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Abstrakt 

 

Klepaczová, E.: Optimalizace průchodu zakázky v podniku MSA, a.s. Diplomová práce. 

Ostrava: VŠB – TU OSTRAVA, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, 2014. 50 str. 

 

 Tato diplomová práce je zaměřena na optimalizaci průchodu zakázky podnikem MSA, 

a.s. a stanovení průběžné doby výroby vybraného sortimentu armatur. Úvod této práce je 

věnován seznámení se společností MSA, a.s., její charakteristikou, historií a vyráběnými a 

dodávanými produkty. Další část práce obsahuje seznámení s teorií logistiky, teorií zásob a 

teorií průchodu zakázky podnikem. Hlavní část práce je věnována průchodu zakázky 

podnikem MSA, a.s. a její optimalizaci. Dále je stanovena průběžná doba výroby vybraného 

sortimentu armatur, konkrétně kulového kohoutu DN 500.  

 

Klíčová slova: optimalizace, logistika, průchod zakázky, průběžná doba výroby 

 

 

Abstract 

 

Klepaczová, E.: Optimization of contract pass in company MSA, JCS. Diploma Thesis. 

Ostrava: VŠB – TU OSTRAVA, Faculty of Metallurgy and Materials Engineering, 2014. 

50 p. 

 

 This diploma thesis is focused on optimization of contract pass in company MSA, JCS 

and determination of continuous time of production of selected selection of fitt ings. An 

introduction is dedicated to description of company, its characteristics, history and produced 

and supplied products. Next, there is described the theory of logistics, the theory of supplies 

and the theory of contract pass in company. The main part of thesis is focused on the 

optimization of contract pass in company MSA, JCS. Next, there is determined continuous 

time of production of selected selection of fittings, specifically ball-shaped fitting with 

lightness 500.  

 

Keywords: optimization, logistics, contract pass, continuous time of production 

 

 



  

 

 

OBSAH 

 

1 ÚVOD ........................................................................................................................... 1 

2 PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI MSA, a.s. .............................................................. 2 

2.1  Charakteristika společnosti ...................................................................................... 2 

2.2  Historie společnosti .................................................................................................. 3 

2.3 Přehled nabízených výrobků .................................................................................... 4 

3 ZÁKLADY TEORIE LOGISTIKY ............................................................................ 8 

3.1 Vymezení pojmu logistika ............................................................................................ 8 

3.2 Vznik a vývoj logistiky ................................................................................................ 9 

3.3 Cíle a strategie logistiky ............................................................................................. 10 

3.4 Základní principy logistiky ......................................................................................... 11 

4 ZÁSOBY ..................................................................................................................... 12 

4.1 Důvody vzniku a udržování zásob .............................................................................. 12 

4.2 Klasifikace zásob ....................................................................................................... 13 

4.2.1 Zásoby podle stupně zpracování ..................................................................... 13 

4.2.2 Zásoby podle funkce ....................................................................................... 14 

4.2.3 Zásoby podle množství (hladiny) .................................................................... 14 

4.3 Náklady spojené se zásobami ..................................................................................... 15 

5 TEORIE PRŮCHODU ZAKÁZKY PODNIKEM.................................................... 18 

5.1 Péče o zákazníka ........................................................................................................ 18 

5.2 Logistické informační systémy ................................................................................... 20 

5.3 Řízení zásob ............................................................................................................... 20 

5.4 Řízení toku materiálu ................................................................................................. 23 

5.5 Doprava ..................................................................................................................... 26 

5.6 Skladování ................................................................................................................. 27 

5.7 Manipulace s materiálem a balení zboží...................................................................... 31 

6 CHARAKTERISTIKA PRŮCHODU ZAKÁZKY V PODNIKU MSA, a.s. ........... 32 

7 OPTIMALIZACE PRŮCHODU ZAKÁZKY .......................................................... 37 

8 STANOVENÍ PRŮBĚŽNÉ DOBY VÝROBY KK DN 500 ...................................... 39 

9 ZÁVĚR ....................................................................................................................... 44 

Seznam použité literatury .................................................................................................. 46 

Seznam příloh .................................................................................................................... 48 



  

1 

 

1 ÚVOD 

 Cílem každého podniku je generovat zisk, přičemž existuje celá řada oblastí, kterým 

musí takovýto podnik věnovat určitou pozornost. Důležitou oblastí je z tohoto pohledu i 

oblast logistiky, jejímž cílem je optimalizovat náklady spojené s průchodem zakázky 

v podniku, tedy zajistit, aby zboží, služby, lidé, stroje a informace byly na správném místě, ve 

správném čase, ve správném množství, ve správné kvalitě a za správnou cenu.   

 Tato diplomová práce se zabývá optimalizací průchodu zakázky ve společnosti 

MSA, a.s., která se specializuje na výrobu průmyslových armatur.  

 Úvod této diplomové práce bude obsahovat seznámení se samotnou společností 

MSA, a.s., s její charakteristikou, historií a výrobním programem (přehled nabízených 

výrobků).  

 V další části práce budou popsány základy teorie logistiky, vysvětleny důležité pojmy, 

definovány cíle, strategie a základní principy logistiky. V návaznosti na tyto poznatky bude 

také objasněna teorie zásob (klasifikace zásob a s nimi spojené náklady). Závěr teoretické 

části bude věnován průchodu zakázky podnikem z hlediska péče o zákazníka, logistických 

informačních systémů, řízení zásob, řízení toku materiálu, dopravy, skladování, manipulace 

s materiálem a balení zboží. 

 V praktické části diplomové práce bude podrobněji popsán proces průchodu zakázky 

podnikem se zaměřením na popis jednotlivých částí tohoto procesu z hlediska úseků, kterými 

zakázka prochází.  

 Cílem práce je, na základě teoreticky získaných poznatků průchodu zakázky podnikem 

a po seznámení se se skutečným procesem průchodu zakázky ve společnosti MSA, a.s., 

optimalizovat průchod zakázky. V této kapitole budou uvedeny zjištěné nedostatky včetně 

navržených opatření ke zlepšení průchodu zakázky podnikem. Dále bude stanovena průběžná 

doba výroby vybraného sortimentu armatur.  

 V závěru práce bude provedeno zhodnocení, zda se podařil naplnit stanovený cíl této 

práce. 
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2 PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI MSA, a.s. 

 Součástí této kapitoly bude seznámení se společnosti MSA, a.s., jednoho z předních 

výrobců průmyslových armatur. Konkrétně bude uvedena základní charakteristika společnosti 

její historie a přehled nabízených výrobků.  

2.1  Charakteristika společnosti 

 Společnost MSA, a.s. se zabývá výrobou průmyslových armatur a patří mezi přední 

evropské výrobce. Úspěšnost této společnosti je dána dlouholetou tradicí ve výrobě armatur, 

zkušeností pracovníků a úsilím rozšiřovat výrobu o stále nové produkty. Armatury společnosti 

MSA, a.s. mají využití jak na domácím trhu, tak na trzích zahraničních, kde je podíl vývozu 

mezi 80 až 90 %. 

 Široký sortiment průmyslových armatur je konstruován pro běžné, ale i pro extrémní 

pracovní podmínky, které jsou charakteristické pro systémy zabezpečující dodávky vody, 

tepla, dále pro jadernou energetiku, pro strojírenství, chemický průmysl či přepravu a 

zpracování ropy a plynu. 

 Průmyslové armatury společnosti MSA, a.s. nacházejí své uplatnění po celém světě. 

Díky vysoké spolehlivosti se mohou aplikovat v extrémních podmínkách, například na poušti 

či v tajze a garantují bezproblémový provoz s minimálními požadavky na údržbu po řadu let. 

[7]  

 Společnost MSA, a.s. je světovým vývozcem do těchto zemí: 

 

 Ázerbájdžán 

 Bangladéš 

 Belgie 

 Britské Panenské 

ostrovy 

 Bulharsko 

 Čína 

 Egypt 

 Estonsko 

 Finsko 

 Francie 

 Indie 

 Indonésie 

 Island 

 Itálie 

 Jižní Korea 

 Kypr 

 Litva 

 Lotyšsko 

 Lucembursko 

 Maďarsko 

 Německo 

 Nizozemí 

 Norsko 

 Pákistán 

 Polsko 

 Rakousko 

 Rumunsko 

 Rusko 

 Řecko 

 Saudská Arábie 

 Singapur 

 Slovensko 

 Spojené arabské 

emiráty 

 Srbsko a Černá Hora 

 Švédsko 

 Švýcarsko 

 Turecko 

 Ukrajina 

 USA 

 Velká Británie
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2.2  Historie společnosti 

 Počátky výroby armatur se v Moravskoslezském kraji datují do roku 1885. Tehdy 

podnikatelé J. Dango a O. Dienenthal odkoupili pozemky, na kterých zamýšleli vybudovat 

pobočku německé společnosti SIEGENN zabývající se výrobou armatur již od roku 1865. 

V dubnu roku 1886 oba podnikatelé zaregistrovali u Krajského soudu v Ostravě společnost 

s názvem DANGO-DIENENTHAL, která vyráběla průmyslové armatury. Současně s tím 

byla v roce 1890 na místě dnešního podniku MSA, a.s. vystavěna a zprovozněna stolařská 

dílna a pila pod záštitou místního podnikatele Jana Holuschy.  

 V následujících letech dochází k vybudování kovárny a slévárny (1910), zámečnické 

dílny a rozšíření slévárny (1915). V roce 1920 dochází také k výstavbě strojírny a zahájení 

výroby parních čerpadel, vrtacích kladiv, důlních čerpadel a dalšího vybavení pro důlní 

průmysl. V roce 1923 se společnost transformuje na Holuschovu železářskou a dřevařskou 

společnost, a.s. Dolní Benešov a výroba je rozšířena o radiátory, kotle a kamna. Zároveň byla 

ukončena činnost zpracování dřeva v souvislosti s požárem pily. 

 Počátkem 2. světové války se výrobní program společnosti podřizuje požadavkům 

válečné výroby a vyrábí díly pro ponorky a letecké bomby. Po 2. světové válce je podnik 

znárodněn a přejmenován na Moravskoslezskou armaturku, národní podnik. Současně s tím 

byla vybudována nová strojírenská a administrativní budova, a také další objekty. 

 V 50. letech minulého století byla uvedena do provozu nová lakovna a expedice se 

skladem hotových výrobků a zřízena vlastní chemická laboratoř. Klíčový byl také rok 1975, 

kdy společnost začala vyrábět armatury pro atomové elektrárny. O čtyři roky později (1979) 

se národní podnik stává součástí koncernu SIGMA Olomouc. V roce 1983 je zahájena výroba 

průmyslových čerpadel. 

