riadenej dokumentácii podniku. Každá 
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zmena dodávateľa podlieha procesom prvého vzorovania a schvaľovania zákazníkom, čo 

je väčšinou  spravidla podnik z koncernu IMI EDC Alpen v Nemecku.  

 

1.4 Organizačná štruktúra podniku a organizačné celky  

Podniku IMI Precision Engineering sa delí na tri výrobné oblasti. V podnikovej 

terminológii ich nazývame APU (Autonomous Production Unit). Okrem týchto 

výrobných oblastí podnik disponuje podpornými oddeleniami, ktoré zabezpečujú procesy 

nevyhnutné na bezproblémové fungovanie podniku.  

Jednotlivé organizačné celky v podniku sú:  

▪ APU 1  

▪ APU 2 

▪ APU 4 (výroba automotive) 

▪ Kvalita 

▪ Logistika 

▪ Ľudské zdroje 

▪ Technické oddelenie / údržba 

▪ Finančné oddelenie 

▪ Design 

▪ Strategický nákup 

▪ SSC ( Shared Service Center)  

▪ Vedenie podniku  

 

V podniku je uplatnená maticová organizačná štruktúra, ktorá zaisťuje funkčnosť 

a požiadavky činnosti podniku. Výrobná oblasť je usporiadaná do výrobných buniek 

podľa jednotlivých APU oblastí a vyrábaného sortimentu a jeho príbuznosti. Rozdelenie 

výrob je vykonané aj na základe priestorového usporiadania do tzv. „gridov“, ktoré 

významné uľahčuje prehľadnosť jednotlivých výrobných oblastí a orientáciu medzi nimi.  
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Obr. 4: Organizačná štruktúra podniku 2 

 

                                                 
2 IMI International s.r.o.. Příručka integrovaného systému managementu. 2015, s.7 
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2 TEORETICKÁ ČASŤ  

2.1 Pojem logistika 

Logistiku si je možné predstaviť ako postupnosť činností zahrňujúcich riadenie a vlastnú 

realizáciu pohybu a skladovania materiálu, polotovarov a finálnych výrobkov. Ide 

v podstate o sled obchodných a fyzických operácii končiacich dopravou výrobku 

k odberateľovi 3.  

Európska logistická asociácia definuje logistiku ako organizáciu, plánovanie, riadenie 

a výkon tokov materiálu vývojom a nákupom počínajúc výrobou a distribúciou podľa 

objednávky finálneho zákazníka končiac tak, aby boli splnené požiadavky trhu pri 

minimálnych nákladoch a minimálnych kapitálových výdajoch 4.  

Logistika sa tiež považuje za integrované plánovanie, formovanie, vykonávanie 

a kontrolovanie hmotných a s nimi spojených informačných tokov od dodávateľa do 

podniku, vnútri podniku a od podniku k odberateľovi 5.  

Náklady na logistiku môžu v niektorých prípadoch tvoriť pomerne veľkú časť z ceny 

výrobku. Vďaka tomuto si logistika v súčasnosti vyžaduje pomerne veľkú pozornosť, 

pretože pre podniky je to možnosť a priestor pre úsporu značnej časti nákladov pokiaľ 

dôjde k jej správnemu zvládnutiu podnikom. Výsledkom pre podnik môže byť zvýšenie 

konkurencieschopnosti medzi konkurentmi a zlepšenie postavenia na trhu 6. 

2.1.1 Štyri fázy vývoja hospodárskej logistiky  

Vývoj logistiky v hospodárskej praxi prešiel štyrmi fázami, takýto pohľad späť môže byť 

užitočný tým, že si uvedomíme, aké poňatie logistiky sú už zastaralé a je možné sa 

vyvarovať draho zaplatených chýb druhými.  

▪ 1. fáza vývoja – logistika obmedzená iba na distribúciu, problém zásob bol 

okrajový, prejavovala sa iba ich nedostatočná výška a zlé rozmiestnenie  

                                                 
3 Sixta J., Mačát V. Logistika teorie a praxe. 2005, s.22 
4 Sixta J., Mačát V. Logistika teorie a praxe. 2005, s.23 
5 Schulte CH. Logistika. 1994, s.13 
6 Pernica, P. Logistika pro 21. století (Supply chain management) 1.díl. 2004, s.32   
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▪ 2. fáza vývoja – z dôsledku znižovania nákladov sa obracia pozornosť k zásobám 

ako k miestu uloženého kapitálu, logistika v hospodárskej praxi sa rozšírila na 

zásobovanie a prenikla aj do riadenia výroby, bola však aplikovaná samostatne 

u každej jednotlivej funkcie 

▪ 3. fáza vývoja – v podnikoch sa začínajú prejavovať ucelené logistické reťazce 

a systémy prepojené od dodávateľov až po finálneho zákazníka, prax sa orientuje 

na integrovanú logistiku, snaha o zvýšenie konkurencieschopnosti zvýšením 

pružnosti pomocou koordinácie a synchronizácie procesov  

▪ 4. fáza vývoja – integrované logistické systémy budú ako celok optimalizované, 

je nutné upozorniť, že ide o fázu vývoja, ktorá je stále neukončená, ide 

o mimoriadne zložitý problém systémového charakteru, ku ktorého zvládnutiu je 

nutné vytvoriť radu predpokladov vrátanie aj oblasti počítačovej integrácie 

(simulácie pre podporu rozhodovania, elektronické výmeny dát apod.) 7.  

2.1.2 Náplň podnikovej logistiky  

Náplňou podnikovej logistiky je usmerňovanie všetkých logistických procesov v oblasti 

záujmu výrobného podniku. Ide o nasledujúce základné činnosti:  

▪ Nákup základného a pomocného materiálu, polotovarov a čiastočných 

výrobkov od subdodávateľov (logistika zásobovania) 

▪ Riadenie toku materiálu podnikom (vlastná výrobná logistika v užšom slova 

zmysle vnútropodniková logistika) 

▪ Dodávky výrobkov zákazníkom (logistika distribúcie) 8.  

 

2.2 Plánovanie a riadenie toku materiálu  

Plánovanie a riadenie materiálu má spoločný cieľ a tým je zaistenie optimálneho 

množstva materiálu v logistickom reťazci. Plánovanie materiálu je zodpovedné za 

nastavenie parametrov zaisťovania materiálu. Materiálové riadenie zaisťuje vlastné 

obstarávanie materiálu a jeho disponibilitu pre jednotlivé procesy. Materiálové riadenie 

a plánovanie v podniku je do značnej miery ovplyvnené logikou riadenia materiálového 

                                                 
7 Sixta J., Mačát V. Logistika teorie a praxe. 2005, s.29 
8 Sixta J., Mačát V. Logistika teorie a praxe. 2005, s.50 
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toku v logistickom reťazci, to znamená buď realizáciu riadenia na bázi „pull“ alebo 

„push“ systému riadenia zásob v logistickom reťazci. Pull systém je charakteristický tým, 

že v ňom dochádza k realizácii činností, ktoré podnik už predal zákazníkovi. Procesy sa 

v tomto prípade v podniku spúšťajú až v momente, keď si zákazník alebo daný proces 

objednal službu alebo konkrétny výrobok. Push systém je charakteristický tým, že sa 

podnik snaží predať zákazníkovi to čo už vyrobil. Všetky procesy sú uskutočňované na 

základe plánu a nie na základe aktuálnych požiadaviek zákazníkov alebo jednotlivých 

procesov 9.  

Všetky procesy v zásobovacom reťazci spadajú do jednej z dvoch kategórií v závislosti 

od načasovania ich vykonania vo vzťahu k zákazníckemu dopytu. Pri tlakových 

systémoch sa musí používať iba odhad zákazníckych požiadaviek na výrobky, nakoľko 

pri ťahovom systéme je údaj o zákazníckej potrebe dobre známy s istotou. Tlakový 

systém môže byť inak nazývané aj ako špekulatívne procesy, nakoľko ide iba 

o špekuláciu vo správnosti vyrobeného množstva a nie skutočného dopytu. Medzi týmito 

dvomi systémami sa nachádza tzv. bod rozpojenia, ktorý delí tieto dva systémy na oblasti, 

kde je známy zákaznícky dopyt a na oblasť, kde je zákaznícky dopyt iba odhadovaný 10.  

 

 

Obr. 5: Systém tlaku a ťahu (push a pull systém) 11 

 

                                                 
 9 Jirsák P., Mervart M., Vinš M. Logistika pro ekonomy , vstupní logistika. 2012, s.62 
10 Chopra S. Supply chain management: strategy, planning, and operation. 2007, s.12 
11 Košturiak J., Frolík Z. Štíhly a inovatívní podnik. 2006, s.170 
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2.2.1 Pull princíp na vstupnom a výstupnom toku   

Plánovanie a riadenie materiálu v logistickom reťazci alebo iba v jeho časti založené na 

pull koncepte operuje s omnoho nižším rizikom ako v prípade push princípu, nakoľko 

dopyt po službe alebo výrobku je pre dané obdobie už známy. Materiál pre dané výrobky 

je plánovaný na základe výrobného plánu zostaveného s použitím dát plnenia 

zákazníckych objednávok, resp. od nich odvodených interných termínov kompletovania 

a presúvania zákaziek z pracoviska na pracovisko. Pri tomto materiálovom riadení 

dochádza k prevádzaniu zákazníckych požiadaviek z objednávok do potrieb materiálu na 

základe výrobkových kusovníkov a následného objednania množstva materiálu 

odpovedajúceho potvrdeným zákazníckym objednávkam. Faktorom, ktorý môže ohroziť 

uspokojenie zákazníka je dodacia lehota a jej plnenie zo strany dodávateľa. Z tohto 

dôvodu existujú v tomto koncepte riadenia zásob malé poistné zásoby 12.  

2.2.2 Push princíp na vstupnom a pull princíp na výstupnom toku 

Cieľom plánovania a riadenia materiálu v podmienkach push konceptu na vstupnom toku 

a pull na výstupnom toku je taktiež ako v predchádzajúcom type zaistiť dostatok 

materiálu pre kompletáciu produktov, ku ktorej dochádza až na základe skutočného 

dopytu. V tomto prípade nie je dostatok času na objednanie a dodanie materiálu, ale 

materiál musí byť naplánovaný skôr ako je známy skutočný dopyt. Z toho vyplýva, že 

podkladom pre materiálové plánovanie bude predikcia dopytu. Materiálové riadenie 

môže vychádzať taktiež z týchto predikcií alebo môže daný materiál objednávať až na 

základe vývoja skutočného dopytu po finálnych výstupoch podniku, a tým 

odpovedajúceho výstupu materiálu. Funkciou zásob v tomto prípade je v prekonaní 

rozdielu medzi dodacou lehotou materiálu od dodávateľa podniku a dodacou lehotou 

zákazníckej objednávky 13.  

 

2.3 Nástroje materiálového riadenia  

Materiálové riadenie musí nie len zaistiť dostatočné množstvo materiálu pre konkrétny 

proces, ale taktiež musí dbať aj na zachovanie hospodárnosti tohto procesu. Preto je nutné 

                                                 
12 Jirsák P., Mervart M., Vinš M. Logistika pro ekonomy , vstupní logistika. 2012, s.63 
13 Jirsák P., Mervart M., Vinš M. Logistika pro ekonomy , vstupní logistika. 2012, s.63 



23 

 

nájsť pre každú úroveň služieb vyžadovanou zákazníkmi, v tomto prípade disponibilitu 

materiálu, najvhodnejší spôsob doplňovania materiálu a to najmä vzhľadom k veľkosti 

dávky a frekvencie doplňovania 14.  

 

2.3.1 Analýza ABC a analýza XYZ  

Materiálové plánovanie a riadenie je nutné prispôsobiť jednotlivým položkám, 

dodávateľom, vnútropodnikovým procesom a zákazníkom, to znamená, že nejde nájsť 

unifikovaný spôsob riadenia zásob pre všetky zmienené skupiny. Je nutná určitá  

diverzifikácia prístupov, aby nedochádzalo pre určité skupiny k zaisťovaniu lepších 

dodávateľských služieb ako je bezprostredne nutné alebo k dosahovaniu nižších výkonov 

ako by bolo pre danú skupinu vhodné. Základom takejto diverzifikácie je ABC a XYZ 

analýza 15. 

Analýza ABC 

Analýza ABC vychádza z Paretoveho pravidla, že malá skupina prvkov je zodpovedná 

za väčšinu výsledkov. Pravidlo menšiny bolo kvantifikované na 20% príčin, ktoré sú 

zodpovedné za 80% dôsledkov. V realite nemusí byť určená táto striktná hranica, ale 

používajú sa intervaly. ABC analýza klasifikuje prvky do niekoľkých homogénnych 

skupín podľa podielu spotreby jednotlivých prvkov na celkovej spotrebe. Nemusí byť 

vždy splnená požiadavka troch skupín, nakoľko veľmi záleží na charaktere 

analyzovaných dát. V logistike sa ABC analýza využíva v celej rade oblastí od nastavenia 

frekvencií dodávok až po určenie, ktoré položky sú vhodné pre Just In Time alebo Kanban 

dodávky a pre rozloženie položiek v sklade. Nutné je aj rozhodnúť, či bude analýza 

vykonaná v kusoch alebo v peňažnej hodnote jednotlivých položiek 16.  

Z Paretovej zákonitosti vyplýva, že pri riadení je treba sústrediť pozornosť na obmedzený 

počet najdôležitejších objektov (skladových položiek, dodávateľov, odberateľov, 

výrobkov apod.), ktoré majú rozhodujúci vplyv na celkový výsledok 17. 

                                                 
14 Jirsák P., Mervart M., Vinš M. Logistika pro ekonomy , vstupní logistika. 2012, s.121 
15 Jirsák P., Mervart M., Vinš M. Logistika pro ekonomy , vstupní logistika. 2012, s.135 
16 Jirsák P., Mervart M., Vinš M. Logistika pro ekonomy , vstupní logistika. 2012, s.136 
17 Horáková H., Kubát J. Řízení zásob. 1998, s.192 
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Obr. 6: Lorenzova krivka - vzťah medzi výčtom možných príčin a následkami 18 

 

Spôsoby klasifikácie položiek pri ABC analýze:  

Typ položky Kritérium pre zaradenie do skupiny  

Položky A Menej ako 80%  

Položky B  Viacej ako 80% a menej ako 95%  

Položky C  Viacej ako 95% až 100%  
 

Tab. 2: Kritéria na rozdelenie položiek pri ABC analýze 19 

 

Aplikácia ABC analýzy v praxi  

Pri aplikácii ABC analýzy je nutné mať vždy na pamäti, že jej prínos rastie s počtom 

položiek, ktorých klasifikáciu vykonávame. V praxi je veľmi často využívaná pri riadení 

súborov presahujúcich niekoľko desiatok až stoviek tisíc položiek, čo výrazne obmedzuje 

                                                 
18 Bazala, J. Logistika v praxi (Svazek 1). 2005, kapitola 8.5.1. 
19 Jurová M. Výrobní a logistické procesy v podnikání. 2016, s.228 
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alebo úplne vylučuje použitie prístupov založených na intuícii a skúsenostiach 

príslušných pracovníkov.  

Medzi možné aplikačné oblasti v praxi môžeme zaradzovať:  

▪ rozmiestnenie materiálu a tovaru v skladoch, 

▪ stanovenie úrovne služieb zákazníkom, 

▪ spolupráca s dodávateľmi 20.  

