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Abstrakt 

Tato bakalářská práce je zaměřena na řízení materiálových toků. Obsahuje stručné vysvětlení 

pojmu logistika a její vývoj. Dále je zde také charakterizován pojem logistický řetězec, ale 

hlavně se tato práce zabývá rozdělením materiálového toku, jeho částí a představením 

hlavních logistických koncepcí řízení materiálových toků včetně jejich výhod a nevýhod. 
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Abstract 

This thesis is focused on the management of material flows. It includes a brief explanation of 

the concept of logistics and its development. Then there is also characterized by the concept 

of the logistics chain, but mostly, this work deals with the distribution of material flow, its 

components and the introduction of major logistical material flow management concepts, 

including their advantages and disadvantages.  
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Úvod 
Téma této bakalářské práce je řízení materiálových toků. Materiálovým tokem se 

rozumí organizovaný pohyb materiálu ve výrobním procesu pomocí různých dopravních a 

dalších technických prostředků a to tak, aby bylo vše k dispozici na daném místě, ve správnou 

dobu, v požadované kvalitě a množství. Aby došlo ke správnému naplánování materiálového 

toku, musí mít pracovníci, kteří mají toto plánování na starost, dokonalé znalosti veškerých 

charakteristických vlastností materiálu, se kterým manipulují. Materiálový tok, jenž správně 

funguje, je schopen minimalizovat ztráty, které vznikly poškozením materiálu. Špatně 

fungující materiálový tok způsobuje zvýšení nákladů na pořízení materiálů, zvýší se i kontrola 

rozpracovaných výrobků díky poškozením vzniklých při manipulaci. Funguje-li materiálový 

tok správně, tak jak má, dochází k úspoře nákladů na materiál použitý ve výrobě, sníží se i 

počet neshodných výrobků a efektivita výroby se zvýší. Ušetřené peníze se pak mohou použít 

na rozvoj podniku nebo přerozdělit na zisk. 

 Cílem této práce je popsat hlavní logistické koncepce řízení materiálových toků, 

posoudit jejich aplikovatelnost a definovat výhody a nevýhody těchto koncepcí.  

 První kapitola je zaměřena na vymezení pojmu logistika včetně jejího vývoje. Další 

kapitola této práce seznamuje s logistickými řetězci a systémy, jenž se využívají při řízení 

pohybu materiálů. V třetí kapitole se nachází rozdělení materiálového toku na jednotlivé části. 

Čtvrtá kapitola obsahuje vybrané metody řízení materiálového toku (MRP, ERP, JIT …). 

V poslední kapitole jsou vymezeny výhody a nevýhody vybraných logistických koncepcí, 

dále také jejich aplikace a potíže při zavádění. 

 Informace uváděné v této práci budou čerpány z odborné literatury a také z odborných 

článků publikovaných na internetu. 
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1 Logistika 

 

1.1 Definice logistiky 

Existuje spousta definic na téma logistika od různých autorů, ať už českých nebo 

zahraničních, které jsou uvedeny v jejich publikacích. Avšak podstata těchto definic je stejná 

a to organizace toků od dodavatele ke spotřebiteli a uspokojení požadavků trhu. Byly vybrány 

dvě definice, které zde budou citovány: 

 

„Soubor všech činností, sloužících k poskytování potřebného množství prostředků  

s nejmenšími náklady tam a tehdy, kde a kdy je po nich poptávka. Zabývá se všemi operacemi 

určujícími pohyb zboží (alokace výroby a skladů, zásob, řízení a pohybu zboží ve výrobě, 

balení, skladování, dodávání odběratelům).“  

(International Institut Applied Systems Analyse, 1986) [8] 

 

,,Logistika znamená tvorbu, řízení a organizování materiálových a informačních toků  

zboží a všech ostatních činností., které jsou s toky zboží a informací spojeny. Materiálové toky 

představují tzv. zásobovací činnosti, dále pohyby polotovarů mezi výrobci navzájem a 

nakonec pohyby hotových výrobků mezi výrobci a odbytovými resp. obchodními organizacemi 

včetně pohybů zboží přímo ke spotřebiteli“. (Stehlík (2003:15)) [11] 

 

Pojem logistika lze stručně vyjádřit jako pohyb požadovaného množství materiálu 

v požadovaném čase a kvalitě mezi dodavatelem a odběratelem na dohodnuté místo 

s vynaložením optimálních nákladů.  

 

1.2 Historie logistiky 

Původ slova logistika je poměrně starý. Pochází původně z řeckého slova logistikon 

(důmysl, rozum) nebo slova logos (pojem, mysl, pravidlo, myšlenka, rozum). Logistika 

vznikla již před několika tisíci lety v armádě ve starověkém Římu, Řecku a Byzancii, kde byla 

využívaná ve spojitosti se zásobováním armády. Logistika se začala rozvíjet s rozvojem 

vojenství a to tehdy, kdy už nebylo možné zajišťovat veškeré potřeby vojáků na bojišti a bylo 

potřeba doplňovat některé materiály jako je munice či potraviny přímo z výroby či skladů. [9] 
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1.3 Vývoj logistiky 

  Po II. světové válce se logistické zásady začaly uplatňovat ve sféře zásobování, kdy 

byly vyvinuty systémy plánování výroby a řízení zásobování pomocí výpočetní techniky 

(MRP I, MRP II, MRP III). Od poloviny 60. let se v USA logistika začínala uplatňovat v 

soukromém podnikání. V Evropě se tento pojem začal používat počátkem 80. let. Od roku 

1995 se začalo využívat informačních a komunikačních technologií k vytvoření velkých sítí. 

