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Astrakt 

Bakalářská práce se zabývá návrhem zavedení vratných obalů do dodavatelského řetězce 

plastových materiálů od českých dodavatelů ve společnosti MANN + HUMMEL (CZ) 

v.o.s. V první části práce jsou popsána teoretická východiska obalového hospodářství 

v podnicích obecně. Další část se zabývá aktuální situací v podniku MANN + HUMMEL 

(CZ) v.o.s. v oblasti obalového hospodářství nakupovaných plastových materiálů od 

českých dodavatelů (kalkulace aktuálních nákladů), následuje návrh na zlepšení ve formě 

zavedení vratných obalů a předběžná kalkulace nákladů na nový systém obalů 

v dodavatelském řetězci nakupovaných plastových materiálů od českých dodavatelů. 

Abstract 

This bachelor thesis focuses on implementation of returnable packaging to supply chain 

of plastic material from czech suppliers in company MANN + HUMMEL (CZ) v.o.s. In 

the first part of the thesis theoretical aspects of packaging management in companies will 

be described. The next part analyses current situation in company MANN + HUMMEL 

(CZ) v.o.s. regarding purchased plastic components from czech suppliers packaging 

management (costs calculation). Following are suggestions regarding process 

improvement by implementing returnable packaging to purchased plastic components 

from czech suppliers supply chain and preliminary cost calculation in case the 

implementation is carried out. 
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ÚVOD 

Kromě ekonomické situace se dnešní podniky začínají zaměřovat stále více také na 

ekologickou stránku svého podnikání. Všechno začíná recyklací běžných odpadů, 

omezováním spotřeby zdrojů, šetřením energie, atp. To už ovšem v dnešní době nestačí 

a cílem podniků je také vyrábět co nejekologičtěji. Vzhledem k tomu, že nedílnou 

součástí výroby je také logistika, lze ekologicky myslet i v této oblasti.  

Tyto snahy jsou nasnadě také v podniku MANN + HUMMEL (CZ) v.o.s., který vyrábí 

filtry a filtrační vložky hlavně pro automobilový průmysl. Momentálně je velká část 

nakupovaného materiálu (plastové nebo kovové části finálních filtrů) dodávána 

v kartonových krabicích. Kartonové obaly jsou likvidovány recyklací nebo svozem do 

sběrných dvorů, aby byl dopad na životní prostředí co nejmenší, nicméně vyloučením 

kartonových krabic z oběhu by se dopad na životní prostředí ještě mnohokrát zmenšil. 

Náhradou mohou být, v automobilovém průmyslu běžně užívané, KLT boxy. Zavedením 

těchto vratných obalů do oběhu nakupovaného materiálu by společnost ušetřila nejen 

peníze za přebalování materiálu, ale zároveň by došlo k již zmíněnému snížení 

negativního vlivu na životní prostředí. Přebalování nakoupených materiálů je nutné, 

protože kartonové krabice absolutně nevyhovují požadavkům výrobních linek. 

Práce bude rozdělena na 3 části. V první části budou popsána teoretická východiska pro 

analytickou část – zde budou také zmíněny moderní logistické trendy s ohledem na 

„Industry 4.0“. V analytické části bude nejprve nutné vykalkulovat aktuální náklady 

potřebné pro dodávání, přebalování a následnou likvidaci použitých odpadů. V návrhové 

části budou doporučení, jak celý proces zjednodušit, upravit a pravděpodobně i zrychlit 

zavedením vratných obalů do dodavatelského řetězce nakupovaných plastových 

komponent v českém prostředí. Pomocí předběžné kalkulace by pak mělo být zjištěno, 

zda cíl této práce (návrh zavedení vratných obalů do dodavatelského řetězce 

nakupovaných plastových komponent v českém prostředí) bude mít přínos pro podnikání 

společnosti MANN + HUMMEL (CZ) v.o.s.   
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1 CÍL A METODIKA PRÁCE 

Hlavním cílem bakalářské práce je návrh přechodu z nevratných obalů (kartonové 

krabice) na vratné obaly (KLT boxy) v dodavatelském řetězci nakupovaných plastových 

materiálů se zaměřením na české dodavatele. Dílčí cíle vedoucí k hlavnímu cíli budou: 

 Důkladná studie teoretických aspektů reverzní logistiky s přihlédnutím 

k moderním logistickým trendům. 

 Kalkulace aktuální ekonomické situace v oblasti obalového hospodářství podniku 

(přebalování nakupovaných komponent, ekologická likvidace nevratných obalů, 

atd.). 

 Předběžný výpočet potřebného počtu nakoupených vratných obalů nutných 

k pokrytí aktuálních dodávek. 

 Předběžná kalkulace nákladů v případě zavedení vratných obalů do české části 

dodavatelských řetězců. 

 Analýza podmínek a přínosů realizace zavedení vratných obalů do české části 

dodavatelských řetězců plastových materiálů. 

Výsledkem práce by kromě samotného návrhu zavedení mělo být také rezolutní 

určení, zda firmě zavedení vratných obalů do české části dodavatelských řetězců 

plastových materiálů přinese přidanou hodnotu nebo zda z této skutečnosti nebude 

vyplývat žádný nebo malý benefit. 

K dosažení cílů bude potřeba úzká komunikace s oddělením logistiky podniku kvůli 

poskytnutí informací k aktuálnímu systému dodávek nakupovaného materiálu, a také 

pozičním a skladovým možnostem v areálu firmy. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

Teoretická část práce bude zaměřena na vymezení a vysvětlení pojmů v logistice, 

reverzní logistice a obalovém hospodářství. 

2.1 Definice logistiky a její členění 

Protože pojem logistika spojuje velké množství činností v podnicích, bude cílem 

teoretické části této bakalářské práce přiblížit část logistických činností souvisejících 

s pořízením materiálu a jeho zaváděním do výroby. 

 Historie logistiky a její definice 

„Slovo „logistika“ se v Evropě běžně užívá již více než 20 let. Můžeme říci, že je původu 

amerického a vojenského: jedná se o překlad slova „logistic“, které se v Americe objevilo 

v průběhu druhé světové války pro označení vědeckého řízení a logiky přepravy a zásob 

na zakázku hospodářské správy armád, od míst výroby až po místa použití.“ [9, s. 6] Tato 

definice je samozřejmě poměrně obecná. Dopravení zásob z výroby do místa použití by 

nestačilo, bylo třeba zajistit nakládku u výroby, seskupení podle velikosti a 

dopravitelnosti – rozdělení dle odpovídajících dopravních prostředků a uskladnění do 

doby, než byly na bojišti potřeba. Po přepravě na bojiště následovaly ty stejné činnosti – 

konsolidace, uskladnění. Vzhledem k tomu, že většina vojenské techniky byla větších 

rozměrů, nejčastěji používaným obalem byl „conteneur“, tady vznikl doteď existující a 

používaný výraz kontejner [9, s. 6]. 

Logistika nebyla v Americe používána samozřejmě pouze pro vojenské účely, později 

sloužila pro přepravu průmyslových výrobků do míst distribučních nebo pro konečné 

užití. Náklady byly nejprve přepravovány hlavně po železnici, později se americké 

železnice spojily s podniky silniční a námořní dopravy a začaly vznikat logistické řetězce. 

I v této logistice figurovaly kontejnery a přibyly návěsy (v angličtině piggy-back) [9, s. 

6]. 

Do Evropy se logistika dostala o celých 20 let později, než tomu bylo v Americe. 

V Československu bylo slovo „logistika“ až do roku 1989 zakázáno. Ve vyspělých 

zemích západní Evropy se logistika začala používat na počátku 80. let 20. století. [9, s. 6] 
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Definic logistik bylo vyřčeno již mnoho. Jednou z ustálených je zjednodušeně – dostat 

materiál ve správném množství, na správné místo a ve správný čas. Během 20. století 

mnoho autorů definovalo logistiku mnoha způsoby. Níže je uvedeno několik z nich: 

„… řízení všech činností, které zajišťují pohyb a koordinaci zásobování a spotřeby při 

tvorbě časové a místní užitnosti zboží“ [9, s. 6] 

„… systém tvorby, řízení, regulace a vlastního průběhu materiálového toku, energie, 

informací a přemisťování osob“ [9, s. 6] 

„…souhrn činností zaměřených na dodání určitého množství zboží s minimálními náklady 

do místa, v němž v dané době existuje poptávka.“ [9, s. 6] 

„…organizace, plánování, řízení a uskutečňování toku zboží, počínaje vývojem a 

nákupem a konče výrobou a distribucí objednávky finálního zákazníka tak, aby byly 

splněny všechny požadavky trhu při minimálních nákladech a minimálních kapitálových 

výdajích.“ [9, s. 6] 

 Členění logistických technologií 

V současné době logistika značně překračuje interní prostředí podniku. Vzniká nutnost 

implementace logistiky vně podniku – tzv. řízení dodavatelských řetězců neboli Supply 

Chain Management. Toto řízení nezahrnuje pouze dodavatelské podniky, ale také 

podniky na straně odběratelů. Činnosti řízení dodavatelských řetězců pak lze rozdělit na 

zásobovací, výrobní a distribuční část [13, s. 13]. 

Logistické technologie dělíme do dvou skupin: 

1. Tažné systémy (v angličtině „pull“) 

2. Tlačné systémy (v angličtině „push“) [13, s. 13] 

 Tažný systém „pull“ 

Jedná se o systém, jehož aktivace proběhne po zákaznické poptávce. Je to proaktivní 

metoda táhnoucí produkt logistickým systémem. Proto jsou technologie typu „pull“ 

například: Just-In-Time, Just-In-Time-Manufactoring, Kanban.
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 Just-In-Time (JIT) 

Metoda JIT vznikla v Japonsku ve firmě Toyota po 2. světové válce. Teprve v roce 1980 

se tato metoda dostala do USA a krátce poté také do Evropy. Používána je hlavně v 

automobilovém průmyslu a v poslední době proniká také do potravinářského průmyslu, 

kde je velký tlak na časové parametry a zákazníci vyžadují čerstvé produkty [13, s. 31]. 

Přeložením z anglického „Just-In-Time“ tedy „právě včas“ lze odvodit i princip 

technologie. Jde o dodávání materiálu v přesně dohodnutých termínech dle aktuálních 

potřeb (princip tahu). Dodávky probíhají v malých množstvích, minimálně jednou denně 

nebo i několikrát a probíhají pouze v okamžiku aktuální potřeby (nedochází k hromadění 

zásob u odběratele). Předchůdcem JIT byla metoda JIC (Just-In-Case), která ale pracovala 

s následnými skladovými zásobami [13, s. 31]. 

Technologie JIT je založena na úsporách času v podnicích. V praxi se totiž často stává, 

že výrobní čas produktu je mnohem kratší než doba, po kterou leží hotový výrobek na 

skladě. Sklad je tedy místo, kde lze hledat největší úspory. Základním stavebním 

kamenem metody JIT je blízká spolupráce dodavatele a odběratele, kdy se dodavatel musí 

přizpůsobit tím, že své činnosti sladí s potřebami odběratele. Další podmínkou je kvalitní 

dopravce, kdy spolehlivost a přesnost dopravy je důležitější než samotná rychlost [13, s. 

31]. 

Negativními důsledky metody JIT může být – snižování komplexnosti výroby, zvyšování 

nároků na přepravu – nepříznivé ekologické efekty [13, s. 33]. 

 Just-In-Time Manufactoring (JITM) 

Pro úspěšnou výrobu v duchu JITM je třeba nejprve zavést několik opatření – snižování 

dávek, snižování zásob, lepší organizace výroby, ale hlavně nulová kontrola kvality. 

Organizací výroby může být i organizace samotných pracovišť. Jedním z těchto systémů 

je systém 5S – vznik v Japonsku (Sort – třídění, Set in Order – Dej do pořádku, Shine – 

Čistota, Standardize – Standardizace, Sustain – Udržování). Zjednodušeně jde o 

organizaci pracoviště tak, aby bylo čisté, uspořádané a vše bylo tzv. „po ruce“ [13, s. 46]. 
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Další technikou řízení je vizualizace – jde o vyjádření informací srozumitelnějším a 

pochopitelnějším způsobem. Příkladem jsou Kanban štítky (systém Kanban bude popsán 

níže), tabulové systémy (ukazují stav strojů nebo linek), apod. [13, s. 47]. 

Jak bylo již zmíněno, jednou z potřebných součástí je také nulová kontrola kvality (Zero 

Quality Control, Quality Control for Zero Defects). V podniku, kde funguje metoda 

JITM, se ani nepředpokládá výroba zmetků, takže neexistuje pojistná zásoba, která by 

případné zmetky nahradila. To je také důvodem, proč je při aplikaci tohoto systému nutná 

kontrola všech vyrobených kusů a nestačí pouze statistická kontrola náhodně vybraných 

vzorků. Jedním z podpůrných prvků výroby v tomto systém je „Poka-Yoke“ – 

nejmodernější formy používají k detekci chyb senzory a nepoužívají pouze zvukovou 

signalizaci, ale v případě předpokladu vyrobení zmetku dokáží zastavit i výrobní proces, 

aby k výrobě zmetku nedošlo [13, s. 47]. 

Samozřejmou nutností ve výrobě Just-In-Time je 100% stav strojů a zařízení. Tady 

sehrávají klíčovou úlohu pracovníci, kteří stroje obsluhují – musí spolupracovat s 

pracovníky údržby tak, aby stabilizovali základní podmínky pro zařízení a předcházeli 

poruchám. 

 Kanban 

Kanban není samostatný výrobní systém, ale je esenciální ho zavádět pouze současně 

s dodržováním pravidel metody Just-In-Time, jinak systém nikdy nemůže být plně 

úspěšný. Stejně jako JIT pochází také Kanban z japonské automobilky Toyota z průběhu 

50. a 60. let 20. století [13, s. 51]. 

Z překladu slova Kanban lze jako u JIT metody poznat, o jaký druh výrobního systému 

se jedná. Japonské slovo Kanban lze přeložit jako: oznamovací karta, štítek, informace. 

Nejpřesnějším volným překladem pro identifikaci celého systému je ale „iniciace výroby 

na signál“ [13, s. 52]. 

„Podstatou dílenského řízení výroby Kanban je „tahání“ součástek výrobním procesem 

tak, jak požaduje montáž, bez zbytečné rozpracovanosti a zbytečných meziskladů.“ [13, s. 

52] Aplikace Kanban ve strojírenské firmě Linet je vidět na Obrázku 1. Zjednodušeně 

řečeno působí v kanbanovém systému prodavači a kupující a tyto role se navzájem 
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prolínají. Jsou zde také přesně definovány dodavatelsko-odběratelské role. Kupující pošle 

prodávajícímu objednávku (Kanban karta – objednávka) a prodavač (v tomto případě 

výrobce požadovaného výrobku) je ve správném období a množství dodá s dodacím 

listem (Kanbanová karta – dodací list). V systému není dovoleno vyrábět nic dopředu na 

sklad ani do zásoby a je nutné se vyvarovat výrobě zmetků. Kanban systém je vhodný 

v procesech, kde dochází k opakované výrobě stejných součástek s velkou setrvačností 

odbytu [13, s. 52]. 

