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1 Úvod  

Tématem diplomové práce je „Návrh vhodných vysokozdvižných vozíků pro 

skladové hospodářství podniku“. Skladové hospodářství je jednou z nejdůležitějších částí 

logistického řetězce a to nejen v průběhu výroby, ale především také v oblasti distribuce 

vyprodukovaných výrobků. Z hlediska skladového hospodářství existuje stále mnoho 

možností pro lepší efektivnost podnikových procesů. Je proto velmi důležité, aby tyto činnosti 

šly spolu ruku v ruce a tím nedošlo k narušení výroby a tím k nespokojenosti stávajících a 

budoucích zákazníků.  

Se skladováním jsou také spjaty náklady podniku, které vznikají na základě 

investování do skladovacích ploch a technologického vybavení. Základním krokem je tedy 

rozvrhnout prostory ve skladování tak, aby došlo k maximálnímu využití všech skladových 

prostor, zkrácení vzdáleností a k zefektivnění manipulací. A právě z důvodu zefektivnění 

manipulace by se podniky měly zaměřit na vhodný výběr vysokozdvižných a paletových 

vozíků pro své skladové prostory. Při výběru těchto manipulačních zařízeních je potřeba, aby 

podnik definoval prostředí, ve kterém se bude daný vozík pohybovat, s jakými díly či výrobky 

bude manipulovat. Je mnoho faktorů, které je potřeba před zakoupením pojízdných vozíků 

zvážit.  

Diplomová práce bude zpracovávána ve společnosti PWO Czech Republic a. s., která 

poskytuje zákazníkům souhrnné služby zabývající se vývojem, konstrukcí, výrobou 

speciálních nástrojů a plechových výlisků pro automobilový průmysl. Téma bylo zadáno 

z důvodu výstavby nové logisticko-montážní haly a se vzniklou potřebou výběru vhodných 

vysokozdvižných vozíků.  

Cílem diplomové práce je provést analýzu dosavadního a připravovaného systému 

skladování v podniku PWO CZ se specifickým zaměřením na výběr vhodných typů 

vysokozdvižných vozíků pro nový sklad s následným výběrem vhodného dodavatele. Na 

základě podrobných analýz budou vybrány nejen nové vozíky určené pro připravovaný sklad, 

ale také budou provedeny změny týkající již využívaných vozíků v dosavadním skladu. 

Provedené analýzy týkající se připravovaného systému skladování a vybraných dodavatelů 

mohou podniku sloužit i v budoucnosti jako nástroj pro různá logistická rozhodnutí.  
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Diplomová práce je rozdělena do šesti částí včetně úvodu a závěru. Diplomová práce 

začne kapitolou teoretické a metodické poznatky o skladovém hospodářství, která bude 

obsahovat teoretická vymezení pojmů jako logistika, logistické procesy, skladové 

hospodářství, sklady, funkce skladování a především vymezení pojmů přepravní a 

manipulační prostředky s následným členěním. Kapitola bude zaměřena také na metody volby 

dodavatelů.  Následující kapitola bude zaměřena na charakteristiku podniku PWO CZ, ve 

kterém bude práce zpracovávána. Čtvrtá kapitola bude obsahovat analýzu dosavadního a 

připravovaného systému skladování s následným vyhodnocením. Pátá kapitola bude 

orientována na výběr vhodných typů vysokozdvižných vozíků s následným výběrem 

dodavatele pomocí zvolených parametrů a specifických kritérií.   
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2 Teoretické a metodické poznatky o skladovém hospodářství 

Pro zpracování kapitoly Teoretické a metodické poznatky o skladovém 

hospodářství budou využity zejména sekundární zdroje a z velké části především literární a 

elektronické zdroje zabývající se problematikou skladového hospodářství ve výrobním 

podniku. V úvodu kapitoly budou popsány pojmy logistika a logistické procesy.  

Stěžejní část kapitoly bude obsahovat informace týkající se skladového hospodářství a 

skladů, kde budou popsány především základní funkce skladování a jejich význam, 

skladovací proces, různé způsoby skladování, druhy skladů, velikost a počet skladů, 

rozmísťování skladů a také chyby ve skladování. Závěrečná část kapitoly bude obsahovat 

především přepravní a manipulační prostředky a jejich podrobný popis a také metody spojené 

s volbou dodavatelů.  

Pro zpracování kapitoly Teoretické a metodické poznatky o skladovém 

hospodářství budou čerpány informace především z literatury od autorů, jako jsou Macurová 

a Klabusayová (2007), Richards (2014), Pernica (2005), Drahotský a Řezníček (2003, Sixta a 

Mačát (2005), Stehlík a Kapoun (2008) a také Synek (2010). 

2.1 Logistika  

Logistika je velmi rozsáhlé odvětví a z mnoha hledisek napomáhá k efektivnímu 

vedení podniku a ke stálému zlepšování jednotlivých procesů uvnitř podniku. V současnosti 

se výrobní podniky soustřeďují především na správný chod logistických procesů a logistické 

služby jsou součástí každodenního chodu jednotlivých společností. Efektivní logistika 

napomáhá každému podniku zaměřit se na co nejefektivnější využití zdrojů, použití 

nejvhodnějších metod a minimalizovat náklady.  

2.1.1 Definice logistiky 

„Logistika - nauka o toku, který se uskutečňuje při uspokojování požadavků po 

produktech.“ (Macurová a Klabusayová, 2007, s. 4). 

Macurová a Klabusayová (2002) tvrdí, že objektem logistiky je především ucelený tok 

a to od vzniku zákazníkova požadavku na určitý produkt, přes projektování jednotlivých 

produktů, zajištění materiálu, výrobu a dodání zboží až po zpracovávání odpadů a 
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používaných výrobků. Logistika působí při zabezpečení veškerých typů produktů a jednotlivá 

logistická hlediska je zapotřebí uplatnit při řízení a provádění jakékoliv práce.  

Na základě tvrzení Štůsek (2007) představuje pojem logistika zejména strategické 

řízení účinnosti, funkčnosti a především efektivity hmotného toku základních surovin, 

vyráběných polotovarů a vyhotoveného zboží se záměrem dodržovat místní, časové, 

hodnotové a kvalitativní parametry, které požaduje zákazník. Nedílnou součástí logistiky je 

informační tok, který propojuje veškeré logistické články a to od poskytování jednotlivých 

produktů zákazníkům (výrobky, služby, doprava, dodávky) až po získávání jednotlivých 

zdrojů.  

2.1.2 Procesy v logistice  

Podle Drahotský a Řezníček (2003) je stěžejní náplní jednotlivých logistických 

procesů integrální řízení veškerých komponent daného oběhového procesu. Součástí 

logistických procesů jsou v každém podniku zákaznický servis, nákup, řízení zásob, 

manipulace s materiálem, balení, skladování, informační systémy a doprava. Všechny tyto 

uvedené procesy na sebe navazují a vytvářejí tak souvislý řetězec.  

Zákaznický servis 

Lambert (2000) definuje zákaznický servis jako tzv. měřítko toho, jak efektivně 

funguje logistický systém z hlediska vytváření užitné hodnoty místa a hlavně času pro 

jednotlivý produkt, nebo službu. Je však potřeba podotknout, že dodavatel a zákazník 

pohlížejí na pojem zákaznický servis zcela odlišně od ostatních. Pokud bude zaměřeno na 

pojem zákaznické servisu z hlediska podniku jako celku, spadají do zákaznického servisu 

položky jako snadnost kontroly položek ve skladu, snadnost nakupování a objednávání, nebo 

poprodejní podpora určité položky.  

Nákup 

Synek (2010) definuje pojem nákup z hlediska teoretického i praktického jako jeden 

z významných podílů na úspěšném fungování podniku. Vyjadřuje jakési opatření, které 

směřuje k zajištění tzv. relevantních zdrojů a k následnému využití těchto zdrojů v podniku. 

Nákup může být tedy uvažován jako funkce plnící určité úkoly v rámci aktivit podniku. 

Nákup je chápán také jako proces zajišťující celkový průběh dispozice s dodávanými 
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výrobky, ale je také chápan jako organizační jednotka či pracovní místo, kterým je určena 

pracovní činnost.  

Řízení zásob 

Horáková a Kubát (1996) tvrdí, že zásoby jsou chápány jako bezprostředně přirozený 

prvek výrobních i distribučních podniků. Zásobami se tedy rozumí ta část užitných hodnot, 

které byly vyrobeny, ale doposud ještě nebyly spotřebovány. Předmětem řízení zásob jsou: 

- zásoby surovin, základních a pomocných materiálů, polotovarů, nářadí, paliva, 

obalů a náhradních dílů, které přichází do podniku k zajišťování základních, 

pomocných a obslužných procesů, 

- zásoby z rozpracované výroby, 

- zásoby hotových výrobků.  

Balení  

 Drahotský a Řezníček (2003) tvrdí, že balení úzce souvisí s nákupem a dopravou. 

Balení velkou měrou ovlivňuje také stupeň vytížení skladu. Ve výrobních podnicích je balení 

spjato s logistikou a marketingem.  

 Z logistického pohledu je jednou z hlavních funkcí balení uspořádávání, ochrana a 

identifikace výrobků. Obaly uzavírají výrobek před samotným přemisťováním z místa na 

místo a chrání výrobek před jeho poškozením, vnějšími vlivy a ztrátou. Obal by měl 

především umožňovat co nejjednodušší použití výrobku a usnadňovat komunikaci na základě 

využívání různých symbolů.  

Informační systémy 

 Podle Drahotský a Řezníček (2003) jsou nároky zákazníků neustále větší. 

K uspokojování potřeb těchto zákazníků jsou nezbytné integrované logistické systémy, které 

jsou podporovány integrovanými logistickými informačními systémy. Mezi základy 

logistických systémů patří vyřizování objednávek. Pro podporu logistických činností dochází 

v široké míře k využití počítačů a to jak při přijímání a vyřizování objednávek, tak v oblasti 

řízení zásob a skladování, měření výkonů, ale také v procesech přepravy.  
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Doprava 

 Svoboda (2006) tvrdí, že doprava představuje lidskou činnost, pomocí které se provádí 

cílevědomé přemisťování lidí a hmotných statků, které se na základě svých efektů projeví ve 

skladovaném období. Doprava jako taková zajišťuje prostorové přesunutí výrobků z místa 

výroby do místa, kde se výrobky spotřebovávají a zvyšuje se tak jejich hodnota. Náklady 

související s dopravou představují v podniku jednu z největších položek a často se podílejí na 

celkové ceně výrobků. V dnešní době existuje několik způsobů dopravy.  

2.3 Skladové hospodářství a sklady 

Skladové hospodářství představuje spojovací článek mezi zákazníkem a výrobcem. 

Pernica (2005) tvrdí, že v procesu skladového hospodářství dochází k držení zásob ve 

skladovacích prostorách do doby, než si je vyzvedne zákazník. Je spousta důvodů, proč by 

podnik měl držet zásoby. Hlavním důvodem je fakt, že podnik tak nemusí investovat velké 

náklady na přepravu. Držením zásob ve skladu dochází také k dosažení úspor ve výrobním 

procesu. Podnik může také využívat množstevní slevy v případě nákupu většího množství 

nakupovaných surovin a materiálů. Podniky se mohou snažit na základě skladového 

hospodářství překlenout prostorový a časový rozdíl, který tak vzniká mezi spotřebitelem a 

výrobcem.  

Sklady představují místo, kde dochází ke skladování všech typů produktů. Ve 

skladech probíhá manipulace s produkty ve čtyřech stále se opakujících se cyklech, kterými 

jsou přejímka zboží, uskladnění zboží, expedice zboží a nakládka zboží. Následující text je 

zpracován dle Pernica (2005). Sklady slouží také ke konsolidaci a třídění jednotlivých typů 

zboží. Sklady nabízejí především činnosti, které vytvářejí přidanou hodnotu konečných 

výrobků.  

Sklady také slouží k minimalizaci provozních nákladů při stálém plnění dodávkových 

potřeb. Sklady v dnešní době využívá téměř prakticky každá obchodní, dodavatelská, výrobní, 

distribuční a logistická společnost. Sklady jsou téměř vždy koncipovány pro uskladňování 

konkrétních komodit. Různé druhy komodit disponují odlišnými nároky na skladování. 

Například automobilový průmysl disponuje těžkými nástroji, je proto potřeba vynaložit velké 

investice na pořízení speciálních zařízení. Potravinářský průmysl musí většinu svých produktů 

skladovat ve speciálních chlazených skladech.  
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2.3.1 Funkce a význam skladování  

„Základní funkcí skladů je především ekonomické sladění odlišně dimenzovaných 

toků.“ (Schulte, 1996, s. 91) a Gros (1998). Mezi základní motivy skladování jsou zahrnuty 

dle Stehlík a Kapoun (2008) zejména následující funkce. 

Funkce vyrovnávací - vyplývají při vzájemně odchýleném materiálovém toku a 

materiálové potřebě z hlediska jejich kvantity, nebo ve vztahu k jednotlivému časovému 

rozložení. Sklady v tomto smyslu fungují jako zásobníky. Mají na starosti vyrovnat nesoulad 

mezi jednotlivými články logistického řetězce (mezi zákazníkem a výrobou). 

Funkce zabezpečovací - vyplývají z nepředvídatelných rizikových činností, které 

nastávají v průběhu výrobního procesu a také z kolísání potřeb na trzích odbytu a časových 

posunů dodávek na trzích zásob.  

Funkce kompletační - slouží pro tvorbu sortimentu v různých obchodech, nebo pro 

tvorbu sortimentních druhů podle individuálních potřeb jednotlivých provozů ve výrobních 

podnicích. 

Funkce spekulační – funkce vyplývají z očekávaných zvýšení cen na trzích 

zásobování a odbytu. Sklady jsou charakteristické nakupováním zboží s očekáváním o 

budoucím zvýšení ceny.  

Funkce zušlechťovací – funkce zaměřené na jakostní změny uskladněných druhů 

sortimentu. Jedná se o tzv. produktivní sklady, jelikož se jedná o skladování spojené 

s výrobním procesem.  

Význam skladování 

Skladování tradičně zabezpečuje podle Sixta a Mačát (2005) uskladnění produktů 

(skladované produkty = vzniklé zásoby) v průběhu veškerých fází logistického řetězce. 

Skladování nabízí podnikům uskladnění dvou hlavních typů zásob: 

- suroviny, díly a součástky (jednotlivé fáze zásobování – fáze vstupu materiálu 

do společnosti), 

- hotové výrobky (fáze distribuce – fáze, která je na straně výstupu materiálu ze 

společnosti). 
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Bez dvou výše uvedených typů zásob mají výrobní podniky také další zásoby zboží ve 

výrobním procesu a zásoby materiálů sloužící k likvidaci či recyklaci. V dnešní době však 

dochází k pravidelným a pečlivým kontrolám těchto zásob, i když představují malý podíl ze 

všech celkových zásob. Hlavním významem skladování je: 

- snaha dosahovat úspory nákladů na přepravě, 

- snaha dosahovat úspory ve výrobním procesu, 

- využívání množstevním slev, rabatů a nákupů do zásoby, 

- snaha o udržení dodavatelských zdrojů, 

- podporování podnikových strategií v oblasti zákaznického servisu, 

- reagování na stále se měnící podmínky na trzích, 

- překlenutí prostorových a časových rozdílů mezi spotřebitelem a výrobcem, 

- dosažení co nejnižších celkových nákladů na logistiku při stávajícím udržení 

vyžadované úrovně zákaznického servisu, 

- podporování programů Just in time u podnikových zákazníků či dodavatelů, 

- snaha o poskytování komplexního sortimentu produktů zákazníkům,  

- dočasné skladování materiálů, které jsou určeny k likvidaci, nebo recyklaci. 

2.3.2 Skladovací proces 

Skladování bylo již zkráceně popsáno v úvodu kapitoly 2.3. Skladování je dle Sixta a 

Mačát (2005) jednou z nejdůležitějších částí logistického systému. Skladování tvoří 

spojovací článek mezi výrobci a zákazníky. Skladování má na starosti zabezpečování 

uskladnění produktů (suroviny, díly, hotové výrobky) v místech, kde vznikají a mezi místem, 

kde se budou dále spotřebovávat. Sklady umožňují překlenutí mezi prostorem a časem. 

Výrobní zásoby zajišťují plynulý chod výroby. Komplexní systém skladovacího procesu je 

uveden na obr. 2.1.  

 

Obr. 2.1 Komplexní systém skladovacího procesu. (Zdroj: Sixta a Mačát, 2005) 

 Na celém světě existuje přibližně milión skladovacích zařízení, od nejmodernějších 

profesionálně zařízených skladů až po podnikové skladovací místnosti a drobné sklady 
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v rámci prodejen. Se skladováním jsou úzce spjaty skladovací systémy. V rámci skladování 

přicházejí v úvahu také tyto základní rozhodovací činnosti: 

- vybavenost skladových prostor, 

- centralizace a rozsah skladů, 

- skladování cizí nebo vlastní, 

- skladové stanoviště, 

- měnící se úroveň zásob ve skladových prostorách. 

