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1 Úvod 
 

Skladování je důležitým prvkem každého logistického systému.  Současný trh klade 

vyšší důraz na rychlost, ať už se jedná o rychlost dodání zboží či komunikaci. Tímto směrem 

se také ubírá proces skladování, kdy se významnost skladového hospodářství neustále 

zvyšuje. Pokud je v podniku dobře nastavený systém skladování a řízení zásob, tak lze 

dosáhnout vyšší efektivity a úspory nákladů, které vedou ke snížení cen a tím i vyšší 

konkurenceschopnosti. Předpokládá se, že existuje asi 800 000 skladovacích jednotek na 

světě, které se liší vybaveností, použitými skladovými technikami, velikostí a dalšími aspekty. 

Skladování hraje důležitou roli při zajišťování požadované kvality zákaznického servisu, 

s cílem dosáhnout co nejnižších celkových nákladů. 

Tématem této bakalářské práce je návrh nového uspořádání skladu v konkrétní firmě. 

Zpracování tématu bude provedeno v podniku Josef Zich – MONTEL, která se zabývá  

elektro instalacemi, výrobou rozvaděčů, měřením a regulací, montáží a revizí hromosvodů, 

instalací osvětlení a osvětlovacích systémů,  revizí, montáží elektrického podlahového 

vytápění, ochranou okapů a příjezdových cest před námrazou, instalací osvětlení a 

osvětlovacích systémů a dalšími drobnými elektro pracemi.  

Téma bakalářské práce bylo zvoleno na základě zkušeností autora, který ve firmě Josef 

Zich – MONTEL absolvoval středoškolskou i vysokoškolskou praxi. Díky těmto 

zkušenostem z praxe byla možnost se blíže seznámit s chodem firmy a vypozorovat tak určité 

nedostatky ve skladování, které za pomoci získaných vědomostí z předcházejícího studia lze 

vyřešit. 

Cílem bakalářské práce je návrh nového uspořádání skladu, který díky analýze 

skladových položek umožní takové rozmístění skladu, které povede k úspoře času, 

manipulační vzdálenosti, nákladů a tím i k zrychlení skladovacího procesu. 

 Práce je rozdělena do čtyř hlavních kapitol. První z kapitol je Teorie skladového 

hospodářství, která vysvětluje teoretické pojmy z okruhu logisticky, skladového 

hospodářství, použitou metodu zpracování získaných dat a jiných, tematicky příbuzných 

oblastí skladového hospodářství. Druhá z kapitol, Charakteristika podniku popisuje 

historickou stránku podniku, její popis, vybavení, které používá pro výkon práce, působnost a 

postavení podniku na trhu, hlavní dodavatele, od kterých je objednávána podstatná část 

materiálu a organizační strukturu podniku. Předposlední hlavní kapitola, nesoucí název 

Analýza současného stavu skladového hospodářství je zaměřena prakticky. V této části je 

popsán sklad a vněm uskladněné položky, procesy skladování, které jsou vytvářeny z důvodu 

http://www.elong.cz/mereni-a-regulace.html
http://www.elong.cz/hromosvody.html
http://www.elong.cz/revize.html
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různých přesunů skladových položek a výpočty vzdáleností a časů, které jsou potřeba na 

přesun skladových položek. V poslední hlavní části této bakalářské práce, s názvem Návrh 

nového uspořádání skladu, je vytvořen takový návrh uspořádání skladu, který přinese 

snížení vzdáleností a časů.  Pro analýzu skladových položek, pomocí které byly vypočteny 

vzdálenosti a časy, je použito Paretovo pravidlo a ABC analýza. 

 Zdrojem pro zpracování bakalářské práce je odborná literatura zabývající se logistikou 

a interní zdroje firmy Josef Zich – MONTEL, které byly poskytnuty pro účely tvorby této 

práce. Konečné výpočty a doporučení by měly vést k takovému návrhu uspořádání skladu, 

které bude splňovat cíle této bakalářské práce.  
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2 Teorie skladového hospodářství 

  

Skladové hospodářství bylo v minulosti dlouho dobu považováno za pouhý pasivní, 

podřízený prvek v logistickém řetězci. Jeho význam se však v poslední době výrazně mění. 

Elektronické obchodování a řízení zásobovacího řetězce dnes mění požadavky a procesy 

v podnicích všech velikostí. Logistických a podnikových cílů (správný výrobek, ve správném 

množství, ve správném čase a na správném místě) lze v dnešní době dosáhnout jen 

s efektivním skladem. Vedle způsobu správy zásob jde především o správnou volbu skladové 

techniky. 

 

2.1 Vymezení pojmu logistika 

Logistika prošla dlouhým historickým vývojem, než dospěla do podoby současného 

chápání tohoto pojmu. Za prvopočátky logistiky jako vědy lze považovat organizaci prací 

egyptských pyramid. Historický původ slova logistika je odvozeno z řeckého „logos“, což 

znamená počítání nebo rozum. Další původ výrazu je možno označit slovo „logistikon“, jehož 

význam je možno přeložit jako myšlenka, věta či slovo (Sixta a Mačát, 2005).  

Uplatnění logistiky jako vědní disciplíny, která ovlivňuje podnik a má důležitý vliv na 

jeho úspěšnost, došlo na počátku 50. let dvacátého století. Důvodem byla nedostatečnost 

metod, kterými se řešila distribuce výrobků a to díky zvýšenému výrobnímu zatížení. (Sixta 

a Mačát, 2005).  

V minulosti pojem logistika nabýval různých významů a nejčastěji byl spojován 

s armádními činnostmi. Například v šedesátých letech byla logistika vysvětlována jako 

označení pro souhrn výbavy v hlubokém prostoru za frontou (týlem), které armáda využívá 

jako výcvikový prostor, pro sklady zásob nebo materiálové vybavení. Postupem času došlo 

k integrování pojmu do podnikatelské sféry, zvyšoval se podíl působení logistiky na 

hospodaření firmy, začal se projevovat rozvoj výpočetní techniky a její postupné začleňování 

do řízení firem. Logistika je relativně mladá vědní disciplína, používána v hospodářství (Sixta 

a Žižka, 2009). 

 V současné době nestačí kvalita v nákupu zboží nebo služeb, ale je třeba  

se postarat, „aby bylo k dispozici správné zboží či služba, se správnou kvalitou, u správného 

zákazníka, ve správném množství, na správném místě, ve správném okamžiku a to 

s vynaložením přiměřených nákladů, takzvané 7S, které pomáhá řešit samostatná vědní 

disciplína – logistika“ Sixta, Žižka (2009, s. 11). Došlo k rozvoji plně integrovaných 
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logistických systémů, které obsahují dopravu výrobků, podporu a plánování výroby a nákupu 

surovin. Způsob, jak se cenově odlišit od konkurence už nespočívá v kvalitě nebo reklamě, 

protože dnešní trh nabízí plno výrobků podobné charakteristiky, proto se hledá odlišení 

v poskytování služeb zákazníkům a snižování nákladů. Důležitým faktorem je čas, rychlost 

dodavatele a dodání zboží, které hrají klíčovou roli. Logistika má významný vliv na 

podnikové řízení - zlepšuje výkonnost podnikových operací (Sixta a Žižka, 2009). 

Definice logistiky z šedesátých let - „logistika je proces plánování, realizace a řízení 

účinného, nákladově úspěšného toku a skladování surovin, inventáře ve výrobě, hotových 

výrobků a příslušných informací z místa vzniku zboží na místo potřeby. Tyto činnosti mohou 

zahrnovat službu zákazníkovi, předpověď poptávky, distribuci informací, kontrolu zařízení, 

manipulaci s materiálem, vyřizování objednávek, alokaci pro zásobovací sklad, balení, 

dopravu, přepravu, skladování a prodej“ (Sixta a Žižka 2009, s. 15).  

Současný pohled na logistiku je: „logistika je řízení materiálového, informačního 

i finančního toku s ohledem na včasné splnění požadavků finálního zákazníka a s ohledem na 

nutnou tvorbu zisku v celém toku materiálu. Při plnění potřeb finálního zákazníka napomáhá 

již při vývoji výrobku, výběru vhodného dodavatele, odpovídajícím způsobem řízení vlastní 

realizace potřeby zákazníka (při výrobě výrobku), vhodným přemístěním požadovaného 

výrobku k zákazníkovi a v neposlední řadě i zajištěním likvidace morálně i fyzicky 

zastaralého výrobku“ (Sixta a Žižka, 2009, s. 15). 

Pokud srovnáme pohled na logistiku z šedesátých let minulého století a současné 

doby, tak lze zjistit posun v chápání logistiky. Logistika z šedesátých let minulého století byla 

spíše brána z pohledu plánování toku surovin a výrobků, ale nekladl se tak velký důraz na 

časovou náročnost a rychlost dodání zákazníkovi, jako v dnešním pojetí logistiky.  

 

2.2 Klasifikace logistiky 

  Členění logistiky je možné z mnoha hledisek na mnoho kategorií. V této bakalářské 

práci jsou uvedeny dvě rozdělení, a to dle systémového pohledu a úrovně, na které se problém 

nachází: (Lukoszová, 2004) 

Systémový pohled na logistiku 

 Systémový pohled na logistiku pohlíží na podnikovou logistiku jako na systém, který 

je tvořen z dílčích subsystémů. Z tohoto pohledu je podniková logistika členěna na: 

(Macurová, Polášková, Mikulec a Svoboda, 2008) 
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 obchodní logistika – usměrňování zboží od výroby k zákazníkovi, obsahuje prodej 

a následnou dopravu, 

 průmyslová logistika – monitoruje všechny logistické řetězce, které se vyznačují svou 

důležitostí pro průmyslový podnik. Zahrnuje nákup výrobního materiálu, základního 

materiálu a pomocného materiálu, dále zpracování tohoto materiálu, expedice výrobků 

k odběratelům a řízení zásobování, 

 zásobovací logistika – zaměření této logistiky je na včasný a hlavně kvantitativně 

správný proces zásobování podniku výrobními surovinami, materiálem či zbožím 

v určité odpovídající kvalitě, za přijatelnou cenu, 

 dopravní logistika – smyslem dopravní logistiky je dopravit, převézt, přemístit 

materiál, zboží nebo hotové výrobky na místo určení,  

 logistika skladovací  

 marketingová logistika – zjednodušeně řečeno, řeší problémy v rámci fyzického 

dodání hotových výrobků od výrobce k zákazníkovi. Hlavním účelem je vytvoření 

systému, který zaručí služby na určité úrovni požadované zákazníkem s minimálními 

náklady. 

Dělení podle úrovně 

Dělení podle úrovně, na které se problém nachází: (Lukoszová, 2004) 

 mikrologistika – je na úrovni podnikové logistiky. Mezi její hlavní činnosti patří 

použití technických, ekonomických a informačních postupů sloužících k usměrňování 

zboží a materiálu,  

 makrologistika – působí na úrovni globální logistiky, kde se zabývá národním 

a regionálním hospodářstvím. Patří zde mezinárodní problémy týkající se dopravy, cla 

nebo mezinárodních zákonů o dopravě a jejímu vlivu na životní prostředí,  

 metalogistika – vyskytuje se na úrovni dodavatelsko-odběratelských vztahů. V této 

úrovni jsou zahrnuty oblasti: dodavatelé surovin, zákazníci, sprostředkovatelé, dále 

také funkce dopravy, skladů, meziskladů. 

 

2.3 Význam skladování 

Skladování je důležitým prvkem logistického systému. Spolu s ostatními logistickými 

částmi tohoto systému vytváří podnik pro zákazníky určitý, požadovaný stupeň servisu a také 
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je tímto tvořen velmi důležitý spojovací článek mezi výrobcem a zákazníkem (Lambert, Stock 

a Ellram, 2005). 

 Mezi základní funkce skladování lze zařadit přesun zboží (materiálů, produktů), 

uskladnění a přenos informací. Pomocí těchto úkolů je zabezpečeno časové a množstevní 

vyrovnání rozdílných úrovní dodávek materiálu. V případě výroby, zásobování materiálem 

v potřebném čase a množství. Mezi zmiňované funkce skladování patří: (Sixta, Mačát, 2005) 

 Přesun zboží (materiálů, produktů): 

- příjem zboží, 

- přesun a uložení zboží, 

- nachystání zboží dle objednávky,  

- překládka zboží, 

- výdej zboží.  