„Podstatou Kanbanu je dodržování 7 hlavních pravidel: 

 Následný proces se obrací na předchozí pro odběr pouze tehdy, když to potřebuje. 

 Předchozí proces vyrábí pouze množství potřebné k nahrazení toho, co odebral 

následný proces. 

 Zmetky se nikdy nepošlou do dalšího kroku výrobního procesu. 

 Kanban musí být vždy doprovázen sériovou výrobou. 

 Výroba musí být rozložena do úrovní. 

 Kanban se využívá pro vyladění rozvrhu výroby. 

 Stabilizují se, racionalizují a simplifikují procesy.“ [13, s. 53] 
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Obrázek 1: Kanban v kartičkové podobě ve firmě Linet [13, s. 52] 

V Kanban procesu je samozřejmě důležitá vizualizace – používají se kanbanové karty a 

kanbanové tabule (viz Obrázek 1). Mezi hlavní přínosy Kanban systému se řadí – snížení 

stavu zásob, zlepšený tok informací, plynulost výroby, snížení nákladů spojených 

s dopravou informací a další [13, s. 54]. 

V současné době je hlavně v podnicích automobilového průmyslu využíván elektronický 

Kanban. Ještě více snižuje možnost chyby lidského faktoru, protože pracuje v součinnosti 

s informačním systémem a produkci odvádí automaticky, takže úkolem pracovníka je 

pouze řešit vzniklé problémy. V elektronickém Kanbanu je využíváno čárových kódů a 

jejich čteček, skoro nutné tak je také bezdrátové připojení terminálů do systému. 

Typickým informačním ERP systémem podporujícím elektronický Kanban je SAP. [13, 

s. 55] 

Odnoží systému Kanban je metoda Seiban. Její název se skládá ze dvou slov – SEI 

(výroba) a BAN (číslo). Jde tedy o adresnou výrobu s číselnou identifikací -  každý 
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výrobek, materiál, zakázka, objednávka atp. mají své vlastní identifikační číslo. Lze tedy 

jednoduše sledovat, v jakém stavu výroby nebo procesu se daný výrobek, objednávka, 

zakázka nachází. Vzhledem k tomu, že daná čísla jsou používána v celém podniku a 

v celém procesu, je aktuální stav lehce dohledatelný pro všechna oddělení. [13, s. 58] 

Všechny tyto technologie jsou velmi rozšířené v automobilovém průmyslu a svůj 

teritoriální původ mají v Japonsku (od 70. let minulého století byly spojovány 

s automobilkou Toyota). Ovšem jejich implementace do evropských poměrů musí 

překonat řadu překážek hlavně kvůli kulturním odlišnostem. [13, s. 59] 

 Tlačný systém „push“  

Na rozdíl od pull systému je tlačný systém nastaven tak, aby vytvářel zásoby. Výše zásob 

se stanovuje na základě prognózované poptávky. Jde o tradiční způsob řízení nejen 

v Evropě, ale i v Americe. Na úkor vyšších nákladů na skladování přináší eliminaci rizik 

z opožděných dodávek nebo neočekávaných změn v poptávkách. V push systému je 

známá metodika Just-In-Case (JIC). Protože je JIC založena na zásobách, počítá se v ní 

s optimální velikostí dodávky. [13, s. 14] 

 Budoucnost logistických technologií 

Autoři vidí budoucnost logistických technologií hlavně v globalizaci, rozvoji 

informačních technologií a jejich využití pro logistiku. V nejbližším horizontu to 

pravděpodobně budou autonomní systémy, jejichž výzkum probíhá již od roku 2011 

v Dortmundu. Fraunhoferův ústav pro materiálový tok a logistiku tam intenzivně zkoumá 

a simuluje právě autonomní přístroje. Základem jsou plně autonomní vozíky, které spolu 

dokáží komunikovat, hledají si úkoly a vždy co nejkratší trasu. [13, s. 15] 

2.2 Cíle logistiky 

Cíle logistiky lze rozdělit do dvou skupin po dvou cílech: výkonové a ekonomické cíle, 

vnější a vnitřní cíle. Rámcovým cílem celé logistiky je „zabezpečovat uspokojování přání 

zákazníků na dodávky a služby na požadované úrovni, a to při optimalizaci celkových 

nákladů.“ [11, s. 21] 



 

 

 

 

20 

 

Výkonové cíle znamenají zabezpečení patřičné úrovně služeb. To znamená, že přes celý 

podnik, od vstupu přes výrobu, montáž a výstup z podniku, je nutné zabezpečit 

přichystávání materiálu, polotovarů, nakupovaných dílů a hotových výrobků [11, s. 21]. 

Ekonomickým cílem je plnit výkonové cíle s co nejmenšími náklady a udržením likvidity 

podniku při stanovené úrovni služeb. Pokud je možné o této úrovni rozhodovat, jedná se 

o optimalizaci. Při rozhodování o úrovni služeb existuje spodní hranice – díky 

konkurenční soutěži existuje minimální úroveň služeb, kterou jsou zákazníci ještě ochotni 

přijmout [11, s. 21].  

Vnější cíle se zaměřují na zákazníky a požadavky trhu. Nutné je dodržovat krátké dodací 

lhůty, zvyšování objemů prodeje nebo podílu na trhu, pružnost podniku a spolehlivost 

dodávek [11, s. 21]. 

Vnitřní logistické cíle se orientují na snižování zásob (snižování objemu peněz vázaných 

na zásoby), snižování nákladů na manipulaci, dopravu a řízení materiálu uvnitř podniku 

[11, s. 21]. 

Při plnění cílů logistiky může dojít ke konfliktům – ze základního cíle se odvozují dílčí 

cíle, které jsou přiřazeny jednotlivým oblastem logistiky. Toto je často bod sváru, protože 

zájmy jednotlivých oblastí mohou být odlišné až dokonce protichůdné. Nejde jen o 

konflikty uvnitř logistického úseku, často jde o konflikty i mezi logistikou a ostatními 

odděleními podniku. Schéma konfliktu logistiky s odděleními prodeje, výroby a nákupu 

jsou znázorněny ve schématu Obrázek 2 [11, s. 22]. 
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Prodej:

Rychlé a 
individuální 
plnění přání 
zákazníků

Výroba:
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Hospodárno
st a jistota 
zásobování
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zásoby
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nových výrobků
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velké dávky

rezervy kapacit místo 
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podle výrobního plánu

výroba odpovídající 
poptávce

velká objednací množství

pojistné zásoby

malá dodávaná množství

krátké pořizovací lhůty

Cíle útvarů: Konfliktní požadavky: Cíl řízení zásob:

 

Obrázek 2: Příklady konfliktů dílčích cílů při řízení zásob [11, s. 22, vlastní zpracování] 

2.3 Logistický řetězec 

„Logistický řetězec obecně je provázaná posloupnost všech činností (aktivit), jejichž 

uskutečnění je nutnou podmínkou k dosažení daného konečného efektu synergické 

povahy.“ [2, s. 120] Hmotná stránka spočívá jednoduše v uchovávání a přemisťování 

hmotných věcí. Tedy věcí, které buď mohou uspokojit potřebu zákazníka (hotový 

výrobek), nebo tomuto uspokojení napomáhají (obaly, nedokončená výroba, materiál). 

Může jít také o přepravování osob, například servisních pracovníků. Nehmotná stránka 

spočívá v přemisťování a ojediněle uchovávání informací potřebných ke správné funkci 

hmotné stránky – je nutné zařídit dostatek informací k tomu, aby byly věci nebo lidé 

přesunuti na správné místo ve správný čas a ve správném množství. Dále jde také o 

sledování toků peněz (cash flow), které jsou sledovány v zájmu udržování likvidity 

podniku [2, s. 209]. „Hmotné a nehmotné procesy v rámci logistického řetězce jsou 

umožněny disponibilní logistickou infrastrukturou, tj. dopravními, skladovými a 

komunikačními sítěmi.“ [2, s. 209] Každá činnost v logistickém řetězci by měla mít 

hodnototvorný charakter, přičemž čím blíže je proces ke konečnému zákazníkovi, tím by 

tato vytvořená hodnota měla narůstat [2, s. 210]. V logistickém řetězci působí pasivní a 

aktivní prvky. 
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2.4 Pasivní prvky 

Pasivní prvky jsou souhrnně věci (i nehmotné), které logistickým řetězcem procházejí. 

Jde o suroviny, základní a pomocný materiál, díly, nedokončené a hotové výrobky, obaly 

a přepravní prostředky, odpad, informace. Suroviny, základní a pomocný materiál, díly, 

nedokončené a hotové výrobky se dohromady nazývají zboží, protože „… přechod 

pasivních prvků od dodavatele k zákazníkovi (k následujícímu článku logistického 

řetězce) se uskutečňuje prostřednictvím směny …“ [2, s. 210]. Zboží, co se pohybu uvnitř 

logistického řetězce týče, představuje podstatnou část hmotné stránky těchto řetězců. 

Účelem zmíněných pohybů (manipulace, přeprava, kompletace, atd.) je „překonání 

prostoru a času“, nedochází tedy k změně množství ani podstaty zboží (fyzikální, 

chemické, aj.) [2, s. 210]. 

Obaly a přepravní prostředky jsou pasivními prvky logistiky, pokud se přemisťování 

těchto uskutečňuje samostatně, např. zpětný svoz obalů k opakovanému použití [2, s. 

210]. 

Pokud je odpad předmětem péče výrobce nebo distributora zboží (např. je to povinností 

uloženou mu zákonem) v rámci odvozu (recyklace, likvidace), tak je i tento součástí 

pasivních prvků logistického řetězce [2, s. 210]. 

Jestliže jde o informace, které doprovázejí zboží během jejich pohybu logistickým 

řetězcem nebo je jejich pohyb spojený s pohybem peněz souvisejícím s logistickým 

řetězcem, tak i informace náleží do pasivních prvků [2, s. 210]. 

2.5 Aktivní prvky 

Aktivními prvky logistického řetězce nazýváme prostředky, pomocí kterých dochází k 

realizaci toků pasivních prvků. Jde například o: balení, nakládky, přepravy, překládky, 

uskladňování, rozdělování, konsolidace, kompletace, kontroly, atd. Dále sběr, 

zpracování, přenos a uchování informací. Naprostá většina činností aktivních prvků 

spočívá v přesunu pasivních prvků z místa na místo. Aktivními prvky tedy nejsou pouze 

činnosti, ale také „… technické prostředky a zařízení pro manipulaci, přepravu, 

skladování, balení a fixaci a další pomocné prostředky a zařízení, které fungují ve spojení 

s potřebnými budovami, manipulačními a skladovými plochami a dopravními 
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komunikacemi …“ [2, s. 211]. Protože je potřeba v rámci aktivních prvků sbírat a 

uchovávat informace, tak jsou součástí i technické prostředky a zařízení sloužící operacím 

s informacemi (s nosiči informací) – prostředky pro automatické sledování a identifikaci 

pasivních prvků, počítače, prostředky a sítě pro dálkový přenos zpráv [2, s. 211]. 

Logistické systémy jsou smíšené – existují v nich umělé i technické prostředky. 

Technické prostředky a zařízení obsluhují pracovníci a lidská složka je tedy nedílnou 

součástí aktivních prvků logistických řetězců [2, s. 211]. 

„Logistický řetězec je složen z dílčích hmotných a nehmotných toků, které se uskutečňují 

mezi různými články (podsystémy) ve výrobě, v dopravě a zasílatelství, v obchodě. Cesty 

(kanály), po nichž se pohybují suroviny, materiál, výrobky a další prvky věcné povahy a 

cesty pohybu informací či peněz, nemusí propojovat tytéž články, mohou být prostorově 

(směrově) i časově diferencovány.“ [2, s. 211] (příklad části hmotného logistického 

řetězce viz Obrázek 3) 

 Materiálový tok v logistickém řetězci 

Materiálový tok znamená pohyb „… prováděný pomocí aktivních prvků cílevědomě tak, 

aby materiál byl k dispozici na daném místě a v potřebném množství, nepoškozený, v 

požadovaném okamžiku, a to s předem určenou spolehlivostí.“ [2, s. 212] Pro účely této 

bakalářské práce jsou níže uvedeny aspekty ovlivňující výši jednicových nákladů na 

materiálové toky: 

Povaha materiálu – jednicové náklady na stejnorodý materiál budou nižší než na 

materiál různorodý nebo materiál neobvyklých rozměrů [2, s. 212]. 

Množství materiálu – obecně platí, že čím větší množství přepravovaného materiálu, tím 

nižší jsou jednicové náklady [2, s. 212]. 

Trasa – logicky čím je přepravní trasa delší, členitější s velkými výškovými rozdíly nebo 

ve špatném stavu, tak tím víc narůstají jednicové náklady na materiálový tok [2, s. 212]. 

Úroveň řízení toku – pokud je řízení materiálových toků chaotické a může do něj 

zasahovat kterýkoliv pracovník, jednicové náklady oproti kvalitnímu řízení stoupají [2, s. 

212]. 
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Čas – v případě, že je materiálový tok správně rozplánovaný, plynulý a bez přednostních 

požadavků, jednicové náklady jsou nižší než v opačném případě [2, s. 212]. 
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  Pružnost logistického řetězce 

Pružnost logistického řetězce má přímou návaznost na články řetězce. Čím víc článků se 

totiž odstraní, tím je vyšší pružnost celého řetězce. Zároveň je potřeba sladit aktivní prvky 

s pasivními – materiálové a informační toky se tak stanou plynulými. Stejně tak je potřeba 

Obrázek 3:Příklad části hmotného logistického řetězce ve výrobě a v oběhu [2, s. 214, vlastní 

zpracování] 
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sladit aktivní prvky s dalšími aktivními prvky v ostatních článcích (koordinace a 

synchronizace) [2, s. 212]. 

  Logistické funkce 

„Z výzkumů provedených v 80. a 90. letech je známo, že nejdražší jsou přeprava, 

manipulační operace a skladování.“ [2, s. 215] Pomalé toky materiálu rovněž zdražují 

celý proces. Důvodem je zbytečně velké množství materiálu, které se nachází v řetězcích 

a mohlo být již prodáno nebo přinést zisk, např. přeměnou na finální výrobek [2, s. 215]. 

Jeden z procesů přeměny (transformace) objednávek určitých výrobků (zboží) na jejich 

dodávky je také přebalování, které bude součástí praktické části, respektive snaha o jeho 

maximální omezení. 

2.6 Obaly v logistice 

„Z hlediska logistiky je základní funkcí balení uspořádání do pravidelného geometrického 

tvaru, ochrana a identifikace výrobků a materiálů.“ [1, s. 14] Jednou z funkcí obalů je 

tedy snižování skladové náročnosti, ale na druhou stranu z něj vyplývá nevýhoda v 

podobě zvyšování hmotnosti výrobku. Pro snižování těchto nevýhod jsou zaváděny 

progresivní typy obalů (např. KLT boxy), u kterých je nutné současné zavádění reverzní 

logistiky, viz kapitola 2.7.1. 