2.3.3 Způsoby skladování 

Pernica (2005) definuje nejefektivnější způsoby skladování a zařízení skladů. Pro 

návrhy dopravních, skladovacích a manipulačních systémů je nejdůležitější především forma 

daného zboží. Musí být předem stanovené, zda se bude jednat o zboží pevné, plynné, nebo 

kapalné. Pro vhodně zvolené vybavení a zařízení skladů je také rozhodujícím faktorem 

množství zboží a jeho vlastnosti. Pro paletizaci je základem vytvoření manipulačních 

jednotek.  

Nejvhodnější doba je při výrobním procesu, který koluje celým logistickým řetězcem 

k předem určenému místu. Vznikající manipulační jednotky se mohou postupně přeměnit na 

jednotky přepravní, výrobní, skladové, obalové, inventurní, zásilkové a objednací. Na základě 

této situace je pak možné veškeré uzly logistického řetězce vybavit stejnými mechanizačními 

a manipulačními prostředky. Palety je možné dělit na sloupkové, prosté, skříňové, ohradové a 

také na nástavby. Dále je můžeme členit také na atypické, speciální a typizované. Palety jsou 

vázané především na následující technické prostředky: 

- prostředky technické sloužící k tvorbě a rozebrání manipulačních jednotek, 

- různé typy regálů, zakladače a další typy zařízení určené pro skladování, 

- vysokozdvižné a dopravní vozíky, ruční a automatické zařízení, 

- různá zařízení sloužící k ložním operacím a dopravní tratě. 

„Nově postavené skladové objekty na území České republiky jsou převážně paletové a 

jsou vybaveny vesměs vozíkovou technologií. Je to dáno jak nejistotou ve strategickém 

rozhodování a z ní vyplývajícím požadavkem na co nejvyšší flexibilitu, tak dominancí 

nákladových úspor, jež jsou motivovány cenovou válkou na trhu.“ (Dopravní noviny 2014). 
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Rozdělení způsobů skladování je podle Vaněček (2008) realizováno na základě 

jednotlivých druhů uskladněných materiálů, surovin, hotových výrobků, dále také podle 

fyzikálních vlastností jako je velikost, hustota, hmotnost, těkavost, výbušnost, hořlavost 

jednotlivých výrobků. Důležité jsou také místa sloužící pro uložení výrobků, konstrukce 

skladovacích míst a jednotlivé způsoby mechanizovaných obsluh. Způsoby skladování jsou 

členěny následovně: 

- volné uskladnění, 

- stohování, 

- uskladnění v regálech. 

Stohování 

 Dalším způsobem skladování je stohování. Jedná se o skladování materiálů a zboží 

zejména na volném prostranství. Tento způsob skladování nevyužívá žádné regálové systémy, 

jelikož je založen a přepravě a manipulaci paletizovaného materiálu pomocí vysokozdvižných 

vozíků. Jednotlivé druhy materiálů jsou vrstveny do výšek. Pokud je zboží uloženo na 

paletách, jsou jednotlivé palety ukládány na sebe do výšky. Názorný příklad stohování je 

uveden na obr. 2.2, který znázorňuje stohové skladování palet. 

 

Obr. 2.2 Stohové skladování palet. (Zdroj: Atlet 2014) 

Výhodou stohového způsobu skladování je oproti jiným způsobům lepší využití 

skladovacích prostor, jelikož když se jednotlivé výrobky ukládají na sebe, zabírají mnohem 

méně místa, než když jsou výrobky ukládány vedle sebe v prostoru. Další výhodou stohového 
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skladování je lepší přehlednost ve skladovacích prostorách, lepší přehlednost uloženého 

materiálu a také nízké provozní náklady.  

 Nevýhodou stohového skladování je obtížnější přístup ke spodním materiálům. 

Materiál pak zůstává na spodu stohu nejdelší dobu a dochází k jeho poškození. Je potřeba 

velká počáteční investice do dražších manipulačních technik. Nevýhodou stohování může být 

také nebezpečí v případě manipulace nekvalifikovanou osobou.  

Uskladnění v regálech 

Regály a regálové systémy jsou moderním klíčem pro optimální výkon překládky. 

Elementárně jsou určovány pro skladové hospodářství kusového zboží kompletovaného do 

manipulačních jednotek. Pro regály a regálové systémy jsou velmi typické například uličky, 

které umožňují snadný přístup. Jednou z výhod regálových systémů je možnost přesného 

evidování skladovacího materiálu. Názorný příklad uskladnění zboží v regálech je uveden na 

obr. 2.3. 

 

Obr. 2.3 Uskladnění zboží v regálech. (Zdroj: Ohra 2014) 

Výhodami uskladnění v regálech je snadná dostupnost materiálů, které jsou uloženy 

v jednotlivých regálech. Manipulace je prováděna pomocí zakladačů, vysokozdvižných 

vozíků, nebo případně ručními manipulačními prostředky. Do regálů se ukládají převážně 

nástroje v automobilovém průmyslu, dále palety, desky a další drobné výrobky. Tyčový 

materiál se například uskladňuje v policích. 

Pokud podnik skladuje na základě regálových systémů je potřeba sklad rozdělit na 

základě sortimentních skupin. V malých skladech k sortimentnímu rozdělení docházet 
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nemusí, jelikož skladník podrobně zná umístění jednotlivých položek a také je snadná 

manipulace a expedice. Regály se v dnešní době vyskytují prakticky v každém skladu, jelikož 

jsou řazeny mezi základní vybavení.  

Dále je zapotřebí zaměřit se na členění regálových systémů, které je dle Slíva (2004) 

určeno následovně. 

Paletové regály 

Paletové regály jsou určeny především pro uskladnění kusových výrobků v 

manipulačních jednotkách. Paletové regály nemusí být nutně určeny pouze pro skladování 

jednotlivých typů palet. V případě doplnění o další jednotlivé komponenty, může vzniknout 

unikátní regálový systém, který je vhodný pro uskladnění výrobků při různých rozměrech. 

Velkou výhodou jsou speciální konstrukce, snadný přístup k materiálu, přehlednost, možnost 

skladování výrobku v řadách za sebou. 

Policové regály 

Policové regály jsou určeny především pro uskladňování různých druhů materiálů 

označované jako vícepoložkový materiál do 250 kg. Policové regály jsou také určeny pro 

uskladnění drobných dílů. Výhodami policových regálů je perfektní využití skladovacích 

prostor. Jsou správným řešením pro sklady uskladňující náhradní díly. 

Patrové regály  

Patrové regály jsou určeny pro poskytování maximálního využití skladovacího 

prostoru a plochy pro skladování výrobků a zboží v regálech, které jsou umístěny v několika 

patrech nad sebou. Výhodou patrových regálů je efektivní využití skladovacích ploch. Dále 

také plně využívají obsah skladu a splňují nejvyšší nároky společnosti. Patrové regály 

umožňují také zkracování komunikačních cest. 

Pojízdné regály 

 Pojízdné regály jsou typické pro archivnické skladování a to na základě přijatelného 

ručního přesunutí regálu. Pojízdné regály zajišťují maximální ušetření skladovacích ploch a 

prostor. Výhodou pojízdných regálů je získání vysoce funkčních skladových a archivačních 

systémů, které efektivně využívají skladovací prostory a plochy.  
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Konzolové regály 

 Konzolové regály jsou v praxi určeny zejména pro uskladnění výrobků, které jsou 

dlouhé nebo velmi těžké. Konzolové regály jsou navrženy také pro skladování výrobků 

s proměnlivou délkou, jako jsou například roury, kovové nosníky, profily, plastové a kovové 

fólie a kovové nosníky.  

Gravitační regály 

 Gravitační regály, neboli také nazývány jako spádové regály jsou typické k odběru 

materiálu pomocí systému FIFO. Systém FIFO je možné popsat jako první dovnitř a první 

ven. Jsou charakteristické zejména pro materiál s pohybem pomocí vlastní gravitace. 

Dopravní trať je tvořena z válečků ve sklonu 3 až 5 stupňů. 

2.3.4 Druhy skladů  

Velký rozsah skladových činností vypovídá i o velkém počtu nejrůznějších druhů 

skladů. Členění skladů dle funkce v zásobovacích systémech. Jednotlivé funkce skladů pak 

vedou k jejich rozčlenění do uvedených skupin: 

- sklady odbytové, 

- sklady obchodní, 

- sklady nájemní a veřejné, 

- sklady tranzitní, 

- sklady konsignační. 

Sklady odbytové 

Odbytové sklady jsou charakteristické jedním výrobcem a velmi malým množstvím 

výrobků, avšak velkým počtem dodavatelů. Tento druh skladů je na nejnižším stupni skladové 

hierarchie. Tyto sklady slouží především pro vychystání a expedici pro zákazníky ve své 

zásobovací oblasti. Uskladňuje diferencovaný sortiment, který zohledňuje specifické 

požadavky a přání zákazníků. Odbytové sklady jsou mnohdy nazývané také jako výrobně 

odbytové sklady.  
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Sklady nájemní a veřejné 

 Nájemní a veřejné sklady jsou charakteristické zajišťováním skladování zboží, nebo 

vypůjčení skladových kapacit a prostor jednotlivým zákazníkům. Sklad vykonává veškeré 

skladovací funkce dle objednávek zákazníků. Sklady zajišťují přijímání, skladování a 

expedici zboží dle stanovených pokynů. Dále poskytuje pronájem určité skladovací plochy 

včetně příslušných manipulačních zařízení a případně doplňkové činnosti, za které je zákazník 

ochoten si připlatit.  

Sklady konsignační 

Konsignační sklady jsou definovány jako sklady dodavatele u jeho odběratele. Jedná 

se o sklady nevlastníka zboží (obchodní zástupce, odběratel), který je zřízen z důvodu 

přiblížení jednotlivých výrobků k zákazníkům. Zboží se skladuje na riziko a účet daného 

dodavatele. Avšak odběratel má pravomoci odebrat si zboží v případě potřeby. Za zboží 

odběratel platí za určitý časový interval dodavateli. Odběratel také následně informuje 

dodavatele o případném doplnění skladu a o plánovaných odběrech. Odběratel však musí 

dodavatele informovat o tom, kdy si zboží vyzvedl a v jakém množství. Dodavatel musí být 

vždy informován o každé činnosti uskutečněné ve skladu.  

Členění skladů dle stupně mechanizace. Rozdělení těchto skladů je podle úrovně 

technologického vybavení skladu. Jednotlivé funkce skladů pak vedou k jejich rozčlenění na 

uvedené skupiny: 

- automatizované sklady - jsou charakterizovány tím, že část manipulace s 

materiálem a zbožím je zajišťována automaticky, 

- plně automatizované sklady - jedná se o sklady, které mají všechny, nebo téměř 

všechny procesy automatizované,  

- vysoce mechanizované sklady - jedná se o sklad, ve kterém jsou zastoupeny 

především progresivní technologie s prvky automatizace a také s velkým podílem 

lidského faktoru.  

2.3.5 Velikost a počet skladů 

 Dle Sixta a Mačát (2005) má management výrobních i obchodních společností za úkol 

neustále řešit a sledovat dvě odlišné záležitosti, kterými jsou velikost a počet skladovacích 

zařízení. Jedná se o vzájemně se propojující rozhodnutí, jelikož mezi těmito záležitostmi 
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panuje nepřímo úměrný vztah. Jestliže dochází k růstu počtu skladů, vyvolává to snižování 

průměrné velikosti skladů. Velikost a počet skladů je určen individuálně podle zaměření dané 

společnosti a dle vybavenosti jednotlivých skladů. Následující text je zpracován dle tvrzení 

Sixta a Mačát (2005) a Sixta a Žižka (2009). 

Velikost skladů 

 To, jaká by měla být velikost jednotlivých skladů, je určováno velkou řadou faktorů. 

Prvním krokem je provedení charakteristiky měřítka velikosti skladů tzv. na základě čeho se 

bude velikost skladů měřit. Zavedené zvyklosti hodnotí velikost skladů buď na základě 

velikosti skladovacích ploch, nebo na základě objemů skladovacích prostor a ploch pro 

připravované sklady.  

Většina skladů i v dnešní době využívá při poskytování informací o svých stavbách 

informace o plochách v m
2
. Stále více však pronikají měrné jednotky na měření velikosti 

skladů udávané v m
3
. Při veškerých úvahách o tom, jaká bude velikost skladů je potřeba 

zvážit velké množství faktorů. Mezi faktory určující stanovení velikosti skladů patří zejména: 

- zákaznicky servis a jeho úroveň, 

- velikost vybraného trhu, 

- počet skladovacích produktů, 

- využívané systémy pro manipulaci s materiálem, 

- typy použitých skladů, 

- pohyb zboží ve skladech, 

- celková doba výrobního procesu jednoho výrobku, 

- potřebná velikost prostor pro kanceláře.  

Velikost jednotlivých skladů souvisí především s daným typem využitého 

manipulačního zařízení. Na základě rozdílných schopností u různých typů vysokozdvižných 

vozíků se může podnikům vyplatit investování finančních prostředků do dražších a 

speciálních typů manipulačních zařízení, které jsou také kvalitnější.  

Management, který má na starosti rozhodnutí o nákupu manipulačních prostředku, 

musí podle Bowersox (1996) v první řadě zvážit celkové náklady u jednotlivých alternativ, 

které přicházejí v úvahu. Management musí vybrat takovou variantu, která odpovídá úrovni 

zákaznického servisu a je nejvýhodnější z nákladového hlediska.  



20 
 

Poptávka má také významný vliv na rozhodování při výběru velikosti skladu. Pokud 

dochází k tomu, že poptávka zaznamenala velké výkyvy, nebo je velmi nepředvídatelná, měl 

by se podnik zaměřit na udržování vyšší hladiny zásob. Tato situace se projevuje zvýšenou 

potřebou na prostory. Dané skladovací prostory nemusí být využity v rámci vlastních skladů. 

Velká část podniků na základě těchto situací využívá veřejné sklady. 

Počet skladů 

 Dle Richards (2014) rozhodování o počtu skladů je velmi důležitým a stěžejním 

prvkem. Je potřeba zaměřit se na čtyři důležité faktory: 

- náklady spojené se ztrátou prodejní příležitosti, 

- náklady spojené se zásobami, 

- náklady spojené se skladováním, 

- náklady na přepravu. 

Náklady spojené se ztrátou prodejní příležitosti  

 Ztracená prodejní příležitost je pro společnost velmi mimořádně důležitá, je totiž 

velmi obtížné ji jakýmkoliv způsobem kalkulovat, nebo ji předvídat.  

Náklady spojené se zásobami 

 Náklady spojené se zásobami se postupně s přibývajícím počtem skladů zvyšují, 

jelikož podnik skladuje v každé lokalitě jiný typ zboží. V praxi je tato situace chápána tak, že 

podnik se snaží na skladě udržovat jak položky s rychlým obratem, tak položky s pomalým 

obratem. Díky tomu dochází k situaci, že se ve skladovém hospodářství zvyšují nároky na 

skladovací prostory a plochy.  

Náklady spojené se skladováním 

 Náklady spojené se skladováním se s přibývajícím počtem skladových zařízení také 

zvyšují. Využívání většího počtu skladů vede k větším skladovacím prostorám a plochám 

(vlastní sklad + pronajaté sklady). Po dosažení většího počtu skladových zařízení dochází 

k poklesu nákladů zejména v případech, kdy se podnik rozhodl pronajmout skladovací 

prostory. Veřejné sklady v těchto situacích poskytují množstevní slevy a rabaty, pokud si 

společnost najímá prostory ve více skladech od jedné společnosti.  
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Náklady na přepravu 

 Náklady na přepravu se zpočátku s počtem skladů snižují, ale poté se opět zvyšují. 

Pokud je do distribučních systémů zahrnuto velké množství skladů, dochází ke zvyšování 

celkového součtu nákladů na vstupní a výstupní dopravu. Podnik by měl do svých celkových 

nákladů zahrnout také náklady vzniklé přesunutím výrobků do skladovacího zařízení. Obecně 

je platné, že využití menšího počtu skladů znamená nižší náklady na vstupní dopravu, jelikož 

výrobci jsou schopni zboží vyexpedovat ve větších objemech. Avšak takto rostou náklady na 

přepravu zboží k zákazníkům.  

2.3.6 Rozmisťování skladů 

 Rozmisťování skladů je dle Bazala (2003) velmi důležitým rozhodnutím, které musí 

management podniku důkladně zvážit. Tato rozhodnutí budou pak hlavním rysem, který bude 

ovlivňovat skladování celého podniku. Správné rozmístění skladů bude v budoucnosti pro 

podnik představovat obrovský přínos a ušetření logistických nákladů.  

 Rozmisťování skladů podle Stehlík a Kapoun (2008). Aby jednotlivé sklady kladně 

přispívaly ke zvyšování úrovně logistických služeb, napomáhaly při zvyšování tržeb podniku 

a byly co nejefektivněji využívány, měly by být co nejefektivněji rozmísťovány. 