 Uskladnění zboží (materiálů, produktů): 

- dočasné uskladnění – skladování zboží do doby doplnění základních zásob,  

- uskladnění omezené časem – zásoby, které je potřeba držet při zvýšené 

poptávce: 

 zvýšená poptávka po určité období - sezónnost, 

 poptávka, která v čase kolísá, 

 specifické podmínky obchodu. 

 Transfer informací 

- Transfer informací je přenášení zpráv o stavu zásob či zboží, pohyby 

a umístění zásob. Dále je to přehled o stavu zákazníků, zaměstnanců a zaplnění 

skladových prostorů. Tyto informace jsou důležité pro poskytování takové 

úrovně zákaznických služeb, které uspokojí potřeby zákazníků, budou 

konkurenceschopné a při co nejnižších celkových nákladech. 

 

2.4 Význam skladu 

 Hlavním významem skladu je ekonomické sladění různých úrovní materiálových 

a jiných toků. Sklady můžou kromě základních funkcí, které jsou totožné s funkcemi 

skladování, viz Kap. 2.3 to je přesun, uskladnění zboží (materiálu či produktů) a transfer 

informací, plnit i další funkce: (Daněk a Plevný, 2005) 

 



9 
 

 vyrovnávací funkce -  už ze svého názvu je patrné, že vyrovnává nesrovnalosti mezi 

dvěma částmi v logistickém řetězci. Nejčastěji se jedná o vyrovnání rozdílů mezi 

výrobou a zákazníkem (časový, materiálový či jiný nesoulad), kdy sklad v tomto 

případě funguje jako zásobník, 

 technologická funkce – tato funkce skladu je důležitá z pohledu technologického 

postupu, kdy je potřeba dodržet daný postup výroby, např. zrání sýrů nebo piva, 

vysoušení dřeva, 

 spekulativní funkce – nákup a uskladnění takového materiálu či zboží, u kterého 

očekáváme zvýšení ceny. 

Další funkce skladu můžou být: (Stehlík a Kapoun, 2008) 

 zabezpečovací funkce – funkce skladu zabezpečuje snížení rizika, které může nastat 

z důvodu neočekávaných událostí, např. rizika výrobního procesu, zpoždění dodávek 

materiálu do výroby či nestálost poptávky po výrobcích, 

 kompletační funkce – tato funkce slouží pro kompletaci takového sortimentu, který 

už je znám na základě požadavků odběratelů. 

Důvody pro vytváření skladů 

Proč podniky vytvářejí sklady a udržují zásoby? Souhrn důvodů, které vedou ke 

skladování zásob: (Lambert, Stock a Ellram, 2000) 

 Sklady jsou důležité mezičlánky mezi nabídkou a poptávkou. Příklady těchto typů 

zásob: 

- zásoby pro zavedení nové výroby, 

- zásoby rozpracovaných výrobků, na kterých bude dále probíhat výrobní 

činnost, 

- vytvoření zásoby pro okamžitou reakci na poptávku. 

 Skladování zásob z důvodu předcházení neočekávaných událostí, například: 

- ochrana proti nedodání materiálu a zboží dodavatelem, 

- možnost pružné reakce na změny a překvapivých požadavků zákazníků, 

- zajištění fyzické ochrany uskladněných položek. 

 Předpokládané zvýšení nebo snížení poptávky, příklad této situace: 

- výkyvy poptávky z důvodu sezony nebo reklamní podpory. 

 Přizpůsobivost firmy k požadavkům odběratelů: 
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- snaha podniku nabídnout zákazníkům větší množství produktů, ne pouze 

jednotlivé výrobky, 

- opakované vytváření zásob hotových výrobků, 

- vytvoření pohotovostní zásoby v případě překvapivé poptávky. 

Sklad lze definovat jako „ Plánovaný prostor pro skladování a manipulaci se zbožím 

a materiály“ Emmett (2008, s. 13). 

Z hlediska finančního účetnictví, zásoby mají pro podnik kladný vliv, protože 

vylepšují účetní rozvahu podniku, jsou aktivem podniku. Ovšem zásoby s sebou nesou také 

rizika spojená s náklady na skladování, proto je klíčovým prvkem obrat zásob. Rychlejší obrat 

znamená větší ziskovost. Proto je důležité pro řízení zásob stanovit tyto aspekty: (Emmett, 

2008) 

 určit správné načasování objednávky, 

 určit počet kusů na objednání, 

 výběr typů výrobků, které uskladníme a jejich umístění ve skladu, 

 stanovení a udržení minimální hranice stavu zásob, která vyhoví poptávce zákazníka. 

 

2.5 Skladové operace  

Skladové operace jsou pohyby, které jsou mnohdy nezbytně nutné pro skladování zboží 

či materiálu. Mezi skladové operace řadíme tyto činnosti: (Emmett, 2008) 

 příjem zboží a materiálu – patří mezi jednu z nejdůležitějších skladových operací. 

Omyly, které nastanou při příjmu zboží, se dále s velkou pravděpodobností projeví 

v dalších krocích skladování. Pokud je podnik schopen odhadnout, kdy zboží či materiál 

dorazí, tak může naplánovat příjem. Tato koordinace pomáhá při správném rozmístění 

zboží ve skladu nebo naplánování potřebné pracovní síly. Také lze tímto předcházet 

případným chybným rozhodnutím a ušetřit náklady, které by vznikly v důsledku špatného 

nebo dokonce nenaplánovaného příjmu v podobě čekání na vykládku nákladního 

automobilu se zbožím či nadměrného počtu zaměstnanců při příjmu zboží. Do příjmů jsou 

zařazeny tyto činnosti: 

- určení a tvorba místa pro vykládku. Takové místo musí vyhovovat bezpečnostním 

a technickým parametrům, 

- vytvoření evidence a záznamů příjezdu vozidel se zbožím či materiálem, 
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- kontrola objednávkových dokladů a správnosti shody zboží s dodacím listem, 

- vyložení vozidla a následné nahromadění zboží na místo určené pro příjem zboží, 

- provedení kontroly kvality a správného množství zboží, 

- případný zápis všech jakýchkoli odchylek od běžného stavu, 

- uskladnění zboží na určené místo ve skladu – vyšší efektivnosti příjmu zboží 

a následného uskladnění lze dosáhnout umístěním příjmového areálu v blízkosti 

skladu. Tímto se ušetří čas na přesun zboží. 

Jiný typ příjmů zboží je Cross-docking. Příjem a expedice zboží probíhá téměř ve 

stejný čas. Zboží se nejprve příjme a bez dlouhodobějšího skladování putuje do expedice. 

Zboží tímto projde méně přesuny ve skladu, náklady na skladování a skladové operace jsou 

nižší. Cross-docking je efektivní při splnění určitých podmínek: 

- dokonalá komunikace a informovanost o stavu zásob mezi dodavatelem 

a odběratelem, používání moderních systémů, které dodavateli hlásí pokles stavu 

zásob u odběratele, 

- znalost místa doručení nejpozději při příjmu zboží, 

- připravenost odběratele na příjem zboží, 

- srozumitelná identifikace výrobních dat, 

- důležitost rychlosti příjmové kontroly či kvalitativní kontroly, 

- vysoká úroveň spolupráce dodavatelů. 

 uskladnění zboží či materiálu do skladu – dva způsoby rozmístění zboží ve skladu: 

- pevné umístění – skupině zboží je přiřazeno přesné místo ve skladu, tento způsob 

umístění se používá zejména v „pick face“ prostorech, to znamená místo ve skladu, ve 

kterém jsou jednotlivé položky vytáhnuty z velkoobjemových boxů a umístěny 

do regálů pro snadnější sběr vychystávačem (operátorem). Nevýhodou takového 

umístění je naplnění kapacity určitého, pevně stanoveného místa pro jednotlivý 

výrobek, tímto může docházet ke špatnému využití skladového prostoru, 

- nahodilé umístění – při tomto způsobu je potřeba stanovit systém řízení zásob pro 

využití skladovacího prostoru, bez systému řízení zásob by zapříčinil neefektivní 

využití skladového prostoru. Způsob nahodilého umístění zásob vyžaduje pravidelnou 

kontrolu a to hlavně, pokud se často mění sortiment zboží. 

 vychystání, zabalení zboží nebo materiálu podle objednávky – je další velice důležitá 

činnost ze skladových operací. Cílem vychystání je zpracování přijaté objednávky od 

zákazníků. Důležité znaky vychystání zboží jsou:  



12 
 

- doba přesunu – zejména u manuálního vychystání, například počet kroků potřebných 

k přesunu zboží ze skladu, čím více kroků je třeba, tím více času se spotřebuje, 

- umístění výrobku – umístění výrobku ve skladu lze považovat za důležitou vlastnost 

z hlediska doby přesunu. Čím bližší je místo vychystání zboží, tím je kratší doba 

přesunu. Ve skladu lze tedy uspořádat zboží podle obratu, kdy nejvíce obratové se 

umístí ve skladu na nejbližší místo od prostoru vychystání zboží, 

- plánování – plánování trasy, například nasměrování nejlepšího, nejkratšího 

a nejefektivnějšího způsobu pohybu vozíku převážející zboží ve skladu, 

- úroveň služeb – je nejvíce spojena s rychlostí obsluhy (dodání) zboží zákazníkovi. 

Proto je zde důležitá rychlost vychystání. V dnešní době není neobvyklé dodání do 

druhého dne nebo dokonce ve stejný den objednávky, 

- přesnost – přesnost vychystání správného výrobku, který si zákazník skutečně 

objednal. Chyba nemusí vždy nastat omylem ve vychystání, stačí špatné označení 

názvu vnějšího obalu a následné objevení chyby je téměř nemožné. 

 expedice zboží – do expediční oblasti patří tyto činnosti: 

- zajištění volného prostoru, který odpovídá bezpečnostním podmínkám, určený pro 

balení, nakládání a kompletaci zboží do obalů, beden a dalších dopravních prostředků, 

- kontrola správnosti dokumentů a každé položky s dodacím listem, 

- kontrola kvality zboží, stavu zboží a případné oznámení nesouladu s kvalitou zboží, 

- bezpečné umístění nákladního vozidla a jeho následné naložení, 

- evidenční záznamy, například záznam odjezdu vozidla, evidenčního čísla obalu 

a další. 

Důležitým předpokladem skladových operací jsou sjednocení a vazby mezi činnostmi.  

Sjednocení a vazby činností je důležité z hlediska minimalizace chyb ve skladování. Pokud 

nastane chyba už na začátku skladovacího procesu, kde přijmeme zboží, které jsme špatně 

zkontrolovali nebo řádně neověřili jeho kvalitu, tak se tato chyba dále přenáší do dalších 

činností a důsledkem může být vyexpedování vadného nebo špatného množství zboží 

odběrateli (Emmett, 2008). 

U skladových operací je snaha o maximální využití celkového prostoru pro činnosti 

spojené se skladováním a současně snaha o minimalizaci času, který je potřeba pro jejich 

uskutečnění. Činnosti ve skladu jsou vykonávány různými nástroji, ať už se jedná o regály, 

vysokozdvižné vozíky a další skladové vybavení (Emmett, 2008). 
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2.6 Vybavení skladu 

 

 Sklady slouží pro uskladnění mnoha nejrůznějších výrobků, materiálů, produktů 

či zboží. Díky tomu existuje mnoho rozdílných skladů, lišících se vybaveností nebo použitými 

technikami skladování. Skladová zařízení, která patří do vybavení každého skladu, jsou 

nedílnou součástí. Pomocí těchto zařízení je prováděn přesun zboží na potřebná místa 

a uskladnění výrobků.     