[10] 

 

1.4 Cíle logistiky  

Logistické cíle jsou odvozovány od strategie podniku a jeho cílů. Cílem logistiky je 

minimalizace nákladů a logistických činností. V moderních ekonomikách je hlavním cílem 

logistiky tvorba konkurenční výhody a redukce nákladů za pomoci všech podnikových 

činností. [2] 
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2  Podniková logistika, Logistický řetězec 

Podniková logistika by měla být vedena v každém podniku proto, aby správně 

fungoval. Dnes je to již samozřejmost u podniků, které řádně fungují.       

Cílem je optimalizace nákladů v požadovaném čase tak, že se podnik dokáže 

přizpůsobit měnícím se podmínkám na trhu. Podniková logistika se dělí na zásobovací, 

výrobní a distribuční. [6] 

 

2.1 Logistický řetězec 

 Je to základ logistiky a lze jej definovat jako pořadí činností, které jsou potřebné 

k uspokojení potřeb zákazníků. Schéma logistického řetězce můžeme vidět na obrázku č.2.1. 

[6] 

 

  

 

 

  Obr. 2.1  Schéma logistického řetězce 

 

2.1.1 Logistický řetězec s přetržitými toky 

 Na základě hodnocení současného prodeje a odhadu se uzavírají kontrakty na velké 

dodávky surovin. Velké proto, aby bylo možné získat slevu na dopravě, množstevní slevu, 

atd. Suroviny a hotové výrobky se pak skladují v centrálním skladu, z kterého se uspokojují 

potřeby zákazníků.  

 V tomto systému fungují všechny materiálové toky na podkladě tlačeného principu 

„push“, což má za následek přerušení toku materiálu a nadměrné množství zásob, za které 

jsou vysoké náklady.  

 

2.1.2 Logistický řetězec s nepřetržitými (kontinuálními) toky 

 V tomto systému, na rozdíl od předchozího, chybí sklad surovin mezi dodavateli a 

výrobci. Sklad hotových výrobků je omezován pouze na množství požadované zákazníkem. 

Tímto systémem dosáhneme zpružení výroby i distribuce za pomoci metody zásobování Just-

in-time. Je zde uplatňován tažný princip „pull“, kde si články předávají menší množství zboží 

a materiálový tok je plynulejší. 

Marketing Objednávky      Nákup     Výroba  Dokončení    Dodání 
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2.1.3 Logistický řetězec se synchronními toky 

Systém je tvořen pouze dodavatelem surovin, výrobou, kompletaci a zákazníky. Nedělají 

se žádné zásoby ve skladech. Mezi jednotlivými články řetězce se pohybuje jen zákazníkem 

požadované množství hotových výrobků či surovin, a tak je tok materiálu zcela plynulý a 

vyvážený. Novinkou je zde řídící článek celého řetězce, pomocí kterého se vyřizují veškeré 

objednávky zákazníků. [6] 

 

Bod rozpojení – je místo v logistickém řetězci, kde se střetává push a pull princip a za kterým 

by neměly být žádné zásoby, u kterých nevíme, ke komu jdou.  

 

Principy používané při organizaci pohybu materiálů se dělí na tyto dva druhy: 

 Systém push (tlačný), 

 Systém pull (tažný). 

 

Systém push (tlačný) 

Jde o systém, který je řízen směrem „proti proudu“, tj. od bodu rozpojení 

k dodavatelům. Systém je nazýván tlačný, protože je materiál na jednotlivá pracoviště 

dodáván podle předem stanoveného plánu, nehledě na skutečnou potřebu. Materiál je tedy 

těmto pracovištím vnucován (je protlačován), a proto se před pracovišti hromadí a vznikají 

tak zbytečné zásoby.  

 

Systém pull (tažný) 

U tohoto systému již nedochází k protlačování materiálu výrobním procesem, jako u 

předchozího tlačného systému. Tento systém je řízen směrem „po proudu“ tj. od bodu 

rozpojení k odběrateli. Pracoviště odebírá materiál na základě zákaznických objednávek. 

Nevznikají tak zbytečné zásoby, které nejsou určeny pro danou zakázku. [2] 
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3 Rozdělení materiálového toku 
 

3.1 Materiálový tok 
Pod tímto pojmem si můžeme představit pohyb materiálu, informací či financí ve 

výrobním procesu pomocí dopravních, skladových a dalších technických prostředků tak, aby 

bylo vše k dispozici na daném místě v požadovaném čase, množství a kvalitě s co možná 

nejnižšími náklady. Schéma materiálového toku je zobrazeno na obrázku č.3.1. [6] 

 

Důležitá součást tohoto procesu je řízení v oblasti materiálu, které zahrnuje řízení:  

 surovin, 

 polotovarů,  

 vyrobených dílů, 

 komponent, 

 balících materiálů, 

 a zásob ve výrobě. 

  

Náklady na materiálový tok mohou být ovlivňovány: 

 množstvím a povahou materiálu (neobvyklé rozměry), 

 trasou (nejkratší dopravní cesty bez zbytečného křížení), 

 časem (nepřetržitost a plynulost), 

 úrovní řízení toku. 

                                         Bod  

    “Push“                                              rozpojení (BR)                            “Pull“       

 systém                           systém 

 

                                                                                                                                                                                    

Dodavatelé        Odběratelé 

 

                   Sklad    Výroba               Sklad             Konečná           Sklad                Sklad 

    BR1   materiálu  komponent       komponentů         montáž          hotových         distribuční 

             výrobků                sítě 

  
               BR 2       BR3 
                                                                                                     BR4                  BR5               
 

 

Obr. 3.1 Schéma materiálového toku [12] 
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Na obrázku vidíme pět možností umístění bodu rozpojení (BR 1-5). 