  Historie obalů 

Jedním z prvních používaných balení byly plechovky vyráběné ze železa nebo plechu 

přibližně v 19. století. Karton se na světlo dostal poprvé na konci 19. století. Mnoho 

prvních obalů vznikalo pro zvýšení ochrany potravin. Poté co byly vynalezeny nové 

materiály jako třeba hliník a některé druhy plastů, začaly se také používat jako balení pro 

zlepšení účinku a funkčnosti balení [7, s. 169]. 

  Definice balení 

Balení má obecně definovány své tři velké základní funkce: marketingovou, logistickou, 

vliv na životní prostředí. Marketingová funkce není předmětem této bakalářské práce, 

protože se zabývá prezentací samotného obalu zákazníkům. Hlavním důvodem zkoumání 

vlivu balení na životní prostředí je samotná optimalizace balení s minimalizací 

obalového odpadu, pokud je možné obaly znovu použít nebo recyklovat [7, s. 169].  
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Obrázek 4: Funkce balení [přeloženo z 10, s. 170] 

Z hlediska nákladů se balení značně podílí na finální částce potřebné k výrobě produktu 

– tento dopad je potřeba minimalizovat. Třemi největšími přispěvateli k obalovým 

nákladům jsou: práce, technické zařízení, materiál. Jako balení je obecně považován 

proces vložení předmětu do obalu, náklady na práci se tedy odvíjejí od použitých 

materiálů, metod a zařízení. Faharani a kol. [7] uvádějí, že přibližně 9 % nákladů na balení 

materiálu tvoří cena balení tohoto materiálu. Jenom asi 10 % z těchto nákladů jsou 

náklady na samotný obal, zbytek připadá na ostatní faktory balení. Obecně nejsou náklady 

na balení považovány za důležité, nicméně často dochází ke zjištění, že balení silně 

přispívá k finálním logistickým nákladům [7, s. 176]. 

Základními funkcemi obalů jsou: 

 Manipulační – obal vytváří pro výrobek úložný prostor a zároveň ulehčuje 

manipulaci s výrobkem. 

 Ochranná – obal musí výrobek při přepravě a manipulaci chránit před 

nepříznivými vlivy, ať už mechanickými či agresivními. Na druhou stranu chrání 

obal také okolí před nežádoucím působením výrobku (např. nebezpečné odpady). 

 Informační – zajišťuje oběh, odbyt a spotřebu výrobku díky svému tvarovému 

nebo grafickému řešení. Například pokud se odloučí průvodní listiny od výrobku 

(respektive obalu), obal musí informovat o tom, kam zboží nebo výrobky dodat 

(např. pomocí čárového kódu) [1, s. 14]. 
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Protože i logistický řetězec má svoje podmínky, obaly musí plnit svoje základní funkce a 

vytvářet tak jednotný systém. Tento systém se obecně skládá ze tří základních stupňů 

(Přepravní obal, Obchodní obal, Spotřebitelský obal) [1, s. 14].  

  Přepravní obal 

„… je hlavním nositelem manipulační a ochranné funkce při manipulaci, přepravě a 

skladování v soustavě veřejné dopravy a podle potřeby i v jiných fázích logistického 

řetězce.“ [1, s. 14] Aby obal mohl plnit ochrannou funkci, často je vybaven dalším 

fixačním nebo bariérovým systémem – např. ve výrobních podnicích při přepravě většího 

množství výrobků v jednom obalů jsou často užívány blistry (stručně řečeno jde o 

plastové nebo textilní přepážky oddělující výrobky od sebe) nebo alespoň proložky 

(vrstva z pevného nebo pružného materiálu oddělující jednotlivá „patra“ výrobků). 

Fixační systém musí být uzpůsoben pro jednoduché a spolehlivé vkládání výrobků do 

obalu. Samotný přepravní obal musí být konstruován tak, aby nehrozilo poškození 

výrobku samotným obalem nebo aby obal nemohl způsobit újmu na zdraví pracovníkům 

zařazeným v logistickém řetězci. Pro optimalizaci přepravních a skladovacích prostředků 

by měl být tvar jednotek přepravního balení pokud možno co nejblíže geometrickému 

tvaru pravidelného tělesa (kvádr, krychle) [1, s. 14]. Příkladem nejčastěji používaných 

vratných přepravek jsou KLT boxy (viz Tabulka 1). Existují také ESD KLT boxy – balení 

s ochranou produktů před elektrostatickými výboji (viz Tabulka 2). Z větších kontejnerů 

je to pak například Gitterbox (Obrázek 5).  

Obrázek 5: Gitterbox [19] 
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Název RL-KLT 3147 RL-KLT 4147 RL-KLT 4280 RL-KLT 6147 RL-KLT 6280

Rozměr (d x š x v) [mm] 300 x 200 x 148 400 x 300 x 148 400 x 300 x 280 600 x 400 x 148 600 x 400 x 280

Maximální nosnost [kg] 20 20 20 20 20

Obrázek

Název RL-KLT 6213 RL-KLT 4213 RL-KLT 6174 RL-KLT 4174

Rozměr (d x š x v) [mm] 600 x 400 x 214 400 x 300 x 214 600 x 400 x 174 400 x 300 x 174

Maximální nosnost [kg] 20 20 20 20

Obrázek

RL-KLT boxy

Obrázek 6:  

KLT 6280 [5] 

Název RL-KLT 6080 ESD RL-KLT 4080 ESD RL-KLT 4047 ESD RL-KLT 6047 ESD

Rozměr (d x š x v) [mm] 600 x 400 x 280 400 x 300 x 280 400 x 300 x 148 600 x 400 x 148

Maximální nosnost [kg] 20 20 20 20

Obrázek

RL-KLT ESD boxy

Tabulka 2: RL-KLT ESD boxy [vlastní zpracování, 5] 

Tabulka 1: RL-KLT boxy [vlastní zpracování, 5] 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Obchodní obal 

Svoji ochrannou funkci musí společně se spotřebitelským balením plnit v době, kdy dojde 

ke zrušení přepravního obalu – v závěrečných fázích přepravního řetězce. Nutné je také 

umožnit vyjímání jednotek spotřebitelského balení (viz kapitola 5.3) z přepravního a 

obchodního balení bez toho, aby došlo k újmě na jakosti nebo vzhledu spotřebitelského 

balení [1, s. 15]. 

  Spotřebitelský obal 

V procesu zpracovávaném v této práci se spotřebitelský obal nevyskytuje, není tedy 

potřeba se jím hlouběji zabývat. 

„Spojením konstrukčního a estetického řešení zabezpečuje manipulační a informační 

funkci podle potřeb propagace a prodeje výrobku a usnadňuje jeho spotřebu. V oblasti 

Obrázek 10:  

KLT 3147 [5] 
Obrázek 9:  

KLT 4147 [5] 
Obrázek 8:  

KLT 4280 [5] 
Obrázek 7:  
KLT 6147 [5] 

Obrázek 14:  

KLT 6213 [5] 
Obrázek 13:  

KLT 4213 [5] 
Obrázek 12:  

KLT 6174 [5] 
Obrázek 11:  

KLT 4174 [5] 

Obrázek 18:  

KLT ESD 6080 [5] 
Obrázek 17:  
KLT ESD 4080 [5] 

Obrázek 15:  

KLT ESD 4047 [5] 
Obrázek 16:  

KLT ESD 6047 [5] 
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dopravy a obchodu se podílí na ochranné funkci úměrně k citlivosti baleného výrobku k 

vnějším vlivům a k vlastnostem použitého druhu a typu obalu.“ [1, s. 15] 

  Obalový systém 

Při integraci technologie balení je třeba počítat také s technologií výrobní – tedy začlenění 

balení do plynulého materiálového toku s vazbou na přípravu k přepravě. Technická 

úroveň by teoreticky měla být vyšší než ta výrobní, aby se automatizací balícího procesu 

dosáhlo snížení nadbytečných nákladů. Stupně balení na sebe musí navazovat 

(modulování) tak, aby vznikaly manipulační jednotky vyššího řádu [1, s. 16]. Pokud se 

na obaly nevztahují normy, určuje se jejich rozměr podle obrysových rozměrů výrobků 

nebo podle jejich požadovaného seskupování. Při výběru obalů je vždy potřeba 

zohledňovat celospolečenský zájem – ekologie, hospodárnost obalů a jejich dostupnost. 

Na základě těchto hledisek se ověřují a porovnávají požadavky na obaly konkrétních 

výrobků. Označení obalů (nápisy, etikety, štítky, nálepky) musí být dostatečně odolné 

proti vnějším vlivům, aby splnilo svou funkci až do chvíle, kdy dojde k vyprázdnění obalu 

[1, s. 16].  

Hlavní výhody správně zvolených obalů jsou: 

 v případě použití vratných obalů je to snížení ekologického dopadu, 

 omezení hrozby poškození výrobků při přepravě, 

 Lepší využitelnost skladů, dopravních prostředků, snížení přepravních nákladů [1, 

s. 17]. 

Záležitosti životního prostředí jsou jedním z hlavních důvodů propagace reverzní 

logistiky obalů v průmyslových firmách. Používání nevratných obalů generuje velké 

množství odpadů, které přispívá do přeplněných skládek a k nedostatku surového 

materiálu [4]. 

  Automatická identifikace obalů 

V zásadě jde o „… samočinné zjištění totožnosti objektů nebo prvků …“ [1, s. 32], v 

našem případě obalů. Systémy automatické identifikace napomáhají rychlému přenosu 

informací mezi články logistického řetězce a poskytují tak okamžitou informovanost o 

stavu zásilky. Tyto systémy jsou založeny na rychlém a jednoduchém kódování, čtení a 
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zpracování dat v počítači s vyloučením lidského faktoru. Prvky systémů automatické 

identifikace jsou děleny „… buď podle fyzických znaků (např. kamerou podle barvy nebo 

tvaru), podle hmotnosti, podle kódu (např. laserovým snímačem u čárových kódů) a v 

neposlední řadě podle nosiče dat (např. snímačem radiofrekvenčního signálu odraženého 

či vysílaného štítkem připevněným třeba na kontejneru).“ [1. s. 32]  

Automatická identifikace může být založena na: 

 „… principu snímání odraženého světla od obrazového kódu osvětleného zdrojem 

ve viditelném nebo neviditelném spektru.“ [1, s. 33] – optický princip (více než 

80 % identifikačních systémů) [1, s. 33]. 

 Principu „… vysílaného radiofrekvenčního signálu vyvolávajícího odpověď u 

speciálního štítku.“ [1, s. 33] tedy principu radiofrekvenčním (pouze 9% podíl 

v identifikačních systémech) [1, s. 33]. 

 Induktivním principu – podobné jako v případě radiofrekvenčního, působí zde 

však elektromagnetická indukce a funguje pouze na krátkou vzdálenost [1, s. 33]. 

 „… čtení informace zakódované do magnetického proužku na kartě nebo do čipu 

probíhá pomocí snímací hlavy.“ [1, s. 33] – magnetický princip.  

 

2.7 Reverzní logistika 

Kromě důvodů udržování životního prostředí a povinností vycházejících ze zákonů o 

životním prostředí se začíná reverzní logistice věnovat stále větší pozornost. Reverzní 

logistika byla popsána a definována již několikrát. V zásadě jde o plánování, zavádění a 

kontrolu toků nezpracovaného materiálu, polotovarů a hotových výrobků z výroby, 

distribuce nebo užívání těchto zpět na začátek procesu nebo ke správné likvidaci [10, s. 

247]. 

Reverzní logistika se od ostatních systémů zaměřujících se na životní prostředí liší. 

Například na rozdíl od odpadového hospodářství se reverzní logistika nezabývá 

efektivním sběrem a likvidací odpadu, ale produkty, které mají možnou hodnotu pro 

znovupoužití (nejde o recyklaci odpadů) [10, s. 247]. 
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  Reverzní logistika obalů 

Reverzní logistika obalů bývá občas nazývána problémem, a tak vznikají způsoby, jak 

tento problém obejít. Jedním z nich je zavedení jednorázových kartonových obalů nebo/a 

užívání nevratných palet (lisované z dřevotřískového materiálu). Nicméně používání 

nevratných obalů vytváří často náklady, které mohou převyšovat i případné náklady na 

zpětné toky obalového materiálu. Nutné je také vzít v potaz skutečnost, že materiál 

nakupovaný v kartonových obalech je často potřeba prvně přebalit do balení, které je 

vhodné pro výrobní linky daného závodu – další dodatečné náklady. Stejně tak je poté 

nutné použité kartonové obaly zlikvidovat nebo recyklovat - z toho plynou další náklady 

na balení materiálu. Tyto systémy jsou nejčastěji zaváděny při exportu do nebo importu 

ze zemí, kde by zajišťování zpětného toku obalů produkovalo značné náklady. 

V evropských poměrech celkově převládá orientace na zavádění a užívání právě vratných 

obalů, což je i tématem této bakalářské práce [2, s. 559]. 

Nevýhodou vratných obalů může být oběh balení mezi větším počtem přepravců (hlavně 

na mezinárodní úrovni) – při nedostatečné evidenci může docházet k nekontrolovaným 

únikům obalů z oběhu a zvyšování nákladů podniku. Evidence a sledování fyzického 

stavu jsou důležité také kvůli tomu, že vratné obaly je třeba čistit, udržovat, opravovat a 

nahrazovat novými. 

2.8 Skladování 

Stejně jako u výrobního procesu, tak i u skladování tím pádem existuje tahový a tlakový 

systém. „Tradiční metodou (distribuce) je systém tlaku (push systém). Plány výroby jsou 

založeny na způsobilosti a kapacitě výrobního závodu a produkce se vyrábí s tím 

očekáváním, že se také prodá. Pokud se produkce vyrábí rychleji, než je ji možno prodat, 

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

výrobní závod zpomalí tempo výroby, dokud se nabídka nedostane do rovnováhy 

s poptávkou. Skladování tedy v systému tlaku slouží k tomu, aby absorbovalo nadměrnou 

produkci. Současné systémy tahu (pull systém) závisí na informacích. Jsou založeny na 

stálém monitorování poptávky. U systémů tahu není potřeba vytvářet nějaké rezervy. 
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Skladování namísto toho slouží jako průtokové centrum, které nabízí vyšší úroveň servisu, 

neboť přesouvá zásoby blíže k zákazníkovi.“ [8, s. 268] 

 

Základní funkcí skladování je „… ekonomické sladění rozdílně dimenzovaných toků.“ [7, 

s. 91]  

Mezi hlavní motivy skladování patří: 

 Vyrovnávací funkce – je potřeba v případě různých materiálových toků – 

například když do podniku přichází najednou více materiálu, než je výrobní 

oddělení schopno zpracovat. 

 Zabezpečovací funkce – zajišťující dostatek dostupného materiálu při kolísání 

potřeb během výrobního procesu nebo na odbytových trzích (vč. časových posunů 

dodávek materiálu). 