Vybavení pro přesun zboží ve skladu 

 Trh nabízí velký výběr zařízení pro přesun zboží. Lze si vybrat ze standartního 

vybavení až po speciály vyrobené na zakázku. V této práci jsou vybrány nejčastější zařízení, 

pomocí kterých se provádí přesun zboží. Mezi tyto zařízení patří: (Emmett, 2008) 

 vysokozdvižný vozík – patří mezi nejrozšířenější výbavu skladů. Dostupnost zařízení je 

velice široká, lze si vybrat podle nosnosti, výšky zdvihu, velikosti – záleží 

na charakteru skladu a uskladněného zboží. Ve skladech větších rozměrů je možné 

si vybrat vozík do těchto prostor určený s předsunutými vidlicemi, výsuvnými 

či otočnými vidlicemi nebo úzkouličkové. Manipulace se skladovými produkty 

je zajišťována pomocí palet, na které je ukládáno zboží a následný převoz celé palety 

i se zbožím je zabezpečeno vysokozdvižným vozíkem, který je poháněn dieselovým, 

plynovým nebo elektrickým motorem, viz Obr. 2.1, 

 ruční paletový vozík – slouží ke stejnému účelu, jako vysokozdvižný vozík, ovšem pro 

menší operace. Ruční paletové vozíky nedosahují tak vysoké nosnosti, ani výšky 

zdvihu. Jejich výhodou je vysoká manipulativnost v malých prostorech a nenáročnost 

na ovládání. Zařízení toho typu mohou být taktéž poháněny elektrickým motorem, 

ale spíše je používán ruční pohon, viz Obr. 2.2. 
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  Obr. 2.1 Vysokozdvižný vozík  Obr. 2.2 Ruční paletový vozík

        

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: 
1
        Zdroj: 

2 

         

Vybavení pro uskladnění výrobků 

 Mezi nejčastější výbavu pro uskladnění výrobků patří regály (police). Výběr regálů 

(rozměr, typ) je závislý na charakteru skladu a uskladněných položek. Pokud je využíván 

policový systém skladování, je třeba dodržovat určité zásady, které jsou: (Budňáková, 2012) 

 stabilita – regály by měly být umístěny na pevném základu, aby byla zajištěna co 

možná největší stabilita, 

 zakotvení police – upevnění police tak, aby bylo předcházeno pádu konstrukce 

v důsledku nepředpokládaných vlivů, 

 rovnoměrné zatížení regálu – skladování položek do regálu tak, aby nebyla zatížena 

pouze jedna strana, čímž by se mohla konstrukce zhroutit, 

 manipulační ulička – dostatečně velká ulička umožňující bezpečnou manipulaci mezi 

regály, 

 dodržení předpisů – skladovat na regály pouze takové množství a váhu položek, na 

kterou je police přizpůsobena, 

 technický stav – pro bezpečné používání regálů je nezbytně nutné kontrolovat a 

udržovat určitou úroveň technického stavu. 

 

 

1 
Vysokozdvižné vozíky STILL. STILL: Dieselový a plynový vysokozdvižný vozík RC 40 1,6 – 3,5 t. [online]. 

©2015 [cit. 2015-04-15]. Dostupné z: http://www.still.cz/14209.0.0.html 
2 

Vysokozdvižné vozíky STILL. STILL: Ruční paletový vozík HPS / HPT. [online]. ©2015 [cit. 2015-04-15]. 

Dostupné z: http://www.still.cz/14209.0.0.html 
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Mezi základní typy regálů, které nabízí trh, lze zařadit: (Emmett, 2008) 

 paletový regál – jsou velice rozšířeným typem regálů. Paletový regál pracuje na 

principu postupného vkládání jednotlivých palet do připravených nosníků v regálu. 

Výhodou tohoto systému je výšková nastavitelnost nosníků palet, kdy lze uskladnit 

i rozměrově vysoké zboží ovšem šířku a délku nelze nastavit z důvodu daného 

rozměru palety. Nevýhodou je těžší manipulativnost při přemístění konstrukce. 

Paletový regál viz Příloha 1, 

 policový regál – umožňuje přehledné a velice úsporné uskladnění skladových položek.  

Regály mají dané přesné rozměry skladovacího místa. Trh nabízí široký výběr regálů – 

nastavitelné rozměry regálů, lehká manipulativnost, pojízdné či materiál, ze kterého je 

regál vyroben (plast, dřevo, kov). Policový regál viz Příloha 2, 

 konzolový regál – je sestaven z nosníků, na kterých jsou připevněny nosné desky pro 

ukládání skladových jednotek. Konzolový regál je možno také využít pro skladování 

dlouhých předmětů, viz Příloha 3, 

 zásuvkový regál – regál obsahující zásuvky zajištuje vysokou přehlednost 

uskladněných položek. Dále může sloužit pro menší zboží nebo materiál, který 

vyžaduje vyšší ochranu proti poškození, například úschova nářadí. Zásuvkový regál 

viz Příloha 4. 

Regálový (policový) systém skladování je výhodné z hlediska přehlednosti a přístupu 

k jednotlivým položkám. Pokud jsou regály ve skladu vhodně rozmístěny, může podnik touto 

cestou ušetřit ne malé náklady. 

 

2.7 ABC analýza 

 Analýza ABC vychází z Paretova pravidla, které bylo formulováno italským 

ekonomem Vilfredem Paretem, jenž na tomto principu vysvětloval ekonomické, sociologické 

a politické teorie. Základem teorie bylo zjištění, že jen malá skupina prvků má většinový 

podíl na výsledku. Paretovo pravidlo lze také vyjádřit tak, že 20 % příčin způsobuje 80 % 

výsledků (důsledků). Tímto pravidlem je možno vysvětlit mnoho problematik, například 

rozdělení bohatství ve společnosti či správné rozdělení skladových položek podle frekvence 

vydání ze skladu. Pro praktické využití nelze vždy dodržet přesnou hranici dvaceti procent 

příčin a osmdesáti procent důsledků. Další příklady Paretova pravidla: 



16 
 

 20% zákazníků vytvoří 80% příjmů,  

 20% skladových položek zabere 80% místa na skladování, 

 20% nabízeného zboží nebo služeb přinese 80% tržeb, 

 20% zaměstnanců se podílí na vzniku 80% tržeb, 

 je třeba 20% času na získání 80% výsledku, 

 20% celkové doby obratu zásob způsobí 80% skladových zásob.
3
 

 V logistické oblasti se ABC analýza používá pro řešení mnoha problémů či zlepšení 

různých procesů. Do oblastí, kde se využívá analýzy, lze například zařadit: „nastavení 

frekvence a způsobu dodávek, například určení, které položky jsou vhodné pro metodu Just in 

Time nebo kanban dodávky, po optimalizaci rozložení položek ve skladu nebo prodejně, 

nastavení dodacích lhůt pro zákazníky a dodavatele až po optimalizaci alokace položek 

v několika stupňovém distribučním řetězci“ (Jirsák, Mervart a Vinš, 2012, s. 136)  

ABC analýzy slouží ke zjištění položek, které jsou ve skladu nejvíce používány 

(spotřebovávány) a na základě zjištění, navrhnout jejich lepší umístění. Nejdříve se rozdělí 

skladové položky do stejnorodých skupin (A, B a C), kdy kritériem rozdělení prvků je podíl 

spotřeby jednotlivých prvků na celkové spotřebě. Rozmístění prvků na tři stejnorodé skupiny 

nemusí být striktně dodrženo, například ne vždy je u pravidla 20/80 dodrženo rozdělení, 

protože záleží na vlastnostech zkoumaných dat. U analýzy ABC je rovněž podstatné 

rozhodnout, zda bude provedena a vyjádřena podle spotřeby v kusech nebo v peněžní 

hodnotě. Takové rozhodnutí spočívá v použití ABC analýzy. Pokud je základem pro 

optimalizaci umístění skladových položek ve skladu tak, aby nedocházelo k časovým ztrátám 

nebo vzniku zbytečných nákladů z důvodu přemisťování položek na velké vzdálenosti, je 

vhodné sestavení analýzy v naturálních jednotkách. Ale pokud je podkladem pro zredukování 

kapitálu vázaného v zásobách pomocí optimalizace dodaného materiálu od dodavatele, poté je 

účelné vypracování analýzy v peněžních jednotkách (Jirsák, Mervart a Vinš, 2012). 

2.7.1 Jednotlivé skupiny ABC analýzy 

  ABC analýza spočívá v rozdělení všech skladových položek do tří skupin (A, B a C). 

Rozdělení přesně do tří skupin není striktně dáno, lze položky rozdělit do více skupin. Jelikož 

každá skupina obsahuje skladové položky, které jsou pro podnik více či méně důležité, tak 

každá skupina vyžaduje jiný přístup. 

3 
Informace pro vaše podnikání -

 
BusinessVize. Paretova (ABC) analýza – mocný nástroj v logistice, marketingu 

i obchodu. [online]. 13.6.2011 [cit. 2015-04-22]. Dostupné z: http://www.businessvize.cz/rizeni-a-

optimalizace/paretova-abc-analyza-mocny-nastroj-v-logistice-marketingu-i-obchodu 
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Význam a popis skupin ABC analýzy je následující: (Sixta, Mačát, 2005) 

 skupina A – ze všech tří skupin obsahuje nejmenší počet skladových položek, 

avšak s nejdůležitějším podílem na celkovém počtu zásob, viz Obr. 2.3. Jsou to 

položky, které mají klíčový vliv na fungování podniku, a je tedy nezbytné se jimi 

neustále zaobírat. Při skladování je vhodné pro položky skupiny A, aby nebyly 

dlouho skladovány, z důvodu vázání životně důležitého kapitálu na těchto položkách, 

což by vedlo ke zmrazení kapitálu. Příklad položek skupiny A jsou zásoby 

s největším obratem či spotřebou – pokud tyto položky správně určíme, můžeme 

pomocí jejich přemístění ušetřit ne malé náklady,  

 skupina B – tato skupina zahrnuje větší počet skladových položek oproti skupině A, 

za to podíl na celkovém počtu zásob je nižší, viz Obr. 2.3. Podnik by měl těmto 

zásobám také věnovat dostatečnou pozornost, ovšem ta už nemusí být tak důsledná, 

jako u položek skupiny A. 

 Skupina C – zásoby v této skupině mají nejobjemnější počet položek, ale podíl 

na celkovém počtu zásob je velice nízký, viz Obr. 2.3. Skupina C je opakem A. Ze 

všech tří skupin potřebují tyto položky nejmenší pozornost, proto taky jsou 

ekonomicky nejméně důležité. Přinášejí podniku jen malý prospěch. Z pohledu 

skladování mohou být tyto zásoby uskladněny po delší časové období, aniž by 

se podnik dostal do ekonomických potíží.  

 

Obr. 2.3 Lorenzova křivka 

 

Zdroj: Jirsák a kol. (2012), zpracováno autorem 
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2.7.2 Postup sestavení ABC analýzy  

Základní postup pro sestavení ABC analýzy: (Jirsák, Mervart a Vinš, 2012) 

1. Pro sestavení ABC analýzy je nejdříve potřeba zjistit a zapsat všechny skladové položky, 

které se nacházejí ve skladu a určení jejich spotřeby u každé jednotlivé položky, přitom 

je podstatné, aby hodnoty byly udány ve stejném časovém intervalu, pokud tomu tak není, 

je třeba tyto údaje sjednotit. Zjištění všech skladových položek se nejčastěji provádí 

pomocí vygenerování dat z informačního systému, v tomto případě se jedná o proces, 

který nezabere mnoho času, ale pokud se informace získávají jiným způsobem, může být 

tato činnost časově náročná.  

2. Poté se procentním vyjádřením u každé položky zjistí podíl týdenní průměrné spotřeby 

na celkové průměrné spotřebě. Pro výpočet procentního vyjádření musíme vypočítat 

průměrnou spotřebu každé položky za týden a tyto výsledné průměry sečíst. Pro 

zakončení druhé fáze se provede seřazení položek v sestupném pořadí dle velikosti 

procentního podílu na spotřebě.  

3. V poslední fázi sestavení ABC analýzy je provedena klasifikace položek do skupin A, B 

a C pomocí pravidla 20/80 tak, že do skupiny A se zařadí prvních 20% položek, do 

skupiny B se zařadí dalších 30% položek a posledních 50% položek do skupiny C. 

Klasifikace může být provedena také pomocí poměru poptávky, kdy by do skupiny A byly 

začleněny položky zabírající 80% poptávky, do skupiny B 15% poptávky a posledních 5% 

do skupiny C.  

Pokud srovnáme klasifikaci položek do jednotlivých skupin podle počtu položek 

a podílu na poptávce, lze dojít k závěru, že procentní rozdělení vždy nemusí vyjít podle 

pravidla 20/80.  

2.8 Výpočet vzdálenosti a časů potřebných na přesun skladových položek 

 Čas a vzdálenost jsou dva důležité faktory ve skladové logistice. Pokud jsou ve firmě 

tyto dva ukazatele příliš vysoké, můžou se následky projevit ve formě zpoždění termínů 

zakázek nebo přijímání dalších zaměstnanců v důsledku časové tísně a tím zvýšení nákladů. 