 

Bod rozpojení 1 (BR1) - Materiál se nakupuje až ve chvíli, kdy do podniku dorazí konkrétní 

objednávka od zákazníka. Zásoby se zde neudržují. Jako příklad lze uvést stavbu domu na 

klíč, kterou provádí stavební firma.  

 

Bod rozpojení 2 (BR2) - Materiál se nakupuje od dodavatelů podle jeho odhadované spotřeby. 

Výroba probíhá až podle konkrétní objednávky. Jedná se například o atypickou výrobu.  

 

Bod rozpojení 3 (BR3) - Zde se jedná o montáž na objednávku, kde se komponenty vyrábějí 

na sklad podle odhadované spotřeby a kde později dochází k jejich montáži. Například 

sestavování PC nebo montáž jízdních kol podle zákazníkových požadavků.  

 

Bod rozpojení 4 (BR4) - Výroba hotových výrobků probíhá na základě prognózy poptávky na 

sklad, odkud jsou tyto výrobky expedovány zákazníkům, podle jejich požadavků. Například 

zde můžeme zařadit výrobu bílého zboží.  

 

Bod rozpojení 5 (BR5) – Zde jsou dodávány hotové výrobky jen do distribuční sítě dle 

prognózy poptávky. Jedná se například o prodej potravin. [12] 

 

3.2 Informační tok                                                                     
Informační tok je v logistice stejně důležitý jako materiálový tok. Je to tok informací, 

díky němuž funguje plynule materiálový tok. 

Informační tok zabezpečuje jednotlivé cesty dodávek materiálu a také mapuje systém 

řízení a plánování výroby a to tak, že se porovná celkový čas průběžné výroby s časy, které 

přidávají hodnotu. Z čehož zjistíme, kolik procent z celkové doby výroby je plýtvání a kolik 

hotová práce. [13] 

 

3.3 Finanční tok 
Jedná se o peněžní toky, kterým se také říká cash flow. Výkaz cash flow je nezbytnou 

součástí přílohy účetní závěrky sestavované v plném rozsahu. Poskytuje informace o 

nárůstech a úbytcích peněžních prostředků a ekvivalentů. Do peněžních prostředků lze zařadit 

peníze na účtu, peníze v pokladně a ceniny. Peněžní ekvivalenty jsou vysoce likvidní položky 
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krátkodobého finančního majetku (např. obchodní akcie). Ukazuje tvorbu nebo využití 

peněžních prostředků, tedy nejčastěji jejich rozdíl za dané období (měsíc, rok, čtvrtletí ...) 

Principem výkazu cash flow je to, že dochází k převodu účetního hospodářského výsledku na 

příjmy a výdaje. Účelem je poskytnutí údajů o výsledcích finančního řízení, kde lze vidět 

podrobně výsledky finanční, investiční a provozní činnosti. Tyto údaje by se jinak musely 

získávat analýzou rozvahy, výsledovky a přílohy k účetním výkazům. [14] 

 

Výkaz cash flow uvádí peněžní toky ze 3 stupňů činností [14]: 

 Provozní činnost - jedná se o základní činnosti podniku (platby dodavatelům, 

zaměstnancům, příjmy od odběratelů), 

 Finanční činnost - činnost podniku, která souvisí se změnami velikosti vlastního 

kapitálu, krátkodobého nebo dlouhodobého závazku (výplata dividend, obdržení 

bankovních úvěrů), 

 Investiční činnost - činnost týkající se pořízení a prodeje dlouhodobého majetku nebo 

také poskytování úvěrů. 
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4 Řízení materiálových toků 

Řízení materiálového toku v provozech řízených logistickými principy je ovlivněno jeho 

strukturou, kterou může taky ovlivňovat. Řízení tohoto toku zahrnuje správu vyrobených dílů, 

surovin, zásob a balicích materiálů. Nedostatek potřebných materiálů v požadované době 

může způsobit zpomalení výroby, v horším případě její pozastavení, vyčerpání zásob u 

zákazníka anebo vyčerpání hotových výrobků u výrobce. Jedna z nejpodstatnějších činností v 

oblasti řízení materiálového toku, je řízení ve spolupráci s logistickou funkcí dopravy 

materiálu směrem do podniku a v rámci podniku. 

Pro výrobní podnik je toto řízení velmi důležité, protože rozhodování v této oblasti 

ovlivňuje úroveň prodeje, zisku, nabízeného servisu a také konkurenceschopnost podniku. 

Pokud není zabezpečena účinná a efektivní správa toku materiálu na vstupu, tak nebude 

výrobní proces způsobilý k tomu, aby vyráběl produkty za dohodnutou cenu a taky ani 

v zákazníkem požadované době. 

Mezi významné výrobní systémy, které se v dnešní době používají, patří:  

MRP, MRP II, Just-in-time, ERP, KANBAN, CAD, CAM, PPS, DRP, atd. [6], [2] 

 

4.1 Plánování výroby 

Plánování a řízení výroby spolu úzce souvisí, kdy plánování výroby je součástí jejího 

řízení. Plánování a řízení zásobování a výroby je složitý proces, proto společnosti používají 

různé počítačové systémy, aby zajistily co nejefektivnější plán. Tyto systémy se označují 

zkratkami anglických názvů, jako jsou MRP I, MRP II a MRP III. Podle číselného označení je 

zřejmé, že jde o postupné zdokonalování těchto systémů. Plánování by mělo být 

kontrolované, stabilní a taky proveditelné. [2], [17] 

 

Plánování rozdělujeme na [2] : 

 -Strategické- doba trvání >3 roky 

(sortiment, trhy, distribuční kanály) 

-Dlouhodobé - doba trvání >1-3 roky 

(kapitál, investice, budovy) 

-Střednědobé - doba trvání 1 rok 

(kapacity) 

-Krátkodobé - doba trvání 1den-1rok 

(Rozvrhování, operativní a lhůtové plánování)  
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Metody řízení a plánování výroby 

BOA (Belastungorientiere Auftragsfreigabe) - Metoda BOA neboli vytěžovací řízení je 

vhodná pro jednostupňovou výrobu. Využívá tzv. vytěžovací hranici, která používá vlastní 

výpočty, díky kterým dokáže stanovit maximální zásobu rozpracované výroby na pracovišti. 