 Kompletační funkce – „… pro tvorbu sortimentních druhů podle potřeb 

individuálních provozů v průmyslových podnicích…“ [7, s. 93] 

 Spekulační funkce – „… vyplývající z očekávaných cenových zvýšení na 

zásobovacích a odbytových trzích.“ [7, s. 93] 

  Základní typy skladovacích prostor 

 Vlastní sklady – produkují převážně fixní náklady. Pokud vznikají variabilní 

náklady, nejsou způsobeny množstvím skladovaného materiálu, nýbrž zvýšeným 

pohybem materiálu ve výrobních prostorách (tok zboží) [1, s. 146]. 

 Veřejné sklady – u veřejných skladů jsou vznikající náklady vázány hlavně na 

množství výrobků, které jsou uskladňovány a vyskladňovány (manipulační 

poplatky). Dále také na množství zásob, které je drženo na skladě – skladovací 

Obrázek 19: Struktura a materiálové toky v komplexním systému skladovacích a komisionářských 

činností [vlastní zpracování; 7, s. 91] 
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poplatky. Skladovací poplatky jsou tedy vyměřovány v časových intervalech a 

manipulační poplatky vznikají většinou při příjmu zásob na sklad [1, s. 146].  

 Pronájem skladu – poplatky bývají většinou stanoveny na určité časové období. 

Opět se jenom některé náklady mění s pohybem zásob – náklady na pronajatou 

pracovní sílu, manipulační zařízení [1, s. 147]. 

2.9 Moderní pojetí logistiky 

V současnosti již v mnoha podnicích probíhá implementace automatické identifikace na 

úrovni podniku. Obdobný vývoj lze očekávat i pro odvětví logistiky, dopravy a 

skladování. Moderní trendy v logistice by měly dorazit také do administrativních činností 

kde by, stejně jako v logistických činnostech, mělo docházet k nahrazování lidských 

zdrojů těmi počítačovými (např. plánování dodávek, atp.). Jedním z trendů moderní 

logistiky se také postupně stává tzv. zelená logistika, která se zaměřuje na snižování 

celkové environmentální zátěže (např. implementací alternativních či hybridních 

technologií pro interní a externí přepravu) [12, s. 244]. 

  Supermarket 

V posledních letech začínají podniky hlavně v automobilovém průmyslu používat tzv. 

supermarkety. Jde nejčastěji o gravitační (šikmé) regály umístěné v blízkosti montážních 

linek. Většinou se do jednotlivých regálů připravují takové materiály, aby tvořily sadu 

pro výrobu daného výrobku. Materiály jsou do regálů pravidelně doplňovány tak, aby 

byla zajištěna plynulost výroby. Operátoři nebo logističtí pracovníci pak tyto materiály 

odebírají a umisťují k montážní lince k použití [20]. Koncept supermarketu je zobrazen 

v Obrázku 20. 
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Obrázek 20: Koncept supermarketu [20] 

  Lean Logistics (Štíhlá logistika) 

Stejně jako štíhlá výroba, kterou definoval Womack a kol. v knize The Machine That 

Changed the World v roce 1990, pocházející z japonského automobilového průmyslu, 

zaměřující se na minimalizaci odpadů ve výrobním procesu a co největší efektivitu práce, 

se lean přístupy postupně rozvinuly i do ostatních oblastí podniků – například 

transportace a skladování [10, s. 55]. Principem štíhlé logistiky stejně jako štíhlé výroby 

je dělat věci napoprvé, rychleji než ostatní při udržení co nejnižších nákladů. Rozdíly 

v řízení zásob tradičním a lean přístupem spočívají hlavně v omezení nadvýroby, 

čekacích časů, v lepším uspořádání pracovišť, atd. [12, s. 224] 

  Industry 4.0 (Průmysl 4.0) 

„Industry 4.0 je high-tech strategie německé vlády zaměřená na komputerizaci průmyslu. 

Je založena na kyber-fyzikálních systémech nasazovaných do všech oblastí života.“ [12, 

s. 61] Termín digitální továrna se vlivem Industry 4.0 mění na inteligentní nebo chytrou 

továrnu. V takové továrně bude požadavek na vysokou schopnost adaptace, efektivní 

využívání zdrojů, ergonomické uspořádání a integraci zákazníků a obchodních partnerů 

do podnikání. Jedním z prvků je také přechod ze sériové výroby na výrobu v malých 
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dávkách bez nárůstu ceny. Všechny stroje a automatizační prvky jsou propojeny 

bezdrátově a se systémy IT komunikují rovněž bezdrátově [12, s. 63]. 

Industry 4.0 lze popsat jako nadřazený termín pro řadu aktuálních konceptů a zahrnující 

více průmyslových disciplín. Klíčové podněty pro vznik 4. průmyslové revoluce jsou 

v zásadě dva. Prvním je kombinace rychle postupujících technologických vývojů 

zahrnujících IoT, IoS, CPS, inteligentní objekty a objemná data. Takové technologie 

mohou změnit paradigma v průmyslové výrobě a to lze pojmenovat jako technologický 

tlak. Druhým je pak poptávka výrobních podniků hlavně z ekonomicky vyspělých zemí 

po dosažení nezávislosti na vysokých lidských nákladech pomocí nových technologií. 

Firmy budou hledat nové cesty, jak nabídnout jejich produkt nebo službu a nejspíš 

vzniknou i nové podnikatelské modely [volně přeloženo z 3]. 
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3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

3.1 Představení společnosti 

Název:   MANN + HUMMEL (CZ) v.o.s. (dále jen „Společnost“) 

Adresa:   Nová Ves 66, PSČ 675 21 

IČO:    47901977 

Právní forma:   Veřejná obchodní společnost 

Základní kapitál:  103 750 000 Kč 

Datum zápisu:  28. 12. 1992 [15] 

Aktuálně je ve firmě zaměstnáno přibližně 1200 zaměstnanců. Ve stejném areálu 

provozuje svou činnost také firma MANN + HUMMEL Service, s.r.o., která působí jako 

dodavatel některých služeb (např. vývoj nových produktů, oddělení nákupu) pro 

Společnost. MANN + HUMMEL Service, s.r.o. zaměstnává téměř 200 zaměstnanců 

(v areálu v Nové Vsi a také v brněnské pobočce) [18]. 

Statutárním orgánem Společnosti je mateřská společnost v německém městě 

Ludwigsburg MANN + HUMMEL East European Verwaltungs GmbH [6]. 

Jako předmět podnikání je v obchodním rejstříku uvedeno:  

 Zámečnictví, nástrojářství 

 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 

[15]
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3.2 Historie společnosti 

Zakladateli společnosti Mann + Hummel GmbH (mateřská společnost ostatních  

Mann + Hummel závodů) byli pánové Adolf Mann a Dr. Erich Hummel. Jejich textilní 

firma byla během 2. světové války ve vážném ohrožení. Díky šťastné náhodě se jim ale 

povedlo od podniku Mahle (motory automobilů) odkoupit část výroby zabývající se 

vzduchovými, olejovými a filtry pohonných hmot pro automobilový průmysl. Toto se 

stalo 6. ledna 1941 v německém městě (dodnes sídlo mateřské pobočky) Ludwigsburg. 

[14] 

Během 2. světové války zásoboval závod v Ludwigsburgu vozy německé armády svými 

filtry. Toto se také projevilo po válce, kdy byli oba zakladatelé obviněni (právem) za 

členství v nacistické straně. Součástí obvinění bylo také přebrání továrny firmy Bleyle a 

několika židovských textilních společností. V roce 1948 byli oba zakladatelé zproštěni 

obvinění – spolčení s nacisty pouze využívali k růstu jejich podnikání, nešířili jejich 

ideologii. Nicméně vzhledem k tomu, že v závodě Mann + Hummel pracovali váleční 

vězni, byla firma později nucena přispět velkým dílem do „German Industry Foundation“ 

(volně přeloženo Nadace německého průmyslu). [14] 

Jak se společnost rozvíjela (vstup do oblasti průmyslové filtrace, obrovský růst prodejů, 

atd.), bylo brzy nutné položit základy nové výrobní haly poblíž města Ludwigsburg. Díky 

rapidnímu ekonomickému růstu společnost brzy mohla rozšířit své výrobky např. do 

Egypta, Chile, Maďarska, Mexika, Jižní Afriky, Argentiny, Brazílie. Když ve městě 

Marklkofen v roce 1962 zkrachovala továrna na výrobu těstovin, Mann + Hummel 

odkoupil budovy a založil zde svůj nový závod. Dnes závod v Marklkofen produkuje přes 

166 milionů filtrů a filtračních elementů za rok, zaměstnává přes 3000 zaměstnanců a tím 

si drží post největšího a nejinovativnějšího závodu pro výrobu filtrů na světě. [14] 

První závod v České republice vznikl v roce 1993. Dnes společnost Mann + Hummel 

zaměstnává více než 20 000 lidí na několika kontinentech. Společnost je často oceňována 

jako podnik přátelský k rodině (podporu sociálních aspektů budovali oba zakladatelé již 

v prvopočátcích společnosti). Stejně tak se podnik snaží co nejvíce snižovat dopady své 

činnosti na životní prostředí – certifikace ISO 14001. [14] 
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3.3 Charakteristika Společnosti 

Společnost se zabývá hlavně výrobou vzduchových a kapalinových filtrů pro 

automobilový průmysl a z menší části také pro strojírenský průmysl. Závod vyrobí cca 

20 milionů filtrů ročně a v roce 2016 měla skupina MANN+HUMMEL obrat asi 3,48 

milionů euro. Dále je Společnost výhradním českým dovozcem produktů značky Liqui 

Moly. [14] 

Hlavním procesem podniku je, jak již bylo zmíněno, výroba filtrů a filtračních vložek. 

Společnost některé komponenty do filtrů nakupuje od dodavatelů (tuzemských i 

zahraničních) a některé si vyrábí sama, ať už jde o lisování plastů na vstřikovacích lisech 

nebo obrábění kovových odlitků.  

Společnost má své vlastní vývojové středisko – část v Nové Vsi, část na pobočce v Brně 

a část v Německu. 

Řídící procesy v podniku jsou zařizovány vedoucími (manažery) jednotlivých oddělení 

potažmo ředitelem závodu v Nové Vsi a vedením společnosti v Německu. Každé 

oddělení má své výkaznictví a všechna oddělení by spolu měla úzce spolupracovat k 

dosažení správného řízení podniku.  

Podpůrné procesy zajišťují v podniku např. oddělení IT, HR, údržby, nákupu, kvality, 

apod. Již z názvů oddělení vyplývá, jakým stylem přispívají ke správnému fungování 

hlavního procesu - výroby. Např. oddělení kvality je ve společnosti rozděleno do dvou, 

kdy jedno zařizuje kvalitu nakupovaných dílců v projektové fázi a druhé se zabývá 

podporou výroby v sériové fázi – oddělení sériové kvality. Také oddělení HR je rozděleno 

– jedna část slouží pro nábor výrobních a s výrobou souvisejících pracovníků a druhá část 

zajišťuje nábor pracovníků pro některá nevýrobní (kancelářská) oddělení – oddělení 

nákupu, projektové kvality, atd.  

Silnou stránkou Společnosti a celé skupiny je určitě vlastní vývojové oddělení a tím 

odpadající nutnost platit externím firmám za vývoj nových technologií a postupů. Dále je 

to silné mezinárodní jméno a zastoupení na 6 kontinentech světa. Za silnou stránku 

můžeme označit také přívětivé pracovní prostředí a dobré jméno společnosti v České 

republice, což jsou ovšem subjektivní vlastnosti (i když Společnost vyhrála několik 
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ocenění jako bezpečná firma nebo rodinná firma). Silnou stránkou může být také 

vlastnictví několika vstřikovacích lisů, což snižuje náklady na výrobu finálních filtrů, 

protože Společnost nemusí všechny komponenty nakupovat [18]. 

Jako slabé stránky, jako asi u většiny větších podniků, lze určitě označit častou 

nedostatečnou komunikaci, občas nedostatečné řízení projektů a poměrně velkou 

fluktuaci ve výrobní části podniku. Další slabou stránkou podniku se začíná jevit 

nedostatečný prostor pro výrobu a skladování, do budoucna bude potřeba část výroby 

přesunout nejspíše do jiného sesterského závodu v zahraničí, popř. vybudování nové 

výrobní/skladovací haly. 

3.4 Analýza vyráběných produktů 

V závodě v Nové Vsi bylo v roce 2017 vyrobeno několik milionů olejových, palivových 

a vzduchových filtrů montovaných do nově vyráběných aut [18]. Díky zkušenému 

vývojovému oddělení je Společnost jedním z předních dodavatelů filtrů pro automobilky 

a často přichází s vlastními inovacemi. Společnost také vyrábí a prodává filtry a filtrační 

vložky v odvětví Aftermarket – náhradní díly do vozů pod značkou MANN FILTER.  

  Olejový filtr 

Olejový filtr je nutnou součástí dnešních spalovacích motorů. Čistí olej a tím zabraňuje 

poškození motoru a zpomaluje jeho opotřebení. Společnost se zabývá výrobou olejových 

filtrů nejen do osobních automobilů, ale také do nákladních automobilů. Olejové filtry 

Společnost dodává hlavně pro automobilky Ford, MAN, Audi, Volkswagen, General 

Motors a PSA [18]. 

Obrázek 21: Olejový filtr [18] 
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  Palivový filtr 

Protože dodávaná motorová paliva nejsou skoro nikdy zcela čistá (nečistoty mohou 

vznikat při výrobě, přepravě, při tankování nebo se uvolňovat ze dna palivové nádrže), je 

potřeba palivo filtrovat. I nejmenší částice nečistot by mohly v moderních motorech 

způsobit nevratné škody. Hlavními zákazníky odebírajícími palivové filtry Společnosti 

jsou Mercedes-Benz, General Motors, Ford, MAN nebo BMW. 

 

  Vzduchový filtr 

Podobně jako olej a palivo je při vstupu do motoru potřeba filtrovat také vzduch.  

„Moderní spalovací motory spotřebují na 1 litr paliva až 15 kg vzduchu.“ [17] Pokud by 

toto množství vzduchu vstupovalo do motoru bez přefiltrování, dostaly by se tam i 

nečistoty, které by mohly motor zničit nebo poškodit. Zákazníkem s největším odběrem 

vzduchových filtrů firmy MANN + HUMMEL je automobilka Ford.  

 

Obrázek 22: Palivový filtr [18] 

Obrázek 23: Vzduchový filtr [18] 
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3.5 Aktuální situace obalového hospodářství v podniku 

Momentálně je situace v podniku v oblasti obalového hospodářství v přechodové fázi. 

Část nakupovaného materiálu je do podniku již dodávána buď v KLT boxech vlastněných 

Společností nebo v KLT boxech ve vlastnictví dodavatelů. Druhá část nakupovaných 

materiálů je dodávána v gitterboxech vlastněných z velké části německým sesterským 

závodem a největší podíl na dodávaných nakupovaných plastových materiálech od 

českých dodavatelů mají právě materiály balené v kartonových krabicích. Protože jsou 

nastaveny vysoké standardy výrobních linek, je potřeba všechen materiál dodaný 

v kartonových krabicích nejprve přebalit do KLT boxů. Toto často probíhá na 

improvizovaných plochách z důvodu časového tlaku výroby. Vzniká tedy riziko 

znečištění komponent, což může v některých případech ohrozit finální výrobek. 