Typy přesunů skladových položek můžou být:  

1. přesun od nakládací/vykládací rampy do úseku příjmu,  

2. přesun od příjmu materiálu do skladu,  

3. ze skladu do přípravy a vychystání,  
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4. a z přípravy, vychystání do výdeje. 

2.8.1 Postup výpočtu celkové vzdálenosti a času 

Aby byla zjištěna celková vzdálenost a čas určitého období, které jsou potřeba na 

přesun všech položek, za všechny typy přesunů dohromady, je nutné nejdříve vypočítat 

jednotlivě za každý typ přesunů vzdálenost dle rovnice (2.1) a čas dle rovnice (2.2) každé 

jednotlivé položky. Tyto výpočty jsou vstupním parametrem pro druhý krok, kdy za pomoci 

předchozích výpočtů se určí celková vzdálenost a čas v každém typu přesunů. Tato celková 

vzdálenost se vypočítá podle vzorců (2.3, 2.5, 2.7 a 2.9), kde jednotlivé vzorce představují 

výpočet pro každý typ přesunu. Celkový čas se vypočítá dle vzorců (2.4, 2.6, 2.8 a 2.10). 

Pokud jsou známy výsledky výpočtů celkové vzdálenosti a času konkrétního typu přesunu, lze 

přejít k poslednímu, třetímu kroku a to je výpočet celkové vzdálenosti a času, které jsou 

potřeba na přesun všech položek, za všechny typy přesunů dohromady. Celková vzdálenost se 

vypočítá podle vzorce (2.11) a celkový čas dle vzorce (2.12). 

1a) Výpočet vzdálenosti pro převoz jedné položky ve skladu za období – jedná se o 

vzdálenost, kterou je nutné „překonat“, aby bylo jednotlivé zboží či materiál ve skladu 

dovezeno na potřebné místo, vzoreček pro výpočet této vzdálenosti je: 

𝐶𝑉 = 𝑉𝑗 ∙ 𝐹𝑂,            (2.1) 

kde CV je celková vzdálenost vyjádřená v metrech, Vj představuje vzdálenost přesunu 

jednotky uvedená v metrech a FO – frekvence objednávek. 

Tento výpočet lze aplikovat pro všechny typy přesunů, protože se mění pouze typ přesunu a 

vzdálenosti, proto získáme: 

 𝐶𝑉r – vzdálenost potřebná pro převoz jedné položky ve skladu za určité období mezi 

nakládací/vykládací rampou a úsekem příjmu, 

 𝐶𝑉s – vzdálenost potřebná pro převoz jedné položky ve skladu za určité období mezi 

příjmem a skladem, 

 𝐶𝑉p – vzdálenost potřebná pro převoz jedné položky ve skladu za určité období mezi 

skladem a přípravou, vychystáním, 

 CVv – vzdálenost potřebná pro převoz jedné položky ve skladu za určité období mezi 

úsekem přípravy, vychystání a výdejem. 
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1b) Výpočet času pro převoz jedné položky ve skladu za určité období – čas, který je 

nutný pro převoz zboží či materiálu, vzoreček pro výpočet toho času je: 

𝐶𝑇 = 𝑇𝑗 ∙ 𝐹𝑂,            (2.2) 

kde CT je celkový čas vyjádřen v minutách, Tj představuje čas přesunu jednotky v minutách 

a FO je frekvence objednávek. 

Tento výpočet lze také aplikovat pro všechny typy přesunů, protože se v závislosti na 

vzdálenosti mění pouze typ přesunu a časy, proto získáme: 

 CTr  – čas potřebný pro převoz jedné položky ve skladu za určité období mezi 

nakládací/vykládací rampou a úsekem příjmu, 

 CTs – čas potřebný pro převoz jedné položky ve skladu za určité období mezi příjmem 

a skladem, 

 CTp – čas potřebný pro převoz jedné položky ve skladu za určité období mezi skladem 

a přípravou, vychystáním, 

 CTv - čas potřebný pro převoz jedné položky ve skladu za určité období mezi úsekem 

přípravy, vychystání a výdejem. 

Frekvence objednávek (FO) představuje počet objednání v jednotlivých obdobích 

každé skladové položky a jeho následný výpočet průměru objednávání každé jednotlivé 

položky. Frekvence objednávek (FO) tedy vyjadřuje průměrný počet objednávek u 

jednotlivých skladových položek, sloužící k výpočtu celkového času či vzdálenost jedné 

položky za určité období. Nejčastěji jsou tyto data získány z informačního systému. FO také 

udává období, za které bude výpočet proveden, například pokud si z informačního systému 

vygenerujeme měsíční frekvenci objednání, tak celý příslušný výpočet bude za období 

jednoho měsíce. 

2) Výpočet celkové vzdálenosti a času konkrétního typu přesunu – jestliže jsou vypočteny 

vzdálenosti a časy jednotlivých položek v konkrétním typu přesunu, je nutné tyto vzdálenosti 

a časy sečíst, abychom získali celkovou vzdálenost a čas za všechny položky dohromady 

v jednotlivých konkrétních typech přesunu pro další výpočty: 

a) Výpočet celkové vzdálenosti (𝑽𝒓𝒑) a času (Trp), pro přesun od nakládací/vykládací 

rampy do úseku příjmu: 

𝑉𝑟𝑝 =∑CVr,             (2.3) 
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kde 𝑉𝑟𝑝 vyjadřuje celkovou vzdálenost mezi nakládací/vykládací rampou a úsekem příjmu, 

CVr je vzdálenosti jedné položky od nakládací/vykládací rampy do úseku příjmu. 

Trp = ∑CTr,             (2.4) 

kde Trp je celkový čas potřebný mezi nakládací/vykládací rampou a úsekem příjmu, CTr  je 

čas potřebný pro převoz jedné položky ve skladu za určité období mezi nakládací/vykládací 

rampou a úsekem příjmu. 

b) Výpočet celkové vzdálenosti (𝑽𝒑𝒔) 𝐚 č𝐚𝐬𝐮 (Tps), pro přesun od příjmu materiálu do 

skladu: 

𝑉𝑝𝑠 = ∑CVs,             (2.5) 

kde 𝑉𝑝𝑠 je celková vzdálenost mezi příjmem a skladem, CVs je vzdálenosti jedné položky od 

příjmu materiálu do skladu. 

Tps = ∑ CTs,             (2.6) 

kde Tps je celkový čas mezi příjmem a skladem, CTs vyjadřuje čas potřebný pro převoz jedné 

položky ve skladu za určité období mezi příjmem a skladem. 

c) Výpočet celkové vzdálenosti (Vspv) a času (Tspv), pro přesun ze skladu do přípravy, 

vychystání: 

Vspv  = ∑CVp,            (2.7) 

kde Vspv je celková vzdálenost mezi skladem a přípravou, vychystáním, CVp je vzdálenost 

potřebná pro převoz jedné položky ve skladu za určité období mezi skladem a 

přípravou, vychystáním. 

Tspv = ∑CTp,             (2.8) 

kde Tspv vyjadřuje celkový čas potřebný mezi skladem a přípravou, vychystáním, CTp je čas 

potřebný pro převoz jedné položky ve skladu za určité období mezi skladem a 

přípravou, vychystáním. 

d) Výpočet celkové vzdálenosti (Vpvv) a času (Tpvv), pro přesun z přípravy, vychystání 

do výdeje: 

Vpvv = ∑CVv ,            (2.9) 
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kde Vpvv  představuje celkovou vzdálenost mezi přípravou, vychystáním a výdejem, CVv  je 

vzdálenost jedné položky z přípravy, vychystání do výdeje. 

Tpvv = ∑CTv,                      (2.10) 

kde Tpvv je celkový čas mezi přípravou, vychystáním a výdejem, CTv vyjadřuje čas potřebný 

pro převoz jedné položky ve skladu za určité období mezi úsekem přípravy, vychystání 

a výdejem. 

3) Výpočet celkové vzdálenosti a času za všechny typy přesunů – tímto posledním krokem 

se zjistí celková vzdálenost a čas, které jsou potřeba k přemístění skladových položek za 

všechny typy přesunů: 

 celková vzdálenost (CV) - CV = Vrp + Vps + Vspv + Vpvv            (2.11)

      

 celkový čas (CT) - CT =Trp +Tps + Tspv + Tpvv              (2.12) 

 Pro jiný typ skladu či proces skladování se může výpočet celkové vzdálenosti a času 

měnit. Důvodem je rozdílné pojmenování typů přesunů položek nebo více druhů přesunů 

skladových jednotek ve skladu, ovšem princip výpočtu zůstává stejný. 
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3 Charakteristika podniku  
 

Od svého založení se firma zabývá a realizuje elektroinstalace ve všech oblastech 

výstavby průmyslových staveb, administrativních budov, bankovních a bytových domů, 

školských a sportovních zařízení a veřejného osvětlení. Specializací jsou elektroinstalace 

prováděné v čistých prostorech ve zdravotnických a farmaceutických zařízeních, v optickém 

a elektrotechnickém průmyslu. Mezi další činnosti patří výroba rozvaděčů, která slouží pro 

interní potřeby – rozvaděče jsou vyráběny na zakázku, viz Obr. 3.1, měření a regulace, 

montáž a revize hromosvodů, instalace osvětlení a osvětlovacích systémů,  revize, montáže 

elektrického podlahového vytápění, ochrana okapů a příjezdových cest, instalace osvětlení 

a osvětlovacích systémů a další drobné elektro práce. 

 

    Obr. 3.1 Hotový výrobek - rozvaděč 

 

      Zdroj: 
4 

 

Elektromontážní firma Josef Zich - MONTEL byla založena v roce 1992. V začátcích 

působení podniku bylo sídlo v pronajatých prostorech, protože ekonomická situace 

neumožňovala nákup vlastních podnikových prostorů. Tento stav však se vzrůstajícím 

objemem zakázek a zlepšením ekonomické situace přestal vyhovovat potřebám rozvíjející se 

firmy a bylo potřeba větších prostorů, vlastního skladu a lepšího sociálního zázemí. Změna 

nastala v roce 2002, kdy se novým sídlem firmy stala budova ve vlastním vlastnictví, v níž má 

kancelářské, výrobní i skladovací zázemí, viz Obr. 3.2. 

 

 

4 
Josef Zich – Montel | Elektroinstalační firma – Rožnov pod Radhoštěm. Fotogalerie. [online]. ©2015 [cit. 

2015-03-20]. Dostupné z: http://www.elong.cz/fotogalerie.html 

http://www.elong.cz/mereni-a-regulace.html
http://www.elong.cz/hromosvody.html
http://www.elong.cz/revize.html
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Obr. 3.2 Sídlo firmy Josef Zich - MONTEL 

 

Zdroj: 
5 

 

Josef Zich - MONTEL na svou podnikatelskou činnost má veškerá oprávnění 

a povolení, která opravňují k vykonávání činností nejen v oblasti základní montáže, ale také 

odborných a technicky náročnějších prací v oblasti elektroinstalace. 

Díky dlouhodobému působení a zkušenostem, které za dobu působení firma získala, 

si podnik vybudoval své místo nejen na lokálním, ale také tuzemském a mezinárodním trhu. 

Reference získané od zadavatelů prací jí zařazují mezi uznávané podnikatelské subjekty ve 

svém oboru.
6 

 

3.1 Organizační struktura 

Firma Josef Zich – MONTEL má v současnosti 19 zaměstnanců. Rozdělení organizační 

struktury má dvě úrovně. Schéma organizační struktury je znázorněno na Obr. 3.3. 

Popis organizačních úrovní 

Vedení firmy je zároveň majitelem firmy. Má na starosti vyhledávání nových zakázek 

a zákazníků, zastupování firmy při jednání, rozdělování práce, řízení práce a rozhodování o 

veškerých činnostech v podniku, jak finančních, tak majetkových.  

Obchodní oddělení má 2 pracovníky. Zajišťují nákup potřebného materiálu, 

pracovních a kancelářských potřeb. Jejich náplní práce není pouze nákup, částečně zastupují 

firmu při menších obchodních jednání s dodavateli. Obchodní oddělení úzce spolupracuje se 

skladníkem při objednávkách a nákupu nového materiálu, pracovních a kancelářských potřeb. 