Díky této metodě dochází k minimalizaci zásob a ke zkracování čekací doby, čímž se zkracuje 

i čas výroby.  

 

Analýza ABC - Jde o nástroj, díky kterému se mohou podniky soustředit na to, co je pro ně 

opravdu důležité. Tato analýza je založena na tom, že jen pár faktorů má vliv na většinu 

problémů. Vyplývá z Paretova pravidla, které říká, že 80% důsledků způsobuje 20% příčin. 

[15], [7] 

 

DBR (Drum Buffer Rope) - Při této metodě dochází k hledání úzkého místa, které udává 

rytmus celého systému a může být zádrhelem při plnění požadavků na výrobní systém. Před 

tímto místem se proto vytváří časový zásobník, aby systém fungoval plynule. Takhle vzniká 

zpětná vazba mezi vstupem do systému a úzkým místem. Této vazbě se také říká lano, které 

tahá z předchozích pracovišť díly. [16] 

 

DRP I (Distribution Requirement Planning) - Tato metoda se využívá při doplňování 

hotových výrobků ve vícestupňovém skladování. Využívá principu MRP I a umožňuje 

seskupování několika menších zásilek do jedné velké, která pak putuje do lokálních skladů. 

[2] 

 

DRP II (Distribution Resource Planning) - oproti DRP I je tato metoda doplněna o 

plánování klíčových zdrojů distribučního systému.  

 

APS (Advanced Planning and Scheduling) - Tato zkratka v češtině znamená ,,pokročilé 

plánování a rozvrhování“  Jedná se o systém, podle kterého jsou výrobní kapacity a materiál 

na vstupu využívány optimálně tak, aby uspokojily potřeby zákazníků. Využívá se tam, kde 

jednoduché metody plánování nestačí. [2] 

 

Kaizen - Tuto technologii vymysleli Japonci při snaze zvýšit co možná nejvíc efektivnost 

výrobního procesu, kdy zjistili, že i ten nejdokonalejší technolog či projektant nedokáže vždy 
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zvládnout technologii zcela do detailů. Pracovníci, kteří se podílejí na operaci nebo procesu 

mohou navrhovat drobná zlepšení.  

 

PPS (Production Planning System) - Jedná se o systém s počítačovou podporou určený pro 

řízení a plánování výroby. Z větší části se systém zabývá plánováním, jako např. plánování 

potřeby, výrobního programu či kapacit. V oblasti řízení výroby systém dohlíží nad zakázkou.  

 

CIM (Computer Integrated Manufacturing) - Tato technologie vznikla na základě snahy o 

co největší využití počítačové techniky ve výrobním procesu. Systém vznikl z důvodu potřeby 

snižování nákladů, schopnosti konkurovat ostatním firmám na trhu, zvyšování jakosti. 

Výpočetní technika tak řídí veškeré dílčí procesy výroby, procesy předcházející výrobu a 

procesy co na výrobu navazují. [2] 

 

Tento systém tvoří několik podsystémů, kterými jsou:  

 CAE (Computer Aided Engineering) - počítačová podpora návrhu výrobku nebo 

technologie, 

 CAD (Computer Aided Design) – počítačová podpora projektování, 

 CAPP (Computer Aided Process Planning) – počítačová podpora pro zpracovávání 

technologické dokumentace, 

 CAT (Computer Aided Testing) – automatizovaný měřicí systém, 

 CAQ (Computer Aided Quality) – celopodnikový systém podporovaný výpočetní 

technikou, který je určen pro řízení kvality, 

 CAM (Computer Aided Manufacturing) – výrobní proces řízeny počítačem. 

 

OPT (Optimized Production Technology) – Jedná se o optimalizovanou výrobní 

technologii, která dvojnásobně vypočítává plán a další agendy, po a proti směru toku 

materiálu. Při tomto postupu je zaručen dokonalý soulad požadavků výstupů na vstupy. [2] 
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4.2 Systém MRP I (Materials Requirements Planning) 

Tento systém je založen na minimalizaci nákladů na materiálové požadavky. Je to 

systém plánování materiálových požadavků výroby, který propočítává na základě plánu 

výroby materiálů a komponentů konkrétní požadavky pro jednotlivé linky a stroje a 

porovnává potřebu se zdroji. Jestliže zdroje nepokrývají potřebu, oznámí tento systém 

požadavek na nákup částí, které chybí.  

 

Systém MRP využívá standardizované softwarové balíky, které se někdy 

komplikovaně přizpůsobují operačnímu prostředí podniku. Tento systém byl populární v 60. a 

70. letech. Postupně byl přepracován do podoby MRP s uzavřenou smyčkou ( Closed Loop 

MRP), kde se objednávky materiálu řídí podle skutečného průběhu výroby a řeší tak část 

problému MRP. 

Tento systém zahrnuje kromě MRP I i kapacitní plánování výroby, tedy CRP 

(Capacity Requirements Planning) a zpětnou vazbu. CRP ukazuje pro každou časovou 

periodu, která pracoviště jsou přetížena a která nevytížená. Díky tomu můžeme najít vhodné 

opatření, které vyřeší dané problémy. Z těchto systémů později vznikla novější metoda MRP 

II, která od roku 1980 začala postupně nahrazovat systém MRP I. Schéma systému MRP I je 

zobrazeno na obrázku č.4.1. [2], [6] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.1 Schéma MRP I 
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4.3 Systém MRP II (Manufacturing Resource Planning) 

U tohohle systému je zkratka MRP odvozena z anglického názvu (Manufacturing 

Resource Planning nebo novější název Manufacturing Requirements Planning). 