V minulosti byla již několikrát snaha zavést vratné obaly do dodavatelského řetězce 

(minimálně pro české dodavatele). Nicméně vzhledem k vysokým počátečním nákladům 

(investice do obalových materiálů) toho nebylo nikdy dosaženo. V roce 2017 nastoupil 

do Společnosti nový ředitel, který požaduje zavedení vratných obalů do velké části 

dodavatelského řetězce co nejdříve – 80 % nakupovaných dílů ve vratném balení do 

listopadu 2018 [18]. 

Způsob, velikost a podobu balení nakupovaných dílců (jak jsou díly skládány do obalů u 

dodavatele) v současné době určuje oddělení Technické plánování společnosti. 

Technologové vždy musí brát ohled na to, aby se počet dílců v balení co nejvíce 

optimalizoval (čím více kusů v jedné krabici, tím levnější přeprava), aby se komponenty 

při přepravě nepoškodily (možnost balení jednotlivých komponent do igelitových sáčků 

– z toho vyplývající prodloužení času při vybalování komponent před použitím na 

výrobní lince) a také aby byl rozměr kartonové krabice co nejblíže rozměrům 

Obrázek 24: ABC analýza [vlastní zpracování, 18] 
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některému na linkách používaném KLT boxu – tyto rozměry určuje oddělení 

průmyslového inženýrství v obalové ABC analýze (viz Obrázek 24). 

3.6 Aktuální dodavatelská situace 

Jak bylo již řečeno, firma si část komponent pro finální výrobky (filtry) vyrábí sama, 

nicméně větší část je nakupována od dodavatelů. Z důvodu požadavků na maximální 

kvalitu nakupovaných komponent zároveň s co nejnižší cenou jsou dodavatelé 

Společnosti rozprostřeni nejen po celé Evropě, ale po celém světě. Paradoxně dodavatelé 

nejsložitějších elektronických součástí – např. topení do naftových filtrů, jsou z Asie nebo 

Spojených států amerických, což se v případě problémů s díly stává komplikací z důvodu 

časové náročnosti navštívení dodavatele [18]. 

Dodavatelé jsou ve Společnosti, potažmo v celém holdingu MANN+HUMMEL GmbH, 

primárně rozděleni dle materiálových skupin. V současné době jich je 17. Pro účely této 

bakalářské práce bude uvedeno 13 hlavních PM skupin + materiálová skupina Balení.  

Níže je graf (Graf 1) rozdělení všech dodavatelů Společnosti podle materiálových skupin 

[18]. 

Graf 1: Rozdělení dodavatelů nakupovaných materiálů celosvětově [vlastní zpracování, 18] 

Na první pohled z grafu vystupuje materiálová skupina s největším počtem dodavatelů – 

balení. Nicméně do této skupiny nepatří pouze samotné krabice ale i etikety, palety, fólie 

a další pomocný balící materiál.  
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Dodavatelská situace v ČR viz Graf 2. 

Graf 2: Rozdělení dodavatelů nakupovaných materiálů v ČR [vlastní zpracování, 18] 

3.7 Aktuální situace nakupovaných komponent 

Ve firemním ERP systému SAP bylo v roce 2017 evidováno celkem 2577 nakupovaných 

dílců ve 14 materiálových skupinách. Největší podíl představovalo na prvním místě 

nakupované balení s více než 1000 položkami a na druhém místě plastových materiálů s 

335 položkami – i z tohoto důvodu by mohlo odstranění přebalování plastových materiálů 

dodávaných z velké části v kartonových krabicích přinést značnou úsporu nákladů. 

Detailní rozdělení nakupovaných materiálů do všech materiálových skupin je vyobrazeno 

v Grafu 3. 

Graf 3: Rozdělení nakupovaných materiálů do materiálových skupin celosvětově [vlastní zpracování, 18] 
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Nejdůležitějším tématem této práce bude optimalizace logistiky dodávek plastových 

materiálů nakupovaných v ČR. Celkový přehled nakupovaných materiálů v ČR všech 

materiálových skupin je v Grafu 4. 

Graf 4: Rozdělení nakupovaných materiálů do materiálových skupin v ČR [vlastní zpracování, 18] 

Opět na první pohled ze všech vystupuje na prvním místě 953 položek nakupovaného 

materiálu ve skupině Balení. Graf 4 obsahuje důležitou informaci pro tuto bakalářskou 

práci – do MHCZ je od českých dodavatelů nakupováno celkem 118 položek plastových 

materiálů. Detailní přehled rozdělení dodavatelů dodávajících plastové materiály v ČR je 

v Grafu 5. 

Graf 5: Dodavatelé plastových materiálů v ČR [vlastní zpracování, 18] 
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Po konzultaci s komoditním nákupčím pro plasty budou v bakalářské práci zohledněni 

hlavně dodavatelé, od kterých Společnost nakupuje alespoň 5 položek materiálů – ostatní 

dodavatelé nejsou obratově významní, jde o nízkoobrátkové materiály a nevznikla by 

významná úspora nákladů na přepravu a přebalování. 

Tabulka 3: Používané obaly dodavateli plastových materiálů v ČR [vlastní zpracování, 18] 

 

Aby bylo možné vypočítat, jaké úspory vzniknou nahrazením nevratného balení vratným 

u 6 hlavních dodavatelů, je také potřeba vědět, v čem aktuálně dodavatelé díly dodávají, 

viz Tabulka 3. 

Dodavatel
Kartonová 

krabice
Gitterbox KLT box CELKEM

Kolektor Tesla Jihlava s.r.o. 0 0 6 6

LISOVNA PLASTŮ, spol. s r.o. 14 2 0 16

MSSL  ADVANCED  POLYMERS  s.r.o. 5 29 0 34

ROS Czech s.r.o. 8 0 12 20

Strojirenske kovovyrobni druzstvo 17 2 5 24

ZALESI a.s. 3 0 2 5

CELKEM 47 33 25 105
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3.8 Objednávání materiálu do výroby a odepisování materiálu ze 

skladu 

Objednávání materiálu do výroby je ve Společnosti trojího typu. Prvním typem je 

elektronický Kanban používaný hlavně pro materiály, které se používají ve více finálních 

výrobcích (šrouby, těsnění, atd.). Na montážních linkách je na tyto materiály 

v samostatném regálu určeno několik pozic. Do těchto označených pozic se boxy 

s materiálem vkládají buď přímo, nebo ze supermarketu (viz Obrázek 25).  

Po vyprázdnění KLT boxu (použití materiálu k montáži) vloží operátor linky prázdný 

KLT box do spodní pozice regálu pro FIFO. Buď předák, nebo mistr linky, popř. skladník 

odebírající prázdné obaly pak oskenuje z Kanban štítku (viz Obrázek 26) čárový kód, 

který vyšle signál do skladového informačního systému – vznik interní objednávky 

materiálu. Skladníci pak materiál přichystají, následuje naložení na vláček a odvoz na 

určené místo (určenou montážní linku). 

Obrázek 26: Regál supermarketu [18] 

Obrázek 25: Kanbanový štítek [18] 
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Druhým typem interního objednávání dílů je skenování kódu na kartách umístěných na 

výrobních linkách. Jde především o montážní linky, kde se střídá výroba několika typů 

finálních výrobků. Toto je používáno pro materiály, které nejsou tak univerzální a jsou 

pro každý typ (verzi) finálního produktu vyráběného na dané montážní lince jiné. 

Operátor má před sebou karty jednotlivých typů s rozpadem na materiály opatřené 

čárovými kódy. Objednávání tedy probíhá také skenováním čárového kódu na lince, ale 

nejedná se již o průběžné doplňování. Pokud operátor ví, že produktu A už má u montážní 

linky dostatek a ví, že dalším montovaným produktem bude finální výrobek B, může si 

předem objednat materiál na tento výrobek. Zbytek už probíhá stejně jako u prvního typu 

objednávání. 

Třetím a posledním obvyklým typem objednávání je objednávání pro malosériovou 

výrobu. Pokud je v plánu vyrábět například pouze nějaký náhradní díl nebo servisní sada 

s výrobní dávkou pouhých 50 ks, přichystá se na linku materiál potřebný na celou tuto 

dávku najednou a během výroby již není potřeba dovážet další materiál. 

Celkové množství skutečně spotřebovaného materiálu, které se má odepsat ze skladu 

materiálu, se zjišťuje až po uskutečnění výroby – operátor, mistr linky nebo skladník 

oskenuje etikety na paletě s finálními výrobky a systém na základě kusovníku uloženého 

v systému jednotlivé materiály ze skladu odepíše. 

3.9 Plastové materiály od českých dodavatelů nakupované ve 

vratném balení 

Dle údajů v Tabulce 3 chodí celkem 25 nakupovaných plastových komponent od českých 

dodavatelů již ve vratných KLT boxech. Jelikož jsou všechny tyto zahrnuté KLT boxy ve 

vlastnictví Společnosti, musí společnost také zajišťovat jejich nákup, oběh, údržbu a 

případnou likvidaci. 

S materiály, které jsou již nakupovány ve vratném balení (KLT box, Gitterbox), 

nebude v části vlastních návrhů řešení již počítáno, protože zde nelze dosáhnout 

žádné úspory.  



 

 

 

 

48 

 

  Nákup oběhových vratných obalů 

Vratné obaly je vždy potřeba nakupovat do zásoby na jednotlivé materiály, aby bylo 

zajištěno pokrytí možných výkyvů odvolávek pro výrobu, zákaznických požadavků, 

různých zpoždění, atp. Hlavním bodem je pro každý materiál počítat s výrobním 

objemem z „peak“ roku. Tedy z roku, kdy bude vyráběný objem z daného materiálu 

největší (může být různé, některé projekty běží 3 roky, některé až 7 let). Pro bakalářskou 

práci budou použity výhledové objemy pro roky 2018, 2019 a 2020 – dle dat od oddělení 

Controlling ve Společnosti. Vzorec používaný v bakalářské práci pro výpočet potřebného 

množství obalů odsouhlasený vedoucím plánování logistiky bude: 

 

 

𝑃𝑜č𝑒𝑡 𝑜𝑏𝑎𝑙ů 𝑘 𝑛á𝑘𝑢𝑝𝑢 =

𝑂𝑏𝑗𝑒𝑚 𝑣ý𝑟𝑜𝑏𝑦
250 𝑑𝑛í 

∗ 28 𝑑𝑛í

𝑃𝑜č𝑒𝑡 𝑘𝑢𝑠ů 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖á𝑙𝑢 𝑣 𝑑𝑎𝑛é𝑚 𝐾𝐿𝑇
 

(1) 

 

 

Tabulka 4: Údaje vzorového materiálu [vlastní zpracování, 18] 

Materiálové 

číslo 

Výhled 

2018 

Výhled 

2019 

Výhled 

2020 

Návrh 

KLT 

Počet kusů 

v daném KLT 

6640207239 70 324 70 343 72 459 6280 300 

 

Rok s největším objemem výroby bude v tomto případě rok 2020, kdy bude potřeba podle 

plánu 72 459, na množství v tomto roce je tedy potřeba nakoupit KLT boxy, KLT víka, 

palety a paletová víka. 

 

 
𝑃𝑜č𝑒𝑡 𝑜𝑏𝑎𝑙ů 𝑘 𝑛á𝑘𝑢𝑝𝑢 =

72 459
250 𝑑𝑛í 

∗ 28 𝑑𝑛í

300
= 27,05

≈ 28 𝐾𝐿𝑇 𝑏𝑜𝑥ů 

(2) 

 

Po zaokrouhlení bylo zjištěno, že pro „peak“ rok by se mělo nakoupit 28 KLT boxů. Dle 

informací od vedoucího plánování logistiky je ovšem praxe nakupovat takové množství, 

aby vznikla kompletní plastová paleta v rozměru 1000x1200 mm (KLT boxy s různým 
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rozměrem se na paletě nesmí míchat, stejně tak různé materiály). Přehled kapacity palety 

pro jednotlivé rozměry KLT boxů je zobrazen v Tabulce 5. 

Tabulka 5: Kapacitní rozdělení plastové palety dle KLT boxu [vlastní zpracování, 18] 

KLT 3147 4147 4280 6280 6147 

Počet na plastové 
paletě 1000x1200 mm 

120 ks 60 ks 30 ks 15 ks 30 ks 

 

Z Tabulky 5 lze vyčíst, že KLT boxů s označením 6280 se na 1 paletu vejde 15 ks. Aby 

byla splněna podmínka kompletních palet, bude potřeba pro „peak“ rok nakoupit 30 KLT 

boxů. Protože je vratné balení ve Společnosti kompletováno způsobem KLT box + KLT 

víko a paleta + paletové víko, bude finální nákup 30 KLT boxů, 30 KLT vík, 2 palety a 2 

paletová víka. Tato prvotní investice proběhne v roce 2018 a poté během let už budou 

obaly pouze doplňovány v případě poškození. Hodnota „scrap“ (zničené nebo poškozené 

obaly) je pro KLT boxy stanovena na přibližně 7 % ročně a pro plastové palety až 15 % 

ročně. 

  Oběh vratných obalů 

Prvním článkem v toku KLT boxů procesem výroby a u dodavatele je výše popsaný 

nákup KLT boxu. Před prvním použitím je potřeba jen zběžně opticky zkontrolovat stav 

boxu. Pokud je v pořádku a není potřeba jeho praní, je KLT box buď uskladněn, nebo 

odeslán dodavateli v případě, že si ho dodavatel na základě přijatých výrobních 

odvolávek objednal. Následuje část procesu řízená dodavatelem – výroba materiálů, 

zabalení materiálů do KLT boxů a expedice naplněných boxů zpět do Společnosti. Tady 

jsou KLT boxy s materiály buď uskladněny, nebo míří přímo na montážní linku. Po 

použití všech materiálů z KLT boxů jsou tyto sváženy zpět do skladu obalů. Po každém 

výrobním cyklu je třeba KLT boxy vyprat, protože většina vyráběných produktů 

společnosti je citlivá i na nejmenší nečistoty a tedy ani jednotlivé nakupované materiály 

nesmí být nečistotám vystaveny. Po vyprání jsou boxy v případě objednání dodavatelem 

ihned znovu odesílány nebo v opačném případě uskladněny. 
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3.10 Přebalování nakupovaných plastových materiálu od českých 

dodavatelů 

Aktuální situace s nakupovaným přebalovaným plastovým materiálem od českých 

dodavatelů je v podniku následující – materiál dovezený v kartonových krabicích je 

přebalem, označen, uskladněn a po vzniku potřeby převezen na montážní linku. Vzniklý 

odpad v podobě dočasných obalů je převezen na sklad odpadů. Níže je uveden detailnější 

popis nákupu vratných obalů, přebalování a likvidace nevratných obalů. 