 

Analýza XYZ  

Účelom analýzy XYZ je rozdelenie analyzovaných prvkov do relatívne homogénnych 

skupín, avšak v tomto prípade podľa kritéria stability dopytu po prvkoch. Na voľbu 

vhodných pravidiel pre objednávanie a skladovanie zásob má totižto veľký vplyv 

pravidelnosť ich spotreby. Zásoby, ktorých spotreba je pravidelná budú riadené úplne 

iným prístupom ako zásoby, ktoré podnik využíva len výnimočne a sporadicky. XYZ 

analýza je práve analýzou, ktorá tento aspekt pravidelnosti spotreby zohľadňuje.  

Význam jednotlivých symbolov XYZ môžeme interpretovať nasledovne:  

X – materiály a zásoby s pravidelnou spotrebou a výnimočnými výkyvmi, čo umožňuje 

vysokú spoľahlivosť predikcie ich spotreby,  

Y – materiály a zásoby, ktorých spotreba vykazuje silnejšie výkyvy a trendy, možnosti 

kvalitnej predikcie pri tejto skupine sú už obmedzené , 

Z – materiály a zásoby s nepravidelnou alebo výnimočnou spotrebou, prakticky ich 

spotrebu nejde predpovedať. 

Rozdelenie materiálov do skupín môže byť vykonané na základe skúseností 

kompetentných pracovníkov alebo na báze štatistického prepočtu 21.  

Postup pri štatistickom prepočte je nasledovný:  

1. zistenie hodnôt spotreby jednotlivých materiálových položiek v priebehu 

sledovaného obdobia, 

                                                 
20  Bazala, J. Logistika v praxi (Svazek 2). 2005, kapitola 16.3.3  
21  Bazala, J. Logistika v praxi (Svazek 2). 2005, kapitola 16.3.2.2 
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2. výpočet variačného koeficientu pre každú z položiek,  

3. zotriedenie položiek podľa vzostupného poradia variačného koeficientu 

a definovanie intervalov pre klasifikáciu skupín X,Y,Z (možný je aj väčší počet 

skupín) 22. 

Definovanie intervalov pre klasifikáciu do skupín je možné nasledovným spôsobom:  

Typ položky Kritérium pre zaradenie do skupiny  

Položky X Variačný koeficient nižší ako 50%  

Položky Y Variačný koeficient v intervale 50% až  90%  

Položky Z Variačný koeficient väčší ako 90% 
 

Tab. 3: Definovanie intervaloch pre klasifikáciu X,Y,Z položiek 

 

Pri riadení zásob s použitím XYZ analýzy je možné brať do úvahy nasledujúce 

odporúčania:  

▪ pre zásoby zaradené do skupiny X vypracovať systém zásobovania 

synchronizovaný s výrobnými procesmi, 

▪ pri zásobách v skupine Y zohľadňovať vytvorenie určitej úrovne skladových 

zásob, 

▪ pri zásobách skupiny Z  zohľadňovať nepravidelnosť spotreby, možné sú 

alternatívy vysokej poistnej zásoby alebo vyššie náklady na špeciálne    

objednávky 23.  

 

2.3.2 Objednávací systém  Re-Order Point (ROP)  

Tento objednávací systém sa zaradzuje medzi základné nástroje materiálového riadenia. 

Nedochádza tu k žiadnemu plánovaniu termínov objednávania materiálu v predstihu, ale 

systém vychádza zo skutočného dopytu alebo spotreby 24. 

 

                                                 
22 Bazala, J. Logistika v praxi (Svazek 2). 2005, kapitola 16.3.2.2 
23 Bazala, J. Logistika v praxi (Svazek 2). 2005, kapitola 16.3.2.2 
24 Jirsák P., Mervart M., Vinš M. Logistika pro ekonomy , vstupní logistika. 2012, s.144 
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Systém dvoch zásobníkov  

Je založený na dvoch zásobníkoch s materiálom. Po tom ako je materiál spotrebovaný 

z prvého zásobníka, tak sa označí ako prázdny, následne sa začne materiál spotrebovávať 

z druhého. Označenie zásobníka za prázdny môže mať niekoľko foriem a to od načítania 

čiarového kódu až po rôzne formy identifikačných kariet. Na základe tohto signálu dôjde 

k objednaniu požadovaného zásobníka s materiálom. Systém je veľmi podobný systému 

logistického supermarketu využívaného v štíhlej logistike 25.  

V niektorých prípadoch je možné rozdelenie dvoch zásobníkov na veľký a malý 

zásobník. Vyprázdnenie veľkého zásobníku je automatickým signálom pre vystavenie 

objednávky. Do okamihu príchodu novej dodávky sa spotreba kryje z malého zásobníku. 

Po príchode objednávky je najskôr doplnený malý zásobník a zbytok je uskladnený vo 

veľkom zásobníku. Výhodou systému dvoch zásobníkov je jeho jednoduchosť a nízke 

náklady na kontrolu stavu zásob 26. 

2.3.3 Kanban  

Systém kanban je jedným z prvkov Toyota Production System a jeho počiatky siahajú do 

50. rokoch 20. storočia. Kanban je určený k plánovaniu a riadeniu materiálového toku na 

princípe ťahu, pričom dodávateľ môže vychystať, prípadne vyrobiť požadovaný materiál 

a odoslať k odbrateľovi až vtedy, keď obdrží od odberateľa príslušný signál, ktorý sám 

o sebe definuje požadovanú dávku. Tradične býva týmto signálom karta, s ktorou sa 

vykoná určená operácia (skenovanie čiarového kódu, umiestnenie na tabuľu) 27.  

Technológia kanban je vhodná ako pre vnútorné logistické reťazce vo výrobných 

organizáciách, tak aj pre zmluvne stabilizované vonkajšie reťazce. Medzi dodávajúcim  

a odoberajúcim článkom fungujú tzv. samoriadiacie regulačné okruhy, ktoré sú spojené 

jednosmerným reťazcom a ich vzťahy sa vždy riadia princípom ťahu 28.  

Výhody Kanban systémov:  

▪ Lepšie vyhladenie materiálového toku prechodom na spracovanie v procesoch 

menších štandardných dávok,  

                                                 
25 Jirsák P., Mervart M., Vinš M. Logistika pro ekonomy , vstupní logistika. 2012, s.150 
26 Sixta J., Žižka M. Logistika používané metódy. 2009, s.71 
27 Jirsák P., Mervart M., Vinš M. Logistika pro ekonomy , vstupní logistika. 2012, s.151 
28 Drahotský I., Řezníček B. Logistika, procesy a jejich řízení. 2003, s.92 
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▪ Dodávajúce články dodávajú len to, na čo dostali objednávku vo forme 

kanbanového signálu,  

▪ Nedochádza k dlhodobému skladovaniu a zásoby sú redukované na minimum, 

▪ Tesnejšie spojenie materiálového a informačného toku 29.  

Nevýhody tradičných kanban systémov:  

▪ Závislosť odberateľa na dodávateľovi  

▪ Vyššie náklady  

▪ Potreba manuálneho riadenia  

▪ Strata kariet  

Popis tradičného Kanban systému  

V momente, keď odberateľ začne spotrebovávať materiál z danej prepravky, odoberie 

z nej kanban kartu a vloží ju na stanovené miesto. V pravidelných intervaloch dochádza 

ku zberu všetkých kariet z tohto miesta a premiestnení k miestu dodávateľa, kde sú 

vložené na tabuľu alebo iného zásobníka. Tabuľa slúži nie len k uskladneniu kariet, ale 

aj k prehľadu a plánovaniu práce u dodávateľa 30.  

Kanban systém používa výrobné a prepravné sprievodky (kanban karty), o ktorých platí:  

▪ bývajú zvyčajne odlíšené farbou, 

▪ vydáva ich útvar operatívneho riadenia v presne vypočítanom množstve, 

▪ sú dispečerským dokladom o priebehu výroby, 

▪ obsahujú údaje: názov a číslo (často čiarový kód) , 

▪ kódy a druh materiálu, jeho popis, 

▪ identifikačný názov sprievodky, názov dodávateľa alebo odberateľa 31. 

 

                                                 
29 Jirsák P., Mervart M., Vinš M. Logistika pro ekonomy , vstupní logistika. 2012, s.152 
30 Jirsák P., Mervart M., Vinš M. Logistika pro ekonomy , vstupní logistika. 2012, s.152 
31 Sixta J., Mačát V. Logistika teorie a praxe. 2005, s.243 
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Obr. 7: Ukážka kanbanovej karty 

 

Signálny kanban 

Pri signálnom kanbane je stanovená hladina zásob (počet kusov alebo prepraviek). 

V okamihu, keď skutočné množstvo klesne pod hladinu signálneho kanbanu, musí dôjsť 

k vytvoreniu kanbanového signálu. Tento signál môže mať rôzne podoby:  

▪ premiestnenie klasickej kanbanovej karty, 

▪ elektronický signál , 

▪ vygenerovanie elektronickej štandardnej správy 32. 

V prípade Business-to-business (B2B) trhov umožňujú komunikačné a informačné 

technológie navrhnúť procesy ako napríklad objednávanie a vyúčtovanie materiálu tak, 

že celý proces prevezme automatizovane informačný systém, ktorý následne kontroluje 

celý proces od prenosu objednávky, prijatím dodávateľa a vykonanie objednávky až 

pokiaľ nie je materiál prijatý a skontrolovaný podnikom. Následne je vyúčtovaná čiastka  

prevedená na účet dodávateľa automaticky 33.  

 

2.3.4 Just In Time (JIT)  

Metóda JIT je taktiež súčasťou  Toyota Production System, ale jej počiatky siahajú už do 

30. rokov 20. storočia do Ford Motor Company, kde sa nechala Toyota týmto systémom 

inšpirovať. Koncept JIT je založený na zladení procesov a zdrojov medzi odberateľmi 

a dodávateľmi v logistickom reťazci tak, aby odberateľ obdržal materiál  v čase, kvalite, 

obale, označení mieste a v množstve, ktoré požaduje. Ak je dodávateľ schopný toto 

                                                 
32 Jirsák P., Mervart M., Vinš M. Logistika pro ekonomy , vstupní logistika. 2012, s.156 
33 Stadtler H., Kilger CH. Supply chain management and advanced planning. 2005, s.17  
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všetko zadovážiť, potom nie je nutné, aby bol materiál dodávaný dlho predtým, než dôjde 

k jeho spotrebe v danom procese.  

Prínosy systému JIT:  

▪ Výrazné zníženie zásob vo výrobe i hotových výrobkov, 

▪ Značné skrátenie doby toku materiálu, 

▪ Zníženie veľkosti potrebných priestorov pre výrobný proces 34. 

Ciele zavedenia JIT vo výrobe: 

▪ nulové zásoby 

▪ žiadna manipulácia operátorom výroby s materiálom na linke  

▪ žiadne prerušenie výroby (rovnomernosť vyťaženia) 

▪ nulové časy čakania na dodávku 35. 

JIT mení mnoho princípov v podniku. Napríklad zameranie na mnoho dodávateľov je 

nahradené zameraním na pár dodávateľov s dlhodobým otvoreným vzťahom myslenia. 

V týchto systémoch je materiálová kontrola zameraná na proces, ktorý pracuje 

s predpokladom dodaním materiálu po zadanej požiadavke od zákazníka, nie skôr 36.  

Milk-Run  

Koncept milk-runu je založený na nahradzovaní priamych dodávok od niekoľkých 

dodávateľov jednou konsolidovanou zásielkou, ktoré je realizovaná často 

prostredníctvom jedného dopravného alebo manipulačného prostriedku, ktorý obslúži 

viac odberateľov v pravidelných časových oknách. Jadrom konceptu je zaistenie 

štandardizácie a pravidelnosti dodávok 37. 

2.4 Riadenie zásob  

Pre mnoho výrobných, veľkoobchodných i maloobchodných firiem predstavujú zásoby 

najväčšiu  jednotlivú investíciu do imania. Zásoby môžu predstavovať viacej ako 20% 

celkového imania v prípade výrobcov a viac ako 50% v prípade obchodných firiem. 

                                                 
34 Sixta J., Žižka M. Logistika používané metódy. 2009, s.32 
35 Stehlík A., Kapoun J. Logistika pro manažery. 2008, s.92 
36 Farahani R.Z., Rezapour S., Kardar L. Logistics operations and management , 2011, s.469 
37 Jirsák P., Mervart M., Vinš M. Logistika pro ekonomy , vstupní logistika. 2012, s.169 



31 

 

S rastúcou popularitou systémov Just In Time, skracovaním životného cyklu výrobkov 

a zvýšeným dôrazom na časový faktor konkurencie, sú podniky, ktoré udržujú veľké 

objemy zásob vystavované veľkej kritike. Zásoby napriek všetkému slúžia niekoľkým 

dôležitým účelom, ale udržovanie nadmerných zásob býva pre podnik veľkou záťažou.  

Vzhľadom k tomu, že kapitál investovaný do zásob musí súťažiť s inými kapitálovými 

príležitosťami, ktoré má podnik k dispozícii, a ďalej vzhľadom k hotovostným nákladom, 

ktoré sú spojené s udržovaním zásob, je možné konštatovať, že proces riadenia zásob je 

pre podnik nesmierne dôležitý 38. 

2.4.1 Finančné aspekty stratégie zásob, zásoby a rentabilita podniku 

Kvalita riadenia zásob a stratégie zásob, ktoré podnik uplatňuje má zásadný vplyv na 

rentabilitu podniku a na schopnosť managementu implementovať zvolenú stratégiu 

zákazníckeho servisu pri najmenších celkových logistických nákladoch.  

Zásoby predstavujú značnú časť imania podniku. Z toho vyplýva, že nadmerná hladina 

zásob môže znižovať rentabilitu podniku v dvoch smeroch:  

1) čistý zisk sa znižuje o hotovostné náklady spojené s udržovaním zásob, t.j. 

o poistenie, dane, skladovanie, zastarávanie, poškodenie a o úroky, pokiaľ si 

firma požičiava špeciálne na financovanie zásob,  

2) celkové imanie sa zvyšuje o čiastku viazanú v zásobách, čo znižuje obrátku 

imania, pretože sa podnik musí vzdať príležitosti investovať do iného, často 

produktívnejšieho imania.  

V každom prípade je výsledkom zníženie výkonnosti čistého podnikového imania 39.  

2.4.2 Vplyv obratu zásob na náklady na udržiavanie zásob  

Management v podnikoch sa v mnohých prípadoch snaží zlepšovať rentabilitu 

v podnikoch tým, že kladie dôraz na zrýchlenie obratu zásob. Pokiaľ sa však dostatočne 

neuvážia dopady na celkové náklady logistického systému, môže tlak na zrýchlenie 

obratu zásob v skutočnosti privodiť zníženie rentability. Ak je podnik neefektívny a má 

príliš mnoho zásob, potom zvýšenie obratu zásob povedie k zvýšeniu rentability. Pokiaľ 

                                                 
38 Lambert D., Stock J., Ellram L. Logistika. 2005, s.148 
39 Lambert D., Stock J., Ellram L. Logistika. 2005, s.150 
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však tieto opatrenia nebudú sprevádzané systémovými zmenami, povedie neustále 

zrýchľovanie obratu zásob k tomu, že hladina zásob poklesne pod optimálnu úroveň.  

V prípade zvýšenia obrátky zásob a následného zníženia nákladov na udržiavanie zásob 

je nutné porovnať čiastku o koľko boli náklady na skladovanie znížené s nákladmi, ktoré 

vznikli napríklad za dodatočnú prepravu a zvýšené vybavovanie objednávok. V prípade, 

že by novovzniknuté náklady prevýšili úsporu z udržiavania zásob je takéto zvýšenie 

obratu zásob neefektívne 40.  