Rozmísťování skladů pomoci geografie je v současnosti charakteristické koncentračními 

tendencemi. Koncentrace je definována jako vyšší stupeň centralizace, která využívá plně 

jednotlivé výhody sloužící k dalším organizačním opatřením.  

Důvodem koncentrace je zejména snížení potřebného rozsahu zásob pomocí využití 

vysokého stupně mechanizace skladovacích a manipulačních prací nebo centralizace nákupů. 

Tato situace znamená, že je podmíněna technickým rozvojem v oblasti dopravy, manipulace a 

informatiky. Vhodný výběr lokalizace pro výstavby nových skladů je podmíněn řadou 

speciálních aspektů a vlivů. Patří mezi ně zejména: 

- míra odbytových příležitostí na daném území, 

- míra kapacit konkurence a předpoklady pro vlastní výkonnost podniku a 

konkurenceschopnost, 

- dovednost zvládat kvalitní servis spojený se zásobováním do určitých vzdáleností, 

- charakter geografických vhodností zásobovaného území (výskyt jezer a hor), 
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- dopravní spojení v určitých místech, převážně silniční spojení, ale i možnosti 

přístaveb kontejnerů, 

- snadná dostupnost pracovních sil a úroveň mezd v jednotlivých regionech.  

Problematika nutnosti skladů není příliš nová, ale přesto se management podniků na 

tuto problematiku zaměřuje stále více. Sklady jsou pro provozovatele důležitým nákladovým 

činitelem a odporují obecným představám dynamického toku zboží. V dnešní době se však i 

při převládajícím chování zákazníků a trhu není možné obejít se bez skladů a to především na 

základě množstevního vyrovnání přísunu a odsunu zboží.  

2.3.7 Chybovost ve skladování  

Na základě tvrzení Sixta a Mačát (2005) jsou chyby ve skladování každodenním 

problémem skladového hospodářství. Nejdůležitějším krokem je, aby se management podniku 

snažil odstranit veškeré neefektivity, které se mohou vyskytovat při přesunutí produktů, 

skladování produktů, nebo při přenesení informací v rámci skladových prostor. Tyto 

jednotlivé neefektivity se mohou projevovat dle Vogt (2005) různými formami: 

- nadměrná, nebo přebytečná manipulace s materiálem a produkty, 

- neefektivní využívání skladovacích ploch a prostor, 

- nadměrné náklady na poruchy u zastaralých zařízení, 

- nadměrné náklady na údržbu ve skladových prostorách, 

- nemoderní způsoby v provozování příjmu a expedici zboží, 

- nemoderní způsoby počítačového zpracování u každodenních transakcí, 

- chyby lidského faktoru, 

- systémové chyby. 

Stále přibývající konkurence na trhu nutí podniky k využívání stále přesnějších a 

preciznějších systémů manipulace, skladování a vyhledávání zboží a stejně tak i ke 

zdokonalení systémů balení a expedice zboží. Pro provoz celkového chodu podniku a 

skladového hospodářství je optimálním krokem kombinace automatizovaného a manuálního 

manipulačního systému. 



23 
 

2.5 Přepravní a manipulační prostředky 

Následující text je zpracován dle tvrzení Pernica (1998, 2005). V materiálových tocích 

dochází k využívání přepravních a manipulačních prostředků. Manipulační prostředky jsou 

označovány jako aktivní prvky a přepravní prostředky jsou označovány za pasivní prvky. 

Tyto dva typy prostředků na sebe navazují a ovlivňují celkový chod logistického řetězce v 

podniku. 

Za manipulační jednotku je považován každý druh materiálu, který představuje 

přijatelnou jednotku způsobilou k manipulaci. Manipulační jednotka je manipulována jako 

jeden kus. Za přepravní jednotku je považován materiál, který představuje jednotku vhodnou 

k přepravě bez úprav. Ve velkém množství případů je přepravní jednotka shodná s 

manipulační jednotkou. 

2.5.1 Přepravní prostředky 

 Přepravní prostředky představují technické prostředky, které slouží ke snadné 

manipulaci a přepravě. Základní faktory a podmínky, které musí přepravní prostředky 

splňovat, jsou zejména ochrana přepravovaného zboží, přijatelné rozměry, údržba a obsluha, 

stohování prostředků, správná manipulace a recyklace. 

1. přepravní jednotky nultého řádu 

- Jedná se o zboží uložené ve spotřebitelském obalu (pomocí ruční manipulace). 

2. přepravní jednotky 1. řádu  

- Jedná se o zboží do 15 kg, jako jsou bedny, lepenkové krabice a pytle (pomocí 

ruční manipulace). 

3. přepravní jednotky 2. řádu 

- Jedná se o zboží o hmotnosti 250 až 1000 kg, které musí být přemisťováno 

pomocí jeřábů a vysokozdvižných vozíků. 
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4. přepravní jednotky 3. řádu 

- Jedná se o zboží o hmotnosti do 30 t, které musí být přemisťováno pomocí speciálních 

jeřábů a vysokozdvižných vozíků na dlouhé vzdálenosti. Patří sem zejména 

kontejnery. 

5. přepravní jednotky 4. řádu 

- Jedná se o zboží o hmotnosti 400 až 2000 t, které je určené k dálkové přepravě 

(vodní doprava). Manipulace probíhá pomocí palubních jeřábů. Do této skupiny 

patří zejména člunové kontejnery. 

Druhy přepravních prostředků 

Bedny na ukládání - jedná se o přepravní jednotky sloužící především pro 

potravinářské výrobky a železářské zboží. Výhodou beden je snadná manipulace a ukládání 

na sebe. Bendy mohou být zkosené, zásuvkové nebo rovné. Ukládací bedny jsou vyráběny z 

hliníku, polystyrenu, plastu a ocelového plechu. 

Přepravky - jedná se o přepravní prostředky určené zejména pro rozvoz spotřebního 

zboží. Přepravky jsou uzpůsobené k ruční manipulaci. Jsou vyráběny zejména pro maso a 

láhvové nápoje. 

Palety - jedná se o nejpoužívanější přepravní prostředky. Manipulace s paletami je 

přizpůsobena pro vysokozdvižné vozíky a může sloužit jako přepravní prostředek po dobu 

celého výrobního procesu. Rozměry palety jsou 800 mm x 1 200 mm. Palety představují pro 

podniky prakticky nejlevnější přepravní prostředky. Výhodou je možnost ukládání na sebe i 

vedle sebe. 

Roltejnery - jedná se o přepravní prostředky sloužené ze čtyřkolového podvozku. Je 

vhodný pro ruční manipulaci, nebo pro manipulaci na základě podlahových dopravníků a 

vidlicových vozíků. Jsou využívány zejména při expedici a kompletaci ve skladu. 

Kontejnery - jedná se o přepravní prostředky, které jsou zčásti, nebo zcela uzavřené. 

Přeprava kontejnerů probíhá pomocí jednoho nebo více druhů doprav. Manipulace s 

kontejnery je odkazována na vidlicová nebo závěsná zařízení. Rozměry malých kontejnerů 

jsou do 14 m
3
 a rozměry velkých kontejnerů jsou větší než 14 m

3
. 
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Výměnné nástavby - jedná se o přepravní prostředky, které jsou zcela nebo zčásti 

uzavřené. Přeprava probíhá pomocí silničních nákladních vozidel. Nevýhodou nástaveb je 

nemožnost stohování. 

2.5.2 Manipulační prostředky 

Velká část aktivních prvků je určena k manipulování s pasivními prvky a s nimi 

dochází k uskutečňování netechnologických operací. Mezi tyto operace patří především 

nakládka, vykládka, překládka a balení. Pod pasivní prvky jsou zařazeny především různé 

druhy materiálu, přepravní prostředky, informace a obaly. Manipulační prostředky mají na 

starost z fyzického hlediska uskutečňovat posloupnost netechnologických úkonů s pasivními 

prvky, skladování, kompletace, vyskladňování a rozebírání přepravních jednotek. 

Zařízení a prostředky s přetržitým pohybem 

1. Zařízení určená pro zdvihy 

Zvedací prostředky - jedná se o snadně manipulovatelné prostředky, sloužící pro 

zdvihy těžkých a středně těžkých břemen v poměrně malých výškách. 

Zdvihové plošiny - jedná se o prostředky sloužící k překlenutí rozdílných výšek 

ložných ploch a podlahových ploch určitých objektů při vykládce a nakládce. 

Navijáky - jedná se o velmi jednoduchá zařízení, které slouží jako tzv. doplňková 

zařízení. Zdvih prostředků je založen na ruční manipulaci na základě motorického navíjení 

lana na pomocný buben. 

Výtahy - jedná se o prostředky sloužící pro přemístění kusových a sypkých materiálů 

nebo případně palet. Jejich charakter může být stožárový nebo klecový. 

2. Zařízení určená pro pojezdy 

Vozíky poháněné a bezmotorové - jedná se o prostředky velmi rozšířené, avšak nemají 

možnost zvednutí. Jde například o rudly (vozíky dvoukolové), ale také se může jednat o 

trojkolové a čtyřkolové prostředky. Nejvyužívanějším typem je čtyřkolový vozík, který 

obsahuje volant a sedačku pro manipulanta. 
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Nízkozvižné vozíky paletové - jedná se o prostředky sloužící pro manipulaci pomocí 

vidlice. Manipulační prostředky jsou dostupné v ručním a motorovém provedení. 

3. Zařízení určená pro stohování 

Jeřáby stohové - jedná se o prostředky, které slouží k manipulování s paletami, nebo 

také pro manipulaci svazků dlouhých materiálů v regálových systémech. Manipulace s 

výrobky umožňuje ukládat materiál do středních výšek. 

Zakladače regálové - jedná se o prostředky určené pro manipulaci v regálových 

systémech. Manipulace výrobků umožňuje ukládat zboží do výšky 40 m.  

Vysokozdvižné vozíky - jedná se o prostředky určené zejména pro kontejnerizaci a 

paletizaci. Manipulační prostředky jsou dostupné jako motorové se spalovacím nebo 

elektrickým pohonem. 

2.6 Metody volby dodavatelů 

Na základě tvrzení Nenadál (2006) je výběr dodavatelů definován jako proces patřící 

mezi aktivity, které jsou vykonávány ve všech procesech. Mezi odlišnosti výběru dodavatelů 

patří zejména zvolené aplikované přístupy, zvolená náročnost výběru a zvolení kritérií pro 

výběr. Smyslem zmíněných aktivit je především stanovení podmínek pro vytvoření efektivní 

prevence, která bude zajišťovat určitou jistotu, že společnost vybrala vhodného dodavatele. 

V celém procesu výběru vhodného dodavatele je jednou z nejdůležitějších fází zejména sběr 

informací o jednotlivých dodavatelích. Mezi hlavní zdroje informací, které je nutné zvážit, 

před přistoupením k vlastnímu výběru dodavatelů patří: 

- evidence dodavatelů, se kterými podnik již spolupracoval, 

- rozbor údajů uvedených v nabídce dodavatelů, 

- brožury, prospekty a katalogy produktů jednotlivých dodavatelů, 

- zkušenosti ostatních odběratelů, 

- apod. 
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2.6.1 Metody stanovení vah kritérií 

 Při výběru dodavatelů je potřeba zaměřit se na metody stanovení vah kritérií. Dle 

Fotra (2000) patří mezi metody stanovení vah kritérií bodovací metoda, metoda alokace 100 

bodů a metoda párového srovnání.  

Bodovací metoda patří mezi jednu z nejjednodušších metod pro stanovení vah kritérií 

výběru dodavatelů. Před provedením metody je nutné stanovení jednotlivých kritérií, ke 

kterým je poté přiřazen libovolný počet bodů. Metoda je určená pro zkušené nákupčí a je 

využitelná převážně u nesouměrných kritérií.  

Metoda alokace 100 bodů patří mezi jednu z nejrychlejších metod, avšak výsledek 

bývá mnohdy velmi subjektivní. Hlavním úkolem nákupčího je rozdělit příslušných 100 bodů 

mezi zvolená kritéria na základě jejich významnosti. Počet přidělených bodů určuje váhu 

každého zvoleného kritéria. 

Metoda párového srovnání je určena zejména pro situaci, kdy je zvolen velký počet 

kritérií. Výhodou metody párového srovnání je oproti metodě alokace 100 bodů, že je 

vyloučeno subjektivní pochybení nákupčího. Metoda pracuje na principu, kdy se pro každé 

kritérium zjišťuje počet preferencí v závislosti k ostatním kritériím. Stanovení jednotlivých 

preferencí probíhá dle schématu uvedeného v tab. 2.1. 

Jak je možné vidět v tab. 2.1 na pravé horní části tabulky nákupčí rozhoduje u každé 

dvojice jednotlivých kritérií, zda dochází k preferenci kritéria uvedeného ve sloupci, nebo v 

řádku. Pokud se nákupčí rozhodne pro příslušný řádek, nebo sloupec, je zapsáno do 

příslušného pole číslo jedna, pokud není vybráno, zapisuje se do pole číslo nula. 

Tab. 2.1 Schéma zjišťování preferencí u jednotlivých kritérií. (Zdroj: Fotr, 2000) 
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Pro jednotlivá kritéria se určí počet příslušných preferencí fi, které jsou rovny součtu 

jednotek v řádku stanoveného kritéria, který je zvětšený o počet 0 ve sloupci daného kritéria. 

Pomocí počtu jednotlivých preferencí u stanovených kritérií nastane zvolení jejich normované 

váhy na základě vztahu (2.1). 

    (2.1) 

kde: 

vi – normovaná váha i-tého stanoveného kritéria, 

fi – počet preferencí i-tého stanoveného kritéria, 

n – počet jednotlivých kritérií, 

n(n-1)/2 – počet uskutečňovaných srovnání u jednotlivých kritérií.  

2.6.2 Scoring-model 

Scoring model je dle Lukoszová (2004) definován, jako nástroj pro kvalitativní 

hodnocení dodavatelů na základě stanovených kritérií. Základními zdroji informací pro výběr 

a hodnocení dodavatelů patří poradenské podniky, osobní kontakty, veletrhy, internet apod. 

Pomocí získaných informací dochází k přidělení bodů pro stanovená kritéria 

k jednotlivým dodavatelům. K jednotlivým kritériím jsou pak přiděleny váhy podle jejich 

důležitosti. K výpočtu se využívá vzorec pro aritmetický průměr. Celkové hodnocení se 

provádí na základě srovnání výsledků s maximálním možným počtem bodů.  

2.6.3 Celkové hodnocení dodavatele 

„Celkové hodnocení dodavatele se zpravidla stanoví jako vážený součet dílčích 

ohodnocení jednotlivých kritérií.“ (Macurová, 2010, s. 77) 

           (2.2) 

kde: 

Hj – celkové hodnocení j-tého dodavatele, 

hi – dílčí ohodnocení j-tého dodavatele k i-tému kritériu stanovené v bodech, 

vi – váha pro i-té kritérium. 
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3 Charakteristika podniku 

Akciová společnost PWO Czech Republic a. s. je společnost sídlící v moravském 

městě Valašské Meziříčí od počátku roku 1992. Společnost byla vybudována zcela na zelené 

louce a od roku 1993 zde byla započata výroba nástrojů. Společnost PWO Czech Republic a. 

s. poskytuje zákazníkům souhrnné služby zabývající se vývojem, konstrukcí, výrobou 

speciálních nástrojů a výrobou plechových výlisků pro automobilový průmysl. Společnost se 

specializuje také na výrobu postupových i transferových nástrojů pro lisování plechů a na 

lisování a montáž sedačkových komponentů. 

Společnost patří do německého průmyslového koncernu Progres Werk Oberkirch. 

Koncern je globálně zastoupen nejen pobočkou v České republice, ale také v Kanadě, Číně a 

Mexiku. V celém koncernu PWO AG je v současnosti zaměstnáváno přes 3 100 pracovníků. 

Společnost vyrábí především díly pro některé značky skupiny Volkswagen, Volvo, BMW, 

Ford a další automobilové průmysly. Její díly jsou například ve vozech Škoda Yeti a 

Roomster. 

3.1 Historie společnosti 

Roku 1992 došlo k založení společnosti UNITOOLS CZ s. r. o., která se 

specializovala na produkci plastových a plechových výlisků a také na produkci nástrojů pro 

automobilový průmysl. Roku 1998 došlo ke změně společnosti na akciovou společnost.  

V dubnu roku 2005 se podnik UNITOOLS CZ a. s. spojil se společností PWO AG a 

stal se tak dceřinou společností tohoto německého koncernu Progress Werk Oberkirch. 

V rozmezí let 2012 až 2014 došlo opět k rozšíření skladovacích prostor a k přejmenování 

společnosti na PWO Czech Republic a. s. Začátkem roku 2014 byla zahájena výstavba 

logisticko-montážního centra, která bude dokončena v roce 2015. 

