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1. Úvod 

Logistika je dnes pojmem běžným, známým a užívaným každý den. Je složená z několika 

velkých oblastí, které svou významností ovlivňují životy všech lidí a jejichž působení přináší 

přidanou hodnotu. 

 

Do zmíněných velkých oblastí patří skladování, které je zároveň jednou z nejdůležitějších 

částí logistického systému. Jedná se totiž o jistý spojovací článek mezi výrobou a zákazníky. 

A právě uspokojování zákaznických potřeb je pro každý podnik stěžejní prioritou. Avšak 

oblast skladování s sebou také přináší i řadu rizik, nepříjemných a těžkých rozhodnutí, a také 

mnoho zdánlivě neřešitelných problémů. Ovšem i tyto „skladové nedostatky“ se dají 

promyslet, vyřešit a následně nalézt pozitivní výsledek. 

 

Cílem této práce je zanalyzovat způsob skladování, zaměřit se na současnou skladovou situaci 

a nalézt možné řešení výchozího stavu skladu granulovaných výrobků Naftalenu. 

 

První kapitola se zabývá teoretickými východisky způsobu skladování. Je zde popsán vývoj 

logistiky a také podrobná teorie problematiky skladování. V podniku Deza, a.s. se pracuje, 

manipuluje a skladuje s nebezpečnými chemickými látkami, které mohou mít kapalnou nebo 

pevnou strukturu. Proto tato kapitola se také zabývá tématem skladování nebezpečných 

chemických látek, s jejich bezpečnostními požadavky a riziky, která jsou s jejich manipulací 

nebo skladováním spojeny. Důležitým elementem, který významně ovlivňuje skladování je 

rozvrhování činností ve skladu. Mezi další oblasti, které mají na skladování vliv, patří 

například i řízení kapacit, materiálového toku nebo řízení zásob.  

 

V druhé kapitole je zmíněna charakteristika celého podniku Deza, a.s., zvláště její předmět 

podnikání, dále oblast působení a v neposlední řadě snaha o ochranu životního prostředí, 

kterou společnost Deza, a.s. rozvíjí převážně kvůli výrobě, zmíněné manipulaci a skladování 

nebezpečných chemických látek. 

 

Třetí kapitola poukazuje na současný stav skladu granulovaných výrobků Naftalenu, útvaru 

Naftalenky. Tento útvar je neustále nucen řešit problémy s nedostatečnou kapacitou ve skladu 

a se složitou bezpečnou manipulací s uskladněnými výrobky. 
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Poslední kapitola obsahuje možné řešení v podobě výstavby nového skladu granulovaných 

výrobků Naftalenu a uvádí úspory, které jeho výstavba přinese. Zároveň je v této kapitole 

uveden nákres možného místa výstavby a nákres návrhu budovy skladu s možným využitím 

budoucích skladových prostor. 
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2. Teoretická východiska způsobu skladování 

 

Skladování je jednou z velkých oblastí logistiky. Řeší mnoho zásadních otázek ovlivňující 

chod celého podniku, jako jsou objednací cykly, vedení a stav zásob, rozmístění skladů, jejich 

uspořádání, vybavení apod.  Vzhledem ke skutečnosti, že skladování je jednou z velkých 

oblastí logistiky, začíná tato kapitola právě popisem vývoje logistiky a jejím vlivem na provoz 

podniku a provozní systém. Následně je zde rozebrána rozsáhlá oblast skladování, včetně 

technik, způsobů, optimalizace, skladování nebezpečných chemických látek, až po 

rozvrhování činností ve skladu, skladové umístění či vybavení.  

Do oblasti skladování však spadá i oblasti řízení materiálového toku, řízení zásob a kapacit, 

které jsou v této kapitole také popsány. 

 

2.1  Vývoj logistiky 

 

Logistika je dnes již běžný pojem, který laik chápe jako nauku o řešení zásobovacích a 

zabezpečovacích problémů v různých oborech společenského života.  

Ačkoliv patří logistika k relativně mladým vědním disciplínám, počátky lze datovat do 9. 

století. V tomto století se s prvky logistiky seznamují především v armádě, například v řešení 

problémů s dopravou, zásobováním či ubytováním vojsk nebo v odhadnutí situace pro 

manévrování, volbu taktiky. 

 

Teprve až během druhé světové války dostává pojem logistiky praktický význam a to díky 

vzniklým problémům, kdy objemy přepravy bojové techniky, munice, ženijního a pomocného 

materiálu enormně narůstaly a nároky na rychlost a načasování zásobování vyžadovaly větší 

specializaci činností. (7) 

 

Všechno, co se ve válce osvědčilo, se pak dalo použít i v civilní výrobě. Došlo k postupnému 

přechodu z trhu výrobce charakteristického omezeným sortimentem (převážně na sklad), 

který se projevuje tím, že se rozšířil výrobní sortiment a zákazník si začal diktovat požadavky.  