 

 

Obr. 8: Vzťah medzi obratom zásoby a nákladmi na udržiavanie zásoby 41 

 

Metódy znižovania hladiny zásob: 

▪ viacstupňové plánovanie zásob (ABC analýza),  

▪ analýza celkovej doby doplňovania zásob, 

▪ analýza dodacích dôb ( možná zmena dopravcov alebo dodávateľov),  

                                                 
40 Lambert D., Stock J., Ellram L. Logistika. 2005, s.166 
41 Lambert D., Stock J., Ellram L. Logistika. 2005, s.167 
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▪ vylúčenie položiek s nízkou obrátkou alebo zastaralých položiek, 

▪ analýza veľkosti balení a zliav, 

▪ zavedenie formalizovaného systému objednávok na doplňovanie materiálu, 

▪ analýza charakteristických znakov zákazníckeho dopytu 42. 

2.4.3 Ukazovateľ riadenia zásob DOS  

Ukazovateľ riadenia zásob DOS (Days Of Stock) udáva približnú hodnotu v dňoch, na 

ktorú daná zásoba postačuje na pokrytie požiadaviek na konkrétny materiál z výroby. 

K jeho výpočtu je možné sa dopracovať nasledujúcim spôsobom 43. 

𝐃𝐎𝐒 =  
𝑉𝑒ľ𝑘𝑜𝑠ť 𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦

Priemerná spotreba za týždeň
  𝑥  𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑜𝑣𝑛ý𝑐ℎ 𝑑𝑛í 𝑣 𝑡ýž𝑑𝑛𝑖 

 

2.5 Štíhla logistika  

Oblasť prepravy, skladovania a manipulácie zamestnáva až 25% pracovníkov, zaberá 

približne 55% plôch a tvorí až 87% času, ktorý strávi materiál v podniku. Tieto činnosti 

niekedy tvoria 15% až 70%  nákladov na výrobok a značne ovplyvňujú aj kvalitu 

výrobku. 3% až 5% sa znehodnocuje nesprávnou dopravou, manipuláciou  

a skladovaním. Tieto faktory neustále zvyšujú podiel logistiky na úspechu alebo 

neúspechu podniku 44.  

Klasický prístup štíhlej výroby usiluje o to, aby výroba bola schopná vyrábať ľubovoľnú 

sekvenciu rôznych výrobkov s vysokou produktivitou, s krátkymi priebežnými časmi 

a minimálnymi zásobami. Synchronizácia procesov znamená, že výroba je schopná 

vyrábať pružné sekvencie produktov podľa požiadaviek zákazníka pri minimálnych 

zásobách a veľmi krátkych priebežných časoch. Výsledkom je plynulý tok vo výrobe, 

v plynulom toku „pretečie“ produkt k zákazníkovi rýchlejšie bez zbytočných zdržaní a pri 

nižších zásobách. Nižšie zásoby predovšetkým znamenajú nie len menej čakanie, ale 

i menej plôch a potrebných manipulačných činností 45.  

                                                 
42 Lambert D., Stock J., Ellram L. Logistika. 2005, s.169 
43 IMI International s.r.o.. Řízení zásob – základní pravidla. 2014, s.3 
44 Košturiak J., Frolík Z. Štíhly a inovatívní podnik. 2006, s.28 
45 Košturiak J., Frolík Z. Štíhly a inovatívní podnik. 2006, s.170 
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Synchronizácia procesov tiež znamená, že procesy na seba časovo nadväzujú a výstup 

z jedného procesu okamžite prechádza do procesu ďalšieho. Možnosťou ako toto 

dosiahnuť sú absolútne a rovnomerne vyťažené výrobné kapacity, avšak vo výrobe 

orientovanej na zákazníka nie je táto cesta synchronizácie vždy reálna,  pretože sa 

neustále menia požiadavky zákazníka na sortiment a na kapacitu jednotlivých výrobných 

zdrojov. Okrem iného do procesov vždy vstupujú poruchy, omeškania dodávok, zmätky 

a ďalšie nepredvídateľné situácie, preto je nutné pre synchronizáciu a plynulosť 

materiálových tokov nutné hľadať aj iné spôsoby 46.  

Uvedené fakty ukazujú, že logistika sa stáva významným konkurenčným faktorom každej 

firmy. Štíhly podnik musí budovať štíhle logistické procesy, bez ktorých by nebolo 

možné rozvíjať ani štíhle procesy vo výrobe. Hlavné faktory plytvania v logistike sú:  

▪ zásoby, nadbytočný materiál a komponenty (materiál sa dodáva príliš skoro 

alebo ho je príliš mnoho – nepresná dokumentácia, chyby plánovania alebo 

dodávateľa), 

▪ zbytočná manipulácia (zbytočné presuny materiálu), 

▪ čakanie (na súčiastky, materiál, informácie, dopravné prostriedky), 

▪ chyby (príprava materiálu a komponentov v nesprávnom množstve a čase), 

▪ opravovanie porúch (odstraňovanie porúch v logistickom systéme – dopravný 

a manipulačný systém, informačný systém), 

▪ nevyužité prepravné kapacity, 

▪ nevyužité schopnosti pracovníkov 47.  

Straty zo zásob a vplyv zásob  

Patria sem všetky straty z držania zásob surovín, materiálov, rozpracovaných výrobkov 

a hotových výrobkov. Zásoby sú považované tvorcami štíhlych prístupov za koreň 

všetkého zla. Pre tradičné myslenie je príznačný názor, že zásoby umožňujú hladký 

priebeh výroby, okamžité dodávky, hospodárnu výrobu a konštantné vyťaženie. Oproti 

tomu štíhle myslenie vedie k názoru, že zásoby zakrývajú problémy s kvalitou, nezladené 

kapacity, nedostatočnú flexibilitu a nedostatočnú termínovú spoľahlivosť. Tým, že 

zásoby vytvárajú poistky, zostávajú problémy procesov skryté a nie je pociťovaná 

                                                 
46 Košturiak J., Frolík Z. Štíhly a inovatívní podnik. 2006, s.170 
47 Košturiak J., Frolík Z. Štíhly a inovatívní podnik. 2006, s.29 
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potreba ich riešiť. Avšak v takom prípade podnik nesie vysokú nákladovú záťaž, bez toho, 

aby si toho boli vedomí vedúci pracovníci a začína zaostávať za konkurenciou 48.  

Zoštíhľovanie nejde vykonávať urýchlene a nesystematicky. K veľkým problémom môže 

viesť nepremyslené znižovanie zásob na sklade, ktoré nie je sprevádzané ďalšími 

opatreniami. Realisti upozorňujú, že štíhlosť organizácie môže byť na úkor jej schopnosti 

zvládať poruchy a prispôsobovať sa zmenám. Tiež varujú, že potenciál zoštíhľovania, 

ktorý bol obsiahnutý v neracionálnej organizácií procesov, sa postupne vyčerpá a je 

potrebné hľadať nové cesty k zaisťovaniu pružnosti a efektívnosti pri zvládaní stále 

individuálnejších požiadaviek trhu 49. 

 

2.6 Identifikácia pasívnych prvkov v logistike  

Dôležitou činnosťou v riadení materiálového toku je presná znalosť o pohybe pasívnych 

prvkov. Z tohto dôvodu musí byť pasívne prvky v logistickom reťazci bez problémov 

možné identifikovať. Nosičom označenia slúžiacim k identifikácii môže byť priamo 

surovina, polotovar alebo výrobok. Ak nie je nosič totožný s pasívnym prvkom musí byť 

k nemu fyzicky viazaný, používa sa obal, visačka, etiketa, magnetická páska, štítok apod.. 

Označením rozumieme záznam v kóde, nápis alebo grafickú značku.  

Identifikácia pasívnych prvkov v logistickom reťazci sa rýchlo vyvíja smerom 

k automatickej identifikácii. Výhodou automatickej identifikácie je vysoká rýchlosť 

snímania a minimálny počet chýb.   

 

Identifikáciou pasívnych prvkov rozumieme zisťovanie totožnosti pasívneho prvku 

napríklad týmito spôsobmi:  

▪ podľa fyzických znakov – podľa tvaru alebo farby, 

▪ podľa kódu – napríklad laserovým snímačom podľa čiarového kódu 50.  

                                                 
48 Bazala, J. Logistika v praxi (Svazek 1). 2005, kapitola 9.13.1 
49 Bazala, J. Logistika v praxi (Svazek 1). 2005, kapitola 9.13.4 
50 Sixta J., Mačát V. Logistika teorie a praxe. 2005, s.204 
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2.6.1 Čiarové kódy 

Čiarové kódy sú najúčelnejším  a stále najlacnejším spôsobom, a preto sú najrozšírenejšie 

pri označovaní pasívnych prvkov pre automatickú identifikáciu na optickom princípe. Sú 

založené na rozdielnych vlastnostiach tmavých a svetlých plôch pri ožiarení optickým 

alebo laserovým lúčom. S čiarovými kódmi sú dlhoročné skúsenosti, ktoré siahajú až do 

roku 1949.  

Dnes je známych okolo 200 rôznych čiarových kódov. Niektoré z nich sú špeciálne, 

niektoré sa používajú iba v jednej krajine. Medzi najčastejšie používané čiarové kódy 

patria číselne EAN a UPC, alfanumerické TELEPEN 93 a so zvláštnymi znakmi 

CODABAR. 

Čiarové kódy sa líšia:  

▪ použitou metódou kódovania pri zázname dát, 

▪ skladbou záznamu a jeho dĺžkou, 

▪ hustotou záznamu, 

▪ spôsobom zabezpečenia správnosti dát 51 . 

 

2.7 Proces zmeny v organizácii  

V súčasnosti je možné zistiť, že sa množstvo závažných a často aj bolestných zmien, 

ktorými organizácie prechádzajú sa behom posledných dvadsiatich rokov dramaticky 

zvyšuje. Snahy o zásadné zmeny niektorým organizáciám výrazne pomohli prispôsobiť 

sa meniacim sa podmienkam, iným umožnili získať lepšiu konkurenčnú pozíciu a iným 

zase pripraviť sa na budúcnosť. Avšak vo veľa prípadoch došlo iba k minimálnym 

zlepšeniam, naviac k tomu sprevádzaným katastrofickými dopadmi vrátane zbytočne 

vyplytvaných zdrojov a vyčerpaných a frustrovaných zamestnancov. Do istej miery je 

každá zmena nevyhnutne sprevádzaná určitými následkami. Vždy, keď sa ľudské 

spoločenstvo musí prispôsobiť meniacim sa podmienkam, vždy ide o bolestný proces, ale 

                                                 
51 Sixta J., Mačát V. Logistika teorie a praxe. 2005, s.205 
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zbytočným chybým a starostiam, ktorýcm sme v posledných rokoch boli svedkami je 

možné sa vyhnúť  52.  

 

Osem obvyklých chýb v procese zmeny:  

1. Prílišné sebauspokojenie a arogancia. 

2. Neschopnosť vytvoriť dostatočne silnú koalíciu osobností, ktorá by zmeny 

presadila.  

3. Podcenenie sily vízie. 

4. Nedostatočná komunikácia vízie (podcenenie dôležitosti komunikácie). 

5. Prekážky zablokujú novú víziu.  

6. Neschopnosť vytvárať krátkodobé víťazstvá. 

7. Príliš včasné vyhlásenie víťazstva.  

8. Zanedbanie potreby pevného zakotvenia zmien vo firemnej kultúre 53. 

Následky chýb v procese zmeny:  

▪ Nové stratégie nie sú dobre implementované.  

▪ Reengineering trvá príliš dlho a stojí príliš mnoho. 

▪ Znižovanie počtu zamestnancov nevedie k zníženiu nákladov. 

▪ Programy zvyšovania neprinášajú očakávané výsledky 54.  

 

Všetky tieto chyby nie sú neodvrátiteľné. Pokiaľ sme si ich dobre vedomí a budeme sa 

pripravovať, môžeme sa im vyhnúť alebo ich aspoň minimalizovať. Dôležité je pochopiť, 

prečo sa organizácia zmenám bráni a ako konkrétne vyzerá postup, ktorý nám pomôže 

prekonať nebezpečnú ľahostajnosť. Veľmi dôležité je aj to, aby vedenie, ktoré ma celý 

proces poháňať vpred prijateľným spôsobom bolo niečo viac ako len kvalitným    

riadením 55.  

                                                 
52 Kotter J. Vedení procesu změny. 2015, s.19 
53 Kotter J. Vedení procesu změny. 2015, s.34 
54 Kotter J. Vedení procesu změny. 2015, s.34 
55 Kotter J. Vedení procesu změny. 2015, s.35 
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3 ANALYTICKÁ ČASŤ  

V analytickej časti prebehne zmapovanie a zanalyzovanie súčasného stavu logistiky           

a zásob pre vybrané výrobné úseky. Predmetom analýzy bude súčasné umiestnenie 

materiálových supermarketov (regály a paletové miesta) pre jednotlivé výroby, množstvo 

materiálu obsiahnuté v týchto supermarketoch, veľkosť zásoby v supermarketoch, 

princíp súčasného zásobovania a odoberania materiálu, počet materiálových 

manipulantov zabezpečujúcich súčasný stav a druhy dostupnej využívanej logistickej 

techniky na zabezpečovanie súčasnej úrovne logistických služieb pre dané výrobné 

oblasti. Okrajovo bude zasiahnuté aj do riadenia vratného obalového materiálu pre 

konkrétne výrobné úseky.  

3.1 Súčasne využívané skladovacie plochy vo výrobe  

V súčasnej situácii sa využívajú na skladovanie materiálu pre výrobu priestory, ktoré sú 

situované v rámci jednotlivých výrobných oblastí, v  bezprostrednej blízkosti 

jednotlivých výrobných liniek. Tým je dosiahnutá určitá úroveň logistických služieb, 

ktorá v ideálnych prípadoch zabezpečuje dostatok materiálu a bezproblémový priebeh 

výroby.  

Jednotlivé výrobné linky, ktorých materiálový tok analyzujeme, sú rozdelené do troch 

oblastí. Materiálové supermarkety sa nachádzajú buď priamo v danej oblasti alebo 

v najbližšej možnej vzdialenosti, ktorá zároveň disponuje dostatkom plochy na 

umiestnenie daných zásob.  

Výrobné linky a materiálové supermarkety sú umiestnené v týchto oblastiach:  

▪ oblasť A1 (výrobné linky) , 

▪ oblasť B1 (výrobné linky a ich regálové supermarkety) , 

▪ oblasť B3 (výrobné linky a ich regálové supermarkety) , 

▪ oblasť A2 (regálové supermarkety pre oblasť A1) , 

▪ oblasť B2 (paletové supermarkety pre oblasti A1, B1 a B3).  

Na nasledujúcom obrázku sú zobrazené jednotlivé oblasti, kde sa nachádzajú materiálové 

supermarkety a vizuálne zelenou farbou je označený aj podnikový centrálny sklad 
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materiálu. Oblasti vyznačené oranžovou farbou na obrázku značia regálové 

supermarkety, oblasť vyznačená farbou modrou značí paletový supermarket.  

 

 

Obr. 9: Materiálové supermarkety pre výrobné oblasti A1, B1 a B3 

 

V súčasnej situácii využíva logistika pre zásobovanie výrob v oblastiach A1, B1 a B3 

spolu 7 spádových regálov a približne polovicu oblasti B2 na paletové skladovanie 

materiálu. Na paletových miestach v oblasti B2 je skladovaný materiál vychystaný pre 

jednotlivé výroby (predovšetkým veľkoobjemový materiál). Skladované sú tu aj obalové 

druhy materiálu, ktoré sú nevyhnutné pre balenie hotových výrobkov. V oblasti B2 sú 

skladované diely, ktoré využívajú výroby zo všetkých troch oblastí.  