3.2 Výrobní jednotky a technologie společnosti 

Celková produkce společnosti PWO Czech Republic a. s. se člení na dva segmenty, 

které na sebe navazují. Prvním segmentem výroby je lisovna (sériová výroba) a druhým 

segmentem výroby je nástrojárna (kusová výroba). Oddělenou součástí výroby je montáž, 

která se soustřeďuje na montování a svařování výrobků.  
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Lisovna 

Sériová výroba nabízí komplexní služby týkající se rozvoje a montování kovových a 

plechových kompletů a služby zaměřené na lisování dílů z plechu. Zpočátku se společnost 

specializovala pouze na výrobu nástrojů, ale teprve lisováním plechových výlisků se prosadila 

na zahraničních trzích.  

Společnost PWO Czech Republic a. s. se specializuje především na komponenty 

sloupků, sedaček a lisování vnitřních dílů karoserie. Mezi nejdůležitější zákazníky společnosti 

patří světové koncerny, jako jsou BMW, Volkswagen a Škoda auto Mladá Boleslav. Dále jsou 

významnými zákazníky také společnosti, které jsou součástí odvětví Automotive. Jedná se 

zejména o společnosti TRW Czechowice a Brose Coburg.  

K tomu, aby se společnost stala jedním z předních výrobců plechových výlisků, bylo 

zapotřebí zajistit kvalitní lisovací zařízení. Produkce společnosti probíhá na dvou 

postupových lisech s tonáží 80 t a 500 t, dvou hydraulických lisech s tonáží 400 t a dvou 

transferových lisech o tonáži 1 250 t. V oblasti montáže se společnost specializuje jak na 

seřizování sestav i podsestav na víceúčelových zařízeních, tak na bodové a odporové 

svařování a montování v automatizovaných buňkách. Pod sériovou výrobu spadá přibližně 

160 kvalifikovaných zaměstnanců, kteří pravidelně absolvují odborná školení a semináře 

týkající se sériové výroby. 

Nástrojárna 

Nástrojárna se zaměřuje především na výrobu nástrojů pro zpracování plechů. 

Prvotním nápadem majitelů společnosti bylo zaměřit předmět podnikání společnosti pouze na 

výrobu nástrojů, teprve až v průběhu působnosti podniku se majitelé rozhodli rozšířit 

produkci také na lisování. K nástrojárně se řadí především oddělení technologie a konstrukce. 

Na oddělení konstrukce se pracovníci zabývají tvorbou 2D výkresů a 3D modelů nástrojů 

v programech Solid Edge a Catia.  

Náplní práce na oddělení technologie je výroba a montáž postupových, blokových a 

transferových nástrojů, kdy prováděné zakázky jsou určeny především pro odběratele 

významných zpracovatelů plechových dílů v České republice, Slovensku, Německu a také v 

Rakousku. Pro potřeby koncernu se podnik PWO Czech Republic podílí na realizaci 40 % 

obratu celé nástrojárny. Pod kusovou výrobu spadá přibližně 200 kvalifikovaných 
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zaměstnanců, kteří pravidelně absolvují odborná školení a semináře. V oblasti nástrojárny je 

podnik schopen produkovat následující nástroje: 

- nástroje pro manuální vkládání a nástroje pro automatické lisy na zpracování 

plechu, 

- sdružené nástroje postupové, 

- nástroje transferové. 

Společnost PWO Czech Republic a. s. vlastní jednu z nejkvalitnějších konstrukčních 

kanceláří v České republice. Na základě kvalitního a speciálního zařízení, kterým je kancelář 

vybavena, může podnik nabízet svým zákazníkům kvalitní a spolehlivé výrobky. Na oddělení 

konstrukce je zaměstnáno 50 zkušených konstruktérů, kteří pracují ve čtyřčlenných týmech 

v programech Solid Edge a Catia.  

Výrobní technologie  

Pro společnost PWO Czech Republic a. s. je nejdůležitější aktivitou stále rozvíjející se 

technologie a nové výrobky. Ve výrobě se uplatňují následující technologie: 

a) Výrobní technologie 

- Přesnost, tváření a technologie spojování za použití oceli a hliníku: 

 hluboké tažení, lisování a ohýbání, 

 spojovací technologie integrované do tvářecího stroje. 

- Automatizovaná montáž, testování a povrchová technologie. 

 

b) Zkoušení technologií 

- Přes celou řadu měřících přístrojů a různých systémů používá společnost vlastní 

optoelektronické postupy sloužící pro testování výkonu výrobních procesů a 

kvality. 

- Společnost využívá také různé typy videokamer, které jsou vybaveny 

kompletními analytickými softwary, které nahradily 100 % vizuální kontroly. 

 

c) Montážní technologie 

- Proces montování komponentů je velmi složitý, náročný a vyžaduje pečlivé 

promyšlení a vyhodnocení. 
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- Díky několikaleté zkušenosti týkající se technologie montování se podnik snaží 

navrhovat různé programy, které dále rozvíjí se svými partnery ze strojních 

odvětví v oblasti Automotive. 

- Důkladnou pozornost vyžaduje především dosahování rovnováhy v oblasti 

flexibility a automatizace. 

 

d) Spojovací technologie 

- Společnost PWO Czech Republic a. s. měla možnost si za dobu svého působení 

vybudovat odborné znalosti týkající se oblasti nýtování, pájení a svařování. 

- Jednotlivé činnosti jsou význačné pro kompletaci jednotlivých součástek do 

sestav nebo jednotlivých dílů. 

 

e) Tvářecí technologie 

- Všestranné a vysoce výkonné stroje a zařízení obsahují přes padesát 

několikanásobných tažníků a nástrojů. 

- Stříhací a lisovací stroje pracující na základě automatického řízení, vyrábějící díly 

v intervalu mezi 850 kN a 13 000 kN. 

- Kontrola, ochrana údržby a neustálá inovace jednotlivých zařízení jsou 

nezbytnými činnostmi k zabezpečení produkce splňující určité standardy. 

3.3 Organizační struktura 

Jediným společníkem společnosti PWO Czech Republic a. s. je mateřská společnost 

Progres Werk Oberkirch. Každý jednatel společnosti je oprávněn jednat jménem společnosti 

samostatně. Každý z prokuristů je oprávněn zastupovat společnost pouze společně s dalším 

prokuristou. K zastupování a podepisování je vždy zapotřebí souhlasného projevu vůle obou 

prokuristů společnosti.  

Činnosti společnosti jsou rozděleny do třinácti skupin, jak je možné vidět na obr. 3.1. 

Jednotlivá oddělení má na starosti jeden vedoucí, neboli vrcholový manažer, který je za dané 

oddělení zodpovědný a má na starosti celý chod oddělení.  
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Obr. 3.1 Organizační struktura PWO Czech Republic a. s. (Zdroj: Vlastní zpracování na 

základě podnikových materiálů)  

3.4 Záměr společnosti 

V současnosti se společnost PWO Czech Republic a. s. soustřeďuje na výstavbu 

nového logisticko-montážního centra o rozloze 10 000 m
2
, kde by mělo pracovat 150 nových 

zaměstnanců. Stavba bude navazovat na stávající areál továrny a mimo haly proběhne i stavba 

lisovny a nové administrativní budovy. Všechny nové stavby budou plynule navazovat na 

stávající budovy. Do rozšíření areálu koncern PWO AG investuje téměř 690 milionů korun.  

V následujících třech letech by mělo dojít k proinvestování 25 milionů euro, které 

hodlá společnost PWO Czech Republic a. s. dále investovat ve Valašském Meziříčí. Po 

dokončení stavby bude společnost hledat odborníky s praxí, zároveň ale nabídne práci i 

absolventům středních a vysokých škol a lidem bez kvalifikace. Pro společnost je tento záměr 

velmi významný, jelikož by chtěla být stabilním partnerem pro město, zaměstnance a 

především dodavatele a zákazníky. V současné době mají v PWO CZ uplatnění především 

tradiční strojírenské profese jako je frézař, nástrojář či brusič. V lisovně zase pracují například 

seřizovači, operátoři lisů a montážních linek. 
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4 Analýza dosavadního a připravovaného systému skladování 

Pro vypracování kapitoly Analýza dosavadního a připravovaného systému skladování 

a praktické části budou využity interní materiály společnosti PWO CZ a.s., které budou 

zpracovány na základě rozhovorů s pracovníky zákaznické logistiky, skladového 

hospodářství, pracovníky controllingu, údržby a také na základě vlastního pozorování. 

Informace budou od pracovníků poskytnuty zejména v oblasti dosavadního a připravovaného 

systému skladování, parametrů pro výběr jednotlivých manipulačních vozíků a také informací 

týkající se stálých a preferovaných dodavatelů manipulačních technik. V této kapitole budou 

také využity sekundární zdroje, zejména elektronické zdroje týkající se logistiky a skladování.  

Podnik PWO CZ momentálně využívá interní sklad umístěný v prostorách podniku a 

také dva druhy externích skladů (sklad svitků a expediční sklad). Jelikož jsou zmíněné sklady 

kapacitně nedostačující, byla zahájena výstavba logisticko-montážní haly. Po dokončení 

výstavby haly bude interní sklad využíván pouze pro montáž výrobků a veškeré skladování 

bude přemístěno do nového skladu. Společnost ukončí využívání externího expedičního 

skladu, ale externí sklad svitků bude využívat i nadále. Manipulační technika bude přemístěna 

z interního a expedičního skladu do nového skladu, ale nebude dostačující, proto je nutné 

zaměřit se na nákup nových manipulačních prostředků.  

V této kapitole diplomové práce budou hledány odpovědi na tyto otázky: 

- Jak probíhají v podniku logistické procesy? 

- Jak funguje v podniku dosavadní systém skladování a jak podnik plánuje 

skladování v nové logisticko-montážní hale?  

- Jaké jsou chyby v dosavadním systému skladování?  

- Jaký informační systém je ve skladování využíván a zda bude v novém skladu 

změněn nebo ponechán? 

Budou zde vymezeny také jednotlivé parametry pro výběr vhodných vysokozdvižných 

vozíků a následný výběr dodavatelů. 

4.1 Popis logistických procesů v podniku 

Logistické procesy tvoří v podniku PWO CZ jedny z velmi důležitých a provázaných 

řetězců, které je potřeba stále zefektivňovat a snažit se o jejich zlepšení. V podniku je 
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středisko logistiky a skladování rozděleno na jednotlivá oddělení, jak je uvedeno na obr. 4.1. 

Činnost jednotlivých oddělení je detailně popsána v následujících podkapitolách. 

 

Obr. 4.1 Organizační struktura logistiky a skladování (Zdroj: Vlastní zpracování na základě 

podnikových materiálů)  

4.1.1 Oddělení zákaznické logistiky 

Oddělení zákaznické logistiky tvoří hlavní komunikační kanál mezi výrobou a 

příslušným zákazníkem. Pracovníci zákaznické logistiky tvoří prvotní část komunikačního 

řetězce se zákazníkem, jelikož od něj obdrží požadavek prostřednictvím emailu, nebo systému 

EDI. Ukázka informačního systému EDI je znázorněna v příloze č. 1. Na základě 

informačního systému EDI dochází k přehlednosti a informovanosti oddělení zákaznické 

logistiky o požadavcích zákazníků týkajících se množství a druhů a položek.   

4.1.2 Oddělení nákupu 

 Nakupování a objednávání materiálů má na starosti v podniku PWO CZ oddělení 

nákupu. Prvotní kontakt se zákazníky probíhá na oddělení zákaznické logistiky, odkud jsou 

tyto požadavky přesunuty na kompetentního pracovníka nákupu, který má na starosti jejich 

vyřízení. Nákupní objednávky se dělí do dvou skupin. Jedná se o objednávky stále se 

opakující, nebo jednorázové objednávky. Pracovníci nákupu mají na starosti také výběr 

vhodných dodavatelů a jejich následné hodnocení.  

4.1.3 Oddělení výrobní logistiky  

 Oddělení výrobní logistiky tvoří komunikační kanál mezi výrobou a zákaznickou 

logistikou, která pracovníkům výrobní kvality sděluje požadavky jednotlivých zákazníků. 

Výrobní logistika se v podniku PWO CZ zabývá plánováním výroby a zajišťováním 

materiálu. Pracovníci jsou označování jako výrobní logistici a každý z těchto výrobních 

logistiků má odpovědnost za určitou montážní či výrobní linku a lis. Pro jednotlivá zařízení 
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zajišťují výrobní logistici potřebné množství materiálu, vytvářejí týdenní plány výroby a 

plánují údržbu a organizaci pracovníků. Výrobní logistici využívají pro sestavování týdenních 

plánů informační systém EDI.  

4.1.4 Oddělení skladového hospodářství  

Skladové hospodářství v podniku PWO CZ prochází neustálými změnami. Zpočátku 

byl výrobní sklad umístěn v prostorách společnosti. Po několika letech začal podnik využívat 

také externí sklady a konsignační sklady. Řízení skladového hospodářství je v podniku PWO 

CZ podporováno podnikovým informačním systémem ERP (SAP).  

SAP (Systeme, Anwendungen, Produkte) je informační systém určený pro řešení 

podnikových nastavených úloh. Pracovníci logistiky provádějí pomocí informačního systému 

SAP příjem a potvrzování závazných objednávek, které jsou následně generovány do výroby 

a poté do expedice, kde s nimi již pracují pracovníci skladu. Ukázka informačního systému 

ERP (SAP) je uvedena v příloze č. 2. Evidence skladového hospodářství je obsažena ve 

výkazech podniku a měsíčně je pak prováděna revizní schůzka, na které jsou prezentovány 

výsledky v oblasti skladování.  

Příjem jednotlivých materiálů se člení na surový materiál (svitky) a nakupované díly. 

Každý pohyb ve skladu je naveden do informačního systému ERP. Po vstupní kontrole 

materiálu proběhne naskladnění materiálu na přidělené místo ve skladu a pomocí 

informačního systému ERP je vygenerována příjemka a dodací list. Výdej materiálu do 

produkce se pak liší v druhu jednotlivých materiálů (svitky, polotovary a nakupovaný 

materiál). Pokud nastane výdej svitku, je nutné zajistit, aby byl svitek dostupný den předem. 

V případě výdeje polotovarů a nakupovaného materiálu je nutné zadat požadavek do 

informačního systému ERP.  

Informační systém ERP tímto usnadňuje práci skladníkům, jelikož mají přesné 

informace, kdy je potřeba nachystat určitý druh materiálu a v jakém množství na expedici, 

nebo připravit polotovary pro další výrobu. Po fázi výroby je nutné odlišit hotové výrobky od 

polotovarů. Hotové výrovky jsou převedeny do skladu, kdežto polotovary jsou podrobeny 

dalším úpravám na montážních linkách.  

Všechny jednotlivé druhy materiálů jsou opatřeny identifikačními čísly a skladníkem 

jsou zaváděna data o jejich příjmu nebo výdeji do informačního systému ERP. V informačním 
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systému ERP je momentálně 632 skladovacích položek. Kde nakupované díly zaujímají 134 

položek, polotovary 235 položek a hotové výrobky 263 položek.  

4.2 Analýza dosavadního systému skladování 

Společnost PWO CZ využívá interní sklad, který je umístěn v prostorách podniku, 

dále pak dva druhy externích skladů (expediční sklad a sklad svitků) a také konsignační sklad, 

který je vlastněn mateřskou společností PWO AG. Konsignační sklad není předmětem 

diplomové práce, tudíž nebude blíže specifikován. Zpočátku podnik využíval pouze interní 

sklad, avšak v průběhu let se podnik stále více rozrůstal a bylo potřeba využít také externí 

sklady. Schéma dosavadní systému skladování je uvedeno na obr. 4.2. 

 

Obr. 4.2 Schéma dosavadního systému skladování v podniku PWO CZ (Zdroj: Vlastní 

zpracování na základě podnikových materiálů)  

Na obr. 4. 2 je možné vidět výčet druhů položek skladovaných v jednotlivých typech 

skladů a vzdálenosti mezi využívanými sklady v podniku PWO CZ. Mezi podnikem PWO CZ 

a externími sklady probíhá každodenní přeprava materiálů a hotových výrobků. Dosavadní 

systém skladování byl dostačující do konce roku 2014, proto společnost PWO CZ již v roce 

2012 začala plánovat výstavbu vlastního skladu, který by měl být v provozu od poloviny roku 

2015. Měl by vyřešit neustálé problémy s nedostatkem prostoru v interním skladu a také se 

stále se zvyšujícími náklady na externí skladování.  

4.2.1 Interní sklad 

Sklad je koncipován jako chaotický, tudíž jednotlivé výrobky nemají stanovené pevné 

místo k jejich umístění. V interním skladu se nalézá tzv. krytý a nekrytý sklad. Po dokončení 

výstavby nové haly bude krytý sklad přesunut do nového skladu. Nekrytý sklad zůstane 
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v podniku zachován. Čistá skladovací plocha činí pro polotovary (krytý sklad) 300 m
2
, pro 

obaly (krytý sklad) 300 m
2 

a pro svitky (nekrytý sklad) 150 m
2
. Jednotlivé výrobky mají 

pouze v regálovém systému předurčeny jednotlivé sekce, ve kterých by měly být výrobky 

uskladněny.  