 

Dnešní logistice je věnována velká pozornost a klade se na ni důraz. Obsahuje širokou oblast 

technických prvků, technologických směrů, metodických postupů i forem organizace. (5) 
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Úloha logistiky v podniku 

Význam podnikového pojetí logistiky má svůj význam především v rychlé integraci všech 

podnikových procesů, které jsou neoddělitelně spojené s hmotným a nehmotným tokem 

produktů, do jednoho speciálního oboru nebo do speciálních podnikových útvarů.  

 

Přínosy z uplatňování logistiky vznikají z titulu specializace činností pracovníků a prostředků, 

z titulu koordinace činností a z efektivního tlaku na využití informací a postupů.  

Počátky globalizace souvisely s nečekaně prudkým rozvojem informatiky a komunikace a 

vedl k tomu, že restrukturalizace se změnila v stále se zrychlující proces. Mění se hmotné i 

nehmotné materiální toky a logistické procesy se jim tedy musí neustále efektivně a také 

pružně přizpůsobovat.  

Nositelem procesů přestává být podnik jako takový a stává se jím soubor provozů v podobě 

jednat síťových podnikových struktur nebo jedno logistické centrum. Klíčem k další 

optimalizaci logistického řízení je tedy procesní přístup. 

 

Vzhledem ke skutečnosti, že logistiku chápeme jako zásadní prvek změn nabídkových 

potenciálů na konkurenčních trzích, je nutné rozpoznávat logistické trendy i vývoj 

konkrétních aplikací logistiky a mít strategicky i operativně na paměti značné zpětné působení 

na hospodářskou oblast, například na průmyslový či dopravní sektor, obchodní oblast aj. 

 

S růstem potřeb, orientovaných na zákazníka, s efektivností a s globalizací roste jednak úloha 

logistiky, ale také i možnosti, které logistika nabízí (rozvoj komunikace nebo infrastruktur, 

standardizace, rozvoj harmonizace). 

 

Existují dvě otázky, které dokážou vypovídat o skutečné úloze logistiky a řízení provozu ve 

vztahu k podniku. 

a) Jak v nových podmínkách ovlivnit rozhodování zákazníka? 

b) Jak v nových podmínkách ovlivnit náklady a výkonnost podniku? 

 

Na první otázku dokáže management podniku odpovědět podle toho, jak úspěšně dokáže 

budovat logistický systém. Úspěšnost druhé otázky je závislá: 

 na dosažitelném stupni snížení náročnosti manažerských rozhodnutí – problémy, čas, 

náklady při řízení provozu 
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 na přesné transformaci strategických logistických cílů na provozní cíle – z pohledu 

logistického článku i z pohledu podniku 

 na umění, s jakým management dokáže dokonale nahradit zásoby informacemi a 

pohotovou akcí – z pohledu logistického systému. (7) 

 

Vliv logistiky na provoz podniku 

Jaromír Štůsek v knize Řízení v provozu logistických služeb, 2011, str. 2, poukazuje na rozdíl 

mezi logistikou a provozem podniku. Podle něj je logistika ve skutečnosti, bez ohledu na 

rozlišení globální, národní či regionální ekonomiky, hospodářství nebo podniku, jistou 

platformou, na níž se, podle stupně efektivnosti, lépe či hůře naplňuje vztah se zákazníkem. 

Daný stupeň efektivnosti je pak výslednicí úrovně konkrétních logistických činností a 

dokonalosti jejich provázání. 

Na druhou stranu – provoz – je také platformou, na níž se však realizuje větší či menší část 

procesu transformace zdrojů, na úroveň, která je požadována zákazníkem.  

 

Je tedy zřejmé, že ač jsou logistika nebo provoz definovány jakkoliv, v současném 

ekonomickém prostředí jsou veškeré materiálové i nemateriálové toky realizovány a 

zastřešeny buď: 

- na základní úrovni transformace a manipulace materiálových toků a provozoven, 

- na vyšší úrovni manipulace a distribuce materiálových toků logistikou. (7) 

 

2.1.1 Provoz a provozní systém 

Provozní systém většina autorů v odborné literatuře definuje jako organizační systém, 

obsahující množinu výrobních prostředků a lidí propojených hmotně energetickými a 

informačními vazbami za účelem zkoumání výsledného chování.  