 

 

 

5 
Josef Zich – Montel | Elektroinstalační firma – Rožnov pod Radhoštěm. Fotogalerie. [online]. ©2015 [cit. 

2015-03-20]. Dostupné z: http://www.elong.cz/fotogalerie.html 
6 
Interní zdroj firmy 
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Skladník má na starosti příjem, výdej, kontrolu, organizaci materiálu a pracovních 

potřeb, dokumentaci stavu materiálu a v neposlední řadě udržování pořádku a čistoty ve 

skladu a jeho okolí. 

Projektant – elektro a příprava práce je specifické oddělení. Zde je náplní práce 

sestavování projektů, to znamená, uspořádání jednotlivých součástek materiálu tak, aby 

správně fungovaly. Oddělení vzniklo v nedávné době, protože objem zakázek nebyl ještě tak 

velký, tudíž se projektování řešilo externími firmami, ale při dnešním objemu zakázek, které 

firma realizuje, by projektování externími firmami nebylo ekonomicky výhodné. 

Elektrikáři mají na starost fyzické montování a realizaci vytvořeného projektu. Jejich 

kvalita práce je nesmírně důležitá pro budoucí hodnocení podniku zákazníkem.
7 

 

Obr. 3.3 Organizační struktura firmy Josef Zich - MONTEL 

 

Zdroj: Autor 

 

3.2 Představení firmy 

Firma Josef Zich - MONTEL více než polovinu zakázek realizuje v okolí města 

Rožnov pod Radhoštěm, kde největší zákazník je společnost ON SEMICONDUCTOR, 

zabývající se návrhy, výzkumem, vývojem a výrobou integrovaných obvodů a diskrétních 

polovodičových součástek, také čipů a křemíkových monokrystalů určených pro použití v 

polovodičovém průmyslu. 

Podnik nepůsobí pouze na lokálním trhu, ale své zakázky vykonává také po celém 

Zlínském kraji a výjimkou není působnost v celé České republice.  

Nemalé zkušenosti firma získala na mezinárodním trhu, kde vykonávala elektro práce 

v evropských státech, hlavně na Slovensku, v Polsku, Ukrajině, Rusku, Litvě a Švýcarsku. 

 

 

 

7 
Interní zdroj firmy 
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Základní údaje o podniku 

Majitel: Josef Zich 

Název firmy: Josef Zich - MONTEL 

Právní forma: Fyzická osoba  

Sídlo firmy: Rožnov pod Radhoštěm, Dolní Dráhy, PSČ 75661  

Provozovna: Rožnov pod Radhoštěm, Dolní Dráhy, PSČ 75661 

Předmět činnosti: Výroba elektrických rozvodných a kontrolních zařízení a elektroinstalace 

Datum založení: 27. 3. 1992 

Počet zaměstnanců: 19 

Internet: www.elong.cz 

e-mail: elong@elong.cz 

 Ekonomické ukazatele nejsou v této bakalářské práci uvedeny a to z důvodu přání 

majitele firmy, který nechtěl, aby byly tyto informace sdíleny. 

Podnik je vybaven moderním vybavením, které splňuje kvalitativní požadavky na 

zpracování zakázek v požadované úrovni. Kvalita vybavení je nutná pro dosažení 

požadovaného standartu zpracování zakázky, ať už se jedná o vybavení kanceláří, dílen nebo 

skladu.  

Mezi základní vybavení potřebné k vykonání činnosti patří síťové vrtačky, síťové 

vrtací kladiva, elektro šroubováky a další řada nářadí nezbytných pro elektro profesi.  

V kancelářském vybavení nechybí základní kancelářská výbava, výpočetní technika 

obsahující nezbytné softwarové programy pro udržení optimálního chodu a správy podniku.  

Skladové vybavení podniku je pro tuto elektro firmu důležité, protože schopnost 

rychlé reakce na požadavky pracovníků vykonávající práci v terénu je nezbytná. Pokud 

pracovník zjistí nedostatky ve vybavení dílů na elektro montáž, tak případný nedostatek je 

rychle řešen pomocí dodání chybějícího dílu ze skladu. Pokud by díl chyběl na skladě, byla by 

nutnost jej rychle objednat od dodavatele, což by mělo za důsledek prodloužení doby trvání 

zpracování zakázky. Z tohoto důvodu nechybí v podnikové výbavě skladu softwarový 

program pro řízení skladu a nutné regálové vybavení pro uskladnění potřebného materiálu na 

zakázky a elektro techniky pracovníků.   

Do výbavy firmy také patří vlastní automobilový park, zaručující bezproblémový 

dojezd, převoz vybavení a materiálu k zákazníkům. Automobilový park se skládá z pěti 

osobních automobilů a jedné dodávky. Dále je pro podnik důležitá strojní technika, která je 

mailto:elong@elong.cz
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určena pro výrobu rozvaděčů. Podnik provádí výrobu od prvopočátku založení firmy, díky 

tomu nechybí velké zkušenosti v této oblasti. 

Hlavní dodavatelé 

Hlavní dodavatelé, podílejících se na dodávkách materiálu potřebného na elektro 

montáže, lze rozdělit do dvou skupin. Někteří z těchto dodavatelů se soustřeďují na pokrytí 

většiny sortimentu elektro firem, jiné se specializují pouze na vybrané produkty.
8
  

Mezi hlavní dodavatele většiny sortimentu patří tyto velkoobchody:  

 Elektro S.M.S. s.r.o.  

 Elektrocentrum Trading s.r.o. 

 Janča V-M s.r.o. 

 Argos elektro a.s. 

 ELKOV elektro a.s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8
 Interní zdroj firmy  
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4 Analýza současného stavu skladového hospodářství 
 

 Cílem této části bakalářské práce je popsat a analyzovat současný stav skladového 

hospodářství firmy Josef Zich – MONTEL. 

 Současný stav skladových položek elektromontážní firmy Josef Zich – MONTEL je 

velice široký, obsahuje mnoho materiálu, který je zapotřebí k vykonání elektro činnosti. 

Z hlediska splnění termínů je zapotřebí, aby podnik dosahoval potřebných zásob. Při 

neúplných zásobách hrozí časový nátlak z důvodu dodatečného objednání chybějících 

položek od dodavatelů a tímto prodloužení doby zpracování zakázky. Hlavní skupiny 

položek, které jsou skladovány: 

 osvětlení, 

 kabely, vodiče, přípojnice, 

 instalační materiál, 

 úložné, nosné a spojovací systémy, 

 vytápění, klimatizace, 

 komunikační technika, 

 nářadí, měřící technika. 

 

4.1 Popis, rozvržení a možnosti skladu 

Skladový prostor se nachází na hlavní budově, kde jsou také situovány kancelářské, 

sociální a jiné místnosti. Ve skladu jsou umístěny všechny položky, které se používají na 

splnění zakázky. Také se na tomto místě vykonávají všechny procesy skladování a to příjem, 

uskladnění, příprava, vychystání a výdej materiálu, proto jsou ve skladu určená místa pro 

uskutečňování těchto procesů, viz Obr. 4.1. 

Téměř každý nový dodaný materiál prochází všemi procesy skladování a tím také 

třemi místnostmi, ve kterých se procesy uskutečňují. První místnost je určená pro příjem, 

výdej materiálu a výrobní činnost. V této části skladu je také zvenčí umístěna nakládací a 

vykládací rampa, jak lze vidět na obrázku 4.1, která slouží jak pro příjem zboží, tak pro výdej. 

Druhá místnost slouží pro přípravu a vychystání skladových jednotek, viz Obr. 4.1. 

Materiál, který byl vybrán na uskutečnění zakázky, se zde nachystá a provede se jeho 

dodatečná kontrola správnosti dle požadavků na zakázku. 
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V poslední místnosti, ve které se přímo provádí skladování materiálu, je sklad. 

Položky ve skladu jsou umístěny podle pevného rozmístění, kde každá položka má své místo. 

Pro uložení materiálu je zejména použit regálový systém, kde regály jsou rozděleny do 

jednotlivých sekcí, viz Obr. 4.2. Pro lepší orientaci jsou názvy jednotlivých sekcí uvedeny 

pod písmeny:  

 osvětlení – A, 

 kabely, vodiče, přípojnice – B, 

 instalační materiál – C, 

 úložné, nosné a spojovací systémy – D, 

 vytápění, klimatizace – E, 

 komunikační technika – F, 

 nářadí, měřící technika – G.  

 

Obr. 4.1 Hlavní sklad  

Zdroj: Autor 

 

Pro jednotlivé sekce se používá regálový systém uskladnění materiálu, konkrétně pro 

sekce A, C, E a F jsou využívány policové regály a to z důvodu velkého množství 

jednotlivého materiálu. Díky policovému regálu je zabezpečená určitá přehlednost, kterou 

policový regál poskytuje. Sekce D je skladována na konzolovém regálu, a to proto, že jsou 

zde skladovány materiály delších rozměrů a pro sekci G je použit z části policový a z části 

zásuvkový regál. V zásuvkovém regálu je uskladněno drobné elektro nářadí, které potřebuje 

90m2 44m2 97m2 
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vyšší ochranu proti poškození. V sekci B se z důvodu velké váhy a velikosti kabelů používá 

paletový systém, kdy palety jsou buď volně položeny na zemi, nebo jsou vkládány do regálů. 

 

Obr. 4.2 Jednotlivé sekce skladu 

 

Zdroj: Autor 

 

Manipulace ve skladu 

Převoz zboží mezi jednotlivými sekcemi se uskutečňuje pomocí paletového vozíku, 

viz Obr. 4.3. Materiál se ukládá na palety a převáží se na potřebné místo, to se děje jak u 

příjmu, výdeje, tak i vychystání materiálu. Pokud se příjme zboží větších rozměrů, například 

velké bubny kabelů, jsou převáženy vysokozdvižným vozíkem, který si firma Josef Zich – 

MONTEL pronajímá. 

 

 

 

 

 

 

97m2 
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Obr. 4.3 Ruční paletový vozík 

 

Zdroj: 
7
 

 

4.2 Procesy skladování 

 Procesy skladování, které jsou uskutečňovány ve firme Josef Zich – MONTEL jsou 

příjem materiálu, uskladnění, příprava, vychystání a následný výdej materiálu na zakázku. 

Příjem materiálu 

Po objednání materiálu potřebného na zhotovení zakázky, dodavatelé obvykle 

přivážejí zboží zejména v dodávkových automobilech, ale také ve větších nákladních 

automobilech či kamionech. Pokud je materiál přivezen v dodávkových automobilech, zboží 

se přiváží přímo před vstupní vrata skladu. Stejný postup je použit také u vykládky z větších 

nákladních automobilů či kamionů, s tím rozdílem, že pro tyto typy vozidel je přichystána 

rampa, která ulehčuje vykládku materiálu, která se také nachází u vstupních vrat skladu, viz 

Obr. 4.4.  

Za příjem materiálu je odpovědný skladník. Při dodání zboží většího objemu či 

množství přicházejí na výpomoc zaměstnanci jiného zaměření. Před vyložením vozidla 

přivážející daný materiál se nejdříve provede kontrola správnosti materiálu, který je přivezen 

dodavatelem. Kontroluje se správnost přivezeného zboží s objednávkou a namátková kontrola 

kvality. Pokud dodaný materiál splňuje kritéria správnosti a kvality, provede se potvrzení 

razítkem a podpisem na dodacím listě a jeho následné vyložení do místa příjmu, kde se 

následně provádí další třídění pro usnadnění skladování. Třídění materiálu se provádí podle 

momentální potřebnosti. U materiálu, který je potřebný na zakázku, se vynechá proces 

uskladnění a okamžitě přechází k vychystání a následnému výdeji, jestliže není třeba 

pohotového vychystání, dochází k uskladnění materiálu. 

 

7 
Vysokozdvižné vozíky STILL. STILL: Ruční paletový vozík HPS / HPT. [online]. ©2015 [cit. 2015-04-15]. 

Dostupné z: http://www.still.cz/14209.0.0.html 
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Do příjmu se také zařazuje materiál, který se nespotřeboval na zakázku a je zbytkový. 

Materiál není závadný, tudíž se uskladní a je dále připraven opět k použití na další práce. 

Nevýhodou takového materiálu je způsob vrácení, protože při příjezdu a vyložení není vždy 

přítomný skladník, který by organizoval umístění a velmi často se takový materiál kumuluje 

na místech, která jsou určená pro jiné činnosti. Proces příjmu viz Obr. 4.4. 