 Zlomovým se pro společnost stává rok 1992, kdy dochází k privatizaci, tím i vzniku 

MSA, a.s. Dolní Benešov. Společnost se začíná soustřeďovat na výrobu armatur dle norem 

API, kulových kohoutů a dochází k rozvoji výroby armatur pro jadernou energetiku. V roce 

2000 dochází k ukončení prodeje čerpadel a společnost se specializuje na výrobu 

průmyslových armatur. V roce 2006 se mění akcionářská struktura a jediným vlastníkem 

společnosti se stává skupina ČTPZ (Válcovna trub Čeljabinsk). [7] 
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2.3 Přehled nabízených výrobků  

 Výrobní program se skládá především z následujících produktů [7]: 

 

 K 83 TW – celosvařovaný kohout v kovaném provedení 

- voda, plyn, ropa, kyselá pracovní látka 

- připojení přírubové nebo přivařovací 

- rozsah pracovních teplot od -60 °C do +200 °C 

- CLASS 150 – 1500, NPS 2" – 56" 

 K 83 TB – šroubovaný kulový kohout v kovaném provedení 

            - voda, plyn, ropa, kyselá pracovní látka 

            - připojení přírubové nebo přivařovací 

 - rozsah pracovních teplot od -60 °C do +200 °C 

 - CLASS 150 - 2500, NPS 2" - 56" 

 K 88 - kulový kohout kryogenní 

- zkapalněná plynná média 

- připojení přírubové nebo přivařovací 

- rozsah pracovních teplot od -30 °C do -196 °C 

- CLASS 150 - 900, NPS 2" - 30" 

 K 89 - kulový kohout kov-kov 

- média s vysokými teplotami a abrazivní média 

- připojení přírubové nebo přivařovací 

- rozsah pracovních teplot od -29 °C do +550 °C 

- CLASS 150 - 600, NPS 2" - 20" 

 C 09.2 - šoupátko kryogenní 

- zkapalněné plyny a zkapalněný LNG 

- připojení přírubové nebo přivařovací 

- rozsah pracovních teplot od -196 °C do +538 °C 

- CLASS 150 - 1500, NPS 2" - 12" 

 C 09.2 - šoupátko v litém provedení 

- voda, sytá pára, vzduch, olej, surová ropa a její produkty, neagresivní kapaliny 

- připojení přírubové nebo přivařovací 

- rozsah pracovních teplot od -60 °C do +650 °C 

- CLASS 150 - 1500, NPS 2" - 56" 
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 S 38 - šoupátko v litém provedení 

- voda, pára, vzduch, plyn, ropa a ropné produkty, neagresivní kapaliny 

- připojení přírubové nebo přivařovací 

- rozsah pracovních teplot od -60 °C do +550 °C 

- PN 16 - 100, DN 50 – 1000 

 S 42 - šoupátko vysokotlaké se samotěsnícím víkem 

- voda, pára, vzduch, neagresivní kapaliny 

- připojení přírubové nebo přivařovací 

- rozsah pracovních teplot od -20 °C do +575 °C 

- PN 160 - 400, DN 65/50 - 400/300 

 S 85.1 - šoupátko deskové v litém provedení 

- ropa a ropné produkty 

- připojení přírubové nebo přivařovací 

- rozsah pracovních teplot od -60 °C do +50 °C 

- PN 16 - 160, DN 300 – 1200 

 S 85.2 - šoupátko deskové v celosvařovaném provedení 

- ropa a ropné produkty 

- připojení přírubové nebo přivařovací 

- rozsah pracovních teplot od -60 °C do +80 °C 

- CLASS 150 - 300, NPS 12" - 48" 

 C 09 - zpětná klapka v litém provedení 

- voda, pára, olej, surová ropa a její produkty, neagresivní kapaliny 

- připojení přírubové nebo přivařovací 

- rozsah pracovních teplot od -46 °C do +650 °C 

- CLASS 150 - 600, NPS 2" - 24" 

 C 09.4 - zpětná klapka dle API 6D v litém provedení 

- voda, pára, olej, surová ropa a její produkty, neagresivní kapaliny 

- připojení přírubové 

- rozsah pracovních teplot od -46 °C do +650 °C 

- CLASS 150 - 1500, NPS 2" - 12" 

 L 10 127 - zpětná klapka v kovaném provedení 

- voda, pára, vzduch, neagresivní kapaliny 

- připojení přivařovací 

- rozsah pracovních teplot od -20 °C do +575 °C 

- PN 160 - 400, DN 65/50 - 300/225 
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 C 09.1 - ventil v litém provedení 

- voda, sytá pára, olej, surová ropa a její produkty, neagresivní kapaliny 

- připojení přírubové nebo přivařovací 

- rozsah pracovních teplot od -60 °C do +650 °C 

- CLASS 150 - 600, NPS 2" - 14" 

 A 00 - šoupátko uzavírací s ručním pohonem 

- voda, pára, vzduch, plyn, olej, neagresivní kapaliny 

- připojení přivařovací 

- rozsah pracovních teplot do + 350 °C 

- pracovní tlak do 20,0 MPa 

- DN 50 - 800 

 A 01 - šoupátko uzavírací rychločinné s elektropohonem 

- voda, pára, vzduch, plyn, olej, neagresivní kapaliny 

- připojení přivařovací 

- rozsah pracovních teplot do + 350 °C 

- pracovní tlak do 20,0 MPa 

- DN 50 - 300 

 A 01 - šoupátko uzavírací rychločinné s pneupohonem 

- voda, pára, vzduch, plyn, olej, neagresivní kapaliny 

- připojení přivařovací 

- rozsah pracovních teplot do +300 °C 

- pracovní tlak do 20,0 MPa 

- DN 100 - 600 

 A 10, 11 - ventil vlnovcový uzavírací nebo regulační 

- voda, pára, vzduch, plyn, olej, neagresivní kapaliny 

- připojení přivařovací 

- rozsah pracovních teplot do + 350 °C 

- pracovní tlak do 20,0 MPa 

- DN 50 - 150 

 A 41 - zpětná klapka bezrázová 

- voda, pára, vzduch, plyn, olej, plyn, neagresivní kapaliny 

- připojení přivařovací 

- rozsah pracovních teplot do + 350 °C 

- pracovní tlak do 20,0 MPa 

- DN 50 - 800 
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 A 42 - zpětná klapka s dálkovým ukazatelem polohy 

- voda, pára, vzduch, plyn, olej, plyn, neagresivní kapaliny 

- připojení přivařovací 

- rozsah pracovních teplot do + 350 °C 

- pracovní tlak do 20,0 MPa 

- DN 100 - 600 

 C 23 - zpětná klapka klasické konstrukce 

- voda, pára, vzduch, plyn, olej, plyn, neagresivní kapaliny 

- připojení přivařovací 

- rozsah pracovních teplot do + 350 °C 

- pracovní tlak do 20,0 MPa 

- DN 50 - 600 

 A 44 - zpětná klapka se samotěsnícím víkem 

- voda, pára, vzduch, plyn, olej, plyn, neagresivní kapaliny 

- připojení přivařovací 

- rozsah pracovních teplot do + 350 °C 

- pracovní tlak do 20,0 MPa 

- DN 100 - 300 

 A 49 - regulační klapka motýlková 

- voda, neagresivní kapaliny 

- připojení přivařovací 

- rozsah pracovních teplot do + 300 °C 

- pracovní tlak do 11,0 MPa 

- DN 800 
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3 ZÁKLADY TEORIE LOGISTIKY 

 V současné době je logistika důležitou součástí řízení podniku, podobně jako oblasti 

marketingu, jakosti, lidských zdrojů a dalších. Pro úspěšné zavedení logistiky do praxe je 

nezbytné znát její teoretické základy. Za tímto účelem bude v následujících kapitolách 

vysvětlen pojem logistiky, její vznik a vývoj, cíle a strategie i její základní principy.  

  

3.1 Vymezení pojmu logistika 

 Vymezení pojmu logistika není jednoduché – co publikace či autor, to jiná definice. 

Původní význam slova logistika je spojen spíše s oborem matematiky. Význam slovu 

logistika, tak jak ho chápeme dnes, byl však dán až v 19. století, v souvislosti s vojenským 

tažením Napoleona napříč Evropou. 

 První výstižná definice logistiky vznikla pravděpodobně v 60. letech minulého století 

v USA: „Logistika je proces plánování, realizace a kontroly účinného nákladově úspěšného 

toku a skladování surovin, zásob ve výrobě, hotových výrobků a příslušných informací 

z místa vzniku do místa spotřeby. Tyto činnosti mohou, ale nemusí zahrnovat služby 

zákazníkům, předvídání poptávky, distribuci informací, kontrolu zásob, manipulaci 

s materiálem, balení, manipulaci s vráceným zboží, dopravu, přepravu, skladování a prodej.“ 

[1, 10] 

 V následujících letech se celá řada autorů zabývala definicí pojmu logistika, která 

může být definována takto: 

a) „Logistika je soubor všech činností, sloužících k poskytování potřebného množství 

prostředků s nejmenšími náklady tam a tehdy, kde je po nich poptávka. Zabývá se 

všemi operacemi určujícími pohyb zboží (alokace výroby a skladů, zásob, řízení 

pohybu ve výrobě, balení, skladování, dodávání odběratelům).“ [3] 

 

b) „Logistika je technika řízení fyzického pohybu zboží na synchronizované bázi.“ 

[18] 

 

c) “Logistika je věda o koordinaci aktivních a pasivních prvků podniku, směřující 

k nejnižším nákladům v čase, ke zlepšení flexibility a přizpůsobivosti podniku na 

měnící se obecné hospodářské podmínky a měnící se trh.“ [8] 

 



  

9 

 

d) “Logistika je časově vztažené umísťování zdrojů nebo, jinými slovy, logistika 

uvádí do vztahů zboží, lidi, výrobní kapacity a informace, aby byly na správném 

místě, ve správném čase, ve správném množství, ve správné kvalitě a za správnou 

cenu.“ [14] 

 

 Nejpopulárnější definicí logistiky (logistického řízení) je definice označována jako 7S 

– dodání správného výrobku, ve správném množství, ve správném čase, ve správné kvalitě, na 

správné místo, ke správnému zákazníkovi a za správné náklady. 

 

3.2 Vznik a vývoj logistiky 

 Stejně jako není zcela jednoduché přesně vysvětlit pojem logistika tak, aby výstižně 

definoval její veškeré aspekty, tak není jednoduché časově stanovit, v jaké době logistika 

vznikla. První stopy logistiky můžeme jistě nalézt v nejranějších formách obchodu vůbec. 

 Některé zdroje uvádějí, že původ logistiky je spojen se stavbou pyramid 

ve starověkém Egyptě, avšak první prokazatelné využití logistiky bylo ve vojenské sféře 

a k válečným účelům – tyto základy byly položeny v první polovině 19. století generálem A. 

H. Jominim, tehdy ve vztahu k zajištění ubytování pro vojáky a určení jejich přesunu podle 

lokálních podmínek. 

 Od této doby je logistika chápána jako věda vztahující se k pohybu, zásobování a 

ubytování vojsk – vojenská logistika. 

 Dle definice NATO rozumíme logistikou vývoj, konstrukci, skladování, přepravu a 

překládku vojenské techniky a materiálu, dále údržbu a opravy vojenské techniky, zřizování, 

provoz a rušení vojenských zařízení a přepravu vojáků či pomocného personálu. 

 Výraznějšího využití logistiky k účinnému řešení problematiky zásob a jejich dopravy 

v civilním sektoru došlo po druhé světové válce jako výsledek přípravy a realizace operací 

spojeneckých vojsk na západní frontě, kdy bylo zapotřebí účinně zásobovat postupující vojska 

materiálem, a to i na velké vzdálenosti. Vznikla tzv. hospodářská logistika s řadou dílčích 

aplikací, např. podniková logistika. [2, 17] 
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3.3 Cíle a strategie logistiky 

 Na základě analýzy podniku a jeho okolí stanovuje vrcholový management podniku 

jeho vize (poslání a cíle podniku), na jejichž základě se stanovuje strategie podniku. 

 Jednou z nejdůležitějších součástí naplňování cílů podniku, jeho strategie a tím i jeho 

vize je zvyšování produktivity, ať už produktivity zdrojů, kapitálu nebo lidí. Faktorů, které 

ovlivňují produktivitu, je celá řada. Některé jsou méně významné (např. stáří podniku, 

umístění podniku z hlediska geografie atd.), jiné jsou podstatné (např. inovace technologií, 

snižování zásob, zvyšování kvality, logistika atd.). [17] 

  

 Jednou z významných cest zvyšování produktivity je i oblast logistiky, jejímž cílem je: 

 optimalizace toku materiálu – bez přerušování, bez čekání, bez prostojů, plynule, 

 zvyšování spolehlivosti zařízení a vybavení podniku a minimalizace času potřebného 

k jeho seřizování nebo opravě, 

 optimalizace pracovního cyklu strojů, snižování zásob, 

 racionalizace umístění zařízení a vybavení podniku, 

 optimalizace manipulace s materiálem, 

 synchronizace navazujících činností. 