Nasledujúca tabuľka udáva informácie o rozlohe regálových supermarketov (údaje 

plochy obsahujú aj nutné manipulačné priestory podľa podnikovým noriem BOZP na 

bezpečné zásobovanie a odoberanie materiálu z regálov).  
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Zásobovaná oblasť  Názov supermarketov Plocha v m² 

Výroby oblasť A1 SM11, SM12 29,8 

Výroby oblasť B1 SM13 21,5 

Výroby oblasť B3 SM03, SM04 19,3 
 

Tab. 4: Využívaná plocha  regálovými supermarketmi 

 

Kapacita v oblasti B2 využívanej na logistické účely je 37 paletových miest (údaj je 

počítaný na veľkosť Europalety 1,2m x 0,8m). Medzi jednotlivými radami paliet je nutné 

udržiavať manipulačné ulice, aby bola v prípade potreby zabezpečená bezpečná 

manipulácia s jednotlivými paletami. Rozdelenie jednotlivých paletových miest medzi 

jednotlivé výroby nie je úplne fixné a upravuje sa v závislosti od potrieb jednotlivých 

výrob.  Celková logistická plocha v oblasti B2 pre zásobovanie výrob v oblastiach A1,B1 

a B3 zaberá plochu 106,8 m².  

Typ logistického využitia plochy Využitá plocha v m² 

Regálové supermarkety (všetkých oblastí) 70,6 

Paletové supermarkety a miesta v oblasti B2 106,8 

SUMA využitej plochy na logistické účely pre dané oblasti výroby  177,4 m² 
 

Tab. 5: Rozdelenie celkovej využívanej plochy na logistické účely 

 

V predchádzajúcej tabuľke je vypočítaný sumárny údaj o využívanej logistickej ploche 

v momentálnej situácii v rámci podniku. Táto plocha je aktívne používaná na 

zásobovanie daných troch výrobných oblastí rôznym druhom materiálu potrebného ku 

kvalitnému priebehu výroby.  

 

3.2 Materiálové supermarkety, rozdelenie a veľkosť zásob   

Materiálové supermarkety vo výrobných oblastiach v súčasnosti zásobujú výrobné linky 

pomerne veľkým počtom materiálových položiek. Zásoba materiálu v supermarketoch je 

prispôsobená súčasnému procesu  vychystávania materiálu zo skladu a následného 
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dopĺňania jednotlivých supermarketov, ich vzdialenosti od skladu, ale aj procesu 

zadávania požiadaviek materiálových manipulantov na vychystanie materiálu.  

Supermarkety fungujú na princípe systému FIFO (zľava doprava) a využívajú tzv. „3-

Binový“ systém. To znamená, že materiál je rozdelený do troch častí, ktoré sa 

spotrebúvajú postupne (nová časť sa začne spotrebúvať až po spotrebovaní posledného 

boxu z časti predchádzajúcej). Všetky boxy v supermarketoch sú označené vizuálne 

supermarketovými kartami, pričom na poslednej karte sa nachádza čiarový kód 

k naskenovaniu a vytvoreniu objednávky na vychystanie určitého množstva materiálu zo 

skladu a následne slúži aj na vykonanie IT transakcie zo skladovej lokácie na lokáciu 

výrobnú v podnikovom ERP systéme. Na nasledujúcom obrázku je znázornený princíp 

v prípade celkovej zásoby 12 boxov na jeden druh materiálu.  

 

Obr. 10: Schéma postupného odoberania z regálu (pohľad zhora)  

 

Používaný „3-Binový“ systém (na obrázku odlíšené farbami) v momentálnej situácii 

zabezpečuje dostatočnú početnosť signálov na doplnenie spotrebovaného materiálu  

a zároveň aj priebežne dostatočné množstvo zásoby v supermarkete.  

Obdobou regálových supermarketov sú supermarkety paletové. V tomto prípade je 

v momentálnej situácii využívaná tiež 3 Binová koncepcia, pričom každý Bin je celá 

paleta materiálu s využitím celej jej kapacity s ohľadom na BOZP normy.  

3 BIN 

1 2 3 4

2 BIN 

1 2 3 4

1 BIN 

1 2 3 4
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3.2.1 Rozdelenie a klasifikácia zásob v supermarketoch 

 

Na základe využitia techník materiálového riadenia, konkrétne analýzy ABC a analýzy 

XYZ pre každú oblasť výroby zvlášť (A1, B1 a B3) je možné klasifikovať každú položku 

v materiálových supermarketoch do určitej skupiny. Toto rozdelenie nám umožní vidieť 

aké skupiny materiálu momentálne skladujeme v supermarketoch. Túto klasifikáciu 

zásob následne budeme môcť využiť aj pri budúcom riadení a navrhovaní koncepcie 

riadenia jednotlivých materiálových položiek.  

Pri spojení ABC analýzy a XYZ analýzy dostaneme 9 skupín zásob, do ktorých je možné 

položky klasifikovať. Pre potreby tejto práce sú zelenou znázornené skupiny zásob, ktoré 

sú pre jednotlivé výroby počtom a pravidelnosťou spotreby veľmi dôležité, naopak 

červené skupiny zásob sú počtom a pravidelnosťou spotreby pre výrobu nie tak podstatné. 

Klasifikáciu do skupín znázorňuje nasledujúci obrázok.  

 

 

Obr. 11: Rozdelenie do skupín zásob na základe ABC a XYZ analýz 

 

V nasledujúcej tabuľke sú zobrazené jednotlivé výrobné oblasti. Ku každej výrobnej 

oblasti je priradený počet regálových supermarketov a počet paletových miest, ktoré daná 

oblasť využíva na zásobovanie jednotlivých výrob. Každá oblasť má priradený presný 

počet druhov materiálov, ktoré sú momentálne skladované okrem skladu aj 

v supermarketoch. Tabuľka tiež udáva koľko druhov materiálu je pre akú oblasť 

skladovaných v regáloch a koľko na paletách. Na záver je tento počet rozdelený do skupín 

zásob AX, BX, AY a ostatné.  

AX BX CX

AY BY CY

AZ BZ CZ
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Oblasť 
výroby 

Počet 
regálov 

Počet paletových 
miest  

Počet 
položiek  

Rozdelenie položiek 
ABCXYZ 

A1 3 21 

Regály  AX 12 

27 PN BX 9 

Palety  AY 5 

7 PN ostatné  8 

B1 2 2 

Regály  AX 6 

12 PN BX 4 

Palety  AY 1 

1 PN ostatné  2 

B3 2 6 

Regály  AX 14 

26 PN BX 7 

Palety  AY 2 

2 PN ostatné  5 
 

Tab. 6: Množstvo typov materiálu pre výrobné oblasti a rozdelenie zásob do skupín 

 

Pri vykonávaní ABC a XYZ analýz boli analyzované a vyhodnocované všetky druhy 

materiálov, ktoré sa využívajú pre dané výrobné oblasti pre každú oblasť zvlášť. Týmto 

bolo zabezpečené, že rozdelenie materiálu do skupín zásob bude mať pre každú výrobnú 

oblasť správnu výpovednú hodnotu a jednotlivé druhy zásob naprieč výrobnými 

oblasťami sa v analýze navzájom neovplyvňovali. Na základe výsledkov analýzy sa 

potom rozdelili jednotlivé položky v supermarketoch do týchto skupín. Položky zaradené 

v skupinách ostatné sú skladované iba v regáloch. S týmto rozdelením sa dá následne 

určiť vhodnosť jednotlivých položiek pre daný typ riadenia zásob, prípadne navrhnúť 

vhodnejší typ riadenia pre dané položky.  

 

3.2.2 Zásoba konsignačných dielov v supermarketoch  

 

Konsignačné diely vo výrobe priamo ovplyvňujú viazanosť finančného kapitálu 

v zásobách podniku. Je to spôsobené tým, že podnik platí za dané materiály až 

v momente, keď sa daný materiál vychystá z konsignačného skladu do materiálového 

supermarketu vo výrobe.  
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V súčasných podmienkach prebieha proces na dopĺňanie konsignačných dielov do 

supermarketov nasledovne:  

1. Spotreba boxu s materiálom.  

2. Načítanie konsignačnej karty z boxu do intranetovej aplikácie materiálovým 

manipulantom. 

3. Prijatie objednávky na vychystanie skladníkom. 

4. Vytlačenie potrebných dokumentov. 

5. Fyzické vychystanie materiálu z konsignačného skladu. 

6. Uskladnenie na miesto konsignačných vychystávok v oblasti skladu. 

7. Prevzatie materiálu materiálovým manipulantom. 

8. Uskladnenie vo výrobnom supermarkete.  

V prípade včasného zadania požiadavky na vychystanie z konsignačného skladu je 

možné materiál doplniť ešte v daný deň, ale pri zadaní požiadavku v neskorých 

poobedných hodinách dochádza k vychystávaniu až na ďalší deň na poobednej smene. 

Z tohto dôvodu je nutné udržiavať vo výrobe vyššiu zásobu konsignačných dielov. 

V súčasnej situácii využíva konsignačné diely predovšetkým oblasť výroby B3 v počte 

18 typov materiálu a oblasť výroby B1 využíva 1 konsignačný typ materiálu.  

 

 

Graf  1: Vývoj zásoby konsignačných dielov za posledných 6 mesiacov 
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Vývoj zásoby konsignačných dielov vo výrobných 
supermarketoch 



45 

 

Na predchádzajúcom grafe je možné pozorovať vývoj celkovej zásoby 19 konsignačných 

dielov v oblasti materiálových supermarketov vo výrobe. Údaje boli spracované na 

základe podnikového reportu, ktorý vyhodnocuje veľkosť momentálnej zásoby 

jednotlivých druhov materiálu pravidelne k určitému dňu.  

Priemerná zásoba vo výrobných materiálových supermarketoch za posledných           

6 mesiacov u všetkých 19 konsignačných dielov pre výrobné oblasti B1 a B3 je vo 

výške 1 730 155 Kč.  

 

3.2.3 Zásoba bežne nakupovaných dielov v supermarketoch 

 

Väčšina dielov materiálu v supermarketoch v oblasti výroby sú práve diely bežne 

nakupované na sklad v podniku. To znamená, že za materiál podnik zaplatí v plnej výške 

bez ohľadu na to, kedy materiál zo skladu spotrebuje. V nasledujúcej tabuľke je uvedené 

koľko takýchto dielov pre akú oblasť skladujeme v materiálových supermarketoch 

v oblastiach výroby. Ďalším údajom je vypočítaná priemerná finančná hodnota zásoby 

všetkých týchto dielov v supermarketoch vo výrobe a ďalším údajom je priemerná 

hodnota veľkosti zásoby v dňoch na pokrytie výrobných požiadaviek  pre všetky diely 

z danej oblasti výroby.  

Oblasť  
Počet druhov 

materiálu 
Priemerná hodnota zásoby 

Kč v SM  
priemerný DOS (Days of Stock) 

v zásobe SM 

A1 34 6 020 049 CZK 6,9 

B1 12 1 806 015 CZK 6,4 

B3 10 1 685 614 CZK 6,1 

 

Tab. 7: Informácie o bežne nakupovanom materiáli v závislosti od oblasti 

 

Na nasledujúcom grafe je prehľadne znázornené, ktorá oblasť disponuje najväčšou 

priemernou finančnou hodnotou zásob bežne nakupovaných dielov. Pre výrobnú oblasť 

A1 je dosiahnutá najvyššia výška priemernej finančnej zásoby, čo korešponduje s počtom 

položiek, ale aj  s tým, že pre danú oblasť sa využíva najviac, až 21 paletových miest, 
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ktoré slúžia ako paletový supermarket. Diely v tomto supermarkete je nevyhnutné 

skladovať v danom rozsahu nakoľko to súvisí s dodávateľom a dodávaním materiálu do 

podniku.  

 

Graf  2: Priemerná finančná hodnota zásob v supermarketoch 

 

Samotná finančná hodnota pri tomto druhu zásob v supermarketoch nie je až taká dôležitá 

nakoľko materiál je už vlastnený podnikom aj pri jeho skladovaní v podnikovom sklade. 

Dané údaje môžu napovedať o veľkosti jednotlivých supermarketov alebo o finančnej 

náročnosti danej výrobnej oblasti na materiál.  

Dôležitejším faktorom pri tomto druhu materiálu je jeho reálna fyzická zásoba 

v supermarketoch, ktorá súvisí s výrobnými kapacitami resp. spotrebou materiálu 

konkrétnymi výrobnými oblasťami. Na tento ukazovateľ je možné sa pozrieť pomocou 

jednoduchého výpočtu tzv. DOS (Days Of Stock), ktorého hodnota vypovedá o počte dní, 

na ktoré bude dostačujúca zásoba daných materiálov v supermarkete. Približnú hodnotu 

tohto ukazovateľa je možné zistiť s využitím dát o spotrebe materiálu jednotlivých 

výrobných oblastí za určitý časový úsek, veľkosti zásoby v supermarkete a počte 

pracovných dní (v ktorých prebieha výroba). Čím väčšia hodnota ukazovateľa, tým väčšia 

je fyzická zásoba materiálu, čo spôsobuje aj zvýšenú priestorovú náročnosť na 

6 020 049 CZK
1 806 015 CZK

1 685 614 CZK

Priemerná finančná hodnota zásoby v supermarketoch  

A1 B1 B3
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skladovanie materiálu. V nasledujúcom grafe je možné pozorovať priemerné zásoby 

v hodnotách dní v závislosti na spotrebe materiálu jednotlivými výrobnými linkami 

v daných výrobných oblastiach. Pri každej oblasti ide o priemernú hodnotu všetkých 

druhov materiálov v supermarketoch v danej oblasti, to znamená, že niektoré položky 

majú hodnotu zásadné vyššiu a iné naopak nižšiu. Pri porovnaní výrobných oblastí je 

možné usúdiť, že pri tomto druhu zásob sú výrobné oblasti v priemere približne na 

rovnakej hodnote tohto ukazovateľa.  

 

Graf  3: Priemerná veľkosť zásoby na všetky položky v závislosti na výrobnú oblasť 

 

3.2.4 Možnosti zásobovania výrobných oblastí a dostupná technika  

 

V momentálnej situácii prebieha zásobovanie výrobných oblastí a materiálových 

supermarketov pracovníkmi logistiky – materiálovými manipulantmi. Každá výrobná 

oblasť disponuje určitým počtom týchto pracovníkov. V niektorých prípadoch dochádza 

k zásobovaniu samotnej výrobnej linky aj operátorom výroby, ktorý si materiál sám 

odoberie z výrobného supermarketu alebo palety v blízkosti jeho linky.  

Pracovná náplň materiálových manipulantov:  

▪ zásobovanie výrobných liniek materiálom,  
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▪ udržiavanie funkčnosti supermarketov,  

▪ zadávanie požiadaviek na vychystanie materiálu zo skladu,  

▪ presun materiálu z oblasti skladu do výrobných oblastí,  

▪ doplnenie a uskladnenie materiálu do supermarketu,  

▪ systémové prevody množstva zásobovaného materiálu do výroby,  

▪ práca s obalovým materiálom. 