Tento systém je na rozdíl od předcházejícího systémem plánování výrobních zdrojů, který je 

pokračováním systému MRP I a jeho zdokonalením.  

Systém je propojen s řízením zásob, účetnictvím a kalkulacemi nákladů a prověřuje 

všechny možné výrobní kapacity pro všechny požadavky. 

Zahrnuje výrobní plánování, obchodní plánování, základní plán výroby, plánování 

požadavků na zdroje, plánování materiálových požadavků. Zahrnuje také simulační nástroje 

k nalezení odpovědi na otázky typu ,,Co se stane když“. 

Výsledkem obchodního plánování je celkový plán podniku, vyjádřen v peněžních 

jednotkách, který bere ohled na potřeby trhu a podniku, strategické a finanční cíle. Pomocí 

tohoto plánu se podnik orientuje, jakým směrem se má řídit. Schéma systému MRP II je 

zobrazeno níže na obrázku č.4.2. [2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.2 Schéma MRP II 
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o jednu čtvrtinu až jednu třetinu, dále také ke snížení nákladů na nákup díky snížení počtu 

mimořádných a urychlených dodávek, zvýšení spolehlivosti včasných dodávek a 

minimalizace přesčasů. 

Díky těmto výhodám dochází k takovým úsporám, které převýší počáteční náklady 

spojené se zavedením tohoto systému.  

 

Nevýhody 

Hlavní nevýhoda tohoto systému je, že nebere v úvodní etapě plánování ohled na 

kapacitní omezení. Dojde-li k neshodě mezi zdroji a potřebami, musí se vyřešit mimo systém 

a výpočty provést znovu. [2] 

 

4.4 Systém ERP (Enterprice Resource Planning) 

Tato zkratka přeložena do českého jazyka znamená plánování podnikových zdrojů. 

Jde o systém, který vznikl ze systému MRP II a to díky stále se zvyšujícím požadavkům na 

přesnost a aktuálnost informací. Jedná se tedy o přechod ze systémů plánování výrobních 

zdrojů na systémy plánování podnikových zdrojů.  

Jedná se o informační systém, který se stará o základní řízení a správu podniku a také 

pokrývá všechny aspekty podnikového řízení (řízení výroby, obchodu, ekonomiky, kapacit a 

zdrojů). Jde vlastně o softwarové balíky, které podporují většinu podnikových funkcí. Cílem 

ERP je redukce nákladů s pomocí poskytování správných informací, správným lidem ve 

správný čas a také to aby jediný systém využíval jedinou databázi, která obsahuje veškerá 

potřebná data podniku. Schéma systému ERP je zobrazeno na obrázku č.4.3. [1], [3] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

                     Obr. 4.3 Schéma ERP 
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Tento systém integruje a automatizuje do jediného systému všechny hlavní podnikové 

procesy. 

 

Díky němu se: 

 snižuje riziko ztráty dat, 

 zvyšuje efektivita a sjednocení dat v rámci společnosti, 

 vytváří a zpřístupňují informace v reálném čase, 

 sdílí data a postupy v celém podniku, 

 mohou zpracovávat historická data. 

 

ERP software se skládá z více softwarových modulů. Výběr těchto modulů je 

individuální podle potřeb firmy a každý modul je zaměřen jen na jednu oblast podnikových 

procesů. Vybírají se tedy vždy jen takové, které nejlépe odpovídají potřebám podniku pomocí 

tzv. Customizace, která se provádí na základě analýzy potřeb uživatelů a je nejdůležitější části 

při zavádění softwaru v podniku. [1] 

Jedny z nejvíce používaných modulů, které se dnes ve firmách využívají, jsou určeny pro tyto 

účely:  

 produktové plánování, 

 nákup materiálu, 

 řízení zásob,              

 prodej, 

 účetnictví, 

 marketing, 

 řízení financí, 

 řízení lidských zdrojů. 

 

Software se vybírá hlavně podle toho, v jakém podniku se bude používat, zda v malém, 

středním anebo velkém.  
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Rozdělení podniků podle velikosti (malý, střední, velký): 

 Za malý podnik se považuje ten, který má obrat do 100 mil. Kč a zaměstnává méně 

než 25 zaměstnanců. 

 Střední podnik má obrat v rozmezí 100-800 mil. Kč a pracuje v něm 25-500 

zaměstnanců. 

 Velký podnik dosahuje obratu nad 800 mil. Kč a má více než 500 zaměstnanců. 

 

Používané druhy softwaru vzhledem k velikosti podniku [1]: 

 malé podniky - SQL pohoda Exact Globe, Helios Orange, QI,Syspro, NetSuite, 

Visibility, 

 střední podniky - Helios Green, Exact Globe, Epicor, Sage, 

 velké podniky - Microsoft, Oracle, SAP. 

 

Software se vybírá i podle dalších kritérií, nejen podle velikosti podniku.  

 

Jedná se především o tyto kritéria: 

 struktura výrobku, 

 typ výroby, 

 typ vlastníků podniku, 

 orientace podniku na export, 

 vývojová etapa firmy, 

 metody řízení podniku- existují 3 typy způsobu řízení a to:  

- JIT (tažný princip), 

                   - MRP II (tlačný princip), 

                   - DBR(kombinace tlačného 

a tažného principu). 