  

 Na základě výše uvedeného, lze říci, že zvyšovat produktivitu je možné pouze 

stanovením správné strategie podniku, do jehož rámce spadá také oblast strategie logistiky 

podniku a logistických cílů. 

 Logistické cíle můžeme rozdělit na vnější a vnitřní. Prioritním vnějším cílem je 

uspokojit potřeby zákazníků (nabídka logistických služeb). K naplnění vnějších cílů musí být 

splněny cíle vnitřní, které směřují k minimalizaci logistických nákladů. [15, 16]  

 

 Mezi faktory, které ovlivňují naplňování vnějších cílů, řadíme: 

 dobu dodání – čas, který uplyne od objednání zboží zákazníkem až po předání zboží 

zákazníkovi, 

 záruku dodávky – pravděpodobnost, s jakou bude doba dodání dodržena, 

 flexibilitu dodávky – schopnost reakce podniku na požadavky a přání zákazníka (např. 

změna parametrů objednávky), 

 kvalitu dodávky – dodržení přesnosti dodávky z hlediska způsobu, množství, 

celistvosti a stavu dodávky. 
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 Mezi faktory, které ovlivňují logistické náklady, a tím i vnitřní cíle, řadíme: 

 plánování a kontrolu toku materiálu, 

 zásobování – skladovací kapacity, příjem, skladování, expedice zásob, pojištění, 

znehodnocení, ztráty zásob, 

 dopravu – vnitropodniková nebo mimopodniková doprava, 

 manipulaci – balení a manipulační operace. 

 

3.4 Základní principy logistiky 

 Při snaze zlepšovat logistický systém podniku či naplňovat logistické cíle podniku 

musí být aplikovány především dva základní principy logistického řízení – systémový přístup 

a koncepce celkových nákladů. 

 Princip systémového přístupu vyjadřuje, že na logistiku je třeba nahlížet jako na 

systém, který se skládá z jednotlivých prvků, mezi kterými je určitá vazba. Změna jednoho 

prvku vyvolá změny i u dalších prvků, a tedy i v celém systému. Z uvedeného vyplývá, že na 

logistiku je třeba nahlížet jako na systém, kde změna jednoho prvku může určitým způsobem 

změnit celý systém. Je zapotřebí tedy optimalizovat logistické procesy jako celek, nikoli 

pouze jednotlivé části.  

 Z prvního principu systémového přístupu vyplývá i další základní princip, tj. princip 

koncepce celkových nákladů. Logistické náklady tedy musíme brát v úvahu jako celek, neboť 

i pozitivní změna jedné části může vést k negativní změně jiné části. [6, 12] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

12 

 

4 ZÁSOBY 

 Zásoby představují pro každý podnik důležitou investici. Pokud zásoby nenacházejí 

v podniku uplatnění (není po nich vytvářena poptávka), jsou zbytečně vynakládány 

prostředky, především hmotné a finanční, ale také lidské. Na druhou stranu, pokud zásoby 

nejsou k dispozici v okamžiku, kdy je jich zapotřebí pro splnění objednávky zákazníka, může 

tato situace vést ke ztrátě zakázky, potažmo ke ztrátě zákazníka, a tím i dobrého jména 

podniku. Proto je důležité, aby podnik správně a efektivně hospodařil se zásobami, tj. aby je 

správně řídil. [11] 

4.1 Důvody vzniku a udržování zásob 

 V rámci podniku existuje hned několik důvodů, proč by podnik měl zásoby udržovat: 

 větší množství = větší výhody, 

 vyrovnání poptávky a nabídky, 

 specializace výroby, 

 ochrana před neočekávatelnými výkyvy v rámci poptávky, 

 rezerva při výpadku distribuce požadovaného zboží (zásob) ze strany dodavatele. 

  

 Nákup zásob ve větším množství, představuje pro podnik možnost úspor z hlediska 

nákupních cen. Dále dochází z pravidla ke snížení celkových nákladů na dopravu a stejně tak 

klesá administrativní náročnost. 

 Další výhodou je možnost realizace velkých sérií, kdy se minimálně mění výrobní 

linky, čímž se zvyšují výrobní kapacity a na druhou stranu snižují výrobní náklady. Naopak 

výroba v malých sériích vede ke zvýšení nákladů na změny výrobních linek, čímž lze také 

snížit množství zásob, které musí mít podnik na skladě. K tomu je zapotřebí přičíst i menší 

efektivnost při nabíhání výrobní linky po její změně, vzhledem k nutnosti seřizování strojů a 

zařízení.  

 Vyrovnávání nabídky a poptávky je pro každý podnik další významný důvod, 

proč udržovat zásoby. Pokud by měl podnik přizpůsobovat výrobní kapacitu podle poptávky, 

docházelo by ke zvyšování výrobních nákladů. Pro podnik je tedy daleko výhodnější udržovat 

v průběhu celého roku určitou (relativně neměnnou) úroveň výroby, což sice může v určitém 

období vést k nárůstu zásob, ale celkové náklady jsou nižší. Může také nastat situace, kdy 

poptávka po určitém výrobku je relativně stabilní po celý rok, ale zdroje (suroviny) pro 

výrobu takového výrobku jsou dostupné pouze v určitém období.  



  

13 

 

 Specializace výroby umožňuje podniku vyrábět velké série, což vede ke snižování 

výrobních nákladů  

 Udržování zásob představuje pro podnik také možnost ochrany před neočekávatelnými 

situacemi, např. prudké navýšení poptávky po výrobku nebo snížení nabídky surovin. Stejně 

tak mohou být zásoby udržovány z důvodu obavy nárůstu cen. 

 Zásoby ve výrobním procesu se také udržují proto, aby se zabránilo výpadkům výroby 

a zachovala se její plynulost. Výrobní operace v podniku mohou probíhat různým tempem, 

což by při neexistenci zásob vedlo k prostojům ve výrobním procesu. Pro úspěšnost výroby je 

nesmírně důležité správné plánování zásob. Nedostatek zásob ve formě surovin může vést 

k výpadku výroby. Nadměrné zásoby výrobků pak zvyšují náklady a snižují rentabilitu 

podniku. Z tohoto pohledu je důležitá spolupráce mezi jednotlivými dodavateli a dopravci 

z hlediska zvýšení spolehlivosti dodávek. 

 Zásoby fungují také jako určitý nárazník (tlumič) mezi jednotlivými články 

dodavatelsko-odběratelského řetězce, tedy od dodavatele přes výrobní podnik, odběratele až 

po konečného spotřebitele. 

 

4.2 Klasifikace zásob 

 Zásoby lze klasifikovat podle:  

 stupně zpracování, 

 funkce, 

 množství (hladiny). 

4.2.1 Zásoby podle stupně zpracování 

 Zásoby podle stupně zpracování dělíme na: 

 výrobní zásoby – suroviny, paliva, polotovary, obaly (vstupují přímo do výroby), 

 zásoby rozpracovaných výrobků – polotovary vlastních výrobků a nedokončené 

výrobky (zásoby, které prošly výrobou a čekají na další zpracování), 

 zásoby hotových výrobků – dokončené výrobky, 

 zásoby zboží – zásoby, které neprošly výrobním procesem (nakoupeny za účelem 

dalšího prodeje). 
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4.2.2 Zásoby podle funkce 

 Zásoby podle funkce dělíme na: 

 rozpojovací zásoby – vznikají v důsledku rozpojení materiálového toku v rámci 

dodavatelsko-odběratelských vztahů, dále dělíme na: 

o běžné zásoby – tzv. obratové nebo cyklické zásoby – množství zásob, které je 

potřebné pro pokrytí spotřeby zásob mezi jejími dvěma dodávkami 

v podmínkách jistoty (schopnost předpovědět poptávku a čas potřebný pro 

doplnění zásob), 

o zásoby na cestě – zásoby, které jsou dopravovány z jedné lokality do druhé, 

jsou součástí běžných zásob, ale nejsou v daný okamžik dostupné z pohledu 

prodeje nebo dodávky,  

o pojistné nebo vyrovnávací zásoby – slouží k vyrovnání nejistot v poptávce 

nebo v době potřebné pro doplnění zásob,  

 zásoby v logistickém kanále – logistický kanál je cesta mezi jednotlivými články 

logistického řetězce, patří zde zásoby rozpracovanosti (suroviny, polotovary) a zásoby 

na cestě (tzv. dopravní zásoby), 

 strategické zásoby – vytváří se z důvodu nepředvídatelných událostí, např. přírodní 

katastrofy, živelní pohromy atd., 

 spekulativní zásoby – vytváří se za účelem finančního zvýhodnění, 

 technologické zásoby – čekají na další zpracování nebo expedici za účelem nabytí 

požadovaných vlastností, 

 zásoby bez funkce – zásoby neprodejné nebo nevyužitelné (mrtvé zásoby). 

4.2.3 Zásoby podle množství (hladiny) 

 Zásoby podle množství dělíme na: 

 maximální zásoby – vznikají v době dodání nových zásob, 

 minimální zásoby – vznikají těsně před dodáním nových zásob, při poklesu zásob pod 

minimální zásobu dochází k přerušení materiálového toku, v řadě případů se 

minimální zásoba rovná pojistné zásobě, 

 pojistné zásoby – vytváří se z důvodu mimořádných událostí, cílem je vyrovnat 

výpadek mezi jednotlivými dodávkami zásob, 

 objednací zásoby – tzv. signální – výše zásob, kdy je zapotřebí objednat další zásoby 

tak, aby dodávka přišla v době, kdy zásoby klesnou nejvýše na hladinu pojistné 

zásoby, 
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 okamžité zásoby – dělí se na fyzické zásoby (okamžitá velikost jednotlivých druhů 

zásob) a dispoziční zásoby (fyzická zásoba zmenšená o velikost požadavku na výdej, 

které nebyly doposud fyzicky realizovány, a zvětšená o zásoby, které nebyly 

dodavatelem dodány), 

 průměrné zásoby – jsou aritmetickým průměrem velikosti denní zásoby za určité 

období, jsou rovny součtu běžné zásoby a pojistné zásoby. 

 

4.3 Náklady spojené se zásobami 

 

Obr. 1 – Normativní model metodologie nákladů na udržování zásob [10] 

 

 Cílem logistiky je mimo jiné minimalizace celkových nákladů při současném dosažení 

určité úrovně servisu pro zákazníka. Přitom platí, že celkové náklady jsou dány jako součet 

nákladů na přepravu, skladovacích nákladů, nákladů na vyřizování objednávek, informační 

systémy a náklady na udržování zásob. 

 Obecně platí, že náklady na udržování zásob jsou nepřímo úměrné jiným logistickým 

nákladům, především přepravě.  

 Náklady na udržování zásob souvisí s množstvím zásob na skladě a sestávají z celé 

řady nákladových položek. Současně jsou jedněmi z největších nákladů logistiky vůbec.  

 Náklady na udržování zásob jsou náklady, které se mění s množstvím zásob. Lze je 

rozdělit do následujících 4 skupin: 
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 náklady kapitálu vázaného v zásobách, 

 náklady na služby: 

o pojištění, 

o daně, 

 náklady na skladovací prostory: 

o sklady v rámci výrobního závodu, 

o veřejné sklady, 

o nájemní sklady, 

o sklady vlastněné podnikem, 

 náklady rizika znehodnocení zásob: 

o morální opotřebení (stáří), 

o poškození, 

o krádeže nebo ztráty, 

o přeprava zásob. 

 

 Prvním typem nákladů na udržování zásob jsou náklady kapitálu vázaného v 

zásobách. Peněžní prostředky, které má podnik vázány v zásobách, by mohl použít pro jiné 

investice, proto je důležité, aby vedení podniku správně určilo, kolik peněžních prostředků 

vloží do zásob, a jaká tedy bude výnosnost vložených prostředků. 