Nakoľko výrobné oblasti nie sú rovnaké a každá z výrobných liniek je niečím špecifická, 

vyžaduje sa od materiálových manipulantov určitá znalosť výrobných podmienok, 

výrobného procesu a celková orientácia v rámci výrobnej oblasti. V prípade 

nedostatočného prehľadu v rámci danej oblasti by mohlo dôjsť k neposkytnutiu 

požadovaných služieb výrobe a ohrozením plynulosti, prípadne úplným odstavením 

výrobného procesu na určitej výrobnej linke. Z tohto dôvodu sú materiáloví manipulanti 

priradení ku svojej oblasti, za ktorej materiál sú zodpovední. Výrobné linky a zásobovací 

proces výroby v súčasnej dobe nie je dostatočne vizualizovaný a štandardizovaný, aby 

bolo možné jednotlivé výroby obslúžiť aj pracovníkom bez požadovaných znalostí.  

V momentálnej situácii má každá výrobná oblasť (A1, B1 a B2) k dispozícii dvoch 

materiálových manipulantov s odpovedajúcimi znalosťami danej oblasti. Pre každú 

oblasť tak pripadá jeden manipulant na rannú alebo poobednú zmenu, ktorý zabezpečuje 

materiálové požiadavky danej oblasti podľa potreby. Počet pracovníkov skladu, ktorí 

vychystávajú materiál pre manipulantov nie je presne fixne definovaný, ale na dennej 

báze vychystávajú tento druh požiadaviek jeden až dvaja skladníci v závislosti od kapacít.  

Dostupná logistická technika  

Na materiálové supermarkety vo výrobe analyzované v tejto práci sa využívajú spádové 

gravitačné regály. Po odbere prvého boxu s materiálom dochádza vplyvom gravitácie 

k posunu ďalšieho boxu na miesto prvého, pričom sa zozadu regálu uvoľní odpovedajúce 

miesto na doplnenie odpovedajúceho boxu.  

Kapacita daných typov regálov je 5 poschodí. Na jednom poschodí je možné uložiť taký 

počet boxov, ktorý záleží od rozmerov daného boxu. Kapacity daného regála sú uvedené 

nižšie. Podnik vo väčšine prípadov využíva boxy typu KLT.  
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Typ boxu  1 Bunka  1 Poschodie  1 Regál  

KLT 3214C 6 36 180 

KLT 4314C 3 18 90 

KLT 4321C 3 18 90 

KLT 6421C 1,5 9 45 

KLT 6414C 1,5 9 45 

 

Tab. 8: Kapacita spádového regálu boxov typu KLT  

 

Obr. 12: Boxy KLT 4321C a KLT 4314C 

 

 

Obr. 13: Spádový regál 



50 

 

 

Obr. 14: Vozík určený na fyzické presuny materiálov  

 

Vzdialenosti medzi skladom a výrobnými supermarketmi sú v rádoch niekoľkých 

desiatkach metrov. Pre materiálových manipulantov sú to pomerne veľké vzdialenosti na 

manipuláciu s materiálom, obzvlášť ak dopĺňanie prebieha niekoľkokrát za deň. 

Manipulanti nedisponujú technikou s vlastným pohonom, preto sú presuny materiálov 

v niektorých prípadoch aj ergonomicky a fyzicky náročné. V nasledujúcej tabuľke sú 

uvedené približné vzdialenosti materiálových supermarketov od skladu v podniku.  

 

Supermarkety v oblasti  Približná vzdialenosť od skladu  

A2 (pre oblasť výroby A1) 41 metrov  

B1 16 metrov 

B3 30 metrov  

B2 (paletové supermarkety) 12 metrov - 28 metrov  

 

Tab. 9: Vzdialenosti supermarketov od skladu 
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Sklad v podniku  

Väčšina zásob v podniku je skladovaná práve v sklade. V sklade sa momentálne 

využívajú na skladovanie materiálu výškové paletové a policové regály. Medzi týmito 

uličkami operujú manipulačné VNA vozíky, ktoré umožňujú pracovníkom skladu 

manipulovať s materiálom v sklade aj vo veľkých výškach. Na prácu s týmto typom 

techniky sú potrebné odborné  zaškolenia a pri neodbornej manipulácii hrozí úraz alebo 

nehoda. Z tohto dôvodu je prísne zakázané vstupovať do skladu iným pracovníkom ako 

sú pracovníci skladu. Materiáloví manipulanti preto zadávajú požiadavky na materiál 

a čakajú kým nedôjde k odbaveniu ich požiadavky a až následne majú prístup 

k vychystanému materiálu.  

Výrobné linky  

Výrobné linky sú v súčasnej dobe skonštruované tak, že vo väčšine prípadov umožňujú 

skladovať iba prepravku, z ktorej operátor aktuálne odoberá materiál. V tomto prípade 

nie je možné využívať systém dvoch zásobníkov, ktorý by umožňoval neprerušiť výrobný 

proces z dôvodu spotrebovaného materiálu. Po spotrebovaní materiálu a nedostupnosti 

materiálového manipulanta tak dochádza k prípadnému zásobovaniu výrobnej linky 

samotným operátorom, čo znižuje časovo efektívny fond výroby. Prázdny obalový 

materiál nemá v rámci výrobnej linky svoju pozíciu. Vo väčšine prípadov je v rámci 

výrobnej oblasti paleta, na 

ktorú niekoľko výrobných 

liniek konsoliduje prázdne 

obalové materiály. Následne 

materiálový manipulant 

v priebehu pracovnej doby 

premiestňuje prázdne obaly 

na odpovedajúce miesto 

v rámci podniku. Prázdne 

obalové materiály 

z výrobnej linky nosí na 

paletu operátor, čo tiež znižuje  

časovo efektívny fond výroby.  

Obr. 15: Paleta na obalový materiál vo výrobnej oblasti 
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3.2.5 Materiál od vzdialeného dodávateľa pre oblasť A1 a B3 

 

Oblasti výroby A1 a B3 využívajú na výrobu hotových súčiastok diely, ktoré sú dovážané 

od vzdialeného dodávateľa so sídlom v Číne. Ide o materiál, ktorého spotreba je pomerne 

pravidelná a vo veľkom množstve. Na dodávanie objednávok od tohto dodávateľa sa 

využíva lodná doprava, ktorá zaberie dobu minimálne 6 týždňov od expedovania 

materiálu od dodávateľa. Z tohto dôvodu musia byť objednávky týchto druhov materiálu 

vo väčšom množstve ako je nevyhnutne potrebné na výrobné účely. Po doručení 

materiálu to teda vyžaduje aj pomerne veľké skladové kapacity, nakoľko rozsah 

objednávky býva niekoľko desiatok Europaliet v závislosti od objednávky. 

Skladovanie celej objednávky po doručení prebieha v externom sklade, ktorý 

prevádzkuje iný podnik. Tento externý sklad je v dobrej dostupnosti podniku. Materiál, 

ktorý je potrebný na výrobu sa postupne odoberá z externého skladu a dováža sa 

v rozsahu celých paliet do oblasti výroby, konkrétne do oblasti B2, kde sú na tieto diely 

prevádzkované paletové supermarkety. Z týchto supermarketov dochádza  k následnému 

zásobovaniu výrobných liniek. Za objednávanie a dopĺňanie dielov sú zodpovední 

materiáloví manipulanti.  

Na celé množstvo objednávky je dodávateľom vystavená faktúra ihneď po expedovaní 

a po vstupe materiálu do Českej republiky je za materiál uhradené aj clo. V tom momente 

podnik zaplatí významnú finančnú čiastku za zásoby, z ktorých je väčšina skladovaná na 

sklade dlhú dobu. Tým podniku narastie viazanosť finančného kapitálu v zásobách na 

významné vyššiu úroveň ako je nutné z hľadiska bezproblémového priebehu výrobného 

procesu.  

Externý sklad, ktorého služby podnik využíva, je prevádzkovaný inou spoločnosťou 

zabezpečujúcou skladovacie služby. Nachádza sa v areáli rovnakého priemyslového 

parku spolu s našim podnikom. Podnik má v tomto externom sklade zakúpené fixné 

množstvo paletových miest, za ktoré uhrádza paušálny poplatok raz mesačne, bez ohľadu 

na to, či ich kapacitu plne využíva alebo nie. Z tohto hľadiska je možné zaradiť tieto 

poplatky za fixné náklady skladovania, ktoré podnik uhrádza. Okrem skladovania 

materiálu od čínskeho dodávateľa využíva podnik kapacity externého skladu aj na iné 

položky v závislosti od situácie.  
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V nasledujúcej tabuľke je zobrazený zoznam materiálových dielov, ktoré momentálne 

podnik využíva pre výrobné oblasti A1 a B3. V tabuľke sú uvedené informácie ako 

jednotková cena materiálu, priemerná hodnota zásoby dielov v podniku (získaná na báze 

týždenných informácií z reportov) a finančná hodnota odpovedajúca priemernej zásobe 

ku každému dielu.  

Číslo komponentu Jednotková cena  
Priemerná zásoba 

(ks) 
Hodnota priemernej 

zásoby  

0103826000000000 36,3 CZK 7394 268 042 CZK 

0103946000000000 92,8 CZK 3951 366 465 CZK 

0105018000000000 41,0 CZK 6059 248 426 CZK 

0105206000000000 94,8 CZK 2203 208 740 CZK 

0105407000000000 321,3 CZK 2487 798 970 CZK 

0105755000000000 146,3 CZK 2945 430 717 CZK 

0115092000000000 102,8 CZK 2854 293 256 CZK 

0115202000000000 97,8 CZK 2058 201 175 CZK 

SPCZ90001614 136,0 CZK 1136 154 500 CZK 

  

CELKOVÁ 
HODNOTA 

PRIEMERNEJ 
ZÁSOBY 

2 970 290 CZK 

 

Tab. 10: Zoznam komponentov od vzdialeného dodávateľa a hodnota zásoby 

 

Údaj o priemernej zásobe hovorí o hodnote, ktorá bola získaná využitím aritmetického 

priemeru z hodnôt aktuálneho počtu kusov na sklade za jednotlivé diely za posledných 

24 týždňov. Po prijatí  objednávky z Číny je hodnota skladu výrazne vyššia, naopak tesne 

pred dorazením novej je hodnota skladu nižšia. 

S využitím podnikových dát o priemernej spotrebe týchto komponentov sa dá dopracovať 

k  približnému počtu komponentov, ktoré sú potrebné na pokrytie požiadaviek výrobných 

oblastí a na uspokojenie zákazníka. V nasledujúcej tabuľke je zobrazený približný 

priemerný počet kusov na jednotlivé diely materiálu, ktoré podnik spotrebuje za deň 

výroby v týchto výrobných oblastiach. Nutné je podotknúť, že sa jedná iba 

o spotrebované diely priamo výrobnými linkami, nie zásobu vo výrobnej oblasti alebo na 

výrobnej linke.  
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Číslo komponentu 
Priemerná týždenná 

spotreba  
Priemerný počet ks na 

deň výroby  

Finančná hodnota 
materiálu na deň 

výroby  

0103826000000000 2421 346 12 536 CZK 

0103946000000000 281 40 3 723 CZK 

0105018000000000 2432 347 14 248 CZK 

0105206000000000 756 108 10 239 CZK 

0105407000000000 901 129 41 335 CZK 

0105755000000000 957 137 19 993 CZK 

0115092000000000 291 42 4 278 CZK 

0115202000000000 639 91 8 923 CZK 

SPCZ90001614 350 50 6 790 CZK 

  

CELKOVÁ HODNOTA 
MATERIÁLU NA DEŇ 

VÝROBY 
122 067 CZK 

 

Tab. 11: Priemerná hodnota materiálu na pokrytie 1 dňa výroby 

 

Na základe získaných dát je možné porovnať viazanosť finančného kapitálu podniku 

u týchto 9 druhov materiálov, ktorú podnik priemerne dosahuje ich skladovaním a 

približnú hodnotu týchto materiálov, ktorá by podniku stačila na pokrytie výrobných 

požiadaviek na  jeden deň výroby.  

 

3.3 Závery analýzy a vlastné odporúčania  

V nasledujúcej kapitole analytickej časti práce sú krátko a jasne vypísané zistenia a fakty, 

ktoré vyplývajú zo zistených okolností v danom podniku.  

3.3.1 Skladovacie plochy vo výrobe  

V momentálnej situácii podnik využíva priamo v oblastiach výroby na zabezpečenie 

dostatku materiálu pre výrobné oblasti A1, B1 a B3 sedem materiálových  regálových 

supermarketov a plochu určenú na paletové supermarkety a obalový materiál. Tieto prvky 

logistiky zásobovania daných výrobných oblasti spolu využívajú výrobnú plochu 

o rozlohe 177,4 m².  
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ODPORÚČANIE:  

Redukcia využitej výrobnej plochy na skladovanie zásob pre zabezpečenie plynulej 

výroby. Po zredukovaní úsporu na ploche využiť na výrobné účely a tvorbu pridanej 

hodnoty.  

3.3.2 Zásobovanie výrobných oblastí, dostupná technika  

Zásobovanie výrobných oblastí v momentálnej situácii prebieha materiálovými 

manipulantmi. Každá z výrobných oblastí A1, B1 a B3 má k dispozícii dvoch 

materiálových manipulantov. Zásobovanie výrobných liniek nie je jednotné, preto musí 

mať každý manipulant špecifické znalosti o svojej výrobnej oblasti, aby mohol 

zabezpečiť bezproblémový priebeh výroby. Do podnikového skladu je z dôvodu 

bezpečnosti vstup povolený iba skladníkom, preto vychystávanie materiálu zo skladu 

vykonávajú iba skladníci.  

Dostupnou technikou využívanou na skladovanie materiálu vo výrobe sú spádové regály 

a palety. Na zásobovanie materiálom sa využívajú manuálne vozíky a paletové vozíky, 

ktoré obsluhujú manipulanti. Medzi skladom a supermarketmi vo výrobe sú významné 

vzdialenosti na prevoz materiálu. Výrobné linky a ich konštrukcia  v niektorých 

prípadoch spôsobujú nutnosť prerušenia práce operátorom výroby. Na skladovanie 

materiálu vo výrobe sa používajú prepravky typu KLT.  

ODPORÚČANIE:  

Vytvorenie jednotného systému na zásobovanie výrobných liniek naprieč výrobnými 

oblasťami, zníženie vzdialenosti medzi skladom a materiálovými supermarketmi, 

využitie pojazdnej techniky na zásobovanie výrobných liniek, prispôsobenie výrobných 

liniek.  

3.3.3  Materiálové supermarkety, rozdelenie zásob  

Materiálové supermarkety využívajú „3-binový“ systém a fungujú na princípe FIFO. Po 

spotrebe 1 binu dochádza ku skenovaniu karty, ktorá slúži ako signál na doplnenie 

materiálu. Manipulant následne vytvára požiadavky na vychystanie materiálu na sklad 

a čaká na vybavenie požiadavky zo strany skladu.  

Na základe ABC a XYZ analýz boli zásoby v supermarketoch zaradené do určitej 

skupiny zásob. V supermarketoch sa nachádza väčšina zásob v skupinách AX,BX a AY, 



56 

 

avšak niektoré položky sú zaradené aj do ostatných skupín. Počet položiek v ostatných 

skupinách vo všetkých supermarketoch je 15.  

V supermarketoch sú skladované aj konsignačné diely. V súčasnej situácii využívajú tieto 

diely iba výrobné oblasti B1 a B3. Za súčasných podmienok nastavenia procesu práce 

s konsignačnými dielmi je priemerná výška zásoby 19 konsignačných dielov vo 

výrobe na hodnote 1 730 155 Kč.  