 

Provoz je mnohdy chápán velmi volně. Je ideálním podkladem pro výklad návazností 

v logistických řetězcích i mezi nimi navzájem bez ohledu na právní, organizační nebo 

vlastnickou formu. 
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Provozní systém je pak užíván v širším smyslu pro označení provozu, jako souhrn veškeré 

praktické činnosti organizace, nebo v užším smyslu, jako systém provozu, zdůrazňující hlavní 

převažující činnosti a abstrakci od jiných činností. 

Jaromír Štůsek v knize Řízení provozu v logistických řetězcích, str. 17 uvádí: „ Provozní 

systém je konfigurace zdrojů, které jsou kombinovány za účelem získávání a poskytování zboží 

a služeb.“ 

Představuje určitý druh otevřeného systému, sestávající ze sociálních a technických prvků.  

Na jejich úrovni následně závisí i fungování celého systému. 

 

Obecné atributy provozního systému podle Jaromíra Štůska (Řízení provozu v logistických 

řetězcích, str. 17): 

 existence struktury věcných a lidských prvků, 

 existence zákazníka, 

 existence koordinace a řízení, včetně rozmisťování kapacit a rozvrhování činností, 

 existence politik (především obchodní, inovační, odbytová, cenová politika) 

 existence hodnototvorného procesu, 

 existence procesů, 

 existence libovolného typu transformace. (7) 

 

Účel provozu a provozní funkce 

Definice provozu (provozního systému) může být tedy vyjadřována dvěma statickými 

pohledy. Na jedné straně jako složení dostupných zdrojů, na straně druhé získávání, 

kombinování a využití zdrojů při tvorbě a získávání produktů – účel provozu. 

Provozy mohou být dále rozlišovány, například provozy výrobní, pomocné, oběhové nebo 

provozy dle velikosti nebo charakteru použitých zdrojů. 

 

Funkce provozního systému jsou určitým odrazem jeho účelu, což znamená, že tyto funkce 

lze považovat za relevantní nástroj pro popis provozních systémů na libovolné úrovni. 

Účelovost provozních systémů lze zase chápat jako způsobilost systému dosáhnout 

stanovených cílů.  

Díky zavádění metodologie provozního systému, je možno dále definovat: 

 zdroje provozních systémů, 

 funkce provozních systémů. (7) 
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2.2  Skladování 

 

Skladování je jedna z nejvýznamnějších oblastí logistiky. Je spojovacím článkem mezi 

výrobními podniky a zákazníky. Umožňuje skladování materiálu, surovin, hotových výrobků, 

polotovarů, nedokončené výroby aj., a poskytuje informace o stavu, rozmístění a podmínkách 

skladovaní.  

Zboží, materiál či suroviny jsou většinou skladovány v manipulačních jednotkách.
1
 (6) 

 

2.2.1 Funkce skladování 

Existují tři funkce skladování, které mají za úkol přesun zboží, jejich uskladnění a přenos 

informací: 

a) Produktový přesun 

- příjem zboží – jedná se o vyložení, vybalení, kontrola stavu zboží, aktualizace 

dokumentových záznamů 

- ukládání zboží – přesunutí zboží do skladu, uskladnění a jiné manipulace 

- kompletování zboží dle objednávky 

- překládka zboží – překládka z příjmového místa do místa expedice, bez uskladnění 

- expedice zboží – balení a přesouvání zboží do dopravního prostředku, kontrola dle 

objednávek a zaznamenání dat do systému 

b) Produktové uskladnění 

- přechodné uskladnění, které je nezbytné pro doplňování zásob 

- uskladnění omezené časem – jedná se o nadměrné zásoby, jejichž důvod držení je 

spojen se sezónní nebo kolísavou poptávkou 

c) Informační přenos – jedná se o přenos informací v rámci stavu zásob, jejich umístění, 

vstupních a výstupních dodávek, personálu, využití skladových prostor. 

 

Skladování má vliv i na zajištění potřebné úrovně poskytovaného servisu pro zákazníka, při 

co nejnižších nákladech.  

Podnik potřebuje převážně uskladnit dva typy zásob: 

                                                 
1
 Manipulační jednotka je jakýkoliv materiál, který může nebo nemusí být skladován na přepravním 

prostředku, a který tvoří jednotku schopnou manipulace, bez dalších nutných úprav. Je s ní 

manipulováno jako s jediným kusem. 
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 materiál, suroviny, součástky, díly, 

 hotové výrobky. 

Dále potřebuje uskladnit zboží ve výrobě a materiál související s likvidací či recyklací. 