 V praxi se takováto výnosnost vložených prostředků stanovuje podle předpokládané 

úrovně rizika. Každý investiční projekt se zařadí do určité kategorie rizika – malé, střední, 

vysoké. Investiční projekty s vysokou mírou rizika (např. nový výrobek nebo technologie), 

předpokládají 25% návratnosti investic, se střední mírou rizika okolo 18% návratnosti investic 

a u investičních projektů s nízkým odhadem rizika pouze 10% návratnosti vložených investic 

(např. vlastní autodoprava nebo zásoby osvědčených výrobků). 

 Náklady na služby se skládají z daní a pojištění. Sazby daně jsou závislé na místě 

(státu), kde jsou zásoby skladovány, a pohybují se od 0 až do cca 20% z hodnoty zásob. 

Obecně také platí, že výše daní je přímo úměrná hladině zásob. Náklady na pojištění zásob 

nemusí odpovídat výši hladiny zásob, jelikož se pojištění sjednává na určitou hodnotu zásob a 

po určitou dobu. Pojistná smlouva se pravidelně přezkoumává, čímž se i výše pojistného 

může měnit. Výše pojistného také závisí na charakteru skladu, jeho stáří a zabezpečení 

chráněné hodnoty. 
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 Náklady na skladování v rámci závodu jsou většinou stabilní (neměnné). Dochází-li 

k jejich změně, pak nesouvisí přímo se změnou množství zásob, které jsou skladovány, 

ale s tokem materiálu v rámci výrobního procesu. 

 Náklady na veřejné sklady jsou založeny na tzv. manipulačních poplatcích (množství 

zásob, které se přesunují do skladu a ze skladu) a na skladovacích poplatcích (množství zásob, 

které jsou skladovány). Náklady na veřejné sklady mohou mít podstatný vliv na poskytování 

potřebného zákaznického servisu a snižování přepravních nákladů. 

 Náklady na nájemní sklady jsou většinou stanoveny na základě uzavřené nájemní 

smlouvy, kde jsou stanoveny podmínky skladování z hlediska ceny za pronájem skladovacích 

prostor a doby pronájmu.  

 Náklady na vlastní sklady jsou náklady, které souvisí s provozem vlastních skladů, 

tj. skladů, které vlastní samotný podnik.  

 Náklady na morální opotřebení zásob jsou takové náklady, kdy musí podnik staré 

zásoby prodat se ztrátou, jelikož nejsou za běžnou cenu prodejné. Náklady morálního 

opotřebení jsou vyjádřeny jako rozdíl mezi původními náklady na výrobu/nákup výrobků a 

jeho zachráněnou hodnotou (původní prodejní cena a snížená prodejní cena). 

 Náklady na poškození zásob souvisí s poškozením zásob při jejich manipulaci a 

přepravě.  

 Náklady krádeží a ztrát jsou pro každý podnik velkým problémem. Krádeže zboží je 

velmi těžké kontrolovat a v řadě případů se týkají nejen zákazníků, ale i zaměstnanců. Tyto 

náklady mohou také zahrnovat ztráty, ke kterým dochází z důvodu špatné expedice 

(nesprávné množství nebo druh zboží), nebo špatného vedení záznamů. U některých typů 

produktů (např. sypké hmoty), může docházet k ztrátám na váze (sesychávání, vysypávání, 

atd.). 

 Náklady na přemísťování zásob souvisí s přepravou zásob z jednoho místa do 

druhého. Přemísťování zásob se především využívá z důvodu snahy předcházet morálnímu 

opotřebení. Typickým příkladem je převoz zboží z místa, kde se špatně prodává, do místa, 

kde se prodává lépe. [11, 13] 
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5 TEORIE PRŮCHODU ZAKÁZKY PODNIKEM 

5.1 Péče o zákazníka 

 První z důležitých částí logistiky je oblast péče o zákazníka, tzv. zákaznický servis. 

Zákaznický servis lze definovat jako veškeré činnosti, ke kterým dochází mezi odběratelem, 

dodavatelem a třetí osobou. Výsledkem je vznik určité přidané hodnoty k výrobku nebo 

službě, které jsou předmětem obchodu. 

 Důležité je, aby si podnik udržel své stávající zákazníky, ale také, aby získával 

zákazníky nové. Získání nového zákazníka je ve většině případů nákladnější než udržení 

zákazníka stávajícího, a proto je důležité poskytnout zákazníkovi rozsah a úroveň servisu, 

který požaduje, a to nákladově efektivním způsobem, tedy správně a hned napoprvé. 

 Ve většině podniků se můžeme setkat s jedním ze tří přístupů z hlediska péče o 

zákazníka. Prvním přístupem je nutnost řízení péče o zákazníka (např. vyřizování 

objednávek, reklamace apod.). Druhým přístupem je měření výkonnosti zákaznického 

servisu (např. měření jednotlivých výkonnostních parametrů). Třetí přístup je komplexní, kdy 

je zákaznický servis součástí strategie podniku. 

 Zákaznický servis se skládá ze tří složek: před prodejem, při prodeji a po prodeji. 

Předprodejní složky jsou spojeny s politikou nebo strategií podniku v oblasti servisu a musí 

být stanoveny ještě před tím, než dojde k implementaci a výkonu činností v oblasti 

zákaznického servisu. Mezi předprodejní složky patří:   

 stanovení politiky v oblasti zákaznického servisu (definování standardů a 

stanovení měřítek pro sledování a vyhodnocování zákaznického servisu), 

 předání politiky zákazníkům, 

 stanovení organizační struktury (zajištění možnosti spojení zákazníka 

s odpovědným zaměstnancem podniku za účelem zvýšení efektivity zákaznického 

servisu), 

 pružnost systému (stanovení plánů pro případ mimořádných událostí ve snaze 

zajistit možnost pružné reakce, např.: stávky zaměstnanců, živelní pohromy, 

nedostatek vstupních materiálů apod.), 

 zajištění manažerských služeb (např. bezplatné nebo placené služby ve formě 

seminářů, osobních konzultací, manuálů, příruček apod.). [9] 
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 Prodejní složky zákaznického servisu souvisí se samotným prodejem výrobků nebo 

služeb zákazníkovi. Patří zde:  

 dostupnost výrobků nebo služeb, 

 informace o stavu objednávky (např. dostupnost výrobků nebo služeb, fáze 

objednávky, předpokládaný termín dodání, stav nevyřízených objednávek), 

 rovnoměrnost cyklu objednávky (podání objednávky, zadání objednávky do 

systému, vyřízení objednávky, kompletace a balení zboží pro expedici, přeprava a 

dodání), 

 speciální požadavky zákazníka (stanovení typu speciálních objednávek, které 

budou řešeny podnikem i přes vícenáklady a které nikoli), 

 redistribuce (přesun výrobků mezi jednotlivými distribučními středisky s cílem 

předcházet vyčerpání zásob), 

 jednoduchost objednávání (přehlednost objednávkových formulářů, jednotné 

obchodní nebo dodací podmínky), 

 substituce výrobků nebo služeb (možnost nabídnout zákazníkovi náhradu za 

nedostupné poptávané výrobky nebo služby). 

 

 Poprodejní složky zajišťují podporu výrobků nebo služeb po prodeji zákazníkovi. 

Mezi poprodejní složky řadíme: 

 montáž, servis, záruka,  

 statistika prodeje (sledování, který výrobek nebo služba byly prodány konkrétnímu 

zákazníkovi), 

 stížnosti zákazníků, reklamace (stanovení postupů pro řešení stížností zákazníků, 

reklamací a případného vrácení zboží), 

 náhrada výrobků a služeb. 
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5.2 Logistické informační systémy 

 Výpočetní a informační technologie hrají v logistice stále větší roli. Jedná se o klíčový 

faktor, který má vliv na růst a rozvoj logistiky. Základem každého logistického systému je 

oblast vyřizování objednávek. Ta je prvotním impulsem, který uvede logistický systém do 

pohybu. Je proto žádoucí zajistit rychlý a kvalitní tok informací logistickým systémem.  

 Důležitou roli hraje tzv. cyklus zákaznické objednávky, to je cyklus od samotného 

podání objednávky zákazníkem až po dodání výrobků a služeb zákazníkovi. Ke zkrácení 

cyklu objednávky napomáhají tzv. progresivní systémy vyřizování objednávek. 

 Progresivní systém vyřizování objednávek funguje tím způsobem, že zákazník předá 

informace o objednávce zaměstnanci podniku (např. obchodnímu zástupci), který 

v informačním systému vytvoří objednávku pro konkrétního zákazníka. 

 Nástavbou progresivního systému objednávání je tzv. telemarketing neboli prodej po 

telefonu, který umožňuje udržovat kontakt podniku se zákazníky. 

 Dalším významným logistickým informačním systémem je EDI (Electronic Data 

Interchange) neboli elektronická výměna dat, která umožňuje komunikaci mezi jednotlivými 

články dodavatelsko-odběratelského řetězce. EDI umožňuje přenášet informace 

prostřednictvím typizovaných formulářů nebo dokumentů s využitím počítačů. Pro správné 

fungování EDI je zapotřebí kompatibilita mezi počítači dodavatele i odběratele (shodná 

definice slov, kódů, symbolů, formátu a způsobu přenosu dat). V praxi existují různé variace 

systému EDI, např. proprietární systémy (tzv. One-to-Many), systémy přidávající hodnotu 

(tzv. Value-Added Networks) a další.  

 Důležité jsou také elektronické pokladní systémy, systémy čárových kódů či 

systémy na podporu rozhodování. 

 

5.3 Řízení zásob 

 Řízením zásob se rozumí veškeré činnosti související s nákupem materiálu, jeho 

skladováním, přepravou, dodáváním do výroby a následným skladováním hotových výrobků.  

 

 V důsledku špatného řízení zásob může docházet k celé řadě negativních jevů, které se 

ve výsledku projeví nespokojeností ze strany zákazníků a jejich případným odlivem. Špatné 

řízení zásob se může projevit např.: [8] 
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 nárůstem počtu nevyřízených objednávek, 

 nárůstem zásob za současné stagnace množství vyřízených objednávek, 

 nárůstem fluktuace zákazníků, 

 nárůstem počtu stornovaných objednávek, 

 nedostatkem skladovacího prostoru, 

 zvyšování stáří skladu (zásob). 

 

 Pro správné a účinné řízení zásob je nezbytné, aby si podnik vytvořil a nastavil určitý 

systém. V současné době je prosazován model tzv. řízení dodavatelského řetězce (Supply 

Chain Management), což je přístup, který do řízení logistiky zahrnuje nejen vlastní podnik a 

jeho jednotlivé části (činnosti), ale i dodavatele a odběratele. 

 

 Samotné řízení dodavatelského řetězce bývá někdy označováno za základní logistický 

systém, který se skládá z jednotlivých (dílčích) subsystémů - logistických technologií. 

Nejčastěji používanými logistickými technologiemi, systémy a metodami jsou např.:  

 Just-In-Time (JIT), 

 Just-In-Time Manufacturing (JITM), 

 Just-In-Case (JIC), 

 Just-In-Sequence (JIS), 

 Kanban, 

 Poka-Yoke, 

 Jidoka, 

 systémy rychlé odezvy (Quick Response), 

 systémy řízení vztahů se zákazníky (Consumer Relationship Management), 

 Cross Docking, 

 elektronická výměna dat (EDI), 

 MRP (Material Requirement Planning),  

 sdružování a rozdružování zásilek (Hub and Spoke), 

 7S, 

 Six Sigma, 

 Senban, 

 5S, 

 diferencované řízení zásob metodou ABC. 
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 Uvedené technologie a systémy se v praxi nevyužívají odděleně, ale v rámci podniku 

dochází k jejich prolínání a užívání současně v reálném čase. Logistické technologie lze 

rozdělit podle několika kritérií a hledisek. Prvním hlediskem je charakteristika systému: [4, 5, 

9, 13] 

 tažné systémy, 

 tlačné systémy, 

 adaptivní systémy. 

 

 Tažné systémy („pull“) jsou systémy založené na proaktivním přístupu, který spočívá 

v tahu produktu logistickým řetězcem, který je způsoben silou poptávky ze strany zákazníka. 