Pokud dojde k naplnění jedné sekce, automaticky se přejde k náhradní variantě. 

Veškeré toky jsou řízeny podnikovým informačním systémem SAP. Informační systém SAP 

automaticky vygeneruje volné skladovací pozice, které je možné využít pro další uskladnění. 

Tok materiálu v dosavadním systému skladování je popsán v následujících odstavcích a po 

výstavbě nové haly zůstane zachován i nadále.  

Příjem do PWO 

Příjem materiálu se v podniku PWO CZ rozděluje na nakupované díly (matice, 

šroubky, kartony atd.) a surový materiál (svitky a plechy). Příjem se provádí na základě 

objednávek, které vytváří oddělení nákupu. Každá dodávka je přiřazována k ostatním 

objednávkám na základě parametrů. Uvádí se název dodavatele a číslo materiálu a poté 

dochází k uskladnění na přidělené skladovací místo. Po každém příjmu se z informačního 

systému SAP vygeneruje příjemka, která se společně s dodacím listem zakládá do šanonu.  

 U některých materiálů je nastavena také vstupní kontrola, která se odvíjí podle toho, 

zda se z daného materiálu vyrábí bezpečnostní díl nebo ne. V tomto případě se předává dodací 

list s příjemkou na vstupní kontrolu. Po uvolnění materiálu se odváží na skladové místo do 

skladu. Každý jednotlivý krok je zaznamenán v informačním systému SAP. Značení 

skladových míst je členěno následovně: 

- 3L  = jedná se o sklad pro veškerý vstupní materiál jako svitky, nakupovaný 

materiál, kartony a veškerou rozpracovanou výrobu (polotovary pro montáž), 

- 3VC = jedná se o sklad hotové výroby, určené k expedici k zákazníkovi. 

Skladové lokace jsou v podniku PWO CZ jasně rozděleny dle typu daného skladu. 

Veškeré typy značení jsou navedeny v informačním systému SAP. Skladové lokace jsou 

členěny následovně: 

- surový materiál – 01 (3L), 

- nakupovaný materiál – 02 (3L), 

- sklad kartónů – 04 (3L), 
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- sklad polotovarů – ZC (3L), 

- sklad hotové výroby – VC (3VC). 

U jednotlivých skladovacích lokací dochází pak v podniku také k dalšímu rozdělení na 

typ skladu. Členění je následující: 

- 01 – typ 01F a sklad výroby 100 (pro lisy skladová místa BL-10 a BL-11), 

- 02 – typ 02F a sklad výroby 100 (pro lisy BL-10 a BL-11, pro montáž BL-50), 

- 04 – typ 04F (pouze jeden), 

- ZC – typ ZCF a ZCP a sklad výroby 100 (pro montáž BL-50), 

- VC – typ VCF a VCP, expediční zóna 916 (sklad nachystaného materiálu před 

expedicí). 

V interním skladu se nalézá tzv. krytý sklad, který je vždy označen písmenem P a 

nekrytý sklad, který je označen písmenem F. V krytém skladu má každá skladová položka 

(paleta nebo gitterbox) své pořadové číslo na daném skladovacím místě (např. skladové místo 

A100/10, což je v pořadí 10. box naskladněný na skladové místo A100). Krytý sklad je také 

specifický tím, že skladovací místa mají omezenou maximální hladinu naskladněných boxů.  

V nekrytém skladu již pořadová čísla nejsou, protože nekrytý sklad je označován 

v podniku PWO CZ jako chaotický, ale evidovaný v informačním systému SAP. V případě 

uvolnění místa se prostor využije pro uskladnění jiné položky. Nekrytý sklad je stejně jako 

krytý omezen určitou kapacitou. Na obr. 4.3 je uvedena ukázka interního skladu ve 

společnosti PWO CZ. Na tomto obrázku je možné vidět chaotický sklad uvnitř budovy 

skladu, ale také interní sklad krytý a nekrytý. Další ukázky interního skladu jsou uvedeny 

v příloze č. 3.  
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Obr. 4.3 Ukázka interního skladu v podniku PWO CZ. (Zdroj: Interní materiály podniku) 

Výdej materiálu ze skladu do výroby 

Způsoby výdeje ze skladu se liší podle druhu položky. Vydávají se do výroby svitky 

k lisům, nebo nakupovaný materiál k lisům nebo na montáž, dále polotovary na montáž a 

kartony na středisko daného stroje.   

a) Výdej svitků 

V případě vydávání svitků do výroby je proces výdeje do výroby následující. Výrobní 

logistika dle plánu otevře výrobní zakázku, kterou zaplánuje do počítačového programu BDE 

(plánovací program výroby) a dle potřeb zákazníků jsou uvolňovány zakázky pro výrobu. 

Jakmile se blíží datum lisování dané zakázky, obsluha lisu vytiskne příjemku z informačního 

systému SAP, kterou předá na příjem. Na příslušné průvodce je uveden daný materiál, který je 

potřeba použít pro lisování. Na příjmu je převzata průvodka a dochází k přípravě svitku k 

odvozu k lisu.  

Po odvozu přebírá svitek manipulant a ukládá svitek do stojanu nebo přímo k lisu. 

Pracovníci příjmu každý den ráno obcházejí každý lis a odebírají formulář související 

s výdejem po slisování svitků. Jeho ukázka je uvedena v příloze č. 4. Na základě formuláře 

pak dochází k přeskladnění spotřebovaných svitků na sklad výroby.  

b) Výdej nakupovaného materiálu a polotovarů 

V případě vydávání nakupovaného materiálu a polotovarů je výdej v podniku PWO 

CZ prováděn dvěma způsoby. První způsob je založen na vyskladňovacím požadavku 

z montáže. Požadavek vytvoří obsluha u montážní linky přímo k dané výrobní zakázce. 

Skladníci následně mohou vidět, jaké jsou požadavky montáže na jednotlivé výrobní zakázky. 
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Poté dochází k přípravě potřebného množství daného materiálu, které je následně převezeno 

na montáž. Druhým způsobem je výdej pomocí systému Kanban. V případě Kanbanu se 

v podniku jedná o novinku. Principem je, že se nevydává celé množství na výrobní zakázku, 

ale sklad dodává na montáž pouze množství na určitý čas výrobního procesu.  

c) Výdej na středisko  

Výdej na středisko je prováděn v případě, že se nejedná o retrográdní materiál (v 

kusovníku je materiál vedený, ale v zakázce se materiál automaticky nespotřebuje – například 

kartóny). Pokud je k výrobě potřebný určitý typ kartónu, sklad předá manipulantovi 

požadovaný kartón, který je pak následně odepsán ze systému SAP.  

Příjem polotovarů a hotových výrobků z výroby na sklad  

 Zakončením celého procesu je příjem polotovarů a hotových výrobků z výroby na 

sklad. Mnoho materiálů, které jsou vyráběny na montáži, nejsou hotovými výrobky. Na 

některých výrobcích je potřeba provést více operací, tudíž je nutné, aby vstoupily několikrát 

po sobě na montážní proces. Například při výrobě výlisku P30141 000001 (polotovar) 

dochází poté k uskladnění do skladu ZC. Dále dochází k vydání na montáž. Zároveň tak 

dochází ke vzniku polotovaru P30141 000100, který dále postupuje k operaci svařování. Poté 

dochází k přijetí polotovaru na sklad s novým číslem a při následující výrobě dochází opět 

k jeho vydání. Ve výrobě se provede na gravírovacím stroji popis výrobku a z montáže 

vystupuje již jako hotový výrobek P30141. 

4.2.2 Externí sklady 

Externí sklady využívá podnik na základě pronájmu. Provoz jednotlivých externích 

skladů je prováděn ve dvou směnách. Externí sklady se člení na: 

- expediční sklad Arpeta v Hrachovci (vzdálenost od společnosti 7 km), 

- sklad svitků ve Valašském Meziříčí (vzdálenost od společnosti 3 km). 

Společnost PWO  CZ využívá externí sklady již pět let. Rozhodnutí, které vedlo k 

využívání externích skladů, bylo odůvodněno nedostatečným prostorem interního skladu 

v prostorách podniku PWO CZ. Veškerá komunikace a pohyb jednotlivých druhů materiálů, 

polotovarů a hotových výrobků jsou prováděny na základě informačního systému SAP, na 

který jsou napojeny také externí sklady. Společnost PWO CZ se rozhodla využívat externí 
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sklady, ale pouze za předpokladu, že bude možné do externích skladů přesunout své vlastní 

pracovníky skladu, pro které v interním skladu již nebylo místo.   

Expediční sklad 

Expediční sklad je využíván pouze pro uskladnění hotových výrobků (velkoobjemové 

a maloobjemové výrobky). Čistá skladovací plocha expedičního skladu činí 1 800 m
2 

pro 

skladování hotových výrobků. Expediční sklad společnost využívá zejména pro expedici 

hotových výrobků, které jsou do externího skladu dováženy z podniku PWO CZ. Jednotlivé 

hotové výrobky jsou v expedičním skladu podrobeny přebalování a přípravě na expedici 

k zákazníkovi. V případě hotových výrobků, které jsou určeny do zámoří, je nutné zajistit 

speciální balení přizpůsobené pro expedici přes moře. V expedičním skladu pracují pracovníci 

PWO CZ. Manipulační technika je také majetkem podniku PWO CZ a po ukončení pronájmu 

expedičního skladu bude přesunuta do nového skladu.  

Náklady na pronájem expedičního skladu činí měsíčně 108 000 Kč (fixní částka). 

Náklady spojené s dopravou mezi expedičním skladem a podnikem PWO CZ včetně nakládky 

a vykládky hotových výrobků činí v průměru 175 500 Kč (variabilní částka dle počtu jízd). 

Celkové měsíční náklady spojené s expedičním skladem tedy činí v průměru 283 500 Kč. 

Jednotlivé nákladové položky byly poskytnuty pracovníkem controllingu.    

Sklad svitků 

Čistá skladovací plocha skladu svitků činí 200 m
2 

pro skladování jednotlivých svitků. 

V externím skladu svitků jsou uskladněny převážně svitky, plechy a nástroje. Svitky jsou v 

podniku skladovány v blízkosti lisů, ale z důvodu nedostatku prostoru bylo potřeba svitky 

přemístit do externího skladu. V externím skladu svitků jsou dále uskladněny nástroje určené 

pro lisování, které je potřeba dovážet dle plánu lisování.  

Náklady na pronájem skladu svitků činí měsíčně 43 200 Kč (fixní částka). Náklady 

spojené s dopravou mezi skladem svitků a podnikem PWO CZ včetně nakládky a vykládky 

materiálu činí v průměru 81 000 Kč (variabilní částka dle počtu jízd). Celkové měsíční 

náklady spojené s expedičním skladem činí v průměru 124 200 Kč. Jednotlivé nákladové 

položky byly poskytnuty pracovníkem controllingu.    
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4.2.3 Přepravní a manipulační prostředky 

V podniku PWO CZ se využívají přepravní prostředky typické pro logistiku 

v automobilovém průmyslu. Každý přepravní prostředek má svůj typický název dle daného 

zákazníka a daných typů výrobků. Rámcově jsou členěny na: 

- plastové KLT boxy (normalizované bedny typu KLT), 

- kovové a plastové gitterboxy, 

- plechové kontejnery, 

- dřevěné a plastové palety, 

- kartonové krabice. 

Ukázka seznamu přepravních prostředků využívaných v podniku je uvedena v příloze 

č. 5. U přepravních prostředků jsou uvedeny přesné názvy, rozměry, nosnost a označení 

v informačním systému SAP.  U vybraných přepravních prostředků je uveden také název 

zákazníka, ke kterému jsou výrobky v těchto prostředcích dováženy.  

 Manipulační prostředky využívané v podniku PWO CZ zajišťují komplexní řešení při 

manipulacích a skladování. Výčet jednotlivých typů vozíků v podniku s počtem kusů je 

uveden v tab. 4.1. Tabulka také znázorňuje umístění jednotlivých vozíků.  

Tab. 4.1 Výčet typů a počtu vozíků v dosavadním systému skladování. (Zdroj: Vlastní 

zpracování na základě podnikových materiálů) 

Typy vozíků Počet vozíků Umístěné vozíků 

Ruční paletový vozík 5 ks Interní sklad 

Elektrické paletové NZV 2 ks Interní sklad 

Elektrické paletové VZV 4 ks Interní sklad 

Tříkolové čelní elektrické vozíky 
1ks Interní sklad 

1 ks Expediční sklad 

Čtyřkolové čelní elektrické vozíky 
3 ks Interní sklad 

1 ks Expediční sklad 

Čtyřkolové čelní vozíky s LPG motory  
2 ks Interní sklad 

1 ks  Sklad svitků 

Celkový počet vozíků                                      20 ks 

Společnost tedy disponuje v dosavadním systému skladování 20 kusy manipulačních 

prostředků. Následující obr. 4.4 vyjadřuje počet manipulačních prostředků podle jejich 
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původu (dodavatelů). Mezi hlavní dodavatele manipulačních prostředků patří společnosti 

Toyota, Jungheinrich, Linde a Desta.  

Z obr 4.4 vyplývá, že nejvíce manipulačních jednotek společnost PWO CZ využívá od 

dodavatelů Jungheinrich a Toyota. Je to z důvodu poskytování výborných servisních služeb. 

Od dodavatelů Desta a Linde využívá společnost pouze po jednom kusu manipulačních 

prostředků, jelikož tyto společnosti neposkytují tak výborný servis jako dodavatelé 

Jungheinrich a Toyota. Vysokozdvižný vozík značky Desta patří k nejstarším manipulačním 

prostředkům v podniku, jelikož byl zakoupen v počátcích podnikání.  

 

Obr. 4.4 Počet manipulačních prostředků podle jejich původu (dodavatelů). (Zdroj: Vlastní 

zpracování na základě podnikových materiálů) 

Ruční paletové vozíky 

Ruční paletové vozíky tvoří v podniku jednu z nejčetnějších skupin vozíků. Jsou 

vhodné především pro širokou škálu manipulací s materiály a také pro horizontální přepravy, 

vykládání a nakládání a operace spojené se zakládáním. V podniku jsou ruční paletové vozíky 

využívány zejména pro skladování položek s nižší hmotností a také pro převážení materiálu 

pro operace stoprocentní kontroly a u montážních linek, jelikož pracovník skladu, nebo 

manipulant může s materiálem svévolně pohybovat. 

9 ks 

9 ks 

1 ks 
1 ks 

Počet manipulačních prostředků podle jejich původu 

(dodavatelů) 

Toyota

Jungheinrich
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Na základě zkušeností zaměstnanců podniku PWO CZ patří ruční paletové vozíky 

mezi oblíbené, jelikož není potřeba čekat na příjezd pracovníka s vysokozdvižným vozíkem, 

ale může manipulaci provést sám. Ukázka ručního paletového vozíku je znázorněna na obr. 

4.5. 

 

Obr. 4.5 Ukázka ručního paletového vozíku v podniku PWO CZ. (Zdroj: Interní materiály 

podniku) 

Výhoda ručních paletových vozíků spočívá zejména v delší životnosti a nižší potřebě 

servisu. Nevýhodou je především ruční manipulace, což představuje pro pracovníky fyzickou 

námahu oproti elektrickým paletovým vozíkům. Nevýhodou je také pozemní uskladnění. 

Elektrické paletové nízkozdvižné vozíky 

Elektrické paletové vozíky jsou v podniku PWO CZ využívány zejména pro přepravu 

materiálu mezi jednotlivými halami, ale také pro práci při skládání kamionu, převážení 

nákladů ve stísněných prostorech. Další využití v podniku je na nástrojárně a u montážních 

linek, kde slouží převážně k dovážení a odvážení potřebného materiálu a nástrojů při jejich 

zpracování. Ukázka elektrického paletového vozíku je uvedena na obr. 4.6. 

 

Obr. 4.6 Ukázka elektrického paletového vozíku v podniku PWO CZ. (Zdroj: Interní 

materiály podniku) 
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Výhodou elektrického paletového vozíku je snadná manipulace a nízká spotřeba 

elektrické energie. Hlavní nevýhoda je pozemní uskladnění a vůči ručním paletovým vozíkům 

je nevýhodou možnost manipulace s vozíkem pouze odpovědnou osobou.  

Elektrické paletové vysokozdvižné vozíky 

Elektrické paletové vysokozdvižné vozíky jsou v podniku PWO CZ určeny zejména 

pro dvoupaletové manipulace, zakládání, vychystávání a horizontální přepravu materiálu. 

Pomocí vysokozdvižných vozíků mohou pracovníci podniku ukládat a vychystávat přepravní 

prostředky do výšky až 5 m. Ukázku elektrického paletového vysokozdvižného vozíku 

v podniku PWO CZ je možné vidět na obr. 4.7. V podniku se vysokozdvižné vozíky využívají 

zejména pro převážení materiálu pro operace stoprocentní kontroly a u montážních linek, také 

pro manipulaci u transferových lisů a případně u zakládání do regálů.  