Uskladnění materiálu  

Další činnost následující po příjmu zboží je uskladnění materiálu na sklad. Každý druh 

materiálu má ve skladu pevně dané místo. Při tomto způsobu uskladnění nedochází 

k prostojům z důvodu plánování místa uložení materiálu a je dosahováno vysoké přehlednosti 

ve skladu, ale při kumulaci většího množství jednoho druhu materiálu, dochází k nedostatku 

místa pro tento jednotlivý druh materiálu. Tento problém je řešen volným regálem určený pro 

případ nedostatku místa. To znamená, že pokud například uskladníme položky ze sekce A a 

zjistíme, že máme nedostatek místa v této sekci, tak jsme nuceni tyto položky uskladnit na 

volný regál. Přesun materiálu do skladu začíná od úseku příjmu a pokračuje, až do samotného 

uskladnění viz Obr. 4.4. 

K usnadnění řízení, správy a přehlednosti je používán počítačový systém, do kterého 

se postupně navádějí všechny položky, které byly přijaty nebo vydány. Výhodou systému je 

včasné varování nedostatku zásob, které jsou potřeba na zhotovení zakázek. Nevýhodou je 

časová náročnost navádění položek do systému, tento problém je částečně řešen pomocí 

čtečky čárových kódů, ale i tento systém není zcela efektivní, protože při příjmu nového typu 

materiálu je třeba přiřadit čárový kód a na tuto operaci není vždy dostatek času.  

Příprava, vychystání a výdej materiálu na zakázku 

Materiál potřebný na zakázku se vychystává podle specifikace vytvořené 

projektantem, který určí, co za jednotlivé položky bude potřeba na zhotovení zakázky. 

Jednotlivé položky jsou vzaty ze skladového prostoru a přemístěny do místa přípravy, 

vychystání. Operace přípravy, vychystání se opět navádí do počítačového systému, ve kterém 

jsou odečteny položky, které byly odebrány ze skladu. Pokud nastane nedostatek určitého 

druhu položky, operativně se takový materiál doobjedná a po příjmu putuje ihned, bez 

skladování do místa přípravy, vychystání či výdeje, záleží na momentální potřebě dané 

položky. Pokud je potřeba položky ještě ve stejný den příjmu, tak putuje ihned do výdeje, ale 

jestli není taková naléhavost na materiál, tak se umístí do přípravy, vychystání.  
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Materiál je přemístěn do místa přípravy, vychystání nejpozději dva dny před použitím 

materiálu. Následující den je opět materiál přemístěn z přípravy, vychystání do místa výdeje 

tak, aby byl materiál přichystán s dostatečným předstihem pro jeho naložení a převoz na místo 

montování zakázky a postupně použit. Úsek přípravy, vychystání materiálu je důležitý pro 

kontrolu správnosti nachystaného materiálu. 

Odebírání položek ze skladu, následná příprava, vychystání materiálu a jeho přesun do 

místa výdeje viz Obr 4.4.  

 

Obr. 4.4 Procesy skladování 

  

Zdroj: Autor 

 

4.3 Použití ABC analýzy pro výpočet vzdáleností a časů na přesun 

skladových položek 

  

 Pro výpočet celkové vzdáleností a času současného stavu skladování jsou použity 

položky kategorie A z ABC analýzy a to z důvodu cílů bakalářské práce. Tímto cílem je 

takový návrh nového uspořádání skladu, který povede k úspoře času, manipulační 

vzdálenosti, nákladů a tím i k zrychlení skladovacího procesu. Jelikož mají položky kategorie 

A největší vliv na chod podniku a celého skladového hospodářství, tak se bude tato bakalářská 

97m2 44m2 
90m2 
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práce zabývat pouze jimi. Porovnáním výsledků celkové vzdálenosti a času u položek 

kategorie A z ABC analýzy současného stavu a výsledků celkové vzdálenosti a času nového 

návrhu uspořádání skladu povede ke zjištění, jaký dopad na úspornost bude mít nové 

uspořádání skladu. 

Metoda ABC 

 Pro účely zjištění celkové vzdáleností a času současného stavu skladování je potřeba 

rozdělit položky do více kategorií. Tímto získáme kategorii A.  

4.3.1 Proces použití metody ABC v této bakalářské práci 

1. Z informačního systému byly zjištěny všechny důležité informace (kolik položek se 

nachází ve skladu, název položek a spotřeba v jednotlivých měsících roku 2014). Pro 

účely lepší orientace nejsou vypsány všechny jednotlivé položky (těchto jednotlivých typů 

položek je ve skladu velké množství), proto jsou jednotlivé položky zařazeny do skupin 

podle povahy materiálu, viz Tab. 4.1, celá tabulka viz Příloha 5. V tabulce není uvedená 

spotřeba v jednotlivých měsících, ale už je spočítán průměr spotřeby za všechny měsíce 

v roce, uvedená v metrech nebo v kusech, záleží na typu skupiny položek. 

 

Tab. 4.1 Položky ve skladu 

Číslo Skupiny položek Sekce 
Měsíční průměr 

(ks) 

1 Vodiče silové do 1kV B 1738 

2 Kabely silové do 1kV B 1091 

3 Modulární jističe a chrániče C 719 

4 Spojovací materiál D 450 

5 Kabely datové B 444 

Zdroj: Autor 

 

Z tabulky 4.1, která je celá zobrazena v Příloze 5, lze vyčíst, že se ve skladu nachází velké 

množství jednotlivých druhů položek. Tyto jednotlivé druhy jsou rozděleny do sekcí (A, B, 

C, D, E, F). Takové rozdělení je z důvodu přehlednosti, kde každá položka má své pevně 

dané místo v dané sekci. Tímto okamžitě víme, kde jednotlivá položka patří.  
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2. Po zjištění potřebných informací, se sečetla průměrná měsíční spotřeba u všech skupin 

položek a byla získána celková měsíční spotřeba za všechny položky, ukázka viz Tab. 4.2, 

celá tabulka je uvedena v Příloze 6. Položky jsou uvedeny v kusech a to se týká i sekce B 

(kabely, vodiče, přípojnice), kdy jeden kus kabelu představuje jeden metr. 

3. Poté byl vypočten procentuální podíl každé skladové skupiny na celkové měsíční 

spotřebě. Díky získání procentuálního podílu byly položky seřazeny od největší, po 

nejmenší procentní podíl na spotřebě, ukázka viz Tab. 4.2, celá tabulka je uvedena 

v Příloze 6. 

4. Byly vyjádřeny kumulativní součty procentních podílů, viz Tab. 4.2. 

5. Jednotlivé položky byly roztříděny do skupin A, B, C, viz Tab. 4.2. 

 

Tab. 4.2 ABC analýza 

Číslo 
Skupiny 

položek 
Sekce 

Měsíční 

průměr 

(ks) 

% 

podíl 

Kumulativní 

součet 
Číslo 

Skupiny 

položek 
Sekce 

Měsíční 

průměr 

(ks) 

% podíl 
Kumulativní 

součet 

1 

Vodiče 

silové do 

1kV 

B 1655 18.53 18.53 62 
Výbojky 
ostatní 

A 5 0.06 98.39 

2 

Kabely 

silové do 

1kV 

B 1091 12.21 30.74 63 

Modulární 

přístroje 

ostatní a 
příslušenství  

C 5 0.05 98.44 

3 

Spojky, 
koncovky, 

oka, 

dutinky, 
kabelové 

soubory  

B 999 11.18 41.92 64 

Svítidla 
dekorativní 

bytová  

A 5 0.05 98.49 

…                       

Zdroj: Autor 

 

4.3.2 Roztřídění položek do skupin A, B, C 

 Dohromady bylo rozděleno 121 skupin položek do tří kategorií - A, B a C podle 

procentuálního podílu průměrné měsíční spotřeby v jednotkovém vyjádření na celkové 

spotřeby všech položek. 

 Roztřídění položek bylo provedeno tak, že se s každé sekce (A, B, C, D, E, F) vzaly ty 

položky, které se umístily v dané sekci procentuálně nejvýše, to znamená, které měly nejvyšší 

procentuální podíl na spotřebě v dané sekci. Rozdělení do skupin A, B a C je barevně 

zaznačeno jak v Tab. 4.2, tak v Tab. 4.3 a to tak, že skupina A je zaznačená žlutě, B má barvu 

oranžovou a skupina C je zakreslená fialově. 
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Tab. 4.3 Procentuální rozdělení položek pomocí ABC 

Kategorie Počet položek 
% podíl z počtu 

položek 
% podíl z hodnoty 

A 22 18.18 79.69 

B 32 26.45 16.05 

C 67 55.37 4.26 

 

Zdroj: Autor 

 

 Z tabulky 4.3 lze vyčíst, že do kategorie A bylo zařazeno 22 položek. Tyto položky 

představují 18.18% z počtu všech skupin položek a vytvářejí 79. 69% průměrné měsíční 

spotřeby. V kategorii B je zařazeno 26.45% položek s průměrnou měsíční spotřebou 16.05%. 

Zbylých 55.37% patří do skupiny C, kde podíl z hodnoty průměrné měsíční spotřeby je 

4.26%.  

 

4.4 Výpočet celkové vzdáleností a času na přesun skladových položek 

 Z ABC analýzy byly zjištěny položky z kategorie A, viz Tab. 4.4, celá tabulka 

viz Příloha 7, které zásadně ovlivňují čas a vzdálenost.  

 

Tab. 4.4 Položky kategorie A z ABC analýzy 

Číslo Skupiny položek  Sekce Měsíční průměr (ks) % podíl 

1 Vodiče silové do 1kV B 1 655 18.53 

2 Kabely silové do 1kV  B 1 091 12.21 

3 
Spojky, koncovky, oka, dutinky, kabelové 
soubory  

B 999 11.18 

4 Spojovací materiál  D 450 5.04 

5 Kabely datové F 444 4.97 

6 Žlaby kovové drátěné  D 310 3.48 

…         

Zdroj: Autor 

U položek kategorie A z ABC analýzy, viz Tab. 4.4 je pro změření celkové 

vzdáleností a času potřeba provézt výpočty u těchto typů přesunu materiálu: 

1) od nakládací/vykládací rampy do úseku příjmu, 

2) od příjmu materiálu do skladu,  
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3) ze skladu do přípravy, vychystání,  

4) z přípravy, vychystání do výdeje. 

1) Výpočet pro přesun materiálu od nakládací/vykládací rampy do úseku příjmu 

Pro zjištění tohoto typu přesunu se nejdříve vypočítá vzdálenost a čas pro převoz jedné 

položky ve skladu za období, viz kapitola 2.8.1, vzdálenost podle rovnice (2.1) a čas dle 

rovnice (2.2): 

 vzdálenost u položky číslo 1 - 𝐶𝑉 = 10 · 11.8 = 118 metrů, 

 čas u položky číslo 1 – CT = 0.3 · 11.8 = 3.5 minut, 

tento postup se postupně použije pro všechny skupiny položek, výsledky viz Tab. 4.5, celá 

tabulka v Příloze 8. 

 

Tab. 4.5 Celkový čas a vzdálenost mezi nakládací/vykládací rampou a příjmem 

Číslo Skupiny položek Sekce Vzdálenost (m) Čas (min) 
Frekvence 

objednávek 

Celková 

vzdálenost za 

měsíc (m) 

Celkový čas 

za měsíc 

(min) 

1 Vodiče silové do 1kV B 10 0.3 11.8 118 3.5 

2 Kabely silové do 1kV B 10 0.3 13.6 136 4.1 

3 
Spojky, koncovky, oka, 

dutinky, kabelové soubory  
B 10 0.3 10.3 103 3.1 

4 Spojovací materiál  D 10 0.3 8.6 86 2.6 

5 Kabely datové F 10 0.3 8.2 82 2.5 

6 Žlaby kovové drátěné  D 10 0.3 7.1 71 2.1 

…               

Zdroj: Autor 

 

Sečtením jednotlivých celkových vzdáleností a časů, každé položky, podle vzorce 

(2.3) a (2.4), byla vypočtena celková vzdálenost a celkový čas, který skladník potřebuje 

k přesunu všech skladových položek od nakládací/vykládací rampy k úseku příjmu za měsíc, 

viz Tab. 4.5. Celková měsíční vzdálenost činí 2 000 metrů a spotřeba času, který je potřeba na 

tento přesun je 60 minut. 