 Nákup KLT boxů pro přebalování 

Postup nakupování vratných obalů určených pro přebalování se nebude příliš lišit od 

nakupování oběhových vratných materiálů. Hlavním rozdílem bude použitý vzorec, 

protože KLT boxy nakoupené pro přebalování uvnitř Společnosti zde budou vždy 

k dispozici. Pravidlo nákupu pro „peak“ rok, způsob kompletování KLT box + KLT víko 

a paleta + paletové víko zůstanou stejné. Samotný výpočet bude složitější, protože je 

potřeba počítat také s počtem dodávek v roce, aby bylo potřebné přebalování pokryté 

dostatečným množstvím obalů. Pro výpočet frekvence dodávek byl použit průměrný 

počet dodávek a celkové dodané množství z roku 2017. Odhad budoucích dodávek není 

100% přesný, nicméně ho lze vždy pouze odhadovat. Ostatní veličiny v rovnici jsou opět 

objem výroby v daném (peak) roce a počet kusů materiálu v určeném KLT boxu. 

 

 

𝑃𝑜č𝑒𝑡 𝑜𝑏𝑎𝑙ů 𝑘 𝑛á𝑘𝑢𝑝𝑢 =

𝑂𝑏𝑗𝑒𝑚 𝑣ý𝑟𝑜𝑏𝑦
𝑅𝑜č𝑛í 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑑𝑜𝑑á𝑣𝑒𝑘

𝑃𝑜č𝑒𝑡 𝑘𝑢𝑠ů 𝑣 𝐾𝐿𝑇 𝑏𝑜𝑥𝑢
 

(3) 

 

Vzorový výpočet: 

Tabulka 6: Údaje vzorového materiálu [vlastní zpracování, 18] 

Materiálové 

číslo 

Výhled 

2018 

Výhled 

2019 

Výhled 

2020 

Průměrný 

roční počet 

dodávek 

Návrh 

KLT 

Počet kusů 

v daném 

KLT 

6640207239 70 324 70 343 72 459 24 6280 300 
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𝑃𝑜č𝑒𝑡 𝑜𝑏𝑎𝑙ů 𝑘 𝑛á𝑘𝑢𝑝𝑢 =

72459
24

300
= 10,06 ≈ 11 𝐾𝐿𝑇 𝑏𝑜𝑥ů 

(4) 

 

Stejně jako u oběhových vratných obalů je i v tomto případě nutné počítat s kompletní 

paletou. Protože byl použit stejný vzorový materiál, je i počet KLT boxů na plastové 

paletě 1000x1200 mm stejný – 15 KLT boxů. Nákup obalů by byl 15 KLT boxů, 15 KLT 

vík, 1 paleta a 1 paletové víko. Co se týká pouze nákupu obalů, byla by varianta 

s přebalováním levnější, nicméně je nutné připočítat ještě náklady na přebalování – bude 

popsáno níže. 

Pro sledované roky by celková potřeba vratných obalů pro přebalování byla 329 KLT 

boxů a 329 KLT vík v různých rozměrech, 20 plastových palet 1000x1200 mm a 20 

plastových paletových vík. Celková investice do obalů potřebných na přebalování pro 

„peak“ rok byla spočítána na 3 600 €. 

 Přebalování 

Dodavatelé vyrábějí na základě odvolávek, které vznikají v SAP systému používaném 

Společností. Vyrobený materiál je pak v kartonových boxech dopraven do Společnosti na 

vykládací rampu. Tady je materiál nejprve složen na vykládací plochu, aby mohl nákladní 

automobil dopravce co nejrychleji odjet a k rampě mohl zajet další. V ideálním případě 

jsou pak palety s materiálem v kartonových krabicích ihned dopraveny na plošinu pro 

přebalování (viz Obrázek 27). Pokud je zrovna přebalovací plošina plná a charakter 

(hlavně rozměry) dočasného balení to dovolují, může se materiál do regálových pozic 

dočasně uskladnit v kartonových obalech a až po uvolnění kapacity je materiál dopraven 

k přebalení. Toto je však ve Společnosti nežádoucí, protože to zbytečně zesložiťuje celý 

proces. Na přebalovací plošině jsou jednotlivé palety řazeny do řad tak, aby zaměstnanci 

logistiky zajišťující přebalování odebírali palety systémem FIFO. Prázdné KLT boxy a 

palety jsou na plošinu dopravovány z druhé strany, aby bylo zajištěno plynulé tempo 

přebalování. Součástí plochy pro přebalování jsou také boxy (nejčastěji gitterbox) určené 

na odpad z přebalování – kartonové krabice, čiré fólie, ostatní igelity, pásky, atp. Tyto 

boxy jsou po naplnění odvezeny na skladovací místo odpadu a nahrazeny prázdnými. Po 
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přebalení jsou jednotlivé KLT boxy opatřeny etiketou a zkompletované palety (vždy 

jeden typ materiálu v jednom rozměru KLT boxu na jedné paletě) odvezeny a uskladněny 

do regálových pozic metodou FIFO (i když jsou některé materiály dováženy víckrát za 

den, metoda FIFO je zavedena na dny, nikoliv hodiny) 

 Náklady na přebalování 

Dle informací z logistického oddělení bylo v roce 2017 přebaleno více než 13 000 palet 

s materiálem (všechny materiálové skupiny, všichni dodavatelé), což s sebou nese 

nemalé, hlavně personální, náklady. Přesná částka vynaložená na přebalování nebyla 

bohužel ze strany Společnosti poskytnuta. Protože přebalování různých materiálů je různě 

složité (některé materiály chodí v kartonových krabicích volně sypané, některé skládané 

a některé v sáčcích), nelze jednoznačně určit průměrný náklad na přebalení jednoho kusu, 

boxu nebo palety. Z dat o přebalování poskytnutých logistikou a za použití skutečné 

hodinové sazby za přebalování byla spočítána přibližná průměrná částka na přebalování 

0,003 € na 1 kus [18]. Roční náklady na přebalování výše použitého vzorového materiálu 

č. 6640207239 by tedy v jednotlivých letech byly (viz Tabulka 7): 

Tabulka 7: Náklady na přebalování vzorového materiálu [vlastní zpracování, 18] 

2018 2019 2020 

210,972 € 211,029 € 217,377 € 

 

Tato částka není nijak vysoká, nicméně náklady na přebalování všech dodávek 46 

analyzovaných materiálů by byly následující (viz Tabulka 8): 

Tabulka 8: Náklady na přebalování všech analyzovaných materiálů [vlastní zpracování, 18] 

2018 2019 2020 

4 049 € 5 539 € 6 337 € 

 

Vypočítané průměrné roční náklady na přebalování za 3 sledované roky budou  

5 308,33 €. 

K této částce je potřeba připočíst prvotní investici do vratných obalů v roce 2018, dále 

náklady na „scrap“ těchto nakoupených vratných obalů (popsaný v kapitole 3.9.1) a 

náklady na praní obalů. Jak již bylo zmíněno, KLT boxy je potřeba prát po každém použití 
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z důvodu vysokých nároku na čistotu. Náklady na praní obalů stanovené logistikou jsou 

na 1 KLT box (odlišnosti dle rozměru jsou zanedbatelné) a dobu trvání 1 minutu včetně 

přípravků, hodinové sazby, atd. celkem 0,577 € [18]. Výsledný výpočet po zahrnutí všech 

proměnných na všechny tři roky 2018 až 2020 je v Tabulce 9. 

Tabulka 9: Aktuální náklady na přebalování nakupovaných plastových materiálů u českých dodavatelů 

[vlastní zpracování, 18] 

Rok 2018 2019 2020 

Investice do KLT - 1 916 €  -   €  -   €  

Investice do KLT vík - 766 €  -   €  -   €  

Investice do palet - 459 €  -   €  -   €  

Investice do palet vík - 459 €  -   €  -   €  

Náklady na praní - 1 327 €  - 1 302 €  - 1 302 €  

Náklady na scrap KLT - 134 €  - 132 €  - 132 €  

Náklady na scrap palet - 69 €  - 69 €  - 69 €  

Navýšení dopravy (kolečko) -   € -   €  -   €  

Náklady na přebalování - 4 049 €  - 5 539 €  - 6 337 €  

Výsledek -    9 179 €  -    7 042 €  -    7 840 €  

 

Jak je zřejmé z Tabulky 9, nejvyšší náklady by byly v roce 2018, kdy je potřeba nakoupit 

vratné obaly pro přebalování. Náklady v roce 2019 jsou sice nižší, ale v roce 2020 už 

znovu stoupají kvůli narůstajícím objemům výroby u některých analyzovaných materiálů. 

Po odečtení prvotní investice do obalů a zprůměrování vypočítaných nákladů vycházejí 

celkové průměrné roční náklady na přebalování a s tím souvisejícími činnostmi za roky 

2018-2020 6 820,33 €. 
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  Obrázek 27: Schéma přebalování materiálu [18] 
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 Likvidace dočasných kartonových obalů 

Po přebalení materiálu z kartonových obalů do KLT boxy jsou kartonové boxy rozřezány, 

aby zabraly co nejméně místa a poté odvezeny do skladu odpadů. Po určité době 

v pravidelných intervalech jsou tyto odpady sváženy externí firmou do sběrných dvorů. 

Dle informace od ekoložky Společnosti výkupní cena papíru pokryje náklady spojené 

s dopravou papíru do sběrného dvora.  

3.11 Závěry analýz 

Hlavním výstupem provedených analýz je skutečnost, že 44,76 % plastových materiálů 

dodávaných od českých dodavatelů je baleno do kartonových krabic, ze kterých je nutné 

tyto materiály přebalovat do plastových KLT boxů vhodných na montážní linky. To 

s sebou nese zvýšené náklady nejen v podobě opakované manipulace s materiály 

(přeprava na přebalovací plošinu, přeprava k uskladnění, případně v horším případě 

přeprava k uskladnění, přeprava k přebalení a opětovná přeprava k uskladnění), ale 

hlavně také náklady právě na zmíněné přebalování. Průměrné roční náklady na 

přebalování pro roky 2018-2020 byly vyčísleny na 6 820,33 €. 

Dalším výstupem jevícím se jako problematickým a zdržujícím celý proces je samotný 

mezičlánek přebalování. Jak bylo zmíněno dříve – pokud nastane zpoždění v dodávkách, 

materiály dodané v kartonových krabicích musí být často přebalovány mimo přebalovací 

plošinu. To může komplikovat například likvidaci odpadů, protože boxy pro odpadové 

obalové materiály jsou umístěny na přebalovací plošině. Přebalování běžně probíhá v 15 

směnách za týden + přebalování brigádníky o víkendu. Časový dopad přebalování je 

značný – pokud by zjištěná průměrná doba přebalení jedné průměrné palety byla 25 minut 

pro každý materiál, byla by celková doba přebalování při počtu 13 000 přebalených palet 

za rok 2017 přibližně 5 417 hodin. To je při třísměnném přebalování (včetně 6 směn o 

víkendu) přibližně 226 dní s náklady 42 335,94 €. v roce 2017. Navíc v případě úplného 

zrušení přebalování by se přebalovací plošina mohla použít k jiným účelům – úspora 

prostoru. Tato teoretická úspora by ovšem platila pouze v případě úplného nahrazení 

kartonových krabic KLT boxy pro všechny dodavatele a materiálové skupiny, což není 

cílem této práce. Aktuálně zabere přebalování plastových dílců od českých dodavatelů 

výhledově v letech 2018-2020 průměrně 663,55 hodin = 27,65 dne při třísměnném 
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přebalování (včetně 6 směn o víkendu) s průměrnými ročními náklady 5 308,33 €. 

Orientační diagram zobrazující posloupnost v analýze uvedených činností je na Obrázku 

28. 
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Obrázek 28: Aktuální diagram toku materiálu, obalů, odpadů a informací Společnostní [vlastní zpracování, 

18] 
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4 VLASTNÍ NÁVRHY A ŘEŠENÍ 

Návrhem na zlepšení aktuální situace v obalovém hospodářství v dodavatelských 

řetězcích nakupovaných plastových materiálů od českých dodavatelů ve Společnosti je 

nahrazení nevratných (kartonových) obalů vratnými obaly (KLT boxy). Nicméně po 

konzultaci s vedoucími pracovníky oddělení nákupu a logistiky Společnosti bude tento 

návrh rozdělen na dvě varianty. Prvotním záměrem byl návrh nákupu vlastních vratných 

obalů (KLT boxy, víka na KLT boxy, plastové palety a paletová víka) a jejich použití 

v dodavatelských řetězcích plastových materiálů v českém prostředí. Ale protože se 

v mateřském a sesterských závodech v Německu, Francii a dalších zemích vratné obaly 

pronajímají od externích firem, vznikl požadavek na zjištění profitability i pro tuto 

variantu. Třetí možností by mohla být domluva s dodavateli, aby si vratné obaly zakoupili 

sami a cenu promítli do kusové ceny materiálů, ale tato možnost byla po konzultaci ihned 

zamítnuta pro neuskutečnitelnost, a proto na ni nebude brán zřetel.  

4.1 Vlastní nákup vratných obalů 

Prvním možným způsobem řešení zefektivnění nákupu plastových materiálů od českých 

dodavatelů je zavedení vratných obalů s počáteční investicí do jejich nákupu. Došlo by 

tím k již zmíněnému odstranění potřeby přebalovat nakupovaný materiál – materiál by 

mohl být z příjmu rovnou naskladněn, případně v akutních případech odeslán na 

montážní linku. Tato varianta by pravděpodobně přinesla zvýšené náklady v prvním roce 

způsobené prvotní investicí do obalů, ale v dalších letech by měla oproti aktuální situaci 

generovat úspory. 

Společnost má ve svém portfoliu již nyní řadu dodavatelů obalových materiálů, lze tedy 

vybírat nejlevnější variantu na každou položku obalů.  

Způsob a vzorec výpočtu potřebných obalů k nakoupení byly stanoveny již v kapitole 

3.9.1. Níže je uveden vzorový výpočet pro návrh nahrazení nevratného balení vratným. 

Protože je analyzovaných materiálů větší množství, bude použit pouze jeden pro vzorový 

výpočet. Údaje o materiálu č. 1103883S01 jsou v tabulce níže (Tabulka 10). 
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Tabulka 10: Údaje o modelovém materiálu [vlastní zpracování, 18] 

Dodavatel 
Číslo 

materiálu 
Aktuální balení 

Objem 

výroby 

2018 [ks] 

Objem 

výroby 

2019 [ks] 

Objem 

výroby 

2020 [ks] 

Strojírenské 

kovovýrobní 

družstvo 

1103883S01 

Kartonová 

krabice 

600x400x300 

mm 

199 341 140 960 90 979 

 

Z údajů o objemech výroby v Tabulce 10 je zřejmé, že výchozím rokem bude rok 2018, 

protože objem výroby 199 341 kusů je nejvyšší za sledované roky 2018-2020. V dalším 

kroku je potřeba stanovit typ KLT boxu, ve kterém je požadováno daný materiál 

nakupovat a efektivní množství materiálu, které lze v navrhovaném KLT boxu 

přepravovat. 