 

Tyto kritéria mají velký vliv při rozhodování, jaký software koupit, ale hlavní roli při 

rozhodování má velikost podniku.  
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Moduly systému ERP (LCS Helios IQ) [18], [1]: 

Jádro systému  

jádro systému, anglický jazyk, německý jazyk 

Ekonomika  

účetnictví, majetek, pokladna, banka, čárové kódy 

Obchod  

výrobní čísla, oběh zboží, celní a daňové sklady, čárové kódy 

Nákup a prodej  

zakázky, odloučená pracoviště  

Fakturace  

pošta, faktury vydané a přijaté  

CRM  

řízení vztahů se zákazníky, kontaktní centrum  

Lidské zdroje (HR)  

personalistika, mzdy  

Výroba  

řízení výroby, kapacitní plánování, varianty výrobků, řízení jakosti  

Doprava  

doprava, sledování údržby, cestovní náhrady, příprava fakturace  

Přepravní služby  

sběrná služba, námořní a kontejnerová přeprava, letecká přeprava, nabídky přepravy  

Celní software  

cla, záruční listiny, intrastat, příprava fakturace  

Mobilní obchod  

přímý prodej, marketingové průzkumy, sběr objednávek  

 

4.5 DRP I (Distribution Requirement Planning) 

V češtině tento pojem znamená plánování distribučních požadavků. Tento systém se 

používá v oblasti distribuce, kde aplikuje princip MRP I, avšak nezabývá se materiálem ve 

výrobě, nýbrž zbožím (hotovými výrobky) v distribuční síti. Zabývá se doplňováním těchto 

hotových výrobků při vícestupňovém skladování. Díky plánování tento systém umožňuje 

seskupit menší zásilky do jedné velké (celovozové) zásilky a plánuje přepravu těchto zásilek 

z centrálního skladu do skladů lokálních. [5] 
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Systém hledá odpověď na tyto tři otázky, které zní takto:  

 Jaké výrobky jsou potřeba? 

 Kdy jsou potřeba? 

 Kolik je jich potřeba? 

 

Cílem DRP I je uspokojení potřeb zákazníků a minimalizace stavu zásob, díky vytváření 

plánů objednávání výrobků a jejich distribuci. Struktura tohoto systému je zobrazena na 

obrázku č.4.4, kde jsou vyobrazeny základní části systému.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.4 Struktura systému DRP I  
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Základní části systému DRP I [5], [2]: 

 Schéma distribuční sítě - souhrn veškerých skladů nacházejících se v síti a jejich 

dodavatelsko-odběratelské vazby. 

 Odhad poptávky - množství výrobků, které by mělo být odebráno zákazníky 

z jednotlivých distribučních skladů. 

 Normy řízení zásob - předpisy používané pro řízení zásob v distribuční síti (normy se 

volí dle zvolených metod řízení zásob). 

 Doby realizace - doba provedení objednávek od výrobců a dodávajících skladů. 

 Počáteční stav zásob - jedná se o množství výrobků, které je v jednotlivých skladech 

na počátku plánovacího období k dispozici.  

 

4.6 DRP II (Distribution Resource Planning) 

Jedná se o nadstavbu systému DRP I rozšířeného o plánování klíčových zdrojů 

distribučního systému (skladového prostoru, přepravních kapacit, pracovníků skladů a 

finančních toků). 

Umožňuje prognózování poptávky po každé položce ve všech skladech s časovým 

plánem doplňování zásob této položky. 

 Pokud nejsou prognózy přesné, nebudou přesné ani plány a tak vzniknou problémy se 

zásobováním a udržováním stavu zásob. [2] 

 

4.7 Just-in-time I 

Jedná se o koncepci, která vznikla v Japonsku, ve zdejším podniku Toyota Motor 

Corporation. Někdy bývá tato technologie označována v českém jazyce pojmem ,,právě 

včas”.  Just-in-time (dále jen JIT) vyjadřuje přístup k výrobě, díky kterého lze vyrábět 

výrobky v požadovaném množství a čase, tak aby došlo k uspokojení potřeb zákazníka.  

Podstatou této technologie je vyrábět a objednávat jen to, co je opravdu nezbytně 

potřebné, a to s co nejnižšími náklady. Tím pádem se nevytvářejí nadbytečné zásoby, díky 

čehož se zlepšuje (zrychluje) návratnost investic. To má ale za příčinu nárůst přepravy 

menších zásilek větším počtem automobilů. [3], [2] 
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JIT se řídí těmito pravidly:  

 dodat správný výrobek (výrobek, který si zákazník objednal), 

 v požadované kvalitě, 

 ve správném množství, 

 ve správný čas, 

 na požadované místo, 

 za správnou cenu, 

 správnému zákazníkovi. 

 

Manažeři Toyoty se inspirovali v amerických supermarketech, založených na principu 

pull (tahový princip), na kterém je založena i koncepce JIT. V těchto obchodech zjistili, že při 

dobré organizaci docházelo k doplňování položek zboží, jakmile některé z nich začalo 

docházet. To znamená, že doplňování zboží bylo vyvoláno jeho spotřebou. Tuto myšlenku 

Japonci převedli do výrobního provozu, což znamenalo, že výrobní oddíl nevyráběl do té 

doby, dokud odebírající oddíl nespotřeboval původní dávku vyrobených dílů. Díky tomu 

koncepce JIT reaguje pružně na změny v poptávce zákazníků. [3], [4] 

 

Při zavádění technologie JIT může dojít k potížím, které vznikají z důvodu minimalizace 

zásob mezi jednotlivými provozy, díky čemuž může dojít k zastavení celého procesu výroby 

při poruše kteréhokoliv z provozů.  