 

Obr. 4.7 Ukázka elektrického paletového vysokozdvižného vozíku v podniku PWO CZ. 

(Zdroj: Interní materiály podniku) 

Výhodou vysokozdvižných vozíků je oproti ručním a elektrickým paletovým 

nízkozdvižným vozíkům vysoký zdvih. Oproti ručním paletovým vozíkům je výhodou snadná 

manipulace. Nevýhodou vysokozdvižných vozíků jsou vyšší nároky na kvalifikaci pracovníků 

a vyšší spotřeba elektrické energie a častější servis.  

Tříkolové čelní elektrické vozíky  

Tříkolové čelní elektrické vozíky jsou v podniku PWO CZ využívány zejména pro 

venkovní i halové manipulace. Používají se pro nakládky, vykládky, zásobování montážních 

linek a lisů, vychystávání, zakládání a pro horizontální přepravu. Pracovníci využívají vozíky 
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zejména pro interní a externí expedici a pro navážení materiálu k lisům a montážním linkám. 

Ukázka tříkolového čelního elektrického vozíku je uvedena na obr. 4.8. 

 

Obr. 4.8 Ukázka tříkolového čelního elektrického vozíku v podniku PWO CZ. (Zdroj: Interní 

materiály podniku) 

Výhoda vozíku je především v rychlém ukládání a vychystávání materiálů. Další 

výhodou je také lepší ovladatelnost v úzkých prostorech, oproti čtyřkolovému čelnímu 

elektrickému vozíku. Nevýhodou je oproti paletovým vozíkům zejména náročné proškolení 

odpovědných zaměstnanců a vyšší náklady na údržbu.  

Čtyřkolové čelní elektrické vozíky  

 Čtyřkolové čelní elektrické vozíky pracují na stejném principu jako tříkolové vozíky. 

Ukázku čtyřkolového čelního elektrického vozíku je možné vidět na obr. 4.9. 

 

Obr. 4.9 Ukázka čtyřkolového čelního elektrického vozíku v podniku PWO CZ. (Zdroj: 

Interní materiály podniku) 

Výhodou čtyřkolového vozíku oproti tříkolovému je využití pro intenzivní manipulaci, 

kdežto tříkolový vozík je vhodný pro úzké prostory. Oproti tříkolovým vozíkům je výhodou 
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také lepší stabilita. Nevýhodou čtyřkolového vozíku stejně jako u tříkolového je zejména 

náročné proškolení odpovědných pracovníků a podstatně vyšší náklady na údržbu oproti 

paletovým vozíkům.  

Čtyřkolové čelní vozíky s LPG motory  

Čtyřkolové čelní vozíky s LPG motory se v podniku PWO CZ využívají pro 

vyskladnění kamionu se svitky a následnou manipulaci s nimi. Tyto typy vozíků jsou pro 

podnik důležité na základě vysoké nosnosti, jelikož svitky patří mezi materiály s vysokou 

hmotností. Ukázka čtyřkolového čelního vozíku s LPG motorem je uvedena na obr. 4.10.  

 

Obr. 4.10 Ukázka čtyřkolového čelního vozíku s LPG motorem v podniku PWO CZ. (Zdroj: 

Interní materiály podniku) 

Výhodou čtyřkolových čelních vozíků s LPG motorem je již zmíněná vysoká nosnost, 

uzavřená kabina a LPG pohon, který je vhodný jak pro vnější i vnitřní využití. Nevýhodou 

vozíků je vysoká robustnost a tím zhoršená manipulace v úzkých prostorech, jelikož vozíky 

jsou určeny převážně pro vnější použití. Kompletní seznam jednotlivých manipulačních 

prostředků využívaných v podniku PWO CZ je uveden v příloze č. 6. Seznam je doplněn o 

fotografie, nosnosti, značky vozíků, umístění vozíků a také využití vozíků.  

4.2.4 Chyby a problémy v dosavadním systému skladování  

Chyby ve skladování se týkají jak interního tak i externích skladů a velkou částí se tak 

promítají do nákladů podniku. Chyby, které nebudou řešeny, by se mohly převést i do nového 

skladu, čemuž je potřeba se vyvarovat. Chyby ve skladování v PWO CZ je možné rozdělit do 

dvou skupin:  

- chyby lidského charakteru, 



49 
 

- chyby v informačních tocích.  

Podnik by měl tyto chyby umět rozpoznat a poté se pokusit o jejich odstranění.  

Chyby lidského charakteru 

Chyby lidského charakteru vznikají v podniku PWO CZ například v případě špatně 

provedeného záznamu o příjmu, kdy skladník na základě nepozornosti zadá špatně do 

informačního systému SAP data související s příjmem. Tím dochází k chybám na dodacích 

listech, kdy pracovník výroby uvede špatné množství vyprodukovaných výrobků na daném 

listu. Další chyby se týkají stoprocentní kontroly, kdy pracovníci často uloží díly do jiných 

přepravních prostředků, než je stanoveno na předpisech o balení.  

Chyby v záznamech a informačních tocích  

Pro komunikaci mezi jednotlivými odděleními jsou na určité požadavky vytvořeny 

formuláře, ale na základě uspěchanosti pracovníků nejsou formuláře pro komunikaci 

využívány, čímž dochází k chybám v informovanosti. Pracovníci skladu nejčastěji komunikují 

s oddělením nákupu o objednávkách, příjmech balíků, součástkách pro nástrojárnu a megamat 

a také o zařizování přepravy. Zde dochází k chybám v oblasti převzetí zboží, kdy pracovník 

nákupu není dostatečně seznámen s obsahem balíku a převezme jej. Později skladníci zjistí, že 

dodávka byla neúplná.  

Shrnutí chyb a problémů 

Z jednotlivého výčtu chyb je zřejmé, že by podnik měl přijmout opatření, aby k těmto 

chybám nedocházelo v připravovaném systému skladování. Autor diplomové práce navrhuje, 

aby se podnik zaměřil v oblasti lidských chyb na častější proškolování zaměstnanců. 

V případě opakovaných chyb by měl podnik stanovit finanční postihy a tím tak zabránit 

chybám v připravovaném systému skladování.  

V oblasti chyb v informačních tocích navrhuje autor diplomové práce zaměřit se na 

dodržování vyplňování formulářů pro komunikaci mezi jednotlivými odděleními a stanovit 

pro převzetí zboží odpovědné osoby, které jsou s obsahem balíku obeznámeny.  
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4.3 Analýza připravovaného systému skladování 

Společnost PWO CZ začala již v roce 2012 pociťovat potřebu rozšíření interního 

skladu, který bude přesunut do nového skladu a prostory dosavadního interního skladu budou 

využity pro montážní linky. V roce 2013 začal probíhat nákup pozemků vedle společnosti 

PWO CZ a rozhodlo se tak o výstavbě nové logisticko-montážní haly, která bude sloužit jak 

pro umístění nových a dosavadních montážních linek, tak pro skladování, tudíž jako interní 

sklad podniku. Společnost plánuje i do budoucnosti neustálý vývoj nových projektů a 

zakázek.  

Čistá skladovací plocha připravované haly bude činit 1 800 m
2 

pro skladování 

hotových výrobků, dále 400 m
2 

pro skladování obalů, 400 m
2 

pro skladování polotovarů a 200 

m
2 

pro skladování nakupovaných dílů v regálech. Odhadovaná cena výstavby nové haly byla 

stanovena na 189 mil. Kč. Na obr. 4.11 jsou uvedeny druhy skladů po provedení uvažovaných 

změn s výčtem jednotlivých skladových položek.  

 

Obr. 4.11 Schéma druhů skladů po provedení uvažovaných změn. (Zdroj: Vlastní zpracování 

na základě podnikových materiálů) 

V připravovaném systému skladování již nebude podnik PWO CZ využívat pronájem 

expedičního skladu a skladování hotových výrobků bude přesunuto do nové haly. Dosavadní 

interní sklad bude přesunut rovněž do nové haly. Skladovací a informační systém zůstane 

stejný a bude se nadále využívat i v připravovaném systému skladování.   

4.3.1 Uspořádání logisticko-montážní haly 

Realizace logisticko-montážní haly byla provedena ve dvou etapách spolu s dalšími 

navazujícími projekty v průmyslovém areálu podniku PWO CZ. Nová hala je řešena 
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jednopodlažně, kdy na severní a jižní straně bylo provedeno vybudování dvoupodlažní 

vestavby. V této části stavby jsou místa pro kanceláře, dílny, IT pracovny, místa určená pro 

zaměstnance (šatny a denní místnost), dále také trafostanice s rozvodnou vysokého a nízkého 

napětí a kompresorovna s kotelnou.  

Celková zastavěná plocha logisticko-montážní haly je 9252 m
2
. Šířka pracovních 

uliček bude v celém připravovaném skladu okolo 4 - 5 m, jelikož tato šířka je dostačující pro 

veškerou manipulační techniku. Nejužší uličky budou disponovat šířkou 3 m. Výška regálů 

bude činit maximálně 5 m. Na jižní straně haly bylo vybudováno zastřešení příjezdové 

komunikace a expedice, na severní straně bylo vybudováno zastřešení, které je napojeno na 

stávající haly a zastřešuje průmyslovou komunikaci. Spolu s výstavbou haly bylo vybudováno 

nové parkoviště pro zaměstnance firmy (194 parkovacích stání pro osobní automobily), 

kolárna, kryté stání pro motocykly a dočasná vrátnice. Také byl rekonstruován stávající 

administrativní objekt navazující na logisticko-montážní halu. V současné době probíhá na 

základě zpracované projektové dokumentace realizace 3. etapy projektu – výstavba nové 

lisovny. 

Na obr. 4.12 je možné vidět, jak bude nová logisticko-montážní hala situována a jak 

bude vyřešeno rozmístění jednotlivých zón celé haly. Na začátku každé zóny bude umístěna 

předávací zóna (PZ). Na pravé straně od vchodu (V1) budou uloženy nakupované díly (02) 

v pěti regálech uspořádaných vedle sebe.  Dále je možné vidět na pravé straně haly skladovací 

prostor pro uskladnění polotovarů (ZC) na paletách, v normalizovaných bednách typu KLT a 

gitterboxech.  

Dále bude následovat prostor pro skladování hotových výrobků (VC), který bude 

umístěn přibližně od půlky haly až po její konec. Zóna hotových výrobku (VC) bude umístěna 

i na protější straně haly. Z obr. 4.12 je také možné vidět, že na levé straně od vchodu (V1) 

budou umístěny montážní linky, na které bude navazovat již zmíněná zóna hotových výrobků 

(VC). V těchto prostorách budou umístěny také prázdné obaly.  

Na konci haly bude umístěn prostor pro nakládku a vykládku materiálů a výrobků. 

Dále je také možné vidět na pravé straně od vchodu (V1) zónu pro stoprocentní kontrolu (QC) 

a zónu pro přebalování do zámořského balení. Na začátku a konci nové haly budou prostory 

pro kanceláře.  
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Obr. 4.12 Plán připravované haly pro podnik PWO CZ. (Zdroj: Vlastní zpracování na 

základě podnikových materiálů) 

4.3.2 Změny ve skladování 

Součástí projektu nové výstavby logisticko-montážní haly bylo také nové řešení 

logistiky, zásobování, expedice hotových výrobků a systému šrotového hospodářství. Systém 

skladování zůstane však relativně stejný. Stále bude využito skladování do bloků a do řad, 

jelikož výrobní dávka je 100 až 200 boxů, avšak k vyexpedování je uvolněno pouze 30 boxů 

denně. Jelikož bude hala jednopodlažní, nebude zapotřebí zavádění výtahu. Skladování bude 

přehledné a vše bude na předem určeném místě. V prostorách, kde byly doposud montážní a 

svařovací linky, zůstanou linky zabývající se pouze výrobou zámků.  
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Veškeré ostatní montážní a svařovací linky budou převezeny do nové logisticko-

montážní haly. Nastane změna v zásobování montáže, kdy z důvodu nevyužití výtahu bude 

zásobování prováděno pomocí vozíků. Společnost plánuje také koupi dalších montážních 

linek, pro které má již v novém skladu zajištěny prostory pro jejich umístění. Montážní linky 

se nebudou nakupovat pouze nové, ale budou se dovážet také z mateřské společnosti PWO 

AG.    

Další změny budou provedeny také v souvislosti s temperovaným skladem. Některé 

svitky je potřeba před lisováním skladovat po určitou dobu v teplotě 20 stupňů, aby 

nedocházelo ke zmetkovitosti. V dosavadním systému skladování bylo skladování těchto 

svitků zajišťováno přímo v blízkosti lisů, jelikož ve venkovních prostorech byly umístěny jiné 

výrobky a na jiných místech nebyl pro tyto svitky dostatek prostoru. V připravovaném 

systému skladování se již nebude muset řešit nedostatek prostoru, proto budou svitky 

skladovány ve venkovních prostorech nebo ve skladu svitků a den před lisováním budou 

svitky dovezeny a uskladněny u příslušných lisů. Tím bude zabráněno nepřehlednosti a 

nedostatku místa u lisů.  

 Změny nastanou také ve využití externích skladů. Expediční sklad Arpeta bude od 

června roku 2015 zrušen a společnost již nebude nadále využívat těchto služeb. Pracovníci 

externího skladu se vrátí zpátky do nového interního skladu. Externí sklad svitků ve 

Valašském Meziříčí bude využíván nadále pro skladování svitků. V souvislosti s venkovním 

krytým a nekrytým skladem se situace v podniku také změní. Krytý sklad bude přesunut do 

nové skladovací haly a v nekrytém skladu bude možné uskladnit pouze výrobky tomu 

uzpůsobené. Společnost bude také v připravovaném skladu využívat pro skladování 

informační systém SAP, ve kterém dojde ke změně pouze v přehlednosti. Pracovník skladu 

nalezne v systému přesnou řadu a štítek pro daný výrobek.  

Veškeré manipulační vozíky, které podnik doposud vlastnil, budou využity také 

v novém skladu. Ty, které jsou v operativním leasingu, budou případně za doplatek vyměněny 

za novější nebo jiné, které budou momentálně potřebné. V připravovaném skladu bude 

potřeba mnoho nových vysokozdvižných vozíků, které je nutné dle správných parametrů 

vybrat a následně nalézt jejich vhodného dodavatele.  
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4.4 Shrnutí výsledků analýzy 

V analytické části diplomové práce byla provedena analýza dosavadního a 

připravovaného systému skladování. Pomocí analýzy dosavadního systému skladování bylo 

zjištěno, že podnik využívá celkem 20 ks vozíků, z toho 17 ks v interním skladu, 2 ks 

v expedičním skladu a jeden kus ve skladu svitků. Podnik využíval nejvíce vozíků od 

dodavatelů Jungheinrich a Toyota. Pomocí analýzy bylo také zjištěno, že na celkových 

chybách v dosavadním systému skladování se nejvíce podílejí chyby lidského faktoru a proto 

by se podnik měl zaměřit na častější školení zaměstnanců a při opakovaných chybách zavést 

finanční postihy. 

Na základě analýzy připravovaného skladu bylo pomocí plánu připravované haly 

zjištěno, že hala nebude sloužit pouze pro účely skladování, ale také pro umístění montážních 

linek. S novým skladem nastane také mnoho změn, které se týkají zejména nákupu nových 

vozíků a nevyužívání externího expedičního skladu. Veškeré skladování bude probíhat pouze 

v novém interním skladu a v externím skladu svitků. Do nového skladu budou přesunuty 

veškeré vozíky z dosavadního systému skladování. Nově připravovaný skladový systém bude 

představovat pro podnik mnoho výhod, které usnadní práci jak skladníkům, tak pracovníkům 

logistiky. Nový sklad však ponese i určité nevýhody, které se projeví v budoucnosti a bude 

potřeba vzniklé problémy řešit.  

Výhody připravovaného skladování  

- navýšení počtu regálů pro další přepravní prostředky, 

- navýšená kapacita pro zakládání do bloků, 

- jedno specifické místo pro obaly, 

- dostatečná plocha pro vychystání jednotlivých položek, 

- dostatečná plocha pro příjem jednotlivých materiálů, 

- snížení nákladů za externí skladování (zůstane pouze externí sklad svitků), 

- v systému bude možné vidět kapacitu skladu (výhoda pro plánovače procesu), 

- přehlednost všech jednotlivých položek. 

Nevýhody připravovaného skladování  

- i přes velikost nové haly a využití staré haly je velikost stále považována za 

nedostačující, 
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- nedostatek prostoru pro stále nové přibývající projekty a zakázky, 

- nemožnost využití výtahu oproti starému systému skladování. 