Tato poptávka způsobuje spotřebu skladovaných zásob na skladě. Při poklesu pod stanovenou 

hranici jsou zásoby opět doplněny. 

 Mezi tažné logistické technologie (systémy) patří Just-In-Time (JIT), Just-In-Time 

Manufacturing (JITM), Kanban a další. Řada těchto systémů má svůj původ v Japonsku, kde 

byly vyvinuty především pro automobilový průmysl. Dnes jsou tyto systémy běžně 

uplatňované v celé řadě průmyslových odvětví. Implementace tažných systémů do českého 

(potažmo evropského) prostředí je značně složitá, především s ohledem na rozdílnost kultur a 

pracovních návyků. 

 Tlačné systémy („push“) jsou systémy založené na vytváření zásob, jejichž druhy a 

množství jsou závislé na prognóze poptávky. Tato prognóza spočívá ve vytvoření určitého 

plánu „čerpání“ zásob, který musí být vytvořen s ohledem na pohyb zásob v určitých 

časových intervalech. 

 Do této skupiny patří systémy Just-In-Case (JIC), které jsou založeny na optimalizaci 

dodávek a skladování zásob. Tyto systémy jsou rozšířeny především v Evropě a USA. 

 Alternativním přístupem je kombinace obou výše uvedených systémů, kdy se podle 

konkrétních podmínek využívá buď jeden, či druhý přístup.  

 

 Dalším kritériem, podle kterého je možné tyto technologie rozdělit, je, kterým 

konkrétním článkem dodavatelského řetězce je technologie využívána, tedy v jaké oblasti 

logistiky se daný systém nejlépe uplatní: 

 logistické technologie v zásobování (např. JIT, JIC, Quick Response), 

 logistické systémy ve výrobě (např. JITM, 5S, JIS, Kanban, Seiban), 

 logistické systémy v distribuci (např. Cross Docking, Hub and Spoke). 
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5.4 Řízení toku materiálu 

 Oblast řízení materiálu je nedílnou součástí systému logistického řízení. Zahrnuje 

problematiku řízení surovin, výrobků, balících materiálů a zásob ve výrobě. Oblast řízení 

materiálů má nepřímý vliv na kvalitu zákaznického servisu, a tím i konkurenceschopnost 

podniku na trhu. Při neefektivním řízení toku vstupních materiálů nebude moci podnik 

vyrábět produkty, které zákazník požaduje. Nedostatek potřebných vstupních materiálů může 

vést ke zpomalení výroby, v horším případě i jejímu výpadku, a následně k vyčerpání zásob 

hotových výrobků. Zákazníci pak hledají náhradní výrobky a služby nebo jiného dodavatele.  

 V souvislosti se změnami v ekonomice, kdy určujícím prvkem není strana nabídky 

(výroba), ale strana poptávky (trh), došlo také ke změně v pojetí řízení materiálů. Rozdíly 

mezi starým a novým pojetím vyjadřuje tabulka 1. [2] 

 

Tab. 1 – Řízení oblasti materiálů: staré a nové pojetí [2] 

 

 STARÉ POJETÍ NOVÉ POJETÍ 

TRH 

trh prodávajícího; nízká 

konkurence; vývozní 

omezení 

trh kupujícího; silná 

konkurence; globalizace trhu 

VÝROBKY 

úzký sortiment; dlouhý 

životní cyklus; nízká úroveň 

technologie 

široký sortiment; krátký 

životní cyklus; vysoká 

úroveň technologie 

VÝROBA 

plné vytížení výrobních 

kapacit; malá pružnost; 

dlouhé celkové doby 

dodání/výroby; nízké 

náklady; převyšuje výroba 

vlastními silami (nikoliv 

nákup z externích zdrojů) 

plné vytížení kapacit; vysoká 

pružnost; malé výrobní 

série/nízké objemy výroby; 

nízké náklady; převažuje 

nákup z externích zdrojů 

ÚROVEŇ SERVISU 

vysoká úroveň servisu; 

vysoké stavy zásob; pomalý 

logistický proces; dlouhé 

doby přepravy 

vysoká úroveň servisu; nízké 

stavy zásob; rychlý logistický 

proces; krátké doby přepravy 

INFORMAČNÍ 

TECHNOLOGIE 

ruční zpracování dat; 

papírová administrativa 

elektronické zpracování dat; 

„bezpapírový“ provoz 

PODNIKOVÁ 

STRATEGIE 
orientace na výrobu orientace na trh 
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 Oblast řízení materiálu se skládá ze 4 základních činností:  

 predikce materiálových požadavků, 

 hledání zdrojů a nákup materiálů, 

 doprava materiálů do podniku a jejich zavedení do výroby, 

 monitorování stavu materiálů v podniku. 

 

 Cílem v oblasti řízení materiálů jsou především nízké náklady, vysoká úroveň 

zákaznického servisu, zajištění kvality, nízká hodnota vázaného kapitálu a podpora prodeje 

a výzkumu a vývoje. Problematika řízení materiálů je poměrně široká a zahrnuje takové 

činnosti jako např. nákup materiálu (surovin), dopravu a přepravu materiálu do podniku i v 

podniku, skladování, plánování a řízení výroby a zásob či likvidaci odpadů. 

 

 Oblast nákupu materiálu v podniku měla v původním pojetí pouze tzv. podpůrnou 

funkci, tedy plnit požadavky výroby nebo jiných útvarů podniku na nákup materiálu bez 

nutnosti zkoumat oprávněnost jednotlivých požadavků na nákup materiálu či vytváření 

dlouhodobých vztahů s dodavateli. V posledních několika desetiletích však došlo ke změně 

této funkce oblasti nákupu materiálu. V současné době je oblast nákupu materiálu důležitou 

součástí řízení podniku, neboť má vliv na to, aby byly zajištěny produkty a služby ve 

správnou dobu na správném místě, ve správném množství, správné kvalitě, od správného 

dodavatele a za správnou cenu.  

 Nákup materiálu je v současném pojetí úzce spojen s řízením dodavatelů a vztahů s 

dodavateli. Oblast nákupu materiálu by měla pracovat na neustálém zlepšování systému 

dodavatelů, včetně hledání nových dodavatelů. Řízení vztahů s dodavateli probíhá v pěti 

fázích: 

 přípravná fáze, 

 identifikace potenciálních dodavatelů, 

 prozkoumání a výběr dodavatele, 

 navázání vztahu s dodavatelem, 

 ohodnocení vztahu s dodavatelem. 

 

 Pro hledání, výběr a hodnocení dodavatelů je vhodné v podniku zavést proces pro 

řízení uvedených činností, který spočívá v hodnocení jednotlivých dodavatelů na základě 

různých ukazatelů. V praxi neexistuje univerzální hodnotící metoda nebo přístup, které by 
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byly vhodné pro všechny organizace. Je důležité, aby podnik používal konzistentní metody 

pro zvýšení objektivity procesu hodnocení.  

 Při nákupu materiálu hraje důležitou roli nejen cena, ale i kvalita nakupovaných 

materiálů, případně služeb. Jednou z možností, jak docílit požadované kvality vstupních 

materiálů, je v současné době certifikace dodavatelů. 

 Oblast nákupu materiálu může podniku přinést vyšší zisky v důsledku snižování 

nákladů na nákup materiálů, a to např. neustálým zlepšováním systému dodavatelů, využitím 

konkurence mezi dodavateli, stanovením požadavků na snižování nákladů u dodavatelů, 

včasným zapojením dodavatelů do fáze návrhu nových výrobků či změn stávajících výrobků, 

náhradou materiálů, standardizací, snižováním zbytků a odpadů, změnami v technických 

specifikacích, nákupy ve velkých objemech atd. 

  

 Řízení výroby má vliv na logistiku ze dvou hledisek. Prvním je druh a množství 

hotových výrobků, což má vliv na způsob a dobu jejich distribuce zákazníkům. Druhým je 

stanovení potřeby vstupních materiálů pro výrobu. 

 

 Důležitou součástí oblasti řízení materiálů je likvidace odpadů. Tato činnost se někdy 

nazývá jako zpětná logistika. Při činnosti všech podniků dochází ke vzniku odpadů ve formě 

obalového materiálů (např. kartony, palety, balící fólie) nebo zbytků z výroby (např. plasty, 

kovy, dřevní hmota, chemikálie).  Mnohé z odpadových materiálů je možné recyklovat a 

následně lze buď zpětně využít, nebo prodat jiným podnikům k dalšímu využití. Významnou 

roli mají v této oblasti legislativní požadavky, ale i zvýšený zájem veřejnost i o problematiku 

životního prostředí. [13] 

  

 Nezbytnou součástí oblasti řízení materiálů je také doprava a skladování, o kterých 

bude pojednáno v následujících kapitolách. 
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5.5 Doprava 

 Doprava jako součást logistiky zajišťuje fyzickou přepravu materiálů do místa, kde se 

zpracovávají či vyrábějí, a následně hotových výrobků do místa, kde jsou požadovány 

(zákazník, distribuční středisko). Dopravou získává výrobek přidanou hodnotu ve formě času 

a místa.  

 Přínos místa je přidanou hodnotou výrobku při jeho přesunu v prostoru nebo na 

určitou vzdálenost. Přínos času je přidanou hodnotou výrobku při jeho skladování do doby, 

než je ho zapotřebí. Časovým přínosem je také doba dopravy výrobku z místa výroby nebo 

skladování do místa potřeby. V řadě podniků jsou náklady na dopravu největšími logistickými 

náklady vůbec. U výrobků mohou mít náklady na dopravu velký podíl na jejich konečnou 

(prodejní) cenu.  

 V praxi existuje celá řada faktorů, které ovlivňují náklady na dopravu. Tyto faktory lze 

rozdělit do dvou velkých skupin. První skupinou jsou faktory související s charakterem 

výrobku. Do této skupiny patří hustota výrobku, jeho skladovatelnost, manipulační možnosti 

a ručení.  

 Hustota výrobku představuje poměr mezi jeho hmotností a objemem, některé 

výrobky mají hustotu, tedy i poměr hmotnosti a objemu, vysokou (např. ocel, dřevo, stavební 

materiály apod.), jiné materiály mají hustotu relativně nízkou (např. hračky, elektronika 

apod.). Přeprava výrobků s nízkou hustotou je nákladnější než přeprava výrobků s vysokou 

hustotou. 

 Skladovatelnost výrobku je jeho schopnost vyplnit dostupný prostor v přepravním 

prostředku. Sypké hmoty (obilí, uhlí, písek) a kapaliny mají vysokou skladovatelnost, neboť 

beze zbytku vyplní přepravní prostředek. Naopak zvířata, lidé nebo stroje mají horší 

skladovatelnost, neboť nevyužívají dostupnou plochu nebo objem přepravního prostředku. 

Skladovatelnost výrobků závisí na celé řadě faktorů, zejména na jeho velikosti, tvaru, 

skupenství atd. 

 Se skladovatelností výrobku souvisí i manipulační možnosti. Přeprava výrobků, se 

kterými se snadněji manipuluje, je levnější. Stejně tak je levnější přeprava výrobků, které mají 

stejné nebo podobné charakteristiky (balení v kartonech, plechovkách, sudech apod.) nebo, u 

kterých je možné pro manipulaci využít standardní manipulační techniku. 

 Neméně důležitým faktorem je i finanční ohodnocení výrobků (možnost ručení). 

Výrobky mající vyšší poměr mezi finanční hodnotou a objemem jsou snadněji poškoditelné, a 

jejich přeprava je proto dražší.  
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 Druhou skupinou, které ovlivňují přepravní náklady, jsou faktory související s 

charakterem trhu. Patří zde: 

 existence konkurence v rámci konkrétního dopravního odvětví a mezi jednotlivými 

druhy dopravy, 

 rozmístění trhů (stanovení vzdálenosti přepravy), 

 právní a ostatní předpisy týkající se dopravy, 

 závislost dopravy na ročním období nebo sezóně, 

 vnitrostátní nebo mezinárodní doprava. 