Tabulka 11: Návrh balení modelového materiálu [vlastní zpracování, 18] 

Dodavatel 
Číslo 

materiálu 

Aktuální 

balení 

Navrhovaný 

typ KLT 

boxu 

Počet ks 

materiálu 

v narhovaném 

KLT 

Strojírenské 

kovovýrobní 

družstvo 

1103883S01 

Kartonová 

krabice 

600x400x300 

mm 

6280 240 

 

Nyní lze provést výpočet potřebného množství vratných obalů pro modelový materiál č. 

1103883S01, viz vzorec níže. 

 

 

𝑃𝑜𝑡ř𝑒𝑏𝑛é 𝑚𝑛𝑜ž𝑠𝑡𝑣í 𝑜𝑏𝑎𝑙ů =

199 341
250

∗ 28

240
= 93 𝐾𝐿𝑇 𝑏𝑜𝑥ů 

(5) 

 

Pro pokrytí dodávek modelového materiálu pro roky 2018-2020 bude potřeba 93 KLT 

boxů. Pro zaokrouhlení množství podle kapacity palet je potřeba vědět, kolik KLT boxů 

jednotlivých typů se vejde na nakupovanou plastovou paletu v rozměru 1200x1000 mm, 

viz Tabulka 5. 
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Výsledný počet KLT boxů po zaokrouhlení, KLT vík, počet plastových palet a počet 

paletových vík je v Tabulce 12 

Tabulka 12: Množství obalů potřebné pro modelový materiál [vlastní zpracování, 18] 

Číslo 

materiálu 

Počet KLT 

boxů 

(typ 6280) 

[ks] 

Počet vík na 

KLT typ 

6280 [ks] 

Počet plastových 

palet 

(1200x1000 mm) 

[ks] 

Počet vík na 

plastovou 

paletu [ks] 

1103883S01 105 105 7 7 

 

Aby bylo možné spočítat výši prvotní investice na nákup vratných obalů, je nutné mít 

údaje o cenách jednotlivých prvků balení, viz Tabulka 13. 

Tabulka 13: Jednotkové náklady za obalové materiály [vlastní zpracování, 18] 

Obal 
KLT 3147  

+ víko 

KLT 4147 

+ víko 

KLT 4280  

+ víko 

KLT 6280 

+ víko 

Plastová paleta 

1200x1000mm 

+ víko 

Cena [€] 2,06 + 0,89 3,42 + 1,77 4,55 + 1,75 6,12 + 2,46 23 + 23 

 

Dle údajů z Tabulky 13 by počáteční investice do obalů pro materiál č. 1103883S01 byla 

celkem 1 222,9 €. 

Výpočtem bylo zjištěno, že prvotní nákup vratných obalů pro všechny analyzované 

materiály by obsahoval celkem 990 KLT boxů (v různých velikostech) + 990 KLT vík a 

53 plastových palet (v rozměru 1000x1200 mm) + 53 paletových vík. Po propočtu a 

sečtení investic do vratných obalů pro všechny sledované nakupované plastové materiály 

od českých dodavatelů by výsledná částka počáteční investice do vratných obalů byla 

celkem 9 999,68 €.  

  Další náklady plynoucí z vlastního nákupu vratných obalů 

Jak již bylo uvedeno v kapitole 3.9.1, při nákupu vlastních vratných obalů hlavně 

v případě KLT boxů je potřeba počítat také s jejich praním. Průměrný náklad na praní 

jednoho kusu KLT byl také již určen -  0,577 €. Dle údajů z oddělení logistiky může jeden 

oběhový cyklus KLT boxu trvat až 52 dní (vč. víkendů a svátků). To znamená, že 1 KLT 

box projde tímto cyklem přibližně 7× za rok, tedy je nutné ho 7× vyprat. Protože by bylo 
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nakoupeno celkem 990 KLT boxů, ale toto množství by bylo kompletně užíváno pouze v 

„peak“ roce, byly náklady na praní vypočteny pro jednotlivé roky, viz Tabulka 14. 

Tabulka 14: Náklady na praní KLT boxů v letech 2018-2020 [vlastní zpracování, 18] 

Rok 2018 2019 2020 

Náklady na praní KLT boxů 1 967 € 2 241 € 2 367 € 

 

Dalším nákladem spojeným s oběhem vratných obalů by byl také již zmíněný scrap obalů, 

tedy průběžné vyřazování poškozených a nepoužitelných obalů novými. Hodnota scrap 

byla pro KLT boxy stanovena na 7 % a pro plastové palety 15 %. Pro KLT a paletová 

víka nejsou tyto hodnoty nijak zásadní. Náklady na scrap obalů viz Tabulka 15. 

Tabulka 15: Hodnota scrap obalů v letech 2018-2020 [vlastní zpracování, 18] 

Rok 2018 2019 2020 

Náklady na scrap vratných obalů 344 € 374 € 379 € 

 

V případě používání nevratných obalů je doprava počítána pouze jedním směrem – 

objednaný dopravce jede pouze ze své centrály k dodavateli pro nakupovaný materiál a 

doveze ho do Společnosti. Ovšem při implementaci vratných obalů je nutné objednávat 

dopravu pro oba směry, tzv. kolečko, aby docházelo k maximálnímu ekonomickému 

zefektivnění. Dopravce nejprve naloží ve Společnosti prázdné obaly, ty vyloží u 

dodavatele a ihned naloží materiál ve vratných obalech k přepravě do Společnosti. 

Ačkoliv se platí doprava pro oba směry, nebývá cena dvojnásobná. V případě českých 

dodavatelů byl Společností poskytnut ceník dopravy pouze k dodavateli Strojírenské 

kovovýrobní družstvo. Protože je jednosměrná doprava považována za nulový bod 

nákladů na dopravu, kolečko je k tomuto dodavateli o 96,15 € dražší. Pro výpočet nákladů 

k ostatním dodavatelům byla použita kilometrová sazba k modelovému dodavateli a 

kilometrové vzdálenosti Společnosti k jednotlivým dodavatelům. Dále má na výši 

nákladů na dopravu vliv také frekvence dodávek od jednotlivých dodavatelů zjištěná 

pomocí analýzy dat z ERP programu SAP Společnosti. Dodatečné náklady na dopravu 

pro sledované roky jsou v Tabulce 16. 
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Tabulka 16: Dodatečné náklady na dopravu materiálu v letech 2018-2020 [vlastní zpracování, 18] 

Rok 2018 2019 2020 

Náklady na navýšení dopravy (kolečko) 1 653 € 1 182 € 2 296 € 

 

  Úspory plynoucí z vlastního nákupu vratných obalů 

Hlavní ekonomické úspory plynoucí ze zavedení vratných obalů do dodavatelských 

řetězců plastových materiálů od českých dodavatelů jsou dvojí – úspora z ceny 

nakupovaných materiálů a úspora z přebalování (ze zrušení přebalování). Úspora z ceny 

materiálu byla po poradě s komoditními nákupčími počítána z ceny balení zahrnuté 

v ceně materiálu. Ke každému materiálu musí v poptávkové fázi dodavatel zasílat CBD 

– jde o formulář s rozpadem ceny materiálu na jednotlivé položky (cena granulátu, 

lisování, balení, atd.). Právě z částky za balení byla odečtena nákupčími odsouhlasená 

část za nevratný obal (kartonovou krabici), který dodavatel kupoval. Protože jsou 

nakupované plastové materiály různě velké – některých se do krabice vejdou desítky, 

některých tisíce, bylo při výpočtu úspory z balení potřeba počítat také s tímto faktorem. 

Výsledné úspory z ceny materiálu (piece price) za jednotlivé roky jsou uvedeny 

v Tabulce 17. 

Tabulka 17: Úspora z piece price v letech 2018-2020 [vlastní zpracování, 18] 

Rok 2018 2019 2020 

Úspora z piece price 2 209 € 2 554 € 2 714 € 

 

Úspora z přebalování byla již vypočítána jako náklad na přebalování v kapitole 3.10.3. 

Protože by zavedením vratných místo nevratných obalů přebalování nakupovaných 

plastových materiálů od českých dodavatelů bylo zcela odstraněno, lze tyto náklady 

přímo počítat jako úsporu. Úspory plynoucí z odstranění přebalování v jednotlivých 

letech jsou v Tabulce 18. 

Tabulka 18: Úspora z přebalování v letech 2018-2020 [vlastní zpracování, 18] 

Rok 2018 2019 2020 

Úspora z přebalování 4 049 € 5 539 € 6 337 € 

 

V Tabulce 19 je souhrn všech investic, nákladů a benefitů plynoucích ze zavedení 

vratných obalů do českých dodavatelských řetězců plastových materiálů variantou 
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vlastního nákupu vratných obalů. Jak bylo předpokládáno, v roce 2018 by kvůli prvotní 

investici Společnosti vznikl náklad 7 705 €, nicméně v dalších letech by již vznikaly 

úspory a po diskusi s manažerem nákupu Společnosti lze očekávat, že by úspory vznikaly 

i v dalších letech.  

Tabulka 19: Kalkulace výnosů a nákladů v případě vlastního nákupu obalů [vlastní zpracování, 18] 

Rok 2018 2019 2020 

Investice do KLT -      5 427 €              -   €              -   €  

Investice do KLT vík -      2 150 €              -   €              -   €  

Investice do palet -      1 211 €              -   €              -   €  

Investice do palet vík -      1 211 €              -   €              -   €  

Náklady na praní -      1 967 €  -      2 241 €  -      2 367 €  

Náklady na scrap KLT -        199 €  -        218 €  -        228 €  

Náklady na scrap palet -        145 €  -        155 €  -        152 €  

Navýšení dopravy (kolečko) -      1 653 €  -      1 182 €  -      2 296 €  

Úspora z piece price        2 209 €         2 554 €         2 714 €  

Úspora z přebalování        4 049 €         5 539 €         6 337 €  

Výsledek -    7 705 €       4 296 €       4 009 €  

 

  Realizace a podmínky zavedení návrhu vlastního nákupu vratných 

obalů 

Protože analýza aktuální situace byla v této práci již zpracována, dalším krokem 

k realizaci návrhu by bylo zahájení jednání s dodavateli nakupovaných plastových 

materiálů a vyžádání nabídek od aktuálních dodavatelů balících materiálů – pro případ 

nákupu celého balíku obalových materiálů od jednoho dodavatele kvůli množstevní 

úspoře. Ještě před kompletní implementací vratných obalů by měla proběhnout testovací 

fáze u některých dodavatelů. Případně by také musely být aktualizovány nebo 

modifikovány nákupní podmínky. Dle informací z oddělení kvality by také bylo 

pravděpodobně potřeba udělat u některých plastových materiálů tzv. transportní testy – 

materiál zabalený do KLT dle balícího předpisu jde nejprve od dodavatele do Společnosti 

a zpět. Tak bude otestováno, jestli se materiál v KLT boxech při přepravě nepoškodí. 

Případně by musely být použity buď proložky mezi vrstvami materiálu v KLT boxu nebo 

u křehčích materiálů plastový blistr. 

Nahrazením kartonových obalů v řetězci nakupovaných plastových materiálů od českých 

dodavatelů by došlo k modifikaci diagramu zobrazujícího činnosti od příjmu materiálu 

od dodavatele po finální výrobek (viz Obrázek 28). Z řetězce by byly úplně odstraněny 
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kartonové krabice (s nimi spojený odpad) a tím by také byl vynechán článek přebalování. 

Nový diagram by pak vypadal následovně, viz Obrázek 29. 

Evidence 
příjmu v 

SAP

Kanban,
výrobní 

objednávka

Sklad 
prázdných 

obalů

Hotový 
výrobek

Množství 
zpracovaného 

materiálu

Prázdné KLT 
boxy

Odepsání skutečně 
spotřebovaného 
materiálu

Materiál k 
vyskladnění

Informační tok

Materiálový tok

Obalový tok

Pozn.: Proces z místa  Sklad materiálu  nemůže 
pokračovat bez informačního impulzu ze skladového IS

Příjem materiálu na 
vykládací plochu

Prázdné KLT 
boxy

Dodavatelé

Sklad 
materiálu

Materiál v 
KLT boxech

Výroba

Skladový IS

Materiál v 
KLT boxech

Materiál v 
KLT boxech

Objednávka 
KLT boxů na 

základě 
výrobních 
odvolávek

Obrázek 29: Diagram toku materiálů, obalů, odpadů a informací po implementaci vratných obalů [vlastní 

zpracování, 18] 
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4.2 Pronájem vratných obalů 

Druhým možným zlepšením procesu je implementace vratných obalů v pronájmu od 

společnosti poskytující pronájem a služby vratných obalů (dále jen „Pronajímatel“). Jak 

bylo zmíněno dříve, tato varianta je Společností preferovanější, protože s tímto systémem 

jsou v holdingu již zkušenosti. Dopad a vliv na dodavatelské řetězce nakupovaných 

plastových materiálů od českých dodavatelů bude víceméně stejný, jako je popsaný 

v kapitole 4.1. Jediným a podstatným rozdílem je skutečnost, že Pronajímatel se stará o 

veškeré služby týkající se údržby a logistiky prázdných obalů. Mezi služby zahrnuté 

v pronájmu je praní použitých obalů, doprava prázdných obalů k dodavateli 

nakupovaného materiálu a svoz použitých obalů ze Společnosti. Naopak nevýhodou 

může být až 7denní reakční doba po objednávce obalů. Obaly si od Pronajímatele 

objednává přímo dodavatel materiálu, musí tedy plánovat potřeby obalů minimálně týden 

dopředu. Tady mohou vznikat značné komplikace, protože výrobní odvolávky, které 

Společnost zasílá svým dodavatelům, se vlivem kolísajících zákaznických odvolávek 

často mění. 

Pro kalkulaci bude použit ceník Pronajímatele, který je aktuálně používán také 

zahraničními sesterskými a mateřským závodem Společnosti. Nicméně zkušenosti 

ostatních závodů s tímto Pronajímatelem nejsou zcela pozitivní, je tedy pravděpodobné, 

že by v případě volby implementace vratných obalů prostřednictvím pronájmu proběhlo 

výběrové řízení na nového Pronajímatele. Platba za pronajímané obaly je účtována do 

třech částek a je uvedena v Tabulce 20. Dvě částky „Issue Fee“ (poplatek za zapůjčení) a 

„Return Fee“ (poplatek za vrácení) jsou jednorázové platby počítané na jeden kus 

zapůjčeného obalového materiálu. „Daily Hire“ (denní pronájem) je čáska počítaná za 

každý den pronájmu jednoho obalu. „Transfer Fee“ (poplatek za převod/přesun) se 

společnosti netýká, protože dodavatelé plastových materiálů nemohou obaly poskytované 

Společností používat pro své účely. „Lost Equipment Fee“ (poplatek za ztracené 

vybavení) se Společnosti může týkat v případě ztráty pronajatých obalových materiálů, 

nicméně s touto částkou není v kalkulaci počítáno, protože se nedá do budoucna 

odhadovat. Běžně bývá systém poskytování obalů dodavatelům materiálů nastaven tak, 

že dodavatelé za prvních 5 dní od obdržení prázdných obalů Společnosti za poskytnutí 

neplatí. Ovšem pokud dodavateli trvá naplnění a odeslání obalů více než 5 dní, je jim 
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účtován poplatek. Toto je opět potencionální problém, který může vzniknout při 

implementaci vratných obalů – někteří dodavatelé mohou s tímto pravidlem nesouhlasit 

právě kvůli občasným výkyvům odvolávek Společnosti. V této práci nebude možnost 

prodlevy u dodavatele brána v potaz – kalkulace je tvořena pro případ, že bude za 

pronájem platit pouze Společnost. 