Pomocí provedených analýz bylo zjištěno, že na základě výstavby nové haly bude 

podnik potřebovat vybrat další typy vozíků, které svým využitím budou odpovídat struktuře 

nového skladu. Od autora diplomové práce bude očekáván výběr vhodných typů vozíků 

v odpovídajícím množství a následný výběr vhodného dodavatele. Úkolem autora je také určit 

využití již využívaných vozíků v dosavadním systému skladování.  
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5 Výběr vhodných typů vysokozdvižných vozíků a následný výběr 

dodavatele 

Je potřeba zaměřit se na výběr vhodných typů vysokozdvižných vozíků s následným 

výběrem nejvhodnějšího dodavatele, který je podniku PWO CZ schopen nabídnout to, co 

požaduje. Nyní je důležité vžít se do role logistika a poté do role nákupčího. Je zapotřebí 

identifikovat parametry vhodné pro výběr vysokozdvižných vozíků, které jsou silně spjaty se 

strukturou a vybaveností nové logisticko-montážní haly. Jednotlivé parametry pro výběr 

vysokozdvižných vozíků je potřeba identifikovat z hlediska důležitosti dle podnikových 

požadavků. Po identifikaci jednotlivých parametrů je nutné zaměřit se na výběr jednotlivých 

vozíků a poté zajistit pro podnik PWO CZ nejvhodnějšího dodavatele.  

Pomocí analýzy dosavadního systému skladování bylo zjištěno, že podnik doposud 

využívá celkem 20 ks manipulačních prostředků. Na obr. 5.1 je možné vidět, že 17 ks je 

využíváno v interním skladu, 2 ks v expedičním skladu a 1 ks ve skladu svitků.  

 

Obr. 5.1 Počet vozíků v dosavadním systému skladování. (Zdroj: Vlastní zpracování na 

základě podnikových materiálů) 

Pomocí analýzy dosavadního a připravovaného systému skladování bylo zjištěno, že 

manipulační prostředky využívané v dosavadním systému skladování jsou nedostačující pro 

nový sklad. Jelikož nový sklad bude kapacitně větší a podnik plánuje výrobu nových zakázek. 

17 ks 

2 ks 

1 ks 

Počet vozíků v dosavadním systému skladování  

Vozíky v interním skladu

Vozíky v expedičním skladu

Vozík ve skladu svitků
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Dalším důvodem nákupu nových vysokozdvižných vozíků je vyřazení 2 ks starších a 

opotřebovaných vozíků z interního skladu. Vozíky budou vybírány dle parametrů 

stanovených podnikem.  

5.1 Parametry pro výběr vozíků 

Podnikem PWO CZ byly stanoveny parametry pro výběr vhodných vozíků. Na 

základě zvolených parametrů bylo úkolem autora diplomové práce společně s pracovníkem 

oddělení logistiky určit vhodné vozíky pro daný typ prostoru a stanovit správnou dimenzi 

jednotlivých vozíků pro připravovaný systém skladování. Mezi zmíněné parametry určené pro 

výběr vysokozdvižných vozíků patří: 

- nosnost pro zdvih, 

- výška zdvihu, 

- poskytování servisu, 

- typ pohonu, 

- průjezdní výška vozíku, 

- šířka pracovní uličky, 

- vlastnosti povrchu podlahy, 

- cena. 

Parametr nosnost pro zdvih je stanoven pro každý vozík odlišně, ale rozmezí je 

určeno pro nosnost od 1 000 do 2 000 kg, jelikož nosnost jednoho gitterboxu určeného pro 

manipulaci je maximálně 1 500 kg a nosnost europalety je 2 000 kg.  

Parametr výška zdvihu je určen pro vysokozdvižné vozíky na hranici 5 m, jelikož 

regálový systém v připravovaném skladu bude dosahovat výšky 5 m. Výška 5 m je dána dle 

propočtu, kdy bude možné na sebe stohovat maximálně 5 gitterboxů a přepravní prostředky 

budou ukládány v regálovém systému maximálně do 5 m. 

Parametr poskytování servisu je stanoven dle služeb, které jednotliví dodavatelé 

poskytují při zakoupení daného vozíku. Podnik PWO CZ preferuje při zakoupení vozíků 

špičkový servis, případně také výměnu pneumatik a skel v pravidelných intervalech.  

Parametr typ pohonu je v podniku stanoven jako elektrický, jelikož veškerá 

manipulace bude probíhat převážně uvnitř skladových prostor. Nová hala bude také přímo 



58 
 

přizpůsobena pro typ elektrických vozíků, z důvodu zavedení dobíjecích stanovišť. Jak je 

možné vidět na obr. 4.12, je prostor pro dobíjení vozíků znázorněn černým polem pro 

nabíjení.  

Parametr průjezdní výška vozíku uvádí výšku vozíku se zataženým zvedacím 

zařízením. Parametr slouží pro zjištění, zda se vozík vejde do haly či skladu přes vrata, která 

v podniku dosahují 5 m.  

Parametr šířka pracovní uličky je v podniku stanoven dle šířky uliček, které budou 

v celém připravovaném skladu okolo 4 - 5 m, jelikož tato šířka je dostačující pro dočasnou 

manipulační techniku. Nejužší uličky budou disponovat šířkou 3 m.  

Parametr vlastnosti povrchu podlahy bude určen dle povrchu v připravovaném 

skladu. Manipulační technika bude využívána převážně ve vnitřních prostorách a případně na 

asfaltovém povrchu při přejíždění mezi halami a při nakládce kamionů. Vybírané vozíky 

spadají do kategorie, která zahrnuje prostředky určené pro vnitřní prostory a asfaltové 

povrchy.  

Parametr cena bude pro podnik rozhodující pouze v případě, kdy více dodavatelů 

nabízí stejné služby a produkty při odlišných cenách, tato situace je však neobvyklá. 

Mezi nejpreferovanější parametry podniku PWO CZ patří nosnost pro zdvih, výška 

zdvihu, poskytování servisu a typ pohonu. Mezi ostatní méně preferované parametry patří 

průjezdní výška vozíku, šířka pracovní uličky a vlastnosti povrchu podlahy. Tyto zmíněné 

parametry podnik zařazuje do samostatné skupiny ostatní technické parametry, jelikož 

představují pro podnik menší váhu a je k nim přihlíženo pouze v ojedinělých případech.  

Na základě ceny podnik rozhoduje pouze v případě, že jednotliví dodavatelé nabízejí 

stejné typy vozíků při jiných cenách a jsou ochotni nabízet slevy. Společnost jako PWO CZ si 

při svém vývoji může dovolit investovat do manipulační technologie potřebné finanční 

prostředky. Podnik tedy nemusí být v případě výběru vhodných vozíků omezován a může se 

tak zaměřit na důležitější parametry.  

Autorem diplomové práce byl navrhnut další parametr pro výběr vozíků spotřeba 

elektrické energie. Zmíněné kritérium bylo prodiskutováno s pracovníkem logistiky, ale na 

základě výsledků konzultace bylo rozhodnuto, že není podstatné jej zahrnout do výše 

zmíněných parametrů rozhodujících o výběru vozíků. Jelikož spotřeba elektrické energie je u 
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dodavatelů vozíků shodná a v připravovaném systému skladování bude možné vozíky dobíjet 

při každém momentálním nevyužití.  

5.2 Výběr vhodných typů vozíků 

Na základě stanovení požadovaných parametrů bylo úkolem autora diplomové práce a 

pracovníka logistiky vybrat vhodné typy vozíků pro připravovaný sklad. Pomocí provedené 

analýzy dosavadního systému skladování bylo zjištěno, že využívaná technika bude pro nový 

sklad nedostačující. Nový systém skladování bude oproti dosavadnímu skladu rozšířen o 

nákladovou rampu, vysoké regálové systémy, úzké uličky a dojde k rozšíření výroby, což 

povede ke zvýšené manipulaci a skladování. Dále bylo zjištěno, že 2 ks vozíků jsou zastaralé 

a bude nutné je vyřadit. Na základě potřeb rozšíření vybavenosti nového skladu byla autorem 

diplomové práce stanovena kritéria pro výběr vhodných typů vozíků. Jedná se o: 

- pomocný paletový vozík pro dopravce, 

- vozík pro nakládání a vykládání z ramp, 

- vozík pro vysoký zdvih a ruční manipulaci, 

- vozík do úzkých uliček a regálů, 

- vozík pro vychystávání materiálu. 

Pomocný paletový vozík pro dopravce by měl sloužit pro řidiče nákladních 

automobilů, kteří v prostorách podniku PWO CZ čekají na nakládku respektive vykládku 

nákladu. V případě, že řidiči budou disponovat průkazem o způsobilosti manipulovat 

s vozíky, mohou dobu čekání využít pro výpomoc manipulantovi při nakládce a vykládce 

materiálů a výrobků. Tím může dojít k úspoře času a uvolnění prostor pro další nákladní 

automobily. Autorem diplomové práce byl na základě prostudování odborných příruček a 

absolvování školení o manipulačních prostředcích stanoven typ elektrický paletový NZV.  

Vozík pro nakládání a vykládání z ramp bude určen pro nakládání a vykládání 

nákladních automobilů z rampy a následné navážení materiálů do skladových prostor. Vozík 

bude určen také pro výpomoc na stoprocentní kontrole a u montážních linek. Autorem 

diplomové práce byl na základě zmíněných požadavků zvolen typ elektrický paletový NZV. 

Vozík určený pro vysoký zdvih a ruční manipulaci bude využitý převážně pro 

skladování ve formě stohování a ukládání do regálových systémů do výšky 5 m. V krajních 
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případech může být vozík využit také pro nakládku a vykládku kamionů mimo rampu. Na 

základě těchto požadavků byl autorem diplomové práce zvolen typ elektrický paletový VZV.  

Vozík do úzkých uliček a regálů bude určen pro manipulaci s materiály, které jsou 

uskladněny v regálech a úzkých uličkách okolo 3 m. Zmíněný vozík bude vybrán z důvodu 

lepší otáčivosti v úzkých prostorech a úspoře místa. Při zavedení tohoto typu 

vysokozdvižného vozíku je zapotřebí, aby si manipulanti zvykli, jelikož budou ve vozíku 

usazeni bočně. Autorem diplomové práce byl na základě zmíněných požadavků zvolen typ 

vozíku retrák. 

Vozík určený pro vychystávání materiálu bude sloužit pro manipulaci s drobnými 

díly nacházejících se v krabičkách. Pomocí kabiny, kterou je možné zvednout do výšky 5 m, 

bude pracovník schopen vybrat v daném regálu potřebnou krabičku, aniž by musel 

manipulovat s několika paletami. Vozík bude určen pro pracoviště, založené na systému 

Kanban. Autorem diplomové práce byl zvolen typ vychystávací VZV. 

Po určení typů potřebných vozíků bylo nutné zaměřit se na stanovení počtu 

jednotlivých typů vozíků. Na základě konzultací s pracovníky skladu, logistiky a manipulace 

byla provedena analýza potřebného počtu vozíků s ohledem na frekvenci vychystávání, 

rozmístění ve skladu a velikosti zásob, kde bylo rozhodnuto o potřebě nákupu 6 ks vozíků. 

Z tab. 5.1 vyplývá, že se jedná o 6 ks, ale o 5 druhů vozíků, jelikož jeden druh je požadován 

ve dvou kusech. 

Tab. 5.1 Potřebné druhy vozíků do nového skladu. (Zdroj: Vlastní zpracování na základě 

podnikových materiálů) 

Kritéria pro výběr  Typy vozíků  Počet vozíků 

Pomocný paletový vozík pro dopravce  Elektrický paletový NZV 2 ks 

Vozík pro nakládání a vykládání z ramp Elektrický paletový NZV 1 ks 

Vozík pro vysoký zdvih a ruční manipulaci Elektrický paletový VZV 1 ks 

Vozík do úzkých uliček a regálů Retrák  1 ks 

Vozík pro vychystávání materiálu  Vychystávací VZV 1 ks 

Celkový počet nových vozíků 6 ks 

Z tab. 5.1 je zřejmé, že pomocný paletový vozík pro dopravce je potřeba nakoupit ve 

dvou kusech. Na základě parametrů a kritérií byly vybrány jednotlivé typy vozíků potřebné 

pro nový sklad a také byl stanoven potřebný počet jednotlivých vozíků.  
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Následující obr. 5.2 znázorňuje celkový počet vozíků v připravovaném systému 

skladování po nákupu nově vybraných vozíků. Z obr. 5.2 je možné vidět, že v novém systému 

skladování budou využity i vozíky z interního skladu a také z externích skladů.  

 

Obr. 5.2 Počet vozíků v připravovaném systému skladování. (Zdroj: Vlastní zpracování na 

základě podnikových materiálů) 

Z dosavadního systému skladování bude tedy použito 18 ks vozíků, kde 15 ks bude 

převezeno z interního skladu, 2 ks budou využity z expedičního skladu a 1 ks zůstane ve 

skladu svitků, který společnost PWO CZ bude využívat i nadále. V připravovaném systému 

skladování bude tedy po nákupu nových 6 ks vozíků využíváno celkem 24 ks manipulačních 

prostředků. 

5.3 Výběr vhodného dodavatele 

 Po vybrání požadovaných typů a počtu vozíků byl důležitým úkolem správný výběr 

vhodného dodavatele, který splňoval veškeré parametry a kritéria. Bylo proto nutné vžít se do 

role nákupčího podniku PWO CZ a zajistit tak porovnání jednotlivých dodavatelů 

s následným výběrem nejvhodnějšího pro vybrané typy vozíků. Pomocí parametrů a kritérií 

byly stanoveny vhodné typy vozíků a dle parametrů byl vybrán vhodný dodavatel, u kterého 

byly podle zvolených typů vozíků vybrány konkrétní typy dle označení u vybraného 

dodavatele.  
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Mezi největší dodavatele manipulačních prostředků v České republice patří Desta, 

Jungheinrich, Linde, Still, Toyota a Yale. V kapitole 4.2.3 již bylo zmíněno, že společnost 

v minulosti spolupracovala s dodavateli Desta, Jungheinrich, Linde a Toyota. Na základě 

informací na Desta (2014), Jungheinrich (2014), Linde (2014), Still (2014), Toyota (2014) a 

Yale (2014) bylo zjištěno, že 5 požadovaných typů vozíků nabízejí pouze 4 dodavatelé 

(Linde, Jungheinrich, Still a Toyota). Proto se dále vycházelo pouze z nabídek těchto čtyř 

dodavatelů.  

Autorem diplomové práce byl společně s pracovníkem logistiky vytvořen bodovací 

systém, který je znázorněn v tab. 5.2. V tabulce jsou znázorněny maximálně dosažitelné body 

na 1 vozík a u jednotlivých parametrů při výběru vhodných vozíků.  

Tab. 5.2 Maximálně dosažitelné body na 1 vozík a u jednotlivých parametrů. (Zdroj: Vlastní 

zpracování na základě podnikových materiálů) 

Parametry 
Max. body na 

1 vozík 

Max. body na 

parametr 

Body 

celkem 

Nosnost 5 25 

100 

Výška zdvihu 5 25 

Servis 4 20 

Typ pohonu  3 15 

Ostatní technické parametry 2 10 

Cena 1 5 

Z tabulky 5.2 také vyplývá pořadí důležitosti jednotlivých parametrů. Mezi 

nejdůležitější parametry patří nosnost pro zdvih, výška zdvihu, poskytování servisu ze strany 

dodavatele a typ pohonu. Je možné si povšimnout, že cena zde má nejmenší váhu. 

V tab. 5.3 je znázorněno bodové splnění parametrů u vybraných dodavatelů. 

Porovnání jednotlivých parametrů probíhalo pouze u čtyř dodavatelů, jelikož ostatní 

dodavatelé na trhu manipulačních prostředků nenabízejí všech 5 vybraných typů vozíků.  

Na základě srovnání produktů u všech čtyř dodavatelů byly autorem diplomové práce 

a pracovníkem logistiky přiděleny body pro jednotlivé parametry. Autor diplomové práce a 

pracovník logistiky obodovali nejprve každý vozík samostatně a poté došlo k sečtení bodů. 

Systém bodování bude ukázán na příkladu dodavatele Linde u parametru nosnost, kdy tento 
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dodavatel dosáhl 20 z maximálně možných 25 bodů (5 bodů na jeden vozík). Dodavatel Linde 

splnil parametr nosnost u 4 typů vozíků (4 . 5 = 20), u jednoho typu vozíku parametr nesplnil.  

Tab. 5.3 Vyjádření bodového splnění parametrů u vybraných dodavatelů. (Zdroj: Vlastní 

zpracování na základě podnikových materiálů) 

Dodavatel Nosnost 
Výška 

zdvihu 
Servis 

Typ 

pohonu 
Ostatní Cena 

Body 

celkem 

Jungheinrich 25 20 12 15 10 3 85 

Linde 20 15 12 15 10 5 77 

Still 20 20 8 15 10 2 75 

Toyota 25 25 20 15 10 2 97 

Ideální bodová hodnota plnění parametru nosnost byla stanovena na 25 bodů (5 bodů 

na 1 vozík). U parametru nosnost nejlépe obstáli dodavatelé Jungheinrich a Toyota, jelikož 

tento parametr splňují u všech vybraných typů vozíků. Kdežto dodavatelé Linde a Still 

nezajišťují splnění parametru u jednoho z pěti vybraných typů vozíků.  