 

 Doprava má významný vliv na poskytovanou úroveň zákaznického servisu, který je 

ovlivňován především spolehlivostí dopravy, dobou dopravy, pokrytím trhu, pružností 

dopravy (různorodost přepravovaných výrobků a zvláštní požadavky na přepravu) a 

rizikovostí z hlediska poškození a ztrát. 

 

 V současné době existuje pět základních druhů dopravy, a to doprava silniční, 

železniční (kolejová), letecká, lodní a potrubní. Zároveň existují i tzv. intermodální 

kombinace jednotlivých druhů dopravy. Přepravní možnosti jsou velmi široké a rozmanité 

(využití zasilatelských přepravců, asociací přepravců, balíkové pošty či leteckých expresních 

přepravců). Volba vhodného způsobu dopravy je závislá na správném vyhodnocení 

jednotlivých faktorů, které byly uvedeny výše. [18]  

  

5.6 Skladování 

 Skladování je nezbytnou součástí logistického systému, která má významný vliv na 

úroveň zákaznického servisu. Jedná se o spojovací článek mezi dodavatelem a odběratelem. 

 Skladování lze definovat jako část logistického systému podniku, která slouží 

k uskladnění materiálů (surovin, polotovarů či hotových výrobků) v místě výroby, případně 

mezi místem výroby a místem spotřeby. Zároveň lze zjistit informace o skladovaných 

produktech (druh, množství, stav, rozmístění atd.).  

 Konkrétním typem skladu je distribuční středisko, kde se na rozdíl od skladů 

neskladují veškeré produkty, ale pouze ty, po kterých je vysoká poptávka, přičemž se v těchto 

distribučních střediscích udržuje určitá minimální skladová zásoba. 

 Skladování ve skladech probíhá ve většině případů ve 4 cyklech (příjem, skladování, 

výdej, nakládka). V distribučních střediscích probíhá skladování pouze ve 2 cyklech (příjem a 



  

28 

 

výdej). Zatímco ve skladech narůstá přidaná hodnota produktů pouze minimálně, 

v distribučních střediscích relativně více. Sklady se zaměřují na snižování provozních 

nákladů, v distribučních střediscích se jedná o maximalizaci zisku uspokojováním požadavků 

na dodávky zákazníkům. 

 V oblasti skladování jsou přijímány 2 typy rozhodnutí: strategická a operativní. 

Strategická rozhodnutí vycházejí z celkové strategie podniku a vztahují se k delšímu 

časovému úseku. Operativní rozhodnutí slouží pro řízení nebo kontrolu logistického 

výkonu. Vztahují se k období ne delšímu než 1 rok.  

 Skladování plní 3 základní funkce: 

 přesun zboží:  

o příjem zboží, 

o uložení zboží, 

o kompletace zboží, 

o překládka zboží, 

o výdej zboží, 

 skladování zboží (přechodné nebo časově omezené skladování), 

 přenos informací. 

 

 Uskladněné produkty se nazývají zásobami. V praxi se vyskytují 4 druhy zásob podle 

fáze výroby: 

 zásobovací fáze (např. suroviny, součástky, díly), 

 výrobní fáze (zboží ve výrobě), 

 distribuční fáze (hotové výrobky), 

 likvidační fáze (odpady). 

 

  Důvodů, proč podniky udržují zásoby, je celá řada. Mezi nejvýznamnější řadíme:  

 snižování nákladů na dopravu, 

 snižování nákladů ve výrobě,  

 výhoda objemových slev, 

 zvyšování úrovně zákaznického servisu, 

 reakce na změnu tržních podmínek, 

 zajištění komplexního sortimentu výrobků. 
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 Tradičním způsobem skladování je tzv. tlačný systém (push). Výrobky jsou vyráběny 

s tím, že budou prodány. Plány výroby se odvíjejí od kapacity a možností výroby. Je-li zboží 

vyráběno rychleji, než je prodáváno, zásoby ve skladu narůstají. V tomto případě musí výroba 

snížit své tempo, aby se nabídka dostala do rovnováhy s poptávkou. Skladování tedy slouží 

k vyrovnání nadměrné produkce.  

 Naproti tomu tažný systém (pull) je založen na poptávce po výrobcích. Není zde 

zapotřebí vytváření zásob výrobků, neboť dochází k průběžnému „průtoku“ výrobků skladem.  

 Z praktického hlediska existuje celá řada možností skladování a typů skladů:  

 sklady pro podporu výroby:  

 

 

 

 

 

 

 

 centrální sklady:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 konsolidační sklady:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodavatel A 

Dodavatel B 

Dodavatel C 

Dodavatel D 

SKLAD Výrobní závod 

Závod A 

Závod B 

Závod C 

CENTRÁLNÍ 

SKLAD 

Zákazník 1 

A B C 

Zákazník 2 

A B C 

Zákazník 3 

A B C 

Zákazník 4 

A B C 

Závod A 

Závod B 

Závod C 

KONSOLIDAČNÍ SKLAD 

Zákazník 1 

Zákazník 2 

Zákazník 3 
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 rozdělovací sklady:  

 

 

 

 

 

 

 

 Další možností skladování je využití systému cross-docking, který je založen na 

rozdělení produktů a jejich následném spojení s dalšími produkty v požadovaném množství 

do zásilky určené pro konkrétního zákazníka. Při tomto systému nedochází ke skladování, ale 

pouze k průtoku zboží skladem.  

 Podniky mají možnost využívat vlastní či pronajaté sklady (tzv. soukromé skladování) 

nebo nájemní sklady (tzv. veřejné skladování). Mezi veřejné sklady řadíme všeobecné 

obchodní sklady, mrazírenské či chladírenské sklady, celní sklady, sklady pro vybavení 

domácností, speciální sklady a sklady hromadných substrátů. 

 Důležitou roli pro skladování má stavební a prostorové uspořádání skladů. Prvním 

systémem uspořádání skladů je tzv. náhodné skladování. Skladované položky se umisťují na 

nejbližší volnou pozici (místo na podlaze, v regálu nebo na polici). Je dodržován princip FIFO 

(first-in, first-out). Další možností je skladování na vyhrazené pozici, kde každá položka má 

stálé místo. Takto je možno skladovat zboží podle katalogových čísel, případně podle 

velikosti poptávky nebo podle velikosti obratu. Dále je možné zboží ukládat podle jeho 

kompatibility, komplementarity či oblíbenosti. Kompatibilita skladování souvisí s možností 

skladování několika produktů na jednom místě (např. v závislosti na jejich vlastnostech). 

Komplementarita skladování vychází z četnosti objednávání určitých produktů (společné 

objednání, společné skladování). Skladování podle oblíbenosti souvisí s obrátkou zboží na 

skladě, případně s poptávkou po zboží ze strany odběratele (zákazníka). Obrátkovější nebo 

poptávanější zboží se umísťuje do blízkosti k příjmu a výdeji zboží. 

 

 

Závod  ROZDĚLOVACÍ SKLAD 

Zákazník 1 

Zákazník 2 

Zákazník 3 
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5.7 Manipulace s materiálem a balení zboží 

 Je-li skladování důležitou součástí logistického řízení podniku, tak stejně nezbytnou 

součástí skladování je manipulace s materiálem. V praxi jsou v zásadě využívány dva typy 

systému pro manipulaci s materiálem: 

 manuální nebo neautomatizované systémy: 

o regály (spádové, policové, konsolové),  

o policové a zásuvkové systémy, 

o mechanická zařízení s obsluhou (např. vysokozdvižné vozíky), 

 automatizované systémy (AS/RS): 

o pohyblivé zásobníky,  

o otočné zásobníky (karusely), 

o pásové dopravníky, 

o roboty, 

o snímací systémy. 

 

 Nezbytnou součástí skladování zboží a manipulace s materiálem je balení, které má 

podstatný vliv na efektivitu a výkonnost skladování. Balení má také vliv na úroveň 

zákaznického servisu, skladovací a přepravní náklady a manipulační možnosti. Balení zboží 

slouží především oblasti marketingu a logistiky. Z hlediska marketingu má obal informační 

funkci (poskytuje zákazníkovi informace o zboží), a tím také podporuje prodej. Z hlediska 

logistiky slouží obal k ochraně zboží, jeho identifikaci a prostorovému uspořádání. 

Nevýhodou obalu je z tohoto pohledu zvýšení objemu a hmotnosti zboží. Důležitou funkcí 

obalu je i unifikace velikostí přepravních či manipulačních jednotek, a tím i snadnější 

manipulace a skladování. [10] 
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6 CHARAKTERISTIKA PRŮCHODU ZAKÁZKY V PODNIKU 

MSA, a.s. 

 Průchod zakázky společností MSA, a.s. a jejími jednotlivými útvary od uzavření kupní 

smlouvy se zákazníkem až po samotnou expedici a fakturaci je uveden v tabulce 2. 
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Tab. 2 – Průchod zakázky společností MSA, a.s.  

KROK 
ZODPOVĚDNÝ 

ÚSEK 
SOUVISEJÍCÍ ČINNOSTI 

INFORMAČNÍ 

SYSTÉM 
POZNÁMKA 

1A 

Obchodní úsek 

 stanovení technických a obchodních podmínek, návrh a uzavření smlouvy 

FACTORY 
V těchto krocích lze 

provádět změny 

1B  vystavení výrobního příkazu (VP) 

1C  kumulace jednotlivých položek a kusů přijaté zakázky 

1D  export do SYSKLASSu 

2 Plánování výroby 

 přiřazení VP provozu, který bude VP realizovat 

 určení průběžné doby výroby (PDV) – určení termínu pro zajištění 

materiálu a jeho objednání 

3A 
Konstrukce 

armatur 

 zpracování konstrukčního kusovníku 

SYSKLASS 

V těchto krocích lze 

provádět změny, 

avšak s podmínkou 

posunutí termínu 

plnění 

3B Nákupní úsek  stanovení termínu pro zajištění všech materiálů (na základě 3A) 

4 Technologie 
 zpracování VP v technologii (postupy, přípravky, programy atd.) 

 zpětný export do FACTORY 

5A Plánování výroby  předání VP z technologie do výroby – tzv. jemný plán 

FACTORY 

V těchto krocích 

nelze provádět 

změny, případné 

změny lze 

akceptovat jen s 

novým termínem 

plnění zakázky a 

úpravou ceny 

vzhledem 

k vzniklým 

vícenákladům 

5B Plánování výroby  tisk kompletní dokumentace (postupy, výkresy, výdejky materiálů) 

6 
Skladové 

hospodářství 

 návoz materiálu dle materiálových výdejek na konkrétní provozy 

v závislosti na termínech stanovených v systému FACTORY 

7 Výrobní úsek  výroba všech dílů, jejich kontrola, montáž a předání na tlakové zkoušky 

8 

Útvar řízení a 

zabezpečení 

jakosti 

 provedení tlakových zkoušek a další kontroly výrobků dle dokumentace 

k VP 

9 Obchodní úsek 
 převezení výrobků na expedici a jeho příprava k expedici 
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 Na začátku celého procesu průchodu zakázky ve společnosti MSA, a.s. získá 

pracovník prodeje údaje o tom, jaký produkt a s jakými vlastnostmi zákazník požaduje 

vyrobit. Pro návrh a výrobu konkrétního produktu je zapotřebí znát celou řadu parametrů 

požadovaných ze strany zákazníka. Mezi nejdůležitější patří světlost a pracovní tlak 

přepravované látky. Dalšími důležitými vlastnostmi jsou materiál použitý na výrobu 

armatury, druh přepravované látky (např. voda, ropné produkty, oleje, vodní pára, neagresivní 

kapaliny, hořlavé kapaliny, abrazivní kapaliny atd.), způsob ovládání (manuální, elektrický 

nebo hydropneumatický pohon), ale také např. barva.  