Najväčšou skupinou zásob v supermarketoch vo výrobe sú bežne nakupované diely. Pri 

týchto dieloch nenarastá hodnota finančného kapitálu v zásobách (pokiaľ sa diely 

odoberajú zo zásoby na sklade) v prípade veľkého skladovania vo výrobe, avšak pri 

veľkých zásobách je kapacitne náročné na priestor a plochu. Priemerná hodnota zásoby 

pre všetky výrobné oblasti je 9 511 678 Kč a zásoba v plne 

naplnených supermarketoch,  priemerne pre všetky oblasti,  postačuje na pokrytie 

6,5 dňa výroby.  

ODPORÚČANIE:  

Prejsť na „2-binový“ systém supermarketov v blízkosti skladu, prenos zodpovednosti za 

dopĺňanie supermarketov na sklad, vyradenie položiek materiálu  zo skupín iných ako 

AX,BX a AY zo supermarketov, zníženie zásoby konsignačných dielov a zníženie 

zásoby bežne nakupovaných dielov najmä z priestorových dôvodov.  

 

3.3.4 Materiál od vzdialeného dodávateľa  

Podnik nakupuje pre výrobné oblasti A1 a B3 diely od dodávateľa v Číne. Dodanie 

komponentov trvá od expedovania čínskym dodávateľom 6 týždňov. Z tohto dôvodu 

podnik objednáva a zároveň nakupuje väčšie množstvo materiálu ako je nevyhnutne 

potrebné pre výrobné účely. Po dorazení materiálu podnik využíva na skladovanie celej 

objednávky o veľkosti niekoľko desiatok paliet externý sklad, z ktorého následne 

materiál po celých paletách dováža do výrobných oblastí, kde zaberajú priestor o veľkosti 

27 paletových miest. Priemerná finančná hodnota zásoby 9 komponentov od tohto 

dodávateľa činí 2 970 290 Kč, pričom približná priemerná spotreba týchto 

materiálov vo výrobe je vo finančných jednotkách 122 067 Kč za deň.  
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ODPORÚČANIE:  

Zníženie finančnej viazanosti kapitálu v zásobách  od čínskeho dodávateľa návrhom na 

zavedenie konsignačného/colného skladu s dodávateľom a návrh systému ťahu z tohto 

skladu s materiálovým množstvom potrebným na bezproblémové zaistenie priebehu 

výrobného procesu. Systémom ťahu zabezpečiť aj úsporu využitej plochy na skladovanie 

tohto materiálu v rámci podniku.  
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4 VLASTNÉ NÁVRHY RIEŠENIA  

V nasledujúcej časti práce sú uvedené navrhované opatrenia, ktoré by mohli viesť 

k zlepšeniam v danej oblasti podniku. Všetky tieto opatrenia sú súčasťou budúcej 

logistickej koncepcie. Realizovaním týchto opatrení a využitím novej logistickej 

koncepcie by podnik mohol dosiahnuť lepšie výsledky v oblasti logistiky, ľudských 

zdrojov, ale aj výroby. Súčasťou tejto sekcie je aj vytipovanie prínosov, podmienky 

realizácie a základné ekonomické zhodnotenie.  

4.1 Regálové supermarkety  

V súčasnej situácii využíva logistika na skladovanie materiálu vo výrobe 7 regálových 

supermarketov. Skladuje sa v nich pre všetky výrobné oblasti spolu 15 druhov materiálu, 

ktoré boli na základe vykonaných analýz zaradené do nepreferovaných skupín materiálov 

na tento typ skladovania. Skladovanie vo výrobných supermarketoch funguje na 3-

binovom systéme, avšak možné je aj fungovanie na 2-binovom systéme. 

4.1.1 Odstránenie nepreferovaného materiálu zo supermarketov  

Prvým návrhom v tejto časti je odstránenie týchto 15 druhov materiálu z regálových 

supermarketov a ich vychystávanie do výrobných oblastí iba na základe vopred 

predikovanej pracovnej objednávky. Skladovanie týchto materiálov bude prebiehať iba 

v podnikovom sklade odkiaľ budú skladníkmi na základe požiadavky z výroby vždy včas 

vychystávané a pripravené na odvoz do výrobnej linky, keď to bude požadované. Tento 

proces práce s týmto materiálom bude prebiehať na základe už procesu podnikom 

používaným a to je vychystávanie materiálu zo skladu na tzv. Work Order (pracovnú 

objednávku).  

PRÍNOS: 

Odstránením 15 druhov materiálu zo supermarketov z dôsledku, že boli analýzami 

zaradené v nepreferovaných skupinách materiálov (spotreba týchto materiálov bola 

veľmi nepravidelná alebo bola v množstve, ktoré bolo oproti iným druhom materiálu 

veľmi nízke), bude dosiahnutá najmä úspora miesta v regáloch. To v konečnom dôsledku 

povedie k nižšiemu počtu regálov, ktoré sú potrebné na skladovanie a s nižším počtom 

regálov tiež prichádza úspora plochy využívanej regálmi, ktorá môže byť využitá na 
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výrobné účely. Pri celkovom počte 65 druhov materiálov skladovaných v regálových 

supermarketoch by odstránením 15 druhov materiálu mohlo byť dosiahnuté približne 

20% zníženie obsadenosti všetkých regálov. To by zmenilo potrebu regálov zo súčasných 

7 regálov na 5,6 regála – úspora 1 regálu a plochy nim využívanej.  

4.1.2 Zmena z 3-binového systému na 2-binový systém supermarketov  

Druhým návrhom v tejto časti je zmena zo súčasného 3-binového systému zásobovania 

supermarketov na systém 2-binový. Touto zmenou bude dosiahnuté, že početnosť 

signálov na doplnenie určitého množstva materiálu do supermarketu klesne z 3 signálov 

na 2 signály. V praxi to znamená vytvorenie dvoch „častí“ jedného typu materiálu 

v regálovom supermarkete namiesto pôvodných troch. Princíp procesu by ostal v hĺbke 

podstaty nezmenený, zmena by nastala v systéme odoberania boxov a označenia regálov 

podľa BINOV. Zmenila by sa aj iba frekvencia dopĺňania a celková veľkosť zásoby. 

Z dôvodu zabezpečenia funkčnosti by veľkosť 1 BINU neostala nezmenená, ale bola by 

navýšená približne o 30% pôvodnej veľkosti alebo na prispôsobenie plného využitia 

kapacity regálu. Možné usporiadanie materiálu na poschodí regálu s využitím 2-binového 

systému je zobrazené na nasledujúcom obrázku.  

 

Obr. 16: Systém odoberania materiálu z regálu pri 2-binovom systéme  

PRÍNOS: 

Prechodom na 2-binový systém spolu s 30% navýšením veľkosti jedného BINU bude 

dosiahnuté zníženie celkovej zásoby jednotlivých dielov v supermarketoch. Taktiež to 
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bude znamenať menej časté vychystávanie jednotlivých druhov materiálov zo skladu po 

väčšom množstve boxov – nižšia záťaž na sklad. Zníženie celkovej zásoby bude 

znamenať, že celá kapacita supermarketu, ktorá je momentálne v priemere na pokrytie 

6,5 dňa výroby by sa znížila na približne 5,6 dňa rozloženej v dvoch BINOCH (každý 

BIN navýšený o 30%). To znamená približné zníženie využitia kapacity regálov o 13%. 

Tento výsledok kumulovaný s výsledkom pri vyradení nevhodných dielov 

z predchádzajúceho návrhu je na približnej hodnote 33% zníženia využitia kapacity 

pôvodných 7 regálov, čo bude v praxi znamenať reálnu potrebu 4,7 regálov.  

Na základe týchto dvoch opatrení dôjde k úspore 2 spádových regálov a plochy, ktorú je 

nutné vyhradiť na ich umiestnenie a bezpečné obsluhovanie.  

4.1.3 Presun supermarketov do okolia skladu, zmena zodpovedností  

Tretím návrhom v tejto časti je presun supermarketov z výrobných oblastí do 

bezprostrednej blízkosti skladu do tzv. logistickej oblasti. S týmto presunom by bola 

spojená aj zmena zodpovedností. Po presune by boli za doplňovanie materiálu do 

supermarketov zo skladu zodpovední pracovníci skladu. Materiáloví manipulanti by boli 

zodpovední za odoberanie vhodných druhov materiálov, ich doručenie do výrobných 

liniek a za zadanie signálu na doplnenie supermarketu pre skladníka formou umiestnenia 

supermarketovej karty na určené miesto. V novom rozdelení zodpovednosti by mal mať 

za oblasť supermarketov zodpovednosť 1 konkrétny skladník, ktorý by to mal určené ako 

pracovnú prioritu číslo jeden.  

PRÍNOS: 

Presunom supermarketov bude dosiahnuté významného skrátenia trasy na dopĺňanie 

supermarketov (nižšia fyzická záťaž, skrátenie potrebných časov na presun materiálu). 

Prenosom zodpovednosti za údržbu supermarketov na skladníka bude dosiahnuté 

skrátenie a zjednodušenie procesu doplnenia materiálu. Tento predpoklad je obzvlášť 

dôležitý pri prechode na 2-binový systém zásobovania, ktorý neumožňuje tak častú 

frekvenciu doplňovania a nedisponuje ani rovnako veľkou zásobou. Jednoducho 

povedané presunom bude skrátený čas potrebný na doplnenie spotrebovaného materiálu 

do supermarketu. Spôsobené to bude kratšou vzdialenosťou skladu a okamžitým 

prístupom skladníka do skladovej oblasti po vytvorení požiadaviek na doplnenie.  
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4.1.4 Zníženie zásoby konsignačných dielov  

Ďalším návrhom v oblasti regálových supermarketov je zníženie zásoby konsignačných 

dielov vo výrobných oblastiach. So zavedením 2-binového systému supermarketov 

a presunom supermarketov do okolia skladu s náležitým prevedením zodpovednosti na 

dopĺňanie supermarketov na sklad bude možné zabezpečiť nižšiu zásobu vychystaných 

konsignačných dielov pre výrobné linky. Na znížení zásoby konsignačných dielov bude 

mať vplyv: 

▪ zavedenie 2-binového systému aj na všetky konsignačné diely,  

▪ odstránenie doby čakania po zadaní požiadavky na vychystanie z konsignačného 

skladu v prípade, že za celý proces od zadania požiadavky až po vychystanie 

materiálu bude zodpovedný skladník, 

▪ kratšia doba na doplnenie spotrebovaného materiálu. 

PRÍNOS: 

Hlavným prínosom zníženia zásoby konsignačných dielov bude okamžitá finančná 

úspora. Znížením vychystávaného množstva materiálu z konsignačného skladu bude mať 

podnik  menej viazaného finančného kapitálu v zásobách. S prechodom na 2-binový 

systém spolu s prenesením zodpovednosti za celý proces dopĺňania konsignačných dielov  

do supermarketov na sklad a bližšieho umiestnenia supermarketov ku skladu by mohla 

byť na základe expertného odhadu dosiahnutá úspora vo výške 20% z priemernej 

finančnej hodnoty konsignačných dielov pre dané výrobné oblasti. Na základe zistenej 

priemernej hodnoty 19 konsignačných dielov za posledných 6 mesiacov môžeme 

hovoriť  o možnej úspore 346 031 Kč viazanosti finančného kapitálu v zásobách. So 

znížením zásoby dôjde aj ku zníženiu priestorovej náročnosti na skladovanie dielov.  

 

4.2 Materiál od vzdialeného dodávateľa  

V momentálnej situácii podnik nakupuje materiál aj od čínskeho dodávateľa. Konkrétne 

ide o 9 typov materiálu pre výrobné oblasti A1 a B3. Skladovanie v rámci podniku 

prebieha na paletových miestach v oblasti B2. Na uskladnenie celej doručenej dodávky 

z Číny sa využívajú služby podniku , ktorý prevádzkuje externý sklad.  
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4.2.1 Zavedenie colného skladu pre čínskeho dodávateľa 

Prvým návrhom v tejto oblasti je zavedenie colného skladu s využitím služieb súčasného 

externého skladu, ktorý podnik využíva. S ohľadom na to, že dochádza k pomerne 

pravidelnej spotrebe materiálu by malo byť reálne presvedčiť dodávateľa na pristúpenie 

k takejto možnosti odoberania materiálu našim podnikom. Pre dodávateľa by to mohlo 

byť zaistenie určitej konkurenčnej výhody oproti konkurenčným dodávateľom a pre náš 

podnik by to zaistilo štíhlejšiu formu logistiky pre dané druhy materiálu.  

Externý podnik, v ktorom prebieha skladovanie, disponuje kapacitou 200 paletových 

miest, ktoré sú pre podnik rezervované, pre náš podnik to predstavuje fixné náklady. Na 

navrhovaný colný sklad by mohlo byť využité skladovanie v rámci tejto kapacity. 

 

4.2.2 Zavedenie systému ťahu na diely z colného skladu  

Druhým návrhom v tejto oblasti je zavedenie systému ťahu medzi colným skladom 

a podnikom s využitím logistickej metódy Kanban. Podstatou tohto návrhu je to, že 

podnik by si vytváral v rámci jeho priestorov len zásobu, ktorá je nevyhnutná na pokrytie 

jeho výrobných požiadaviek a zároveň by bola v dostačujúcej výške, aby bolo zabránené 

ohrozeniu plynulosti výroby.  

Krátky popis procesu Kanbanu COLNÝ SKLAD – PODNIK :  

1. rozdelenie zásoby od každého dielu na 3 časti – BINY (veľkosť každej časti 

u každého dielu bude vykalkulovaná na základe očakávanej spotreby a doby 

dodania z colného skladu),  

2. spotreba materiálu po častiach – po spotrebovaní kompletného BINU tvorba 

požiadavky na doplnenie na základe kanbanovej karty,  

3. odoslanie požiadavky na colný sklad a požiadanie o vystavenie faktúry od 

dodávateľa,  

4. preclenie materiálu a následná príprava na expedíciu z colného skladu,  

5. doručenie materiálu do podniku , 

6. prijatie materiálu do kanbanu. 
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Na základe predpokladu, že k zadávaniu signálov na dopĺňanie spotrebovaných dielov 

bude dochádzať raz denne v presne určenú hodinu a dodanie materiálu do podniku 

prebehne  za 2 pracovné dní v spojení s informáciami o očakávanej spotrebe jednotlivých 

materiálov, je možné získať informáciu o veľkosti kanbanu, ktorá by mala zabezpečiť 

plynulú výrobu.  

V nasledujúcej tabuľke je uvedené možné nastavenie veľkosti kanbanu spolu s finančnou 

hodnotou objemu jednotlivých dielov.  

Part Number  
Priemer 
týždeň 

spotreba      

QTY v 
boxe  

Počet 
boxov 
v BINE 

1 BIN 
QTY  

KANBAN 
ZÁSOBA 

DOS 
/ BIN 

100% 
KANBAN 

HODNOTA 

60%      
KANBAN 

HODNOTA 

0103826000000000 2421 120 7 840 2520 2,4 91 353 CZK 54 812 CZK 

0103946000000000 281 27 4 108 324 2,7 30 052 CZK 18 031 CZK 

0105018000000000 2432 120 7 840 2520 2,4 103 323 CZK 61 994 CZK 

0105206000000000 756 27 10 270 810 2,5 76 750 CZK 46 050 CZK 

0105407000000000 901 16 20 320 960 2,5 308 408 CZK 185 045 CZK 

0105755000000000 957 18 20 360 1080 2,6 157 954 CZK 94 772 CZK 

0115092000000000 291 24 5 120 360 2,9 36 991 CZK 22 195 CZK 

0115202000000000 639 32 8 256 768 2,8 75 074 CZK 45 044 CZK 

SPCZ90001614 350 54 3 162 486 3,2 66 098 CZK 39 659 CZK 

       

946 002 CZK 567 601 CZK 

Tab. 12: Prepočet možného nastavenia kapacity kanbanu 

Z predchádzajúcej tabuľky je možné pozorovať, že na pokrytie výroby na základe hodnôt 

priemernej spotreby od jednotlivých dielov na výrobných linkách by malo postačovať 

nastavenie kanbanu na celkovú hodnotu 946 002 Kč. Pri nastavovaní kanbanu boli 

množstvá jednotlivých BINOV nastavované pomocou hodnoty DOS (Days of Stock), 

ktorá určuje na koľko dní pokrytia výroby v priemere vydrží kapacita daného BINU. 