2) Výpočet pro přesun materiálu od příjmu do skladu: 

Pro zjištění přesunu se nejdříve opět vypočítá vzdálenost a čas pro převoz jedné položky ve 

skladu za období, viz kapitola 2.8.1, vzdálenost podle rovnice (2.1) a čas dle rovnice (2.2): 

 vzdálenost u položky číslo 1 - 𝐶𝑉 = 39 · 11.8 = 460.20 metrů, 
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 čas u položky číslo 1 – CT = 1.1 · 11.8 = 13 minut, 

tento postup se postupně použije pro všechny skupiny položek, výsledky pro výpočet přesunu 

materiálu od příjmu do skladu viz Tab. 4.6, celá tabulka viz Příloha 9. 

 

Tab. 4.6 Celkový čas a vzdálenost mezi příjmem a skladem 

Číslo 
Skupiny položek Sekce 

Vzdálenost 

(m) 
Čas (min) 

Frekvence 

objednávek 

Celková 

vzdálenost 

za měsíc (m) 

Celkový čas 

za měsíc 

(min) 

1 Vodiče silové do 1kV  B 39 1.1 11.8 460 13.0 

2 Kabely silové do 1kV B 41 1.1 13.6 558 15.0 

3 
Spojky, koncovky, oka, 

dutinky, kabelové soubory  
B 38 1.1 10.3 391 11.3 

4 Spojovací materiál  D 36 1.0 8.6 310 8.6 

5 Kabely datové F 39 1.1 8.2 320 9.0 

6 Žlaby kovové drátěné  D 38 1.1 7.1 270 7.8 

…               

Zdroj: Autor 

 

Po sečtení jednotlivých celkových vzdáleností a časů každé položky v tabulce, podle 

vzorce (2.5) a (2.6), byla vypočtena celková vzdálenost a celkový čas, který skladník 

potřebuje k přesunu všech skladových položek od příjmu do skladu za měsíc, viz Tab. 4.6. 

Celková měsíční vzdálenost činí 8 135 metrů a spotřeba času, který je potřeba na přesun je 

227.3 minut. 

3) Výpočet pro přesun materiálu mezi skladem a přípravou, vychystáním 

Pro zjištění přesunu se nejdříve vypočítá vzdálenost a čas pro převoz jedné položky ve 

skladu za období, viz kapitola 2.8.1, vzdálenost podle rovnice (2.1) a čas dle rovnice (2.2). 

Postup je obdobný, jako u výpočtu pro přesun materiálu od nakládací/vykládací rampy do 

úseku příjmu a pro přesun materiálu od příjmu do skladu. Výsledky viz Tab. 4.7, celá tabulka 

je zobrazena v Příloze 10. 
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Tab. 4.7 Celkový čas a vzdálenost mezi skladem a přípravou, vychystáním  

Číslo 
Skupiny položek Sekce 

Vzdálenost 

(m) 
Čas (min) 

Frekvence 

objednávek 

Celková 

vzdálenost za 

měsíc (m) 

Celkový čas 

za měsíc 

(min) 

1 Vodiče silové do 1kV  B 18 0.5 34.6 623 17.3 

2 Kabely silové do 1kV  B 20 0.5 21.4 417 10.7 

3 
Spojky, koncovky, oka, 
dutinky, kabelové soubory  

B 17 0.5 18.0 297 9.0 

4 Spojovací materiál  D 17 0.5 16.6 274 8.3 

5 Kabely datové F 15 0.4 19.6 294 7.8 

6 Žlaby kovové drátěné  D 20 0.6 23.0 449 13.8 

…               

Zdroj: Autor 

 

Po provedení součtu jednotlivých celkových vzdáleností a časů u každé položky dle 

vzorce (2.7) a (2.8), byla vypočtena celková vzdálenost a celkový čas, který skladník 

potřebuje k přesunu všech skladových položek ze skladu do přípravy a vychystání za měsíc. 

Celková měsíční vzdálenost činí 8 589 metrů a spotřeba času, který je potřeba na přesun je 

258.4 minut. 

4) Výpočet pro přesun materiálu mezi přípravou, vychystáním a výdejem 

Pro zjištění přesunu se opět nejdříve vypočítá vzdálenost a čas pro převoz jedné 

položky ve skladu za období, viz kapitola 2.8.1, vzdálenost podle rovnice (2.1) a čas dle 

rovnice (2.2). Postup je obdobný, jako u výpočtu pro přesun materiálu od nakládací/vykládací 

rampy do úseku příjmu, pro přesun materiálu od příjmu do skladu a ze skladu do 

přípravy/vychystání. Výsledky viz Tab. 4.8, celá tabulka viz Příloha 11. 
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Tab. 4.8 Celkový čas a vzdálenost mezi přípravou, vychystáním a výdejem 

Číslo 
Skupiny položek Sekce 

Vzdálenost 

(m) 
Čas (min) 

Frekvence 

objednávek 

Celková 

vzdálenost za 

měsíc (m) 

Celkový čas 

za měsíc 

(min) 

1 Vodiče silové do 1kV  B 32 0.9 21 672 18.9 

2 Kabely silové do 1kV  B 32 0.9 21 672 18.9 

3 

Spojky, koncovky, oka, 
dutinky, kabelové 

soubory  

B 32 0.9 21 672 18.9 

4 Spojovací materiál  D 32 0.9 21 672 18.9 

5 Kabely datové  F 32 0.9 21 672 18.9 

6 Žlaby kovové drátěné D 32 0.9 21 672 18.9 

…               

Zdroj: Autor 

 

Po sečtení jednotlivých celkových vzdáleností a časů každé položky, dle vzorce (2.9) a 

(2.10) byla vypočtena celková vzdálenost a celkový čas, který skladník potřebuje k přesunu 

všech skladových položek z přípravy a vychystání k místu výdeje za měsíc. Celková měsíční 

vzdálenost činí 14 784 metrů a spotřeba času, který je potřeba na přesun je 415.8 minut, 

ovšem tato vzdálenost a čas platí za předpokladu, že se přenáší z místa přípravy a vychystání 

do místa výdeje každá položka jednotlivě. Avšak ve firmě se materiál nakládá na palety a 

paletovým vozíkem se převáží po více kusech, to znamená, že se jedním převozem přepraví 

až 3 druhy najednou. Za těchto okolností se vzdálenost a čas sníží na 4 928 metrů a 138.6 

minut.  

Výpočet celkové vzdáleností a času 

 Sečtením výsledných vzdáleností a časů každého typu příjmu, které jsou: 

  od nakládací/vykládací rampy do úseku příjmu, 

 od příjmu materiálu do skladu,  

 od skladu a přípravy do vychystání,  

 a od přípravy, vychystání do výdeje, 

je získána celková měsíční vzdálenost a čas, který je potřeba na přesun všech položek 

kategorie A z ABC analýzy v současném návrhu skladu. 

Výpočet celkové vzdálenosti dle vzorce (2.11), v kapitole 2.8.1 

CV = 2  000 + 8 135 + 8 589 + 4 928 = 23 652 metrů/měsíc, 
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při současném rozložení skladu je potřeba 23 652 metrů za měsíc k přesunu položek kategorie 

A z ABC analýzy ve skladovém zařízení, pro všechny typy přesunů. 

 

Výpočet celkového času dle vzorce (2.12), viz kapitola 2.8.1 

CT = 60 + 227.3 + 258.4 + 138.6 = 684.3 minut/měsíc, 

při současném rozložení skladu je potřeba 684.3 minut za měsíc k přesunu položek kategorie 

A z ABC analýzy ve skladovém zařízení, pro všechny typy přesunů. 
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5 Návrh nového uspořádání skladu 
 

 Tento návrh skladu znázorňuje nové uspořádání skladových regálů a položek, zejména 

těch, které dosahují vysokého obratu. Tímto se dosáhne zkrácení manipulačního času a 

vzdálenosti na manipulaci. Hlavním přínosem bude snížení nákladů a úspora času, který bude 

možno použít na jiné práce.  

 

5.1 Metoda ABC 

Pro výpočet nové vzdálenosti a času potřebného na přesun skladových položek je třeba 

opět použít pouze položky, které nejvíce ovlivňují hodnoty času a vzdáleností a to položky 

kategorie A z ABC analýzy, viz Tab. 5.1, celá tabulka viz Příloha 7. Použitá data a postup 

výpočtu ABC analýzy viz Kap. 4.3. 

 

Tab. 5.1 Položky kategorie A z ABC analýzy 

Číslo 
Skupiny položek Sekce Měsíční průměr (ks) % podíl 

1 Vodiče silové do 1kV B 1 655 18.53 

2 Kabely silové do 1kV B 1 091 12.21 

3 
Spojky, koncovky, oka, dutinky, kabelové 

soubory  
B 999 11.18 

4 Spojovací materiál  D 450 5.04 

5 Kabely datové F 444 4.97 

6 Žlaby kovové drátěné  D 310 3.48 

…         

Zdroj: Autor 

 

5.2 Návrh nového uspořádání skladu 

 Pomocí ABC analýzy byly vygenerovány položky, které je z hlediska efektivního 

skladování nejvhodnější přesunout a to je kategorie A. Z tohoto zjištění je možno navrhnout 

takovou variantu nového uspořádání skladu, která přinese úsporu času a nákladů. Nový návrh 

skladu je zobrazen na obrázku 5.1. Návrh skladu je přizpůsoben položkám kategorie A, z 

důvodu největšího vlivu na skladové hospodářství. Přesunutím sekce B na nové místo, se ve 
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skladu získalo nové místo, které bylo využito pro přesunutí regálu tak, aby co nejvíce byly 

zkráceny manipulační vzdálenosti a časy. 

 

Obr. 5.1 Návrh nového uspořádání skladu 

 

 

Zdroj: Autor 

 

5.2.1 Změna procesů ve skladu 

 Díky novému uspořádání skladu se změní procesy skladování.  

Příjem materiálu a uskladnění materiálu 

 Procesy příjem a uskladnění materiálu se výrazně zkrátily. Dříve se nově objednaný 

materiál přijal do úseku příjmu a z něj položky putovaly do skladu. V novém návrhu skladu se 

místo úseku příjmu nachází sklad položek kategorie A z ABC analýzy, tudíž nově přijatý 

majetek putuje okamžitě do skladu, kde se uskladní. Přesný proces příjmu a uskladnění je 

následující: po vykládce nákladního automobilu se položky pouze umístí „za dveře“ budovy, 

kde se následně přesunou do skladových prostorů. Položky A z ABC analýzy na své nové 

místo, téměř u vchodu a materiál z kategorie B a C putuje dál do skladu na své určené místo. 

Příjem a uskladnění skladových položek je zaznačeno červenými šipkami na, viz Obr. 5.1. 
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Uskladnění materiálu zůstává beze změny. Každý druh materiálu má ve skladu pevně 

dané místo. Při tomto způsobu uskladnění nedochází k prostojům z důvodu plánování místa 

uložení materiálu a je dosahováno vysoké přehlednosti ve skladu, ale při kumulaci většího 

množství jednoho druhu materiálu, dochází k nedostatku místa pro tento jednotlivý druh 

materiálu. Tento problém je částečně řešen volným regálem určený pro případ nedostatku 

místa. To znamená, že pokud například uskladníme položky ze sekce A a zjistíme, že máme 

nedostatek místa v této sekci, tak jsme nuceni tyto položky uskladnit na volný regál, viz Obr. 

5.2. 

 

Obr. 5.2 Návrh nového uspořádání skladu 

 

Zdroj: Autor 

 

Příprava, vychystání a výdej materiálu na zakázku 

 V novém návrhu skladu byl rozšířen úsek příprava a vychystání – je na dvou místech a 

to u kabelů (sekce B) a přímo na skladě. Výhodou rozšíření a přemístění úseků je 

vzdálenostní, časová, nákladová úspora a to z důvodu umístění přípravy a vychystání přímo u 

skladových položek - u kabelů, slouží pouze pro nachystání kabelů a úsek přímo na skladě, 

který výrazně sníží čas převozu materiálu oproti starému rozmístění skladu. U položek 

kategorie A z ABC analýzy (výjimkou je sekce B) už není prováděna příprava a vychystání, 

ale pouze výdej a to z důvodu blízkosti uskladnění těchto položek úseku výdeje, kdy se 
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položky přímo přepraví do výdeje. Příprava, vychystání je zaznačeno černými šipkami, zelené 

šipky označují tok materiálu směrem k výdeji a modrá šipka znázorňuje výdej, viz Obr. 5.1.  

 

5.3 Nové časy a vzdálenosti na přesun skladových položek 

S návrhem nového uspořádání skladu se mění také čas a vzdálenost přesunu skladových 

položek a tím i náklady.  