Ideální bodová hodnota plnění parametru výška zdvihu byla stanovena na 25 bodů (5 

bodů na 1 vozík). U tohoto parametru nejlépe obstál dodavatel Toyota, jelikož parametr výška 

zdvihu splňuje u všech pěti typů vozíků. Kdežto dodavatelé Jungheinrich a Still nezajišťují 

splnění tohoto parametru u jednoho z pěti vybraných typů vozíků a dodavatel Linde 

nezajišťuje požadovanou výšku u dvou z pěti vozíků. 

Ideální bodová hodnota plnění parametru servis byla stanovena na 20 bodů (4 body na 

1 vozík). U tohoto parametru obstál nejlépe dodavatel Toyota, poté dodavatel Jungheinrich, 

Linde a nejméně splňoval požadavky dodavatel Still.  

Ideální bodová hodnota plnění parametru typ pohonu byla stanovena na 15 bodů (3 

body na 1 vozík). Tento parametr splňují všichni dodavatelé na 15 bodů, jelikož nabízejí 

vybrané vozíky s elektrickým pohonem. Podnikem bylo striktně stanoveno, aby jednotlivé 

typy vozíků disponovaly elektrickým pohonem.  

Ostatní technické parametry (2 body na 1 vozík), které byly blíže popsány 

v kapitole 5.1, splňují rovněž všichni dodavatelé na 10 bodů.  
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Ideální bodová hodnota plnění parametru cena byla stanovena na 5 bodů (1 bod na 

vozík). Nejlevnější vozíky nabízí dodavatel Linde, proto mu bylo uděleno 5 bodů. Relativně 

přijatelné ceny nabízí dodavatel Jungheinrich. Vyššími cenami disponují dodavatelé Toyota a 

Still. Ceny jednotlivých vozíků jsou individuální podle druhu zákazníka, jelikož se odvíjejí od 

nakupovaného množství a předchozí spolupráce. 

Tab. 5.4 vyjadřuje relativní vyjádření bodového splnění parametrů u vybraných 

dodavatelů. K výsledkům v tab. 5.4 se dospělo podílem dosažených bodů u jednotlivých 

parametrů k maximálně možným bodům.  

Tab. 5.4 Relativní vyjádření bodového splnění parametrů u vybraných dodavatelů. (Zdroj: 

Vlastní zpracování na základě podnikových materiálů) 

Dodavatel Nosnost 
Výška 

zdvihu 
Servis 

Typ 

pohonu 
Ostatní Cena 

Jungheinrich 1 0,8 0,6 1 1 0,6 

Linde 0,8 0,6 0,6 1 1 1 

Still 0,8 0,8 0,4 1 1 0,4 

Toyota 1 1 1 1 1 0,4 

Na základě tab. 5.4 je možné sestavit paprskový diagram (obr. 5.3), který přehledně 

znázorňuje splnění jednotlivých parametrů u vybraných dodavatelů. 

Na obr. 5.3 je možné přehledně vidět, že dodavatel Toyota splňuje jednotlivé 

parametry lépe, než ostatní konkurenti, avšak o dodavateli Jungheinrich je také možné 

uvažovat při zvolených variantách výběru dodavatele. Metoda může sloužit jako vhodný 

podklad při dalším výběru dodavatelů. Samostatné paprskové diagramy pro jednotlivé 

dodavatele jsou uvedeny v příloze č. 7.  
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Obr. 5.3 Paprskový diagram naplňování parametrů jednotlivými dodavateli. (Zdroj: Vlastní 

zpracování na základě podnikových materiálů) 

Z bodového hodnocení jednotlivých dodavatelů vyplynulo, že nejvhodnějším 

dodavatelem pro vybrané typy vozíků se stala společnost Toyota, která splňuje 5 

nejdůležitějších parametrů u všech 5 požadovaných typů vozíků. Pouze u parametru cena 

získal dodavatel Toyota pouhé 2 body z možných 5 bodů. Z obr. 5.3 je také zřejmé, že u 

parametru výška zdvihu splňují požadavky podniku PWO CZ dodavatelé Toyota a také 

Jungheinrich. Budou nastíněny dvě varianty pro nákup vozíků od dodavatelů s nejvyšším 

počtem bodů (Toyota, Jungheinrich) v bodovém splnění parametrů, které je možné vidět 

v tab. 5.3. 

Varianta 1 

Varianta 1 znázorňuje situaci, kdy budou všechny požadované vozíky zakoupeny od 

dodavatele Toyota. Tento dodavatel nejlépe obstál v bodovém plnění parametrů, kde získal 97 

bodů ze 100 možných. Tab. 5.5 znázorňuje výběr vozíků s označením u dodavatele, počtem 

kusů a cenou za jednotlivé vozíky pro variantu 1. 
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Tab. 5.5 Konkrétní typy, označení, počet a cena vozíků pro variantu 1. (Zdroj: Vlastní 

zpracování na základě podnikových materiálů) 

Typy vozíků  Dodavatel Označení u dodavatele 
Počet 

vozíků 

Cena              

1 ks (Kč) 

Elektrický paletový NZV Toyota BT Levio W LWE 200 - 2 t 2 ks 196 876 

Elektrický paletový NZV Toyota BT Levio S LSE 200 - 2 t 1 ks 228 486 

Elektrický paletový VZV Toyota BT Staxio W SWE 140 - 1,4 t; 5,4 m 1 ks 265 820 

Retrák  Toyota BT Reflex N RRE 140M - 1,4 t; 6,3 m 1 ks 311 524 

Vychystávací VZV Toyota BT Optio M OEM 100M - 1 t; 5,3 m 1 ks 462 583 

Celková investice do manipulačních prostředků 1 662 165 

Tab. 5.5 vyjadřuje označení vybraných typů vozíků u dodavatele Toyota. Z tab. 5.5 

vyplývá celková cena investice, která činí 1 662 165 Kč. Označení jednotlivých typů vozíků 

bylo zjištěno na Toyota (2014) a ceny jednotlivých vozíků byly zaslány dodavatelem Toyota, 

jelikož údaje o cenách nejsou volně přístupné. Obr. 5.4 znázorňuje vybrané typy vozíků u 

dodavatele Toyota.  

 

 

Obr. 5.4 Vybrané typy vozíků s označením u dodavatele pro variantu 1. (Zdroj: Toyota 2014) 
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Varianta 2 

Varianta 2 znázorňuje situaci, kdy 4 druhy (5 ks) vozíků budou zakoupeno od 

dodavatele Jungheinrich, jelikož tento dodavatel získal v bodovém plnění parametrů 85 bodů 

ze 100 možných. Jeden druh (1 ks) vozíku bude zakoupen od dodavatele Toyota, jelikož 

dodavatel Jungheinrich u tohoto vozíku (vychystávací vysokozdvižný vozík) nesplňuje 

parametr výška zdvihu 5 m. Jungheinrich nabízí vychystávací vysokozdvižné vozíky pouze 

do výšky 4,6 m. Tab. 5.6 znázorňuje výběr vozíků s označením u dodavatele, počtem kusů a 

cenou za jednotlivé vozíky pro variantu 2. 

Tab. 5.6 Konkrétní typy, označení, počet a cena vozíků pro variantu 2. (Zdroj: Vlastní 

zpracování na základě podnikových materiálů) 

Typy vozíků  Dodavatel Označení u dodavatele 
Počet 

vozíků 

Cena na             

1 ks (Kč) 

Elektrický paletový NZV Jungheinrich  EJE 120 – 2 t 2 ks 183 258 

Elektrický paletový NZV Jungheinrich  ERE 225 – 2,5 t 1 ks 206 125 

Elektrický paletový VZV Jungheinrich  EJC 214 - 1,4 t; 5,4 m 1 ks 242 380 

Retrák  Jungheinrich  ETV 214 – 1,4 t; 10,7 m  1 ks 345 950 

Vychystávací VZV Toyota BT Optio M OEM 100M - 1 t; 5,3 m 1 ks 462 583 

Celková investice do manipulačních prostředků 1 623 554 

Tab. 5.6 vyjadřuje označení vybraných typů vozíků u dodavatele Jungheinrich a 

Toyota. Z tab. 5.6 vyplývá celková cena investice, která činí 1 623 554 Kč. Označení 

jednotlivých typů vozíků bylo zjištěno na Jungheinrich (2014) a Toyota (2014). Ceny 

jednotlivých vozíků byly zaslány jednotlivými dodavateli, jelikož údaje o cenách nejsou volně 

přístupné. Obr. 5.5 znázorňuje vybrané typy vozíků u dodavatele Jungheinrich a Toyota.  
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Obr. 5.5 Vybrané typy vozíků s označením u dodavatele pro variantu 2. (Zdroj: Jungheinrich 

2014, Toyota 2014) 

Vyhodnocení jednotlivých variant 

Z pohledu celkové výše investice se jeví lépe varianta 2, jelikož nákup vozíků v této 

variantě je levnější o 38 611 Kč oproti variantě 1. Na základě navržených variant pro výběr 

vhodných typů vozíků byli osloveni dodavatelé Jungheinrich a Toyota. Po předložení návrhů 

jednotlivých variant a po konzultaci s dodavateli bylo podniku doporučeno zvolit variantu 1, 

jelikož dodavatel Toyota je ochoten při nákupu všech typů vozíků (varianta 1) poskytnout 

slevu 4 % z celkové ceny investice. Sleva 4 % by činila 66 487 Kč z celkové investice 

1 662 165 Kč. Po odečtení slevy by celková investice varianty 1 činila 1 595 678 Kč, což je o 

27 876 Kč méně než cena investice varianty 2. Dodavatel Jungheinrich nenabízí při zvolení 

varianty 2 žádné výhody ani slevy.  

Další důvodem pro zvolení varianty 1 je úroveň poskytovaného servisu u jednotlivých 

dodavatelů. Pro podnik PWO CZ je parametr poskytování servisu zařazen mezi nejvíce 

preferované parametry. Nejen že se dodavatel Jungheinrich umístil hůře u parametru 

poskytování servisu, ale také nenabízí dvouletý servis zdarma a výměnu pneumatik a skel 

v pravidelných intervalech oproti dodavateli Toyota, který tyto služby nabízí. 

5.4 Další návrhy a doporučení 

Autorem diplomové práce bylo na základě analýzy také doporučeno, že kromě 

nízkozdvižných a vysokozdvižných vozíků by bylo vhodné, kdyby připravovaný systém 

skladování v budoucnosti disponoval elektrickým tahačem, se kterým je spojen systém 

vláčku. Tento systém byl autorem diplomové práce objeven při průzkumech manipulační 
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techniky na Toyota (2014). Ukázka tahače spojeného se systémem vláčku od dodavatele 

Toyota je uvedena na obr. 5.6. 

 

Obr. 5.6 Tahač spojený s mechanismem vláčku. (Zdroj: Toyota 2014) 

Na obr. 4.12 je možné vidět, že nová hala bude disponovat také montážními linkami, 

kde by mechanismus vláčku zajistil efektivnější manipulaci. Unikátní koncepce systému 

vláčku usnadňuje práci všude tam, kde je vyžadováno časté nastupování a vystupování 

pracovníka z vozíku a je vhodný pro vychystávání zboží. Jelikož se jedná o absolutní novinku 

na trhu manipulační techniky, cena tahače spojeného s mechanismem vláčku je prozatím 

odhadována na 600 000 Kč.  

V případě budoucího rozhodnutí podniku o zakoupení elektrického tahače by byl 

dodavatel Toyota ochoten vyměnit tahač za již dříve zakoupený vozík společnosti Toyota 

s doplatkem ze strany podniku PWO CZ.  

Nebo v případě zakoupení nového elektrického tahače je možné vyřazený vozík, který 

bude tahačem nahrazen, prodat společnosti VYSOKOZDVIŽNÉ VOZÍKY. Tato společnost 

se zabývá výkupen použitých vozíků všech značek a také zajišťují odvoz vozíků.  
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6 Závěr 

V diplomové práci byla řešena problematika návrhu vhodných vysokozdvižných 

vozíků pro novou logisticko-montážní halu s následným výběrem vhodného dodavatele pro 

podnik PWO CZ a.s. Cílem diplomové práce bylo provedení analýzy dosavadního a 

připravovaného systému skladování v podniku, na základě které byla pomocí jednotlivých 

parametrů a kritérií vybrána vhodná manipulační technika a vhodný dodavatel. Problematika 

výběru vhodných vysokozdvižných vozíků s následným výběrem dodavatele byla požadována 

z důvodu výstavby nové logisticko-montážní haly, do které je potřeba zakoupit novou 

manipulační techniku.  

V části teoretické a metodické poznatky o skladovém hospodářství byly popsány 

teoretická východiska týkající se problematiky skladového hospodářství. V úvodu byly 

objasněny pojmy jako logistika, logistické procesy, skladové hospodářství a sklady. Ve 

stěžejní části kapitoly byly popsány funkce a význam skladování, chyby ve skladování, druhy 

skladů, jejich velikost a počet, následně bylo popsáno také vybavení a zařízení skladů. 

V závěru kapitoly byly popsány přepravní a manipulační prostředky s následným členěním a 

metody volby dodavatelů.  

V druhé části diplomové práce byla provedena charakteristika podniku PWO CZ a.s., 

ve které byla vypracována diplomová práce. V části charakteristika podniku byly blíže 

specifikovány výrobní jednotky a technologie, organizační struktura, dodavatelé a záměry 

společnosti.  

Dále byla prováděna praktická část, která je rozdělena do dvou kapitol. První kapitola 

byla zaměřena na analýzu dosavadního a připravovaného systému skladování, kde byla 

provedena analýza interního skladu, expedičního skladu a skladů svitků, které jsou součástí 

dosavadního systému skladování. Byly popsány chyby a problémy vznikající v dosavadním 

systému skladování. Dále byla provedena analýza připravovaného systému skladování, kde 

bylo uvedeno uspořádání nové logisticko-montážní haly s názorným schématem, byly 

popsány jednotlivé změny spojené s novým systémem skladování.  

Druhá kapitola praktické části byla zaměřena na výběr vhodných typů 

vysokozdvižných vozíků s následným výběrem dodavatele. V této části byly charakterizovány 

jednotlivé parametry, kritéria ovlivňující výběr vhodných vozíků pro novou logisticko-
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montážní halu a byl zvolen bodovací systém plnění jednotlivých parametrů. Bylo také 

provedeno rozhodnutí, které vedlo ke stanovení celkového počtu vozíků pro nový skladový 

systém i s využitím vysokozdvižných vozíků ze stávajícího systému skladování. Na základě 

zjištěných výsledků analýz nového systému skladovány byly stanoveny vybrané typy vozíků. 

Dále bylo vyjádřeno bodové splnění parametrů požadovaných typů vozíků u 

vybraných dodavatelů, na základě kterého bylo zjištěno, který dodavatel je pro společnost 

PWO CZ nejvhodnější, dodavatelé byli porovnáni v paprskovém diagramu. Poté byly pro 

podnik vybrány vhodné typy vozíků a proveden propočet investice. Podniku byly také 

doporučeny návrhy do budoucnosti.  

Na základě výsledků jednotlivých analýz bylo zjištěno, že pro nový skladovací systém 

je zapotřebí k dispozici 24 vozíků, kdy 18 ks bude využito z dosavadního systému skladování 

a 6 vozíků bude zakoupeno. Pro koupi požadovaných vozíků byly nastíněny dvě varianty od 

dodavatelů Jungheinrich a Toyota, jelikož tito dodavatelé nejlépe obstáli v bodovém plnění 

parametrů. Varianta 1 představuje nákup všech požadovaných vozíků od dodavatele Toyota a 

varianta 2 vyjadřuje zakoupení 4 druhů (5ks) vozíků od dodavatele Jungheinrich a jednoho 

druhu vozíku od dodavatele Toyota. 

V případě zvolení doporučené varianty 1 bude celková investice pro nákup 

manipulačních prostředků činit 1 595 678 Kč. Pomocí zjištěných výsledků se tak podnik 

může zaměřit na koupi vybraných vozíků a věnovat se dokončení logisticko-montážní haly. 

Podniku bylo také navrženo, že by se měl v budoucnosti zaměřit na nákup elektrického tahače 

spojeného s mechanismem vláčku, který zefektivní manipulaci u montážních linek, jež budou 

součástí nové logisticko-montážní haly. V případě nákupu tahače spojeného se systémem 

vláčku může podnik v budoucnosti využít variantu odkupu, nebo výměnu použitých vozíků za 

případný doplatek.  
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JIT  just in time 

kN   kilonewton 
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PWO  Progress Werk Oberkirch 

PWO AG Progress Werk Oberkirch aktiengesellschaft 

SAP  System Application Product 

s.r.o.  společnost s ručením omezeným 

t  tuna 

VC   sklad hotových výrobků 

VDA   standard pro management jakosti v automobilovém průmyslu 
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