Cieľom bolo priblížiť sa k hodnote 2,5 dňa na 1 BIN a to z dôvodu doby dodania za 2 

nasledujúce pracovné dni od zadania signálu na doplnenie materiálu.  

PRÍNOS: 

Hlavným prínosom týchto návrhov je zníženie viazanosti finančného kapitálu v zásobách 

od čínskeho dodávateľa, ale aj zníženie využívanej výrobnej plochy na skladovanie týchto 

dielov vo výrobných oblastiach. Pri kapacitnom odhade potrebného množstva paletového 

priestoru bol zistený potrebný počet 11 europaliet na uskladnenie kapacity kanbanu. To 

je v porovnaní s pôvodne využívaným počtom 27 paliet úspora takmer 60% paliet 

a taktiež úspora na nutných manipulačných cestách medzi pôvodnými 27 paletami. 
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Prínosmi po stránke finančnej je v prvom rade to, že podnik platí iba za toľko materiálu, 

koľko je nevyhnutné na udržiavanie a zabezpečenie plynulosti jeho výroby.  V porovnaní 

s hodnotou materiálu, ktorá bola v analýze zistená ako priemerná hodnota skladu pri 

dieloch od čínskeho dodávateľa vo výške 2 970 290 Kč bude zavedením kanbanu 

dosiahnutá odhadovaná úspora vo výške 2 024 288 Kč pri 100% naplnenosti 

kanbanu a pri prevádzkovej odhadovanej naplnenosti 60% bude finančná úspora 

viazanosti kapitálu v zásobách vo výške 2 402 689 Kč.  

 

4.3 Návrh logistickej koncepcie  

V tejto časti práce sa nachádza popis navrhovanej logistickej koncepcie zásobovania 

materiálu systémom práve včas do výrobných liniek spolu s nevyhnutnými činnosťami, 

ktoré musia byť vykonané, aby mohla daná koncepcia fungovať a boli zároveň dosiahnuté 

prínosy jej fungovania.  

Navrhovaná logistická koncepcia pozostáva z týchto častí:  

1) zásobovanie výrobných liniek materiálom pomocou vláčiku,  

2) naloženie materiálu do vláčiku z logistickej oblasti,  

3) práca so signálmi na doplnenie materiálu,  

4) zásobovanie logistickej oblasti materiálom zo skladu.  

 

 

1) ZÁSOBOVANIE VÝROBNÝCH LINIEK VLÁČIKOM  

Navrhovaná logistická koncepcia pozostáva z jednotného zásobovania všetkých 

výrobných liniek v rámci oblastí A1, B1 a B3 s využitím pojazdnej techniky (vláčiku), 

ktorá bude obsluhovaná materiálovým manipulantom. Podstatný rozdiel oproti 

súčasnému stavu je, že bude dochádzať k zásobovaniu všetkých výrobných liniek 

v rámci všetkých oblastí práve jedným pracovníkom na pracovnej zmene. 

V pravidelných intervaloch bude dochádzať k závozom požadovaného materiálu do 

výrobných oblastí po presne určenej trase, ktorá bude zahŕňať obsluhu všetkých 

dotknutých výrobných liniek. Presne definované budú aj zastávky vláčiku, pri ktorých 
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bude dochádzať k dopĺňaniu materiálu do výrobnej linky, k získavaniu signálov na 

doplnenie konkrétnych materiálov a závozu prípadne odvozu požadovaných obalových 

materiálov. S využitím vláčiku a presne definovanými zastávkami bude možné 

zredukovať zbytočnú fyzickú prácu manipulanta a znížiť tak jeho fyzickú námahu pri 

premiestňovaní materiálu do linky, prípadne odvozu obalového materiálu z linky.  

2) ZÁSOBOVANIE VLÁČIKU MATERIÁLOM 

Zásobovanie vláčiku bude prebiehať z logistickej oblasti v blízkej vzdialenosti od 

podnikového skladu, ktorá bude pozostávať z regálových supermarketov, paletových 

miest s materiálom, ale aj miest pre obalové materiály. V praxi to znamená, že v tejto 

oblasti budú „pôvodné“ materiálové supermarkety z výrobných oblastí, ktoré slúžia na 

zásobovanie výrobných liniek. V tejto oblasti budú uskladnené iba tie materiály, ktoré na 

základe analýz boli zaradené do takých skupín, že bude pre tento materiál zmysluplné 

zásobovanie takýmto typom logistickej koncepcie. V okolí logistickej oblasti budú 

taktiež definované zastávky vláčiku, ale aj jeho stanica, kde bude odstavený v prípade 

čakania na plánovaný odjazd. 

3) SIGNÁLY NA DOPĹŇANIE MATERIÁLU  

Signály na doplnenie materiálu budú zadávané formou kariet, ktoré bude možné založiť 

na box s konkrétnym typom materiálu. V tejto koncepcii na to budú slúžiť dva typy kariet. 

Prvým typom je tzv. „milkrun“ karta na doplnenie materiálu do výrobnej linky. Touto 

kartou bude označený na výrobnej linke každý materiál, ktorý je zásobovaný vláčikom. 

Druhým typom karty je karta supermarketová (kanbanová). Táto karta bude slúžiť na 

zásobovanie supermarketov v logistickej oblasti pri sklade materiálom zo skladu.  

1. Signál na doplnenie materiálu do výrobnej linky  

Signál na doplnenie materiálu do výrobnej linky bude tvorený priamo operátorom 

výroby, ktorý s daným materiálom pracuje. Pri každej linke bude umiestnené zberné 

miesto, do ktorého bude operátor výroby odkladať kartu z boxu, ktorého obsah práve 

spotreboval. V pravidelných intervalov bude dochádzať k zberu týchto kariet 

materiálovým manipulantom pri zavážaní materiálu vláčikom. Táto karta bude 

manipulanta informovať aký materiál je nutné v nasledujúcej jazde zaviesť do linky, 

do akej výrobnej oblasti a na aké miesto v linke materiál umiestniť a z presne akého 
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miesta v logistickej oblasti materiál vziať. Po odobratí materiálu manipulantom zo 

supermarketu z logistickej oblasti bude táto karta umiestnená opäť na box 

s materiálom určeného na vývoz do linky a odložená do vláčiku, kde bude materiál 

čakať na ďalší závoz. Na nasledujúcom obrázku je návrh takejto karty.  

 

Obr. 17: Karta slúžiaca na zadanie signálu na doplnenie materiálu do linky  

 

2. Signál na doplnenie materiálu do supermarketov v logistickej oblasti 

Signál na doplnenie supermarketu v logistickej oblasti bude tvorený materiálovým 

manipulantom, ktorý odoberá materiál z tejto oblasti na zásobovane vláčiku 

a výrobných liniek. V logistickej oblasti bude určené zberné miesto na 

supermarketové (kanbanové) karty. Na toto miesto bude materiálový manipulant 

odkladať karty, v prípade, že odoberie posledný box materiálu z daného BINU v 

supermarkete, ktorý bude touto kartou označený.  Na nasledujúcom obrázku je návrh 

tohto typu karty.  

 

Obr. 18: Karta slúžiaca na doplnenie materiálu do supermarketu v logistickej oblasti  

Part No.

BIN QTY: ID:

Ulica Regál Pozícia v regáli No of boxes:

01 04 1 E-F 3

SUPERMARKET CARD - ZADEJ CHECK OUT! 485-98-MILKRUN 1

0
1

0
0

1
7

6
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0100176000000000
LOSSY

600 23438
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4) ZÁSOBOVANIE LOGISTICKEJ OBLASTI MATERIÁLOM  

Zásobovanie logistickej oblasti materiálom zo skladu (prípadne z konsignačného skladu 

alebo navrhovaného colného skladu) bude prebiehať iba pracovníkmi skladu. Hlavnou 

zmenou je, že za túto oblasť budú zodpovední iba pracovníci skladu a nie materiáloví 

manipulanti, ktorí sa budú zaoberať iba úsekom zásobovania logistická oblasť – výroba. 

Určený skladník, ktorý bude mať stanovenú pracovnú prioritu udržiavanie logistickej 

oblasti bude v pravidelných intervaloch prechádzať zberné miesta, z ktorých bude 

odoberať supermarketové (konsignačné, kanbanové) karty, na základe ktorých si 

následne vytvorí v informačnom systéme požadované dokumenty na vychystávanie zo 

skladu, prípadne z konsignačného skladu. V prípade kanbanovej karty dôjde skladníkom 

k vytvoreniu objednávky na požadované množstvo materiálu. Po vychystaní alebo 

dorazení materiálu bude skladník zodpovedný za jeho riadne doplnenie do 

supermarketov, vykonanie systémových náležitostí a náležité označenie  kartou, na 

základe ktorej bola a následne aj bude vytvorená nová požiadavka na doplnenie 

materiálu.  

PRÍNOSY: 

Hlavným prínosom tejto logistickej koncepcie je jednotný systém a určitá forma 

štandardizácie zásobovania väčšieho množstva výrobných liniek naprieč troma 

výrobnými oblasťami. To umožní materiálovým manipulantom zásobovať výrobné 

oblasti, o ktorých výrobných požiadavkách nemajú dostatočné vedomosti, tým pádom 

bude možné zabezpečiť zásobovanie všetkých výrobných liniek bez hĺbkových znalostí 

o daných výrobách. S využitím vláčiku a jeho možnosti viezť veľké množstvo materiálov 

na jednu jazdu bude v prípade pravidelných jázd možné dosiahnuť, že na zásobovanie 

všetkých troch oblastí bude postačovať počas jednej pracovnej zmeny jeden materiálový 

manipulant, čo je významná úspora v oblasti pracovnej sily.  

Druhým prínosom využitia tohto druhu logistickej koncepcie bude odstránenie 

materiálových supermarketov z blízkosti jednotlivých výrob, ich presun do logistickej 

oblasti a s využitím predchádzajúcich návrhov aj zníženie priestorovej plochy, ktorú 

fyzicky zaberajú. Uvoľnenú a ušetrenú plochu v oblasti výroby bude možné využívať na 

výrobné účely, teda pre podnik na tvorbu pridanej hodnoty a možného zvýšenia tržieb.  
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Tretím prínosom je, že na prekonávanie vzdialenosti medzi logistickou oblasťou 

a výrobami bude využívaný vláčik, ktorý urýchli prepravu a umožní zásobovať veľké 

množstvo liniek počas jednej jazdy. Jeho využitím sa teda dosiahne zníženie pracovnej 

záťaže manipulanta na prevoz materiálu do vzdialených výrobných oblastí.  

 

4.4 Podmienky realizácie 

V nasledujúcej časti práce sú uvedené podmienky realizácie, ktoré sú nevyhnutné na 

zabezpečenie funkčnosti navrhovanej logistickej koncepcie, ale aj na zrealizovanie 

čiastkových návrhov, ktoré vedú ku zlepšeniam v jednotlivých oblastiach a zároveň sú 

súčasťou tejto logistickej koncepcie.   

Podmienky realizácie je možné rozdeliť do týchto skupín:  

➢ opatrenia na vytvorenie colného skladu a systému ťahu smerom do podniku, 

➢ realizovanie úprav a výkonov na zabezpečenie funkčnosti zásobovania výrob 

systémom práve včas vláčikom, 

➢ zaškolenie všetkých pracovníkov na nové pracovné povinnosti a zodpovednosti. 

  

4.4.1 Tvorba colného skladu a systém ťahu materiálu z colného skladu  

Na vytvorenie colného skladu je nutnou podmienkou súhlas zo strany dodávateľa. Na 

základe oslovenia dodávateľa oddelením strategického nákupu podniku a navrhnutím 

vhodných zmluvných podmienok ako je napríklad dlhodobá spolupráca, udržanie určitej 

výšky objednávok a uzavretie vhodnej zmluvy o odoberaní materiálu by malo byť možné 

pristúpenie dodávateľa na zrealizovanie colného skladu.  

Nutnosťou by bolo oslovenie poskytovateľa priestorov, u ktorého by dochádzalo k 

skladovaniu neprecleného materiálu. Podnik, ktorý zabezpečuje externé skladovanie už 

tieto služby poskytuje iným zákazníkom, takže v poskytovaní služieb v tomto smere by 

nemal byť z jeho strany problém. 

Na zabezpečenie systému ťahu smerom do podniku z colného skladu s využitím metódy 

kanban  bude nutné vykonať potrebný prepočet vzhľadom na očakávanú spotrebu 
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jednotlivých dielov vo výrobe, navrhnúť proces a zaškoliť pracovníkov, ktorý s týmto 

procesom budú prichádzať do styku a pravidelne vykonávať audit a prepočty 

kanbanových množstiev v závislosti od požiadaviek výroby.  

 

4.4.2 Realizovanie úprav a výkonov pre funkčnosť logistickej koncepcie  

V tejto časti podmienok realizácie je nutné vykonať nasledujúce úkony: 

1) úprava a vizualizácia výrobných liniek, 

2) vyznačenie trasy a zastávok,  

3) nákup ťahacieho vozíku a závesných vozíkov, 

4) vyhradenie novej plochy na skladovanie pri sklade v logistickej oblasti  

 

1) ÚPRAVA A VIZUALIZÁCIA VÝROBNÝCH LINIEK  

Na zabezpečenie plynulosti výroby bude nutné upraviť možnosti skladovania 

jednotlivých typov materiálu vo výrobných linkách. Cieľom je dosiahnuť takú možnosť 

skladovania, aby v prípade spotrebovaného boxu s materiálom bolo umožnené 

operátorovi ihneď odoberať materiál z boxu nového po dobu pokiaľ sa do výrobnej linky 

na základe zadaného signálu neuskladní plný box s materiálom.  To znamená vykonať 

úpravy, aby bolo možné od každého druhu materiálu skladovať minimálne dva boxy 

a vytvoriť tak tzv. „Re-Order Point“. Úpravy linky by mali zahŕňať aj možnosť 

odkladania prázdneho obalového materiálu, ktorý sa bude z linky pravidelne odvážať 

vláčikom.  

Na bezchybné zabezpečenie zásobovania jednotlivých výrob bude nutné vykonať aj 

vizualizáciu častí jednotlivých liniek formou jednoduchého značenia pomocou 

vizuálnych značiek s označením písmen alebo číslic. Nutnosťou bude označovať každú 

linku rovnakým systémom a tým zabezpečiť ľahkú orientáciu pre materiálového 

manipulanta v prípade uskladňovania dovezeného materiálu do výrobnej linky. 

Jednotlivým značením bude vždy označená iba určitá časť výrobnej linky, v ktorej už 

nebude  problém pre manipulanta sa zorientovať a doplniť materiál.  
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2) VYZNAČENIE TRASY A ZASTÁVOK  

Pre efektívne zavážanie materiálu do výrobných oblastí bude nutné naplánovať vhodnú 

a bezpečnú trasu pre vodiča vláčiku spolu s presne definovanými zastávkami pri každej 

výrobnej oblasti. To zabezpečí, že nebudú vykonávané zbytočné zájazdy vláčiku alebo 

zbytočný pohyb materiálového manipulanta. Zastávky budú musieť byť určené aj pri 

logistickej oblasti, kde bude musieť najskôr dôjsť k vyloženiu vláčika od obalového 

materiálu a až následne dôjde k jeho naplneniu vyžiadaným materiálom.  