 

Důvody, proč podniky udržují zásoby, jsou např.: 

 dosažení úspor ve výrobě nebo v nákladech na přepravu, 

 využití množstevní slevy, 

 snaha o poskytnutí komplexního servisu zákazníkům v co nejkratším čase, 

 udržení dodavatelských zdrojů, 

 pružná reakce na změny podmínek na trhu, 

 podpora podnikové strategie, 

 překonání časových a prostorových rozdílů. 

 

V poslední době se stále více využívají sklady jako průtokové body, nikoliv jako místa pro 

skladování, protože podniky čím dál více nahrazují zásoby informacemi, nakupují v menších 

množstvích a sklady využívají spíše pro získání výhodnějších přepravních sazeb a potřebné 

úrovně servisu. (6) 

 

Skladování a systém tahu a tlaku 

V dřívějších dobách byla distribuce založena na principu tlaku. Výrobní plány byly založeny 

na kapacitě výrobního závodu. Podniky vyráběly s předpokladem, že vše co vyrobí, také 

prodají. Jenže v tomto případu se začalo hromadit neprodané množství výrobků.  

Skladování založené na principu tlaku slouží k absorbování nadměrné produkce, kdežto 

skladování na principu tahu je založené na informacích a je třeba neustále monitorovat 

poptávku. Navíc není potřeba vytvářet rezervy, protože sklad slouží jako takový přesun 

produktů blíže k zákazníkovi.  

 

Právě zmíněné způsoby skladování mění vztahy mezi skladováním a určitými činnostmi 

podniku. Jde o tyto vztahy: 

1. Vztahy mezi skladováním a výrobou – výroba v malých dávkách minimalizuje objem 

zásob, které je třeba v podniku udržovat a zajišťuje výrobu v množství, které se 

přibližuje velikosti běžné poptávky. Pokud se ovšem často mění množství výroby, 

zvyšují se náklady na změny výrobních linek a změnu v konkrétním řízení. Jiná 
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situace by nastala, kdyby při změně výrobní linky nastala výroba ve velkém množství. 

To by pak vedlo k nižším nákladům na jednotku produktu a k vyšší produkci výrobků. 

Avšak i tady nastává malý problém v podobě zvýšených zásob a zvýšených 

požadavků na skladování. Proto je třeba vše hodnotit na základě velikosti celkových 

nákladů. 

2. Vztahy mezi skladováním a přepravou – v rámci přepravních nákladů lze dosáhnout 

úspor díky zásobování v malých objednávkách, které se mohou shromažďovat 

v konsolidačním skladu blízko zdroje dodávek.  

3. Vztahy mezi skladováním a poskytováním služeb zákazníků – aby podnik dosahoval 

požadované úrovně služeb, které poskytuje zákazníkům, je nutné vybudovat lokální 

odbytové sklady, za pomocí kterých lze minimalizovat náklady při splnění určitých 

norem zákaznického servisu. 

4. Vztah mezi skladováním a logistikou – některé podniky využívají sklad k tomu, aby 

dosáhly nejnižších celkových logistických nákladů. Aby zlepšily svou situaci, musí 

zvážit veškeré náklady, které se skladováním souvisí. Existují faktory, které 

skladování významně ovlivňují, například: 

 charakter výrobků, 

 ekonomické podmínky, 

 konkurence, 

 sezónnost poptávky, 

 zvolený výrobní proces, 

 odvětví, 

 dostupnost kapitálu. (6) 

 

2.3  Stanovení velikosti a počtu skladů 

 

Velikost a počet skladů jsou otázkami, které management společnosti mimo jiné také musí 

řešit. Jedná se o rozhodnutí, které je navzájem propojené a mezi kterým panuje nepřímá 

úměra. S rostoucím počtem skladů se totiž snižuje průměrná velikost skladu a naopak. (4) 

 

Velikost skladu 

Důležitým krokem na začátku rozhodnutí o velikosti skladu je stanovení velikosti skladové 

plochy či objemu celého skladového prostoru. Avšak na velikost skladu působí řada faktoru: 
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- velikost a počet skladovaných produktů, 

- úroveň servisu poskytovaného zákazníkům,  

- použitý systém manipulace s materiálem, 

- pohyby zboží ve skladu, 

- doba výroby produktu, 

- jak velký je trh, 

- vlastnosti vyráběných produktů. 

 

S růstem poptávky se zvyšují i požadavky na velikost skladu kvůli uskladnění rostoucího 

objemu zásob. Podobná situace nastává v případě, když podnik dodává větší počet produktů 

s různorodými vlastnostmi. Obecně platí, že se požadavky na velikost skladu zvyšují 

s rostoucími rozměry výrobků, s vysokou celkovou dobou výroby apod. 