 V dalším kroku prodejce zpracuje zakázku do jednotlivých výrobních příkazů (výrobní 

příkaz = interní zakázka), které předá pracovníkovi obchodního úseku. Ten je formou textu 

zadá do systému FACTORY (založení zakázky). Každé zakázce je přiděleno jedinečné interní 

číslo, které je předáváno písemně (je zapsáno v sešitu), a pracovník obchodního úseku přidělí 

číslo výrobnímu příkazu podle zakázkového regulativu. Pro znázornění je uveden příklad: 

Výrobní příkaz D147505:  D – třída pro výrobu armatur a náhradních dílů 

                                            14 – rok (2014) 

                                             7 – označení pro jadernou energetiku 

                                             5 – měsíc výroby (květen) 

                                            05 – pořadové číslo 

 

 Na základě zakázky je v systému FACTORY vystaven výrobní příkaz s termínem 

pro dokončení a expedici. Součástí výrobního příkazu je oběhový list zakázky, do kterého 

odpovědní pracovníci uvedou jednotlivé termíny pro zpracování výrobního příkazu za 

příslušný úsek (vedoucí plánování termín návozu rozhodujících dílců, pracovník nákupu 

termín zpracování v konstrukci a vedoucí technologického úseku termín zpracování 

výrobního příkazu v technologii).        

 Následující den po vystavení výrobního příkazu je tento příkaz převeden ze systému 

FACTORY (z obchodního úseku) do systému SYSKLASS (úseky konstrukce a technologie), 

kde jsou stanoveny dílčí termíny za jednotlivé úseky. Prodejce při vystavení zadá v průvodci 

výrobního příkazu termín ukončení a pracovník plánování výroby termín výroby, od kterého 

se odvíjí termíny zajištění materiálů. V této fázi je možné v systému SYSKLASS provádět 

změny parametrů zakázky.  

 Po exportu výrobního příkazu ze systému SYSKLASS do systému FACTORY je 

možné provádět změny parametrů zakázky pouze v případě, že práce na výrobě 

požadovaného produktu nebyly ještě zahájeny. V tomto případě provede pracovník oddělení 
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plánování příslušné změny výrobního příkazu v systému FACTORY s následným exportem 

zpět do SYSKLASSu, kde pracovníci úseků technologie a konstrukce provedou příslušné 

změny výrobního příkazu, a následně exportují výrobní příkaz ze systému SYSKLASS do 

systému FACTORY.  

 Pracovník úseku konstrukce vypracuje na základě výrobního příkazu kusovník. Ten 

obsahuje všechny vyráběné a nakupované dílce, jejichž sestavením vznikne finální výrobek. Z 

pravidla do tří dnů od exportu výrobního příkazu do systému SYSKLASS je pracovníkem 

úseku konstrukce vypracován tzv. hrubý kusovník, který obsahuje přehled hlavních dílů 

potřebných pro výrobu konkrétního produktu. Na základě hrubého kusovníku objednává 

pracovník nákupního úseku potřebný materiál k termínu, který vychází ze systému 

FACTORY a odvíjí se od požadovaného termínu výroby. Nejpoužívanější dílčí součástky pro 

výrobu, které se průběžně opakují, respektive vstupují do více výrobků, se vyrábějí na 

vnitropodnikové zakázky a jsou drženy skladem tak, aby byla pokryta jejich potřeba na cca 

2 měsíce dopředu. U každého takového dílce je stanovena v systému FACTORY minimální 

(ekonomická) dávka, horizont krytí a objednací lhůta materiálu. Pro výběr a kumulaci dílců 

jsou stanoveny zásady uvedené v příloze 1. Pracovník nákupního úseku každou položku 

z kusovníku ověří v systému FACTORY, zda je držena skladem, případně je-li objednána. 

Položky, které nejsou drženy skladem, jsou uvedeny v tzv. „schránce nepokrytí“, která určí 

termín objednání pomocí objednací lhůty a potřeby termínu návozu materiálu. 

 Na základě toho určí, které položky je nutné objednat, jelikož nejsou skladem nebo 

jsou již objednány. Pro každou objednanou položku je stanovena dodací lhůta a horizont krytí 

(systém FACTORY vypočítává potřebu konkrétního materiálu na následujících 100 dní). 

V závislosti na objednacích lhůtách se mění průběžná doba výroby a v závislosti na horizontu 

krytí i způsob objednávání jednotlivých materiálů (pracovník úseku nákupu musí objednat 

konkrétní materiál tak, aby byl dostupný pro výrobu v požadovaný čas, ale neležel zbytečně 

dlouho na skladě). 

 Po zpracování úplného kusovníku (úsek konstrukce) a objednání jednotlivých 

položek z kusovníku (úsek nákupu) je výrobní příkaz v systému SYSKLASS předán úseku 

technologie. Pracovník úseku technologie dodá technologické postupy výroby jednotlivých 

dílů. Technologický postup obsahuje veškeré úkony nutné pro výrobu a zpracování 

konkrétního dílu. Technologický postup je ze systému SYSKLASS pomocí přenosů uložen 

pro daný výrobní příkaz v kmenových datech systému FACTORY. Zároveň je uložen i 

v systému SYSKLASS tak, aby mohl být použit v případě opakované výroby pro další 

výrobní příkazy. Kompletní dokumentace je vytištěna ze systému FACTORY.  
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 V případě prvovýroby určitého produktu, nebo pokud technologický postup výroby 

není stanoven, musí pracovník úseku technologie tento technologický postup vypracovat.  

 Po zpracování výrobního příkazu v systému SYSKLASS (úseky konstrukce a 

technologie), jeho odeslání do systému FACTORY a jeho potvrzení úsekem plánování výroby 

je výrobní příkaz uvolněn do výroby. Úsek výroby vytiskne kompletní výrobní dokumentaci. 

Součástí dokumentace jsou výdejky materiálů, které určují jaký materiál a v jakém množství 

má být vydán ze skladu pro výrobu konkrétního dílce. Mistr úseku výroby (obrobna) 

stanovuje každému pracovníkovi výroby (obrobny) směnový plán, podle kterého se určí, co 

má konkrétní dělník za směnu vyrobit. Mistr zároveň zajišťuje, aby byl dělník v souladu se 

směnovým plánem zásoben požadovaným typem a množstvím materiálu pro výrobu. 

Pracovník výroby na konci každé směny odhlásí operace, které v průběhu směny provedl (do 

systému zadá počet vyrobených dílů). Po vyrobení všech požadovaných dílů dle výrobního 

příkazu potvrdí tuto skutečnost mistr úseku výroby a výrobní příkaz je předán do dalšího 

úseku výroby (montáž). Dílce menších rozměrů jsou uloženy do skladu, dílce větších rozměrů 

zůstávají na dílně obrobny. Montáží jednotlivých dílců a jejich kompletací je kompletní 

produkt předán do zkušebny, kde jsou prováděny předepsané zkoušky (např. tlakové). Při 

splnění požadavků zkoušek je produkt předán zpět do montáže, kde probíhá tryskání a nátěr.  

 Po ukončení výroby je produkt zkontrolován pracovníkem úseku výstupní kontroly 

(porovnání parametrů uvedených ve výrobním příkazu se skutečným stavem). Po uvedené 

kontrole je produkt předán úseku expedice, kde je připraven k samotnému vyexpedování ze 

společnosti MSA, a.s. 
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7 OPTIMALIZACE PRŮCHODU ZAKÁZKY  

 Hlavním nedostatkem celého procesu průchodu zakázky ve společnosti MSA, a.s. je 

z pohledu autorky této práce používání systému SYSKLASS na úsecích konstrukce a 

technologie. 

 Systém SYSKLASS je technický informační systém vyvinutý a dodávaný společností 

GTSystems2 určený pro komplexní řešení veškerých činností technické přípravy, plánování a 

následného řízení výroby. Systém SYSKLASS obsahuje celou řadu specializovaných nástrojů 

pro zvyšování kvality výroby. Z pohledu společnosti MSA, a.s. jsou využívány pouze dvě 

funkcionality tohoto systému (konstrukce, technologie). 

 Funkcionalita konstrukce umožňuje tvorbu konstrukční dokumentace včetně propojení 

s tzv. CAD systémy a možností vytváření elektronického archivu výkresové dokumentace. 

 Funkcionalita technologie umožňuje tvorbu kompletní technologické dokumentace 

včetně obrázkových postupů a návodů pro jednotlivé kroky výroby. 

 Tento systém byl ve společnosti MSA, a.s. zaveden jako součást výroby v průběhu 

roku 1992. V době zavedení se jednalo v podstatě o jediný funkční a tedy i využitelný systém 

na trhu v této oblasti.  

 Mezi hlavní nevýhodu tohoto sytému patří jeho stáří s ohledem na moderní 

softwarové aplikace. S tím je spojena možnost jeho používání pouze na počítačích 

s instalovaným operačním systémem 16 bitů. Moderní operační systémy typu Windows jsou 

32 nebo 64 bitové a neumožňují tedy tento systém nainstalovat a využívat. 

 Další podstatnou nevýhodou tohoto systému byl přenos dat mezi systémy 

SYSKLASS a FACTORY. Tento přenos dat mohl probíhat pouze 1x denně s tím, že všichni 

uživatelé tohoto systému museli být v době přenosu tzv. offline (odpojeni od systému). 

 Další nevýhodou je riziko ztráty dat z důvodu nemožnosti využití tzv. 

stukturovaných indexů. S ohledem na uvedené nevýhody systému SYSKLASS by bylo 

vhodné tento systém nahradit modernějšími systémy, kterých je na trhu celá řada (v 

současné době cca 80 informačních systémů sloužících k  plánování a řízení výroby). Mezi 

informační systémy sloužící pro plánování výroby patří např.:  

 KARAT (KARAT Software a.s.), 

 NEFRIT (NEFRIT Software s.r.o.), 

 ABRA G4, G3 (ABRA Software a.s.), 

 Informační systém K2 (K2 atmitec s.r.o.), 

 TPV 2000 (BB consult engineering, s.r.o.), 
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 Oracle JD Edwards Enterprise One (Oracle Czech s.r.o.), 

 Monaco (GT Systems 2, s.r.o.). 

 

 Hlavním z požadavků společnosti MSA, a.s. na náhradu za systém SYSKLASS by 

měla být kompatibilita nového systému s databázovým serverem Microsoft SQL, dále 

možnost používání systému v kooperaci s moderními softwarovými aplikacemi (32 nebo 64 

bitové operační systémy Windows), online přenos dat se zvýšenou frekvencí přenosu dat a 

v neposlední řadě také využití jednotlivých modulů na úsecích konstrukce a technologie. 

 Jak již bylo uvedeno v předchozích řádcích, tak na trhu existuje celá řada moderních 

informačních systémů využitelných pro potřeby společnosti MSA, a.s. Finanční náklady 

potřebné pro zavedení jednotlivých systémů do praxe se pohybují v řádech několika miliónů 

korun. Časová náročnost zavedení je odhadována na několik měsíců. 

 Z pohledu autorky této práce je nejvhodnějším systémem jako náhrada za již 

dosluhující systém SYSKLASS (po porovnání veškerých dostupných aspektů, výhod a 

nevýhod jednotlivých uvedených systémů) systém MONACO.  

 Systém MONACO je ERP systém, který navazuje na systém SYSKLASS (stejný 

dodavatel – GTSystems2). Podobně jako systém SYSKLASS umožňuje i systém MONACO 

vytvářet, evidovat a archivovat technickou dokumentaci ve výrobních podnicích (výkresy, 

kusovníky, technologické postupy, vstupy – výstupy, technologické předpisy, měřící a 

kontrolní předpisy, technické předpisy, technické specifikace (požadavky zákazníka, 

katalogy), servisní předpisy, projekty a rozpočty).  

 Velkou výhodou systému MONACO je online přenos dat mezi systémem MONACO 

a jinými systémy (v případě MSA, a.s. systémem FACTORY). Tento přenos dat tedy může 

probíhat i v případě, že zaměstnanci se systémem pracují. Navíc přenos dat probíhá několikrát 

denně (na rozdíl od systému SYSKLASS, kdy přenos dat probíhá pouze 1x denně), což 

umožňuje zvyšovat produktivitu práce, především na úsecích konstrukce, technologie a 

plánování výroby, kde mohou být v mezičasech zpracovány zakázky, které by v systému 

SYSKLASS čekaly na zpracování do následujícího dne. 