 

3) NÁKUP ŤAHACIEHO VOZÍKU A ZÁVESNÝCH VOZÍKOV  

K zabezpečeniu možnosti zavážania veľkého množstva materiálov počas jedného 

výjazdu materiálového manipulanta bude nutné zakúpiť alebo prenajať ťahací vozík spolu 

s závesnými vozíkmi, ktorý bude technickými parametrami najlepšie vyhovovať 

potrebám a zároveň k nemu dodávateľ poskytne požadovanú úroveň údržby a servisu.  

 

 

Obr. 19: Ťahací vozík s obsluhou počas jazdy  
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4) VYHRADENIE PLOCHY NA SKLADOVANIE PRI SKLADE    

Na pokrytie požiadaviek materiálových supermarketov v regáloch a na paletové miesta 

bude použitá logistická oblasť v blízkosti skladu. Na základe použitých návrhov bude 

nutné v danej ploche umiestniť 5 spádových regálov a  približne 25 paletových miest na 

pokrytie zásoby kanbanu a obalových materiálov. V rámci tejto plochy bude nutné tiež  

vyhradiť parkovaciu stanicu na vláčik. Plocha so zabezpečením bezpečných 

manipulačných priestorov by odhadom mala zaberať priestor 13m x 8,6m,  čo tvorí 

plochu o rozlohe 111,8 m².  

4.4.3 Zaškolenie všetkých pracovníkov  

Pre správnu funkčnosť navrhovaných zmien je neoddeliteľnou súčasťou oboznámenie so 

zmenami a zaškolenie každého pracovníka na nové procesy a odpovedajúce pracovné 

povinnosti a zodpovednosti. V prípade navrhovanej logistickej koncepcie sa 

predovšetkým jedná o zaškolenie týchto skupín pracovníkov: 

1) operátori výroby, 

2) materiáloví manipulanti,  

3) pracovníci skladu.  

 

1) OPERÁTORI VÝROBY  

U tejto skupiny pracovníkov bude nevyhnutné vysvetlenie základného princípu 

fungovania nového typu zásobovania výrobných liniek. Taktiež bude nutné oboznámiť 

pracovníkov s upravenými výrobnými linkami a na možnosť odkladania prázdneho 

obalového materiálu na určené miesto v rámci linky. Najdôležitejšou časťou zaškolenia 

pracovníkov bude odovzdanie informácie na odkladanie karty z boxu spotrebovaného 

materiálu na presne určené zberné miesto v rámci linky, čo bude následne slúžiť ako 

signál na doplnenie materiálu.  

2) MATERIÁLOVÍ MANIPULANTI  

Túto skupinu pracovníkov bude nevyhnutné zaškoliť na obsluhu ťahacieho vozíku 

a vybaviť potrebné dokumenty, ktoré v rámci BOZP umožnia týmto pracovníkom jazdiť 

po podniku s danou technikou. Ďalšou dôležitou časťou zaškolenia bude vysvetlenie 



72 

 

zásobovacej trasy vozíku spolu s jednotlivými zastávkami. Vizualizácia jednotlivých 

liniek je veľmi dôležitou časťou zaškolenia, pretože neznalosťou štandardizovaného 

značenia výrobných liniek by materiálový manipulant mal zbytočné časové straty pri 

zásobovaní výrobnej linky. Dôraz by mal byť kladený aj na prácu s jednotlivými typmi 

signálnych kariet – odkiaľ karty vziať vo výrobných oblastiach, následne umiestnenie 

karty na zavážaný box s materiálom a v logistickej oblasti znalosť zberného miesta pre 

supermarketové karty.  

 

3) PRACOVNÍCI SKLADU  

Táto skupina pracovníkov bude v návrhu novej logistickej koncepcie zodpovedná za 

dopĺňanie materiálových supermarketov a kanbanov v logistickej oblasti. Nakoľko 

pracovníci skladu v súčasnej situácii s týmito činnosťami neprichádzajú do styku, bude 

nutné vykonať dôsledné zaškolenie ako postupovať v rámci informačného systému pri 

vytvorení potrebných dokumentov,  systémovom prevedení množstva materiálu zo 

skladu do výrobných oblastí a v rámci kanbanu vytvorenie objednávky na doplnenie 

určeného množstva materiálu. Zaškolenie musí prebehnúť aj v oblasti fyzického 

fungovania supermarketov s využívaním 2-binového systému a princípu FIFO.  

 

4.5 Ekonomické zhodnotenie 

V nasledujúcej časti práce je uvedené stručné ekonomické zhodnotenie pri realizovaní 

konkrétnych návrhov a možné finančné výnosy alebo úspory dosiahnuté jeho 

realizovaním, ktoré sú spojené s uvoľnením plochy na skladovanie materiálu v oblasti 

výrob, znížením skladových zásob, úsporou pracovníkov a možným zvýšením 

produktivity na jednotlivých výrobných linkách. Spomenuté budú aj nevyhnutné náklady, 

ktoré bude nutné vynaložiť na realizáciu jednotlivých návrhov.  

Ekonomické zhodnotenie bude vyhodnocované v nasledujúcich oblastiach:  

1) Úspora pracovníkov  

2) Zníženie viazanosti finančného kapitálu 

3) Úspora plochy vo výrobe 
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4) Zvýšenie produktivity na výrobných linkách  

5) Náklady spojené s realizovaním návrhov  

 

1) ÚSPORA PRACOVNÍKOV  

Zavedením novej logistickej koncepcie bude možné znížiť počet pracovníkov, ktorí 

zásobujú výrobné oblasti a to zo súčasného počtu 6 pracovníkov (materiálových 

manipulantov) na počet 3 pracovníkov – materiálových manipulantov obsluhujúcich 

vláčik. Na každú výrobnú zmenu bude priradený jeden materiálový manipulant, ktorý 

bude schopný obslúžiť jazdami vláčiku v pravidelných intervaloch každú výrobnú linku 

v rámci troch výrobných oblastí.  

Podnik má v súčasnej situácii náklady vo forme mzdy na jedného materiálového 

manipulanta vo výške 36 180 Kč. 

2) ZNÍŽENIE VIAZANOSTI FINANČNÉHO KAPITÁLU   

V prvej časti zníženia viazanosti finančného kapitálu sa jedná o diely od čínskeho 

dodávateľa. Zavedením colného skladu a využívaním systému ťahu vo forme kanbanu na 

zásobovanie podniku materiálom z colného skladu bude dosiahnutá úspora viazanosti 

finančného kapitálu vo výške 2 402 689 Kč.  

V druhej časti zníženia viazanosti finančného kapitálu sa jedná o diely z konsignačného 

skladu. Použitím návrhov spojených s novou logistickou koncepciou bude dosiahnutá 

úspora viazanosti finančného kapitálu pri troch výrobných oblastiach vo výške        

346 031 Kč.  

3) ÚSPORA PLOCHY VO VÝROBE 

S využitím novej logistickej koncepcie, návrhov v oblasti supermarketov,  zavedením 

kanbanu na diely z colného skladu a s tým spojeným presunom materiálových 

supermarketov z výrobných oblastí do logistickej oblasti v blízkosti skladu by mala byť 

dosiahnutá úspora na výrobnej ploche o rozlohe 65,6 m² 

Úspora takejto plochy vo výrobných oblastiach by znamenalo možné využitie plochy na 

výrobné účely. Výrobná linka v rámci oblastí A1, B1 a B3 má v priemere rozlohu 
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približne 20 m², čo znamená, že úspora na ploche by mohla byť využitá na výrobu vo 

forme 3 nových výrobných liniek. Pri priemernej mesačnej hodnote tržieb 4,3 milióna Kč 

na 1 výrobnú bunku v rámci troch oblastí A1, B1 a B3 by to znamenalo potenciálne ročné 

navýšenie tržieb v prípade dopytu zákazníka po výrobkoch o odhadovanú  čiastku 

v hodnote 154,8 milióna Kč .  

4) ZVÝŠENIE PRODUKTIVITY NA VÝROBNÝCH LINKÁCH  

Po úprave a vizualizácii výrobných liniek na zásobovanie materiálovým manipulantom 

systémom práve včas nebude dochádzať k tak častému prerušeniu práce operátora vo 

výrobe z dôvodu spotrebovaného materiálu. To spôsobí, že sa zvýši jeho časovo-

efektívny fond, čo spôsobí nárast produktivity. Sledovaním pilotnej bunky bol v rámci 

podniku zistený približný nárast produktivity o 6% na výrobnú bunku.  

V rámci výrobných oblastí A1,B1 a B3 sa nachádza 18 výrobných buniek, ktoré by boli 

zavedením novej logistickej koncepcie zásobované vláčikom a bol by pri nich potenciál 

na zvýšenie produktivity. 

5) PRIAME NÁKLADY SPOJENÉ S REALIZOVANÍM NÁVRHOV 

Prvou nákladovou položkou spojenou s realizovaním logistickej koncepcie sú náklady 

spojené s nákupom ťahacieho vozíka a troch závesných vozíkov. Okrem iného je dôležitá 

aj úroveň servisných služieb poskytovaná dodávateľom vozíku v prípade mechanickej 

alebo inej poruchy na vozíku. Cena ťahacieho vozíku, 3 závesných vozíkov, 2 batérií 

a odpovedajúcej úrovne poskytovaných servisných služieb bola dodávateľom 

vyhodnotená na 333 900 Kč.  

Druhou nákladovou položkou spojenou so správnou funkčnosťou navrhovanej logistickej 

koncepcie je čiastočná úprava konštrukcie výrobných buniek na možnosť skladovania 

odpovedajúceho množstva boxov materiálu, ale aj prázdneho obalového materiálu. Po 

úpravách na pilotnej výrobnej bunke, kde bol spotrebovaný materiál vo forme 

hliníkových profilov, spojovací materiál a kolieskové dráhy na gravitačný posun boxov 

sa dá odhadovať finančná hodnota spotrebovaného materiálu so zahrnutou prácou 

montážneho pracovníka na čiastku približne 17 400 Kč na výrobnú linku.  
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4.5.1 Ekonomické zhodnotenie – zhrnutie  

V nasledujúcej tabuľke je finančné zhodnotenie návrhov vo forme potencionálnych 

finančných výnosov a úspor za dobu 12 nasledujúcich mesiacov a vynaložených 

nákladov na návrhy.  

Úspory  

  
Počet  

pracovníkov  
Náklad na 

pracovníka /mesiac 
Úspora  

Úspora na mzdách 
pracovníkov 

3 36 180 CZK 1 302 480 CZK 

Úspora viazanosti 
finančného kapitálu v 

zásobách   

Pokles hodnoty priemernej zásoby pri 
dieloch od čínskeho dodávateľa a 

konsignačných dieloch  

2 748 717 CZK 

Potencionálne výnosy        

  
Počet možných 

nových výrobných 
liniek  

Priemerné tržby na 
linku / mesiac  

Hodnota 
potencionálnych 

budúcich tržieb za 12 
mesiacov  

Potencionálny výnos z 
úspory plochy vo výrobných 

oblastiach  
3 4,3 mil. CZK 154,8 mil. CZK 

  
Súčasný počet 

výrobných liniek 
Priemerné tržby na 

linku / mesiac  

Nárast tržieb pri 
produktivite + 6% 

(rok) 

Zvýšenie produktivity 
výrobných liniek 

18 4,3 mil. CZK 55,7 mil.CZK 

Náklady        

  Počet  Náklad za jednotku  Náklad celkovo  

Náklady spojené s nákupom 
techniky  

1 333 900 CZK 333 900 CZK 

Náklady spojené s úpravou 
výrobných liniek  

18 17 400 CZK 313 200 CZK 

 

Tab. 13: Zhrnutie úspor, výnosov a nákladov pri realizácii návrhov 
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ZÁVER   

Táto diplomová práca je zameraná na návrh novej logistickej koncepcie zásobovania 

konkrétnych výrobných oblastí  a k nej prislúchajúcich návrhov týkajúcich sa riadenia 

materiálu pre dané výrobné oblasti.  

V analytickej časti sú uvedené informácie o súčasne využívaných plochách v oblastí 

výrob na logistické účely. V tejto časti je vyznačené, kde v jednotlivých výrobných 

oblastiach sa nachádzajú regálové a paletové supermarkety a je tu uvedené aj v akej 

vzdialenosti od skladu sa nachádzajú. V časti analýzy materiálových supermarketov sú 

v nich skladované materiály na základe analýz rozdelené do rôznych skupín na základe 

finančnej hodnoty spotreby daných materiálov a pravidelnosti ich spotreby. Následne sú 

zistené priemerné hodnoty zásob v supermarketoch pri dieloch bežne nakupovaných, ale 

aj konsignačných. V ďalšej časti je uvedené, akým spôsobom a množstvom pracovníkov 

prebieha zásobovanie materiálových supermarketov vo výrobných oblastiach a aká je 

dostupná logistická technika používaná na skladovanie v supermarketoch a technika, 

ktorú využívajú jednotliví pracovníci pri presunoch materiálov. V poslednej časti 

analytickej časti sa nachádzajú závery analýzy spolu s vlastnými odporúčaniami ku 

konkrétnym zisteniam.  

V časti vlastných návrhov sa v prvej skupine týkajúcej sa regálových supermarketov 

nachádzajú návrhy na odstránenie nepreferovaného druhu materiálu zo supermarketov, 

na zmenu v systéme fungovania supermarketov, na presun všetkých supermarketov do 

logistickej oblasti v blízkosti skladu v spojení s presunom zodpovedností za udržiavanie 

na iných pracovníkov  a taktiež návrh na zníženie zásoby konsignačných dielov. V ďalšej 

časti sa nachádzajú návrhy ohľadom zásobovania podniku materiálom od vzdialeného 

dodávateľa a o možnosti zavedenia colného skladu spolu so systémom ťahu smerom do 

podniku, ktorý by viedol k efektívnejšej a štíhlejšej logistike. V ďalšej časti sa nachádza 

samotný návrh logistickej koncepcie a opísaní jej jednotlivých súčastí spolu 

s jednotlivými prínosmi, ktoré by tieto zmeny mali na momentálnu situáciu.   

V závere práce sa nachádzajú podmienky realizácie jednotlivých návrhov a jednotlivé 

opatrenia, ktoré by bolo nutné vykonať, aby mohli dané návrhy a logistická koncepcia 

správne fungovať a poskytovať požadované prínosy. Zakončením práce je stručné 
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ekonomické zhodnotenie pre podnik, ktoré by mohli návrhy v spojení s novou logistickou 

koncepciou podniku priniesť. Oproti nutne vynaloženým nákladom by podnik 

realizovaním návrhov mohol docieliť zníženie viazanosti finančného kapitálu v zásobách 

o čiastku približne 2,7 milióna Kč spolu s úsporou na mzdách pracovníkov v hodnote 

približne 1,3 milióna za rok. S potencionálnym využitím uvoľnej plochy vo výrobe na 

výrobné účely by podnik mohol vyprodukovať značnú čiastku tržieb naviac a s využitím 

novej logistickej koncepcie by mohla stúpnuť aj produktivita vo výrobných linkách, čo 

by sa prejavilo nárastom tržieb z dôvodu efektívnejšie využitej výrobnej kapacity 

jednotlivých liniek.  
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