Tabulka 20: Ceník pronájmu obalů od Pronajímatele [vlastní zpracování, 18] 

Druh obalu Issue fee Transfer fee Daily hire Refurn fee 
Lost equipment 

fee 

KLT 3147  0,3459 0,2624 0,0122 0,5079 1,994 

KLT 4147 0,3493 0,2624 0,0129 0,6733 3,1751 

KLT 4280 0,3531 0,2624 0,0167 1,0012 5,2765 

KLT 6280 0,356 0,2624 0,0237 1,6522 8,1756 

Paleta 1000*1200 1,169  0,0607 1,169 14,3008 

Víko palety 1000*1200 0,4242  0,0229 0,4242 22,0265 

Víko KLT 3147 0,25  0,0034 0,54 1,6 

Víko KLT 4147 0,25  0,0036 0,54 1,67 

Víko KLT 4280 0,25  0,0036 0,54 1,67 

Víko KLT 6280 0,25  0,0051 0,54 2,35 

 

Vzorový výpočet na pronájem obalu s označením KLT 4280 je následující. Jak bylo 

uvedeno dříve, jeden cyklus oběhu vratného obalu je až 52 dní. Společnost tedy zaplatí 

za přepravku, víko na přepravku, paletu a paletové víko jednorázový poplatek za 

zapůjčení, 52denní pronájem a jednorázový poplatek za vrácení. Protože Společnost má 

vždy snahu držet v oběhu pouze kompletní palety, lze z Tabulky 5 zjistit, že pro naplnění 

jedné plastové palety v rozměru 1000x1200 mm by bylo potřeba pronajmout celkem 30 

ks KLT boxu typu 4280 a 30 ks plastových vík na tento KLT box. Za použití dat z ceníku 

v Tabulce 20 a údajů o délce pronájmu a celkovém počtu pronajatých obalů lze konečný 

výpočet stanovit takto: 

𝐼𝑠𝑠𝑢𝑒 𝑓𝑒𝑒 = 1 ∗ 1,169 + 1 ∗ 0,4242 + 30 ∗ 0,3531 + 30 ∗ 0,25 

𝐼𝑠𝑠𝑢𝑒 𝑓𝑒𝑒 = 𝟏𝟗, 𝟔𝟗 € 

𝐷𝑎𝑖𝑙𝑦 ℎ𝑖𝑟𝑒 = 52 ∗ (1 ∗ 0,0607 + 1 ∗ 0,0229 + 30 ∗ 0,0167 + 30 ∗ 0,0036) 

𝐷𝑎𝑖𝑙𝑦 ℎ𝑖𝑟𝑒 = 𝟑𝟔, 𝟎𝟐 € 

𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 𝑓𝑒𝑒 = 1 ∗ 1,169 + 1 ∗ 0,4242 + 30 ∗ 1,0012 + 30 ∗ 0,54 

𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 𝑓𝑒𝑒 = 𝟒𝟕, 𝟖𝟑 € 
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𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á čá𝑠𝑡𝑘𝑎 𝑧𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑛á𝑗𝑒𝑚 = 19,69 + 36,02 + 48,83 

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á čá𝑠𝑡𝑘𝑎 𝑧𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑛á𝑗𝑒𝑚 = 𝟏𝟎𝟑, 𝟓𝟒 € 

Pro modelový případ by byla celková částka pronájmu rovna 103,54 €. Je ovšem třeba 

počítat s tím, že vratné obaly proběhnou tímto cyklem (minimálně) 7× ročně (365 dní 

v roce / 52denní cyklus). Tedy výsledná roční cena pronájmu by se rovnala 724,78 €.  

V kapitole 4.1 bylo spočteno, že celková potřeba vratných obalů pro sledované roky 

2018-2020 by byla celkem 990 KLT boxů (v různých velikostech) + 990 KLT vík a 53 

plastových palet (v rozměru 1000x1200 mm) + 53 paletových vík. Výpočet pronájmu 

obalů byl proveden stejně jako v modelovém případě. Celkové částky vynaložené na 

pronájem tohoto množství obalů jsou uvedené v Tabulce 21 

Tabulka 21: Náklady v případě pronájmu vratných obalů [vlastní zpracování, 18] 

Rok 2018 2019 2020 

Náklady na pronájem KLT boxů 10 421 € 11 359 € 11 799 € 

Náklady na pronájem KLT vík 3 551 € 4 007 € 4 216 € 

Náklady na pronájem plastových palet 1 618 € 1 733 € 1 695 € 

Náklady na pronájem paletových vík 600 € 643 € 629 € 

Výsledek 16 190 € 17 742 € 18 339 € 

 

Již na první pohled je zřejmé, že roční průměrné náklady na pronájem obalů (17 423,67 

€) by byly vyšší než průměrné roční náklady v případě vlastního nákupu obalů (7 600,67 

€), a to je nutné přihlédnout také k faktu, že průměrné roční náklady v případě vlastního 

nákupu obalů značně zvyšuje investice v prvním roce zavedení vratných obalů (viz 

Tabulka 19). 

  Další náklady plynoucí z pronájmu obalů 

Jak bylo uvedeno v kapitole 4.2, dalším nákladem, který ale není zahrnut do kalkulace, 

by mohl být „Lost equipment fee“, tedy poplatek za ztrátu pronajatého vybavení (obalů). 

Protože množství pronajatých obalů (téměř 1000 ks KLT boxů a více než 50 palet) není 

zanedbatelné, je pravděpodobné, že by ke ztrátám v logistických řetězcích mohlo 

docházet, i když by vinu nesl dodavatel a ne Společnost. Tady zároveň vzniká prostor pro 

další neshody v případě vymáhání uhrazení poplatku od dodavatele. 
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  Úspory plynoucí z pronájmu obalů 

Úspory (piece price, přebalování) v případě pronájmu obalů by byly totožné s úsporami 

v případě vlastního nákupu obalů. Nicméně je možné přihlédnout také k tomu, že na 

rozdíl od vlastního nákupu obalů by při pronajímání nevznikl dodatečný náklad na 

dopravu (kolečko), náklad na praní obalů a náklad na scrap. Tyto úspory ovšem nebudou 

považovány za skutečné úspory, protože to nejsou úspory oproti „nulovému“ stavu.  

Kalkulace nákladů, výnosů a výsledku pro případ pronájmu obalů je uvedena v Tabulce 

22. 

Tabulka 22: Kalkulace výnosů, nákladů a výsledku v případě pronájmu obalů [vlastní zpracování, 18] 

Rok  2018 2019 2020 

Pronájem KLT - 10 421 €  - 11 359 €  - 11 799 €  

Pronájem KLT vík - 3 551 €  - 4 007 €  - 4 216 €  

Pronájem palet - 1 618 €  - 1 733 €  - 1 695 €  

Pronájem palet vík - 600 €  - 643 €  - 629 €  

Úspora z piece price 2 209 €  2 554 €  2 714 €  

Úspora z přebalování 4 049 €  5 539 €  6 337 €  

Výsledek - 9 933 €  - 9 650 €  - 9 288 €  

 

Jak je z výsledných částek na první pohled zřejmé, v případě pronájmu obalů by náklady 

na pronájem obalů vypočítanou úsporu z piece price a přebalování značně převýšily. 

  Realizace a podmínky zavedení návrhu pronájmu obalů 

Podmínky zavedení systému používání vratných obalů pronájmem od Pronajímatele jsou 

víceméně totožné s podmínkami v případě vlastního nákupu obalů. Prakticky jedinou 

změnou je nahrazení výběru dodavatele obalů výběrovým řízením na Pronajímatele, 

protože jak bylo již zmíněno – Pronajímatel aktuálně používaný v ostatních závodech 

společnosti MANN+HUMMEL  nedosahuje požadovaných kvalit. 

Stejně jako v případě vlastního nákupu obalů i v případě pronájmu obalů by z diagramu 

na Obrázku 28 zcela zmizely kartonové obaly a článek přebalování, viz Obrázek 29. 
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4.3 Ekonomické a mimoekonomické přínosy při realizaci návrhu 

V Tabulce 23 je uvedena aktuální situace koncepce obalového hospodářství a dva návrhy 

nového řešení, vč. jejich ekonomických dopadů v letech 2018 až 2020. 

Tabulka 23: Porovnání variant obalového hospodářství [vlastní zpracování, 18] 

Rok 2018 2019 2020 

Aktuální situace - 9 179 € - 7 042 € - 7 840 € 

Vlastní nákup vratných obalů - 7 705 € 4 296 € 4 009 € 

Pronájem vratných obalů - 9 933 € - 9 650 € - 9 288 € 

 

Ekonomické přínosy návrhu lze uvádět pouze v případě vlastního nákupu obalů, protože 

varianta pronájmu obalů by pro Společnost znamenala dokonce vyšší náklady, než které 

by byly vynaloženy v případě setrvání u aktuálního stavu (viz Tabulka 23). Tedy úspora 

v případě vlastního nákupu obalů (vyjma roku 2018, kdy je nutná prvotní investice do 

obalů) byla vypočítána na průměrných 4 152,5 € ročně. Tato částka může být 

Společností ušetřena v případě přechodu z nevratných kartonových obalů na vratné 

plastové přepravky používané pro nakupované plastové materiály od českých dodavatelů. 

Nejvýznamnějšími složkami této úspory je úspora z přebalování materiálů (materiály 

musejí být před použitím na montážní lince přebaleny do určeného vratného obalu) a také 

úspora z jednotkové ceny materiálu, kde by z transportní položky ceny materiálu mohl 

být odstraněn nákup kartonového obalu (ty si dodavatelé nakupují sami). 

Dle informací od manažera nákupu Společnosti se dá očekávat, že by kalkulované úspory 

zůstaly podobné i v následujících letech, pokud by nedošlo k prudkému nárůstu objemu 

výroby (zvýšení některých nákladů, např. dopravních). Možným úskalím je životnost 

KLT boxů. Ačkoliv uvedený roční „scrap“ 7 % u KLT boxů a 15 % u plastových palet 

zajišťuje průběžný nákup nových obalů, je možné, že by v budoucích letech mohlo dojít 

k nutné obměně většího množství obalů – opětovná nákupní investice.  

Mimoekonomickým přínosem je možné využití zaměstnanců, kteří přebalovali 

nakupované materiály, pro jiné logistické činnosti. Také uskladňování těchto 

nakupovaných materiálů bude rychlejší, protože již nebude nutné s nimi nijak 

manipulovat a mohou být ihned po příjmu umístěny do regálů.  
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5 ZÁVĚR 

Cílem této práce byla optimalizace obalového hospodářství v dodavatelských řetězcích 

plastových materiálů se zaměřením na české dodavatele ve Společnosti. Po vyhodnocení 

provedených analýz bylo zjištěno, že z ekonomického hlediska není aktuální řešení 

vhodné a je zde předpoklad, že implementací změn by mohlo dojít ke zlepšení finančních 

výsledků obalového hospodářství. 

Hlavním nedostatkem aktuální situace bylo zjištěno neefektivní přebalování materiálů 

z nevratných obalů do vratných plastových přepravek před naskladněním materiálů do 

skladových regálů. Touto činností dochází k prodlužování toku materiálu z příjmu na 

sklad materiálů a ve výjimečných případech také z příjmu na montážní linku. Jako řešení 

byl navrhnut přechod z nevratných obalů na vratné obaly v celém zmiňovaném řetězci 

nakupovaných plastových materiálů od českých dodavatelů. Možnosti řešení byly 

navrhnuty dvě – vlastní nákup a udržování vratných obalů nebo pronájem obalů od 

externího poskytovatele.  

Aby mohl být jeden z těchto návrhů implementován, byla by nutná jednání buď 

s dodavateli obalových materiálů, nebo s poskytovateli pronájmu těchto materiálů. Dále 

by bylo pravděpodobně potřeba upravit nákupní podmínky s dodavateli plastových 

materiálů a jejich souhlas se zavedením nového systému obalového hospodářství. Aby 

došlo k ověření, že zvolený systém bude fungovat, je doporučena testovací fáze alespoň 

s jedním vybraným dodavatelem.  

Největšími přínosy v případě zavedení nového obalového hospodářství je zmíněné 

zrušení přebalování materiálů a možná úspora z jednotkové ceny materiálů. Z hlediska 

ekonomických přínosů obou variant ovšem nelze Společnosti doporučit variantu 

pronájmu vratných obalů, která by místo očekávaných úspor pravděpodobně přinesla 

pouze zvýšené náklady na obalové hospodářství. Varianta vlastního nákupu vratných 

obalů by dle kalkulace přinesla Společnosti jistou výši úspor, nicméně je zde nutnost 

prvotní investice do nákupu vratných obalů.  

Dle názorů zaměstnanců firmy by varianta vlastního nákupu obalů přinesla větší 

administrativní zátěž a také teoreticky problémy s kapacitou ať už skladů nebo pračky 
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obalů. Pronájem obalů na druhou stranu přináší větší zátěž na dodavatele materiálů,  

kteří by si v tomto případě museli objednávat obaly od Pronajímatele  

minimálně týden dopředu – zde leží, i dle názoru manažera nákupu Společnosti,  

velké riziko z důvodu velkého kolísání výrobních odvolávek Společnosti. 

Jak bylo zmíněno dříve, vedení Společnosti je aktuálně nakloněno a plánuje implementaci 

vratných obalů do celého řetězce nakupovaných materiálů formou pronájmu těchto obalů 

od externího pronajímatele.   
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SEZNAM ZKRATEK A SYMBOLŮ 

KLT – Kleinladungsträger (malý nosič nákladu)  

KTP - Kunststoff Palettentechnik (skládací box) 

IoS - Internet of Services (síť služeb) 

IoT – Internet of Things (síť věcí) 

CPS - Cyber-Physical Systems (kyber-fyzikální služby) 

ERP – Enterprise Resource Planning (Plánování podnikových zdrojů) – informační 

systém v podniku 

SAP – Systeme, Anwendungen, Produkte in der Datenverarbeitung (Systémy, aplikace, 

datové procesy produktů) – německá firma (také jeden z ERP systémů) 

ESD – Electrostatic discharge (Elektrostatický výboj) 

FIFO (First In, First Out) – „První dovnitř, první ven“, metoda řízení zásob, materiál je 

obsluhován v pořadí v jakém do regálu vstoupil 

CBD (Cost Break Down) – „Rozpad ceny“ 
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