 Vzorečky a postupy výpočtů vzdáleností a časů jsou totožné, jako výpočty v kapitole 

4.5 v této bakalářské práci.  

1) Výpočet pro přesun materiálu od nakládací/vykládací rampy do úseku „za dveře“ 

Tento výpočet přesunu je srovnatelný s přesunem od nakládací/vykládací rampy do 

úseku příjmu v kapitole 4.4, pouze se mění název přesunu. 

 

Tab. 5.2 Celkový čas a vzdálenost mezi nakládací/vykládací rampou a prostorem „za dveřmi“ 

Číslo 
Skupiny položek Sekce 

Vzdálenost 

(m) 

Čas 

(min) 

Frekvence 

objednávek 

Celková 

vzdálenost 

za měsíc 

(m) 

Celkový 

čas za 

měsíc (min) 

1 Vodiče silové do 1kV  B 4 0.1 11.8 47 1.3 

2 Kabely silové do 1kV  B 4 0.1 13.6 54 1.5 

3 

Spojky, koncovky, 

oka, dutinky, 
kabelové soubory  

B 4 0.1 10.3 41 1.2 

4 Spojovací materiál  D 4 0.1 8.6 34 1.0 

5 Kabely datové F 4 0.1 8.2 33 0.9 

6 Žlaby kovové drátěné  D 4 0.1 7.1 28 0.8 

…               

Zdroj: Autor 

 

Všechny výsledky příslušných výpočtů viz Tab. 5.2, celá tabulka viz Příloha 12. 

Celková měsíční vzdálenost činí 800 metrů a spotřeba času, který je potřeba na tento přesun je 

22.7 minut. 

2) Výpočet pro přesun materiálu od úseku „za dveřmi“ do skladu 

Opět je tento přesun srovnatelný s výpočtem přesunu od úseku příjmu do skladu 

v kapitole 4.4. 
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Tab. 5.3 Celkový čas a vzdálenost mezi prostorem „za dveřmi“ a skladem 

Číslo Skupiny položek Sekce 
Vzdálenost 

(m) 
Čas (min) 

Frekvence 

objednávek 

Celková 

vzdálenost za 

měsíc (m) 

Celkový čas 

za měsíc 

(min) 

1 Vodiče silové do 1kV B 24 0.7 11.8 283 8.3 

2 Kabely silové do 1kV B 24 0.7 13.6 326 9.5 

3 
Spojky, koncovky, oka, dutinky, 

kabelové soubory  
B 15 0.4 10.3 155 4.1 

4 Spojovací materiál  D 11 0.3 8.6 95 2.6 

5 Kabely datové F 17 0.5 8.2 139 4.1 

6 Žlaby kovové drátěné  D 11 0.3 7.1 78 2.1 

…               

Zdroj: Autor 

 

Všechny výsledky příslušných výpočtů viz Tab. 5.3, celá tabulka viz Příloha 13. 

Celková měsíční vzdálenost činí 2 758 metrů a spotřeba času, který je potřeba na tento přesun 

je 79.5 minut. 

3) Výpočet pro přesun materiálu mezi skladem a přípravou, vychystáním 

 Položky kategorie A z ABC analýzy, u kterých zůstal přesun mezi skladem a 

přípravou a vychystáním byl omezen pouze na čtyři položky (sekce B). V této sekci je dále 

prováděna příprava a vychystání, ovšem vzdálenost se významně zkrátila. Další položky 

z kategorie A už nejsou zvlášť připravovány a vychystávány a to z důvodu blízkosti 

uskladnění položek od výdeje, kdy se tyto položky bez přípravy, přichystání okamžitě 

přemisťují do místa výdeje. 

 

Tab. 5.4 Celkový čas a vzdálenost mezi skladem a přípravou, vychystání 

Číslo 
Skupiny položek Sekce 

Vzdálenost 

(m) 
Čas (min) 

Frekvence 

objednávek 

Celková 

vzdálenost za 

měsíc (m) 

Celkový čas 

za měsíc 

(min) 

1 Vodiče silové do 1kV B 3 0.1 32.60 98 3.3 

2 Kabely silové do 1kV  B 3 0.1 19.40 58 1.9 

3 
Spojky, koncovky, oka, 

dutinky, kabelové soubory  
B 3 0.1 16.00 48 1.6 

4 Spojovací materiál  D 0 0.0 14.60 0 0.0 

5 Kabely datové F 0 0.0 17.60 0 0.0 

6 Žlaby kovové drátěné  D 0 0.0 21.00 0 0.0 

…               
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Zdroj: Autor 

Všechny výsledky příslušných výpočtů viz Tab. 5.4, celá tabulka v Příloze 14. 

Celková měsíční vzdálenost činí 258 metrů a spotřeba času, který je potřeba na tento přesun je 

8.6 minut. 

4) Výpočet pro přesun materiálu mezi přípravou, vychystáním (skladem) a výdejem 

 Tento přesun je realizován buď z přípravy a vychystání nebo ze skladu. Je to proto, že 

kabely (sekce B) se před výdejem připraví, vychystají, ale ostatní položky se nacházejí v těsné 

blízkosti výdeje, tudíž nejsou připravovány, vychystány a ihned putují do výdeje. 

 

Tab. 5.5 Celkový čas a vzdálenost mezi přípravou, vychystáním (skladem) a výdejem 

Číslo 
Skupiny položek Sekce 

Vzdálenost 

(m) 
Čas (min) 

Frekvence 

objednávek 

Celková 

vzdálenost za 

měsíc (m) 

Celkový čas 

za měsíc 

(min) 

1 Vodiče silové do 1kV  B 13 0.4 21 273 8.4 

2 Kabely silové do 1kV B 13 0.4 21 273 8.4 

3 

Spojky, koncovky, oka, 
dutinky, kabelové 

soubory  

B 13 0.4 18 234 7.2 

4 Spojovací materiál  D 4 0.1 17 68 1.7 

5 Kabely datové F 3 0.1 20 60 2.0 

6 Žlaby kovové drátěné  D 4 0.1 23 92 2.3 

…               

Zdroj: Autor 

 

 Všechny výsledky příslušných výpočtů viz Tab. 5.5, celá tabulka viz Příloha 15. 

Celková měsíční vzdálenost činí 2 421 metrů a spotřeba času, který je potřeba na tento přesun 

je 70.7 minut. 

Výpočet celkové vzdáleností a času 

 Sečtením výsledných vzdáleností a časů každého typu příjmu, které jsou: 

 od nakládací/vykládací rampy do úseku „za dveřmi“, 

 od úseku „za dveřmi“ do skladu,  

 od skladu do přípravy, vychystání,  

 a od přípravy, vychystání (skladu) do výdeje, 
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získáme celkovou měsíční vzdálenost a čas, které jsou potřeba na přesun všech položek 

kategorie A z ABC analýzy v novém návrhu skladu. 

Výpočet celkové vzdálenosti dle vzorce (2.11), v kapitole 2.8.1: 

CV = 800 + 2 758 + 258 + 2 421 = 6 237 metrů/měsíc, 

při novém návrhu rozložení skladu je potřeba 6 237 metrů za měsíc k přesunu položek 

kategorie A z ABC analýzy ve skladovém zařízení, pro všechny typy přesunů. 

Výpočet celkového času dle vzorce (2.12), viz kapitola 2.8.1: 

CT = 22.7 + 79.5 + 8.6 + 70.7 = 181.5 minut/měsíc, 

při novém návrhu rozložení skladu je potřeba 181.5 minut za měsíc k přesunu položek 

kategorie A z ABC analýzy ve skladovém zařízení, pro všechny typy přesunů. 

5.3.1 Zhodnocení výsledků nového návrhu skladování a doporučení 

 Po provedení výpočtů celkové vzdálenosti a času, jak u současného uspořádání skladu, 

tak u návrhu nového uspořádání skladu, byly zjištěny výsledky za měsíc, viz Tab. 5.6. 

 

Tab. 5.6 Měsíční celková vzdálenost a čas 

  
Současné 

uspořádání skladu  

Návrh nového 

uspořádání skladu  

Celková vzdálenost (m) 23 652 6 237 

Celkový čas (h) 11.4 3.02 

Zdroj: Autor 

 

Z tabulky 5.6 lze porovnáním výsledků celkové vzdálenosti a času zjistit, že je 

návrhem nového uspořádání skladu dosaženo zkrácení a to jak u vzdálenosti, tak času za 

měsíc, viz Tab. 5.7. 

 

Tab. 5.7 Dosažené úspory 

  
Návrh nového 

uspořádání skladu 

Úspora vzdálenosti 

(m) 
17 415 

Úspora času (h) 8.38 
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Zdroj: Autor 

 Úspora, která byla získána u vzdálenosti, je 17 415 metrů za měsíc a zkrácení času činí 

8.38 hodin měsíčně. V nákladovém vyjádření, pokud je počítána jen mzda skladníka, se 

dosáhne úspory okolo 1 000 Kč/měsíc při mzdě 120 Kč/hodinu. 

Doporučení 

Čas, který je ušetřen novým návrhem skladu může firma Josef Zich – MONTEL 

použít pro jiné práce, konkrétně pro řízení, správu a zdokonalení přehlednosti ve skladě 

pomocí čárových kódů, kdy na tuto operaci nezbývalo dostatek času a zvýšit tak úroveň 

skladování. 

Úsporu z hlediska nákladů může podnik využít pro prémiové ohodnocení skladníka za 

práce přesčas nebo další práce, které firma bude považovat za prémiově ohodnotitelné.  
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6 Závěr 
 

Tématem bakalářské práce byl návrh nového uspořádání skladu ve firmě Josef Zich – 

MONTEL, která se zabývá  elektro instalacemi, výrobou rozvaděčů, měřením a regulací, 

montáží a revizí hromosvodů, instalací osvětlení a osvětlovacích systémů,  revizí, montáží 

elektrického podlahového vytápění, ochranou okapů a příjezdových cest, instalací osvětlení a 

osvětlovacích systémů a dalšími drobnými elektro pracemi. 

Cílem bakalářské práce byl návrh nového uspořádání skladu, který umožní takové 

rozmístění skladu, které povede k úspoře času, manipulační vzdálenosti, nákladů a tím 

i k zrychlení skladovacího procesu.  

Úvod práce slouží k uvedení do dané problematiky, seznámení s firmou Josef Zich – 

MONTEL a nastínění cílů a tématu, které jsou řešeny. Dále je uvedená teoretická část, která 

vysvětluje teoretické pojmy z oblasti logistiky a skladového hospodářství, použitou metodu 

zpracování získaných dat a jiných, tematicky příbuzných oblastí skladového hospodářství, 

které slouží jako podklad pro praktickou část. Charakteristika podniku, která následuje v další 

části je zaměřena na bližší seznámení s firmou.  

Následující praktická část, která je nejdříve zaměřena na analýzu současného stavu 

skladování, kde je popsán sklad a vněm uskladněné položky, procesy skladování, které jsou 

vytvářeny z důvodu různých přesunů skladových položek a výpočty vzdáleností a časů, které 

jsou potřeba na přesun skladových položek. V poslední části této bakalářské práce je vytvořen 

takový návrh uspořádání skladu, který přinese snížení vzdáleností a časů.  K tomuto účelu 

byla použita metoda ABC analýzy, pomocí které byly rozděleny skupiny položek do tří 

kategorií a to do kategorie A (nízký podíl z počtu položek, vysoký podíl z hodnoty), B (vyšší 

podíl z počtu položek, nižší podíl z hodnoty) a kategorie C (vysoký podíl z počtu položek, 

nízký podíl z hodnoty).  Z analýzy byla použita pouze kategorie A, která má ve firmě zásadní 

vliv na rychlost obratu, tudíž jsou to položky, které se nejvíce spotřebovávají.  Přemístěním 

položek kategorie A z ABC analýzy a novému rozmístění skladu bylo dosáhnuto úspory času, 

manipulační vzdálenosti, nákladů a tím došlo ke zrychlení skladovacího procesu. 

Oproti původnímu skladu, bylo novým uspořádáním ušetřeno 17415 metrů za měsíc, 

8.38 hodin za měsíc a mzdových nákladů 1000 Kč/měsíc. Tyto úspory může podnik využít 

pro jiné účely. 

 

 

http://www.elong.cz/mereni-a-regulace.html
http://www.elong.cz/hromosvody.html
http://www.elong.cz/revize.html
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