 Zavedením systému MONACO ve společnosti MSA, a.s. a nahrazením zastaralého 

systému SYSKLASS může dojít ke zlepšení v průchodu zakázky podnikem v důsledku 

zvýšení produktivity a efektivity práce. 
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8 STANOVENÍ PRŮBĚŽNÉ DOBY VÝROBY KK DN 500  

 Průběžná doba výroby (dále jen „PDV“) je čas, který je potřebný pro výrobu 

konkrétního druhu výrobku. PDV je závislý na celé řadě faktorů (potřebných krocích výroby). 

Rozhodující pro PDV je v prvé řadě druh výrobku, jeho množství, dále jeho požadované 

vlastnosti (světlost, charakteristika užitného prostředí, způsob ovládání, barva atd.). 

 PDV byla stanovena pro konkrétní druh výrobku, konkrétně pro kulový kohout 

světlosti DN 500, a to na základě Ganttova diagramu, který slouží ke stanovení časové 

náročnosti určitého procesu a návaznosti jednotlivých činností probíhajících v rámci tohoto 

procesu. Ganttův diagram je nástrojem pro sledování, jakým způsobem probíhá určitý proces.  

 Ganttův diagram pro stanovení PDV 1 ks kulového kohoutu DN 500 je znázorněn v 

tabulce 3. Pro porovnání je v tabulce 4 stanovena PDV pro 12 ks kulového kohoutu DN 500 

(opět prostřednictvím Ganttova diagramu).  

 Samotný kulový kohout DN 500 se skládá z následujících částí: 

 víko, 

 sedlo, 

 koule, 

 těleso, 

 další díly (matice, šrouby, těsnění, kolíky, ložiska, připojovací příruby atd.).  

 

 V příloze 2 je graficky znázorněna konstrukce kulového kohoutu. 
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Tab. 3 – Průběžná doba výroby 1 ks KK DN 500 podle Ganntova diagramu  

 

 

Druh operace:  Strojní operace 

   Kooperace 

   Svařování 

   RTG, kapilární zkouška, ultrazvuk 

   Zkoušení 

   Montáž 

   Nátěr

Čas potřebný pro výrobu 1 ks KK DN 500 

Počet dnů 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

těleso                               

víko                               

víko svařenec                               

koule       n i k l o v á n í                

kohout kulový                               

finální výrobek                               
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 Časový úsek od potvrzení objednávky zákazníkem do doby dodání objednaného 

materiálu pro výrobu požadovaného výrobku je cca 8 – 10 týdnů (nezávisle na počtu 

vyráběných kusů). Samotná koule je nakupována ve společnosti GASKET (Itálie) v případě 

světlosti DN 250 a nižší nebo ve společnostech DELTAR (Itálie) a W. P. E. Ostrava (obojí od 

světlosti DN 300).   

 Z Ganttova diagramu pro výrobu 1 ks kulového kohoutu světlosti DN 500 je zřejmé, 

že samotná výroba zabere dalších cca 26 dnů. Největší časový úsek PDV spotřebuje výroba 

a následné úpravy koule (vnitřní část kulového kohoutu). Samotné strojní operace zaberou 

přibližně 5 dnů, poté následuje niklování, které je prováděno dodavatelsky v závislosti na 

světlosti kulového kohoutu:  

 do světlosti DN 700 ve společnosti W. P. E. Ostrava nebo 

 od světlosti DN 750 ve společnosti DELTAR (Itálie). 

  

 V době, kdy je koule na niklování začíná výroba samotného tělesa a víka (cca 10. den) 

s dobou výroby 2 dny. V návaznosti na výrobu tělesa a víka dochází (cca od 12. dne) k dalším 

úpravám víka (svařování) s následnými zkouškami (rentgen, kapilární zkouška, ultrazvuk; cca 

15. den), které jsou prováděny v závislosti na požadavcích zákazníka a dle příslušných norem.  

 Výroba kulového kohoutu a jeho následné úpravy (montáž, nátěr) probíhají od 18. dne 

po dobu cca 4 dnů. 

 22. den dochází k montáži jednotlivých dílců (těleso, víko, víko svařenec, koule, 

kohout kulový), dále k provádění předepsaných zkoušek (23. den) a nátěru hotového výrobku 

dle požadavků zákazníka (24. - 26. den).  
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Tab. 4 - Průběžná doba výroby 12 ks KK DN 500 podle Ganntova diagramu  

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Druh operace:  Strojní operace 

   Kooperace 

   Svařování 

   RTG, kapilární zkouška, ultrazvuk 

   Zkoušení 

   Montáž 

           Nátěr 

Počet 

dnů 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

2

5 

2

6 

2

7 

2

8 

2

9 

3

0 

3

1 

3

2 

3

3 

3

4 

3

5 

3

6 

těleso                                     

víko                                     

víko 

svaře-nec 
                                    

koule          n i k l o v á n í                   

kohout 

kulový 
                                    

finální 

výrobek 
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 Při výrobě více kusů se při výrobě počítá s více stroji a také s překryvnými časy 

(strojní operace na jednotlivých dílcích jsou prováděny tak, aby nedocházelo k prostojům ve 

výrobě – je tedy využit volný čas mezi jednotlivými fázemi výroby).  

 Z Ganttova diagramu pro výrobu 12 ks kulového kohoutu světlosti DN 500 je 

zřejmé, že samotná výroba zabere mimo samotného objednání potřebného materiálů (8 – 10 

týdnů) dalších cca 36 dnů. Největší časový úsek PDV spotřebuje výroba a následné úpravy 

koule (vnitřní část kulového kohoutu). Samotné strojní operace zaberou přibližně 8 dnů pro 

všech 12 ks, poté následuje jejich niklování, které je prováděno dodavatelsky v závislosti na 

světlosti kulového kohoutu:  

 do světlosti DN 700 ve společnosti W. P. E. Ostrava nebo 

 od světlosti DN 750 ve společnosti DELTAR (Itálie). 

  

 V době, kdy je koule na niklování začíná výroba samotného tělesa a víka. Při výrobě 

12 ks však práce začínají již 3. den (víko), respektive 7. den (těleso) tak, aby byly vyrobené 

kusy k dispozici přesně ve chvíli, kdy je jich potřeba i s ohledem na prodlouženou PDV obou 

dílců. 

 V návaznosti na výrobu tělesa a víka dochází (cca od 9. dne) k dalším úpravám víka 

(svařování) s následnými zkouškami, které jsou prováděny v mezičasech (rentgen, kapilární 

zkouška, ultrazvuk). Zkoušky jsou prováděny v závislosti na požadavcích zákazníka a dle 

příslušných norem.  

 Výroba kulového kohoutu a jeho následné úpravy (montáž, nátěr) probíhají od 21. dne 

po dobu cca 7 dnů. 

 26. den dochází k montáži jednotlivých dílců (těleso, víko, víko svařenec, koule, 

kohout kulový), dále k provádění předepsaných zkoušek (30. – 32. den), opět k montáži (33. 

den) a nátěru hotového výrobku dle požadavků zákazníka (34. - 36. den). 
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9 ZÁVĚR 

 Oblast logistiky se stala v posledních několika desetiletích nedílnou součástí řízení 

podniku. Každý podnik, který chce být úspěšný, musí věnovat právě oblasti logistiky 

zvýšenou pozornost ve snaze najít optimální řešení nejen pro minimalizaci nákladů, ale také 

pro optimalizaci procesů probíhajících v tomto podniku. Optimalizací se v tomto případě 

rozumí zajištění toho, aby veškeré zdroje podniku (stroje, lidé, finance, informace, suroviny) 

byly na správném místě, ve správném čase, ve správném množství, ve správné kvalitě a za 

správnou cenu.  

 Cílem této diplomové práce byla optimalizace průchodu zakázky ve společnosti MSA, 

a.s., tedy zjištění případných nedostatků při průchodu zakázky podnikem s následným 

návrhem na zlepšení za účelem zlepšení celého systému. Dílčím cílem práce bylo také 

stanovit průběžnou dobu výroby vybraného sortimentu armatur, konkrétně kulového kohoutu 

o světlosti DN 500. 

 Úvod diplomové práce byl věnován seznámením se společnosti MSA, a.s., která se 

specializuje na výrobu průmyslových armatur a souvisejícího příslušenství. V této části byla 

popsána charakteristika společnosti, její historie a přehled nabízených výrobků 

(průmyslových armatur). 

 Teoretická část práce obsahovala seznámení se základy teorie logistiky včetně 

vysvětlení souvisejících pojmů, cílů, strategií a základních principů logistiky. V úzké 

souvislosti s teorií logistiky byla objasněna také teorie zásob a teorie průchodu zakázky 

podnikem z hlediska jejích jednotlivých součástí (např. péče o zákazníka, doprava, skladování 

atd.). 

 Praktická část práce byla rozdělena na 3 důležité kapitoly. V první byl popsán způsob 

průchodu zakázky ve společnosti MSA, a.s. V této části byly popsány jednotlivé fáze 

průchodu zakázky, od získání zakázky, přes zpracování výrobní dokumentace, nákup 

materiálu, výrobu a s tím související procesy až po expedici finálního výrobku. Součástí této 

kapitoly bylo také stanovení a rozdělení kompetencí a odpovědností z hlediska jednotlivých 

úseků společnosti, které mají jednotlivé kroky zakázky na starosti.  

 Druhá třetina praktické části byla věnována samotné optimalizaci průchodu zakázky 

podnikem. Na základě seznámení se se samotným procesem průchodu zakázky podnikem 

bylo hlavním zjištěným nedostatkem používání informačního systému SYSKLASS na úseku 

konstrukce a úseku technologie. Tento systém vykazuje celou řadu nedostatků a 

v podmínkách řízení podniku v 21. století je značně nevyhovující (morální stáří, riziko ztráty 
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dat, omezená možnost přenosu dat, používání pouze na PC s operačním systémem MS DOS 

atd.). V rámci optimalizace byly zjištěny alternativní varianty pro systém SYSKLASS. Na 

základě zjištěných skutečností byl pro náhradu systému SYSKLASS doporučen konkrétní 

informační systém, systém MONACO, který splňuje veškeré požadavky společnosti 

MSA, a.s. na informační systém použitelný na úsecích technologie a konstrukce.  

 V poslední kapitole praktické části je stanovena průběžná doba výroby vybraného 

sortimentu armatur. Posuzovaným produktem byl kulový kohout o světlosti DN 500. U tohoto 

kulového kohoutu byla na základě tzv. Ganttova diagramu stanovena průběžná doba výroby 

kulového kohoutu, a to jak pro 1 ks kulového kohoutu, tak pro 12 ks kulového kohoutu. 

Uvedený typ kulového kohoutu představuje nejčastěji vyráběný výrobek společnosti. 

 V Ganttově diagramu je uveden rozpis dnů potřebných pro výrobu a zpracování 

jednotlivých součástí kulového kohoutu. Zajímavým zjištěním je fakt, že výroba 1 ks 

kulového kohoutu trvá 26 dní a výroba 12 ks kulového kohoutu trvá 36 dní. Při výrobě více 

kusů nedochází k výraznějšímu nárůstu průběžné doby výroby, neboť je počítáno s tzv. 

překryvnými časy, kdy jsou jednotlivé dílce vyráběny v mezičasech výroby. Nedochází tak ke 

zbytečným prostojům ve výrobě a nadměrnému prodlužování časů výroby.  

 Závěrem lze konstatovat, že na základě uvedených skutečností a zjištění byl cíl této 

diplomové práce, tedy optimalizace průchodu zakázky podnikem a stanovení průběžné doby 

výroby konkrétního sortimentu armatur, splněn.      
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