 

Tyto problémy lze řešit pomocí řady nástrojů a technik. Například k zajištění požadované 

jakosti výrobků lze využít opatření poka-yoke, které se využívá v japonské Toyotě k eliminaci 

zbytečných přerušení výroby kvůli výskytu vadných výrobků. Tento termín znamená 

,,odolnost vůči chybám”. Jde o jakékoliv opatření, které umožní pracovníkům vyhnout se 

chybám. Toto opatření lze aplikovat v kterékoliv části výrobního procesu. 

 Jako příklad lze uvést např. takovou situaci, kdy je potřeba, aby pracovník nezapomněl 

provést zkoušku po vykonané práci, proto se do té doby nespustí posun na další pracoviště.  

[3], [19] 
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4.8 Just-in-time II 

Just-in-time II (dále jen JIT II) je nadstavbou koncepce JIT I, doplněné o zařazení 

zaměstnance dodavatele do nákupního oddělení odběratele. Tento zaměstnanec pracuje pro 

odběratele, ale je placen dodavatelem. Díky zařazení tohoto zaměstnance k odběrateli, 

dochází ke zrychlení komunikace, čímž se zlepšuje i dodávkový proces. 

 

JIT I i JIT II se snaží o minimalizaci ztrát při výrobě. Aby se mohlo předejít zbytečným 

ztrátám, je potřeba znát jejich příčiny. [3], [19] 

Příčiny vzniku ztrát: 

 nadvýroba, 

 udržování vysokých zásob, 

 zbytečná přeprava, 

 vysoká spotřeba materiálu, 

 nedostatečná kvalita. 

 

4.9 Kanban 

Slovo kanban se překládá do češtiny jako karta, lístek nebo štítek. Jedná se o nástroj, 

sloužící k plánování výroby a řízení výrobního procesu, který vymyslel Japonec Taichi Ohno, 

jenž se inspiroval principem zásobování amerických supermarketů s dokonale fungujícím 

informačním systémem.  

Tento systém umožňuje dokonale přizpůsobení se materiálových toků ve výrobě, 

zmenšuje stavy zásob, a také dokáže zjednodušit informační toky i celý systém řízení. Jedná 

se o bezzásobovou technologii založenou na principu pull, využívanou především 

v automobilovém průmyslu a strojírenské výrobě. 

Při využití Kanbanu se zahajuje výroba materiálů a dílů tehdy, až to je skutečně nutné. 

Výroba čeká, až odebírající oddíl spotřebuje původní dávku vyrobených dílů. Tato metoda má 

nejúčinnější využití ve velkosériové výrobě s jednosměrným tokem materiálu a ustáleným 

prodejem, kde lze snadno sladit výrobní operace (např. opakovaná výroba dílů). [2], [1] 

 

Kanbanové karty 

 Dělí se na dva typy: 

 přepravní (přesunové), 

 výrobní. 



22 

 

Přepravní karta - dává oprávnění na přepravu jedné dávky žádaných vyrobených dílů 

z výrobního oddílu do oddílu, kde se spotřebují. 

Výrobní karta - znázorňuje příkaz k výrobě jedné dávky žádaných dílů. 

Pro lepší představu je příklad karty kanban uveden na obrázku č.4.5. [19] 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Obr. 4.5 Příklad karty kanban 

 

 

Princip karetní technologie spočívá v tom, že v okamžiku, kdy se odebere paleta 

s požadovanými díly z jednoho stupně, odebere se s ní i karta k ní připojená a celé se to posílá 

do předchozího stupně výroby. Což je pro pracovníky na tomto stupni signál, aby poslali další 

paletu. K nové paletě se připojuje výrobní karta, která se před odesláním na následující stupeň 

nahradí pohybovou kartou. Tato nahrazena karta je pak signálem pro středisko výroby, aby 

vyrobilo znova další dávku. Tímto způsobem kolují karty jednotlivými výrobními stupni, kdy 

na každé kartě je napsán počet vyrobených částí, díky čemuž lze zkontrolovat stav zásob ve 

výrobě.  

 V současnosti je systém kanban nahrazován systémem elektronickým (e-kanban), díky 

němuž jsou např. eliminovány ztráty karet, ke kterým u klasického systému docházelo. Karty 

se nahrazují čarovými kódy a elektronickými zprávami. Systém e-kanban funguje tak, že 

snímá čarové kódy, kterými jsou označeny zásoby a zjišťuje tak potřebu doplnění zásob na 

jednotlivých pracovištích. Při zjištění nedostatku zásob na některém úseku odešle 

elektronickou zprávu do skladu s požadavkem doplnění těchto zásob v požadovaném 

množství. Někdy se používá k odesílání těchto zpráv internet. [2], [1] 

Počet 

Ks 

Typ 

přepravky 

Číslo 

přepravky 

20 A 2/4 

Číslo položky: 41216 – 36890  

Název položky: Ozubené kolo 

Předchozí proces: 

Kování B 

Následující proces: 

Obrábění C 
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5 Výhody a nevýhody vybraných logistických koncepcí 
 

5.1 Just In Time 

 

Výhody: 

 možnost práce s minimálními zásobami nebo zcela bez zásob, 

 nižší náklady na skladování, 

 kratší doba toku materiálu, 

 lepší produktivita, 

 zdokonalení obrátky zásob, 

 menší nároky na skladovací prostor, 

 úspora místa vyhrazeného pro výrobní proces, 

 pokles nákupní ceny materiálu při dodržení požadované kvality, 

 zvýšení úrovně řízení, 

 úspory díky eliminaci vstupní kontroly, 

 lepší úroveň zákaznického servisu. 

 

Nevýhody 

Metoda JIT má řadu výhod, ale má i své negativní stránky. Díky častým dodávkám se na 

naších silnicích objevuje stále více nákladních automobilů, což přispívá k zaplnění silnic a 

zácpám, zvýšení nehodovosti a hluku, zvýšení koncentrace výfukových plynů v ovzduší, tudíž 

i ohrožení zdraví lidí a znečištění životního prostředí. Jako další nevýhody lze uvést např.: 

 absence zásob, 

 vyšší náklady na dopravu, 

 větší míra nejistoty, 

 vyšší požadavky na jakost, 

 závislost výrobce na dodavateli a naopak, 

 absence rezerv, 

 potřebná kvalifikace pracovníků, 

 kratší objednávací cykly. 
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Potíže při zavádění: 

 vznikají problémy se splněním časových plánů kvůli přeplněným silnicím, 

 nespolehlivost dodavatele, 

 problémy s plněním požadavků na jakost, 

 porucha zařízení, 

 nedostatečně proškolení pracovníci. 

 

K řešení těchto problémů se využívají různé nástroje a techniky. Například již zmiňovaná 

technika poka-yoke, která se využívá k zajištění požadované kvality výrobků. 

 

Aplikace 

JIT se aplikuje do takových výrobních procesů, ve kterých dochází k opakované 

výrobě stejných produktů a opakování stejných procedur výroby.  

 

Aplikací JIT dochází ke: 

 snižování nákladů na přepravu, 

 redukce množství dodavatelů, 

 zvýšení jakosti výrobků, 

 snižování investic do automatizace. 

Požadavky aplikace systému JIT: 

 schopnost obsluhy rychle reagovat na poruchy zařízení, 

 kontrola jakosti přímo na pracovišti pracovníkem, 

 dostatečně proškolený personál, 

 atd. 

 

5.2 MRP 
 

Výhody MRP I:  

 má pozitivní vliv na finanční výsledky podniku, 

 zlepšuje výkon a řízení výroby, 

 díky němu lze získávat přesnější informace, 

 umožňuje pracovat s nižší hladinou zásob, 

 zajišťuje vyšší spolehlivost výroby, 



25 

 

 snižuje míru zastaralosti výrobků, 

 zajišťuje nižší výrobní náklady. 

 

Nevýhody: 

 udržování materiálových zásob na minimálním množství, 

 nutnost nakupovat materiál častěji v menším množství, 

 větší náklady na objednávky, 

 absence množstevní slevy a slevy na dopravě, 

 riziko výpadku nebo zpomalení výroby při nepředvídatelných problémech 

s dodávkami. 

 

Potíže při zavádění: 

 malá podpora vedení, 

 znalosti a zkušenosti členů týmu, 

 komunikace a spolupráce v pracovním týmu, 

 kapacitní zabezpečení projektů, 

 stanovení reálného plánu a jeho dodržování, 

 

Aplikace: 

Systém se používá tehdy, je-li splněna některá z těchto podmínek: 

 Když je potřeba materiálu v průběhu výrobního cyklu nesouvislá anebo nestabilní. 

Tenhle případ je typický pro zakázkové operace nebo pro přerušovanou výrobu. 

 Když je poptávka po materiálech závislá na výrobě jiného komponentu nebo hotového 

výrobku. 

 Když je podnik schopen zpracovat objednávky a všechny požadavky v týdenních 

periodách. 
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Závěr 
 

Tématem této práce bylo řízení materiálových toků. Jsou zde tedy řešeny vybrané koncepce 

řízení materiálových toků.  

V první kapitole jsem definoval pojem logistika. Popsal jsem zde také její historii a 

vývoj, kde jsem zjistil odkud a z jakého slova vlastně pojem logistika pochází a jak se 

rozvíjela.  

V další kapitole jsem se zabýval logistickými řetězci, které jsou nejdůležitějším 

pojmem v cele logistice. Tyto řetězce propojují trh spotřeby s trhem materiálu a jsou 

rozděleny do tří bloků, kterými jsou: pořizovací logistika, výrobní logistika a distribuční 

logistika. Management těchto řetězců řeší řadu otázek, kterými jsou například: Kde vyrábět?, 

Co nakoupit?, Od koho nakoupit?, Za kolik prodávat?.  

Třetí kapitola obsahuje rozdělení jednotlivých toků jako je finanční tok, materiálový 

tok a informační tok. Je zde uvedeno i schéma materiálového toku, ve kterém jsou znázorněny 

možnosti umístění bodů rozpojení. 

 Čtvrtá kapitola nese název řízení materiálových toků, kde jsem popsal co vlastně 

materiálový tok je a ve kterých oblastí se používá. Popsal jsem vybrané koncepce řízení 

materiálových toků a rozšířil si znalosti o to, jak jednotlivé koncepce fungují a jaké je jejich 

využití. Jsou zde například popsány tyto systémy: MRP, který je založen na principu push, ve 

kterém se všude vytvářejí zásoby a využívá se především ve strojírenské výrobě a u výrob na 

zakázku. Japonská koncepce Just-in-time umožňuje pracovat s minimálními zásobami a je 

proto vhodná pro velkoobjemové výroby. Systém Kanban je založen na principu pull, kde 

materiál prochází výrobou bez tvorby zbytečných zásob. Kanban se uplatňuje u takových 

výrob, kde je velké množství podobných anebo stejných výrobků, tedy například v sériové 

výrobě nebo hromadné výrobě. Další systémy pro řízení materiálových toků, které jsem pro 

tuto práci vybral, jsou uvedeny v textu této práce.  

V poslední kapitole jsem se zabýval tím, jaké mají jednotlivé vybrané koncepce 

výhody či nevýhody, zda-li vznikají potíže při jejich zavádění a o jaké potíže se jedná. 

Při zpracovávání této bakalářské práce jsem se dověděl hodně zajímavých a taky 

užitečných informací o metodách řízení materiálových toků a logistice. Toto téma mě zaujalo 

a rád bych se mu věnoval i v diplomové práci. 
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