 

Velikost skladu dále souvisí s typem využívaného manipulačních zařízení. V některých 

situacích se vyplatí vedení podniku investovat do dražších a tedy kvalitnějších manipulačních 

zařízení, se kterými se bude lépe manipulovat a se kterými se pracovníci dostanou i do těžších 

míst ve skladu. Rozhodnutí o druhu manipulačního zařízení však vedení podniku musí provést 

až po zhodnocení celkových nákladu a zároveň přínosů, které to ve finálním provedení pro 

podnik bude mít. (6) 

 

Počet skladů 

Stejně jako u velikosti skladu jsou i u stanovení počtu skladů důležité faktory, které toto 

rozhodnutí ovlivňují. Jedná se o: 

 náklady na zásoby – zvyšují se s počtem skladů, 

 náklady na skladování – s počtem skladů se také zvyšují, 

 přepravní náklady – čím míň skladů podnik má, tím jsou nižší náklady na vstupní 

dopravu. Když má podnik skladů mnoho, zvyšují se náklady na vstupní a výstupní 

dopravu a ještě musí podnik počítat i s náklady za přesun výrobků do skladů. 

 náklady spojené se ztrátou prodejních příležitostí – Ztráta prodejní příležitosti může 

mít pro podnik mnohem horší následky, než ostatní náklady, ať jsou jakkoliv vysoké. 

(6) 
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Skladování a časté chyby 

V oblasti skladování se vyskytují chyby, kterých se podnik často dopouští. Může jít například 

o tyto problémy: 

 nedostatečné využití skladových ploch a prostor, 

 vysoké náklady na výpadky a údržbu starých zařízení, 

 staré způsoby přijmu a expedice zboží, 

 přemíra či nadbytečná manipulace. 

Pro dosažení ideálního využití skladu je významné dosažení optima v manipulačním systému. 

(6) 

 

2.3.1 Funkce skladu 

V oblasti řízení toků se podnik může setkat s odchylkami, které v rámci provozu mohou 

nastat. Proto je úkolem skladování jisté sladění těchto rozdílných toků takovým způsobem, 

aby bylo vše synchronizované a optimální. 

Hlavními funkcemi skladování jsou: 

 spekulační funkce – nastávají s očekáváním cenového zvýšení, 

 kompletační funkce – v případě, kdy získaný materiál neodpovídá technickým 

požadavkům na výrobu, 

 zabezpečovací funkce – souvisí s nepředvídatelností rizik ve výrobním procesu, 

 vyrovnávací funkce – v případě odchylek v kvantitě materiálu, 

 zušlechťovací funkce – nastává, když je třeba určitý druh materiálu nebo polotovarů 

nechat v rámci výrobního procesu „odpočinou“ (jedná se o sušení, kvašení, zrání, aj.) 

(6) 

 

 

Členění skladů a kritéria rozdělení 

Mezi základní členění skladů patří vstupní sklady, mezisklady a sklady odbytové. 

Vstupní sklady jsou ideální pro sdružování vstupního materiálu. Mezisklady se využívají 

k předzásobení mezi stupni výrobního procesu a sklady odbytové jsou určené k časovému 

vyrovnání mezi výrobou a odbytem. 

 

Sklady se dále rozlišují podle druhů různých kritérií. Jedná se o skladování například: 
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- podle technologie – skladování v regálech, visuté skladování nebo volné stohování 

- podle kompletace – skladování materiálu nebo skladování orientované na spotřebu 

- podle správy skladu – sklady cizí nebo vlastní 

- podle stanoviště – sklady vnitřní či vnější 

- podle stupně centralizace – sklady centralizované a decentralizované (3) 

 

2.3.2 Umístění skladu 

 

Rozhodnutí a místo, kde bude sklad umístěn, patří k důležitým rozhodnutím managementu. 

Toto rozhodnutí může být doprovázeno výrobními místy, umístěním prodejen nebo 

skladovací strategií, jelikož metoda JIT potřebuje malé zásoby surovin přímo v místě výroby, 

suroviny jsou totiž okamžitě přijímány a výrobní zařízení může pracovat v neustálém 

provozu. (4) 

 

Důvody k přemístění skladu 

- nákladové úspory – úspora nákladů souvisejících s přepravou 

- finanční úspory – použití vládních dotací 

- rozrůstání podniku – rušení některých útvarů, umístění odlehlých poboček na jedno 

určité místo 

- vypršení lhůty nájemní smlouvy 

- zlepšení a usnadňování provozu 

- lepší image podniku – souvisí s výběrem ideálnějšího místa pro podnikání (v rámci 

infrastruktury, segmentu trhu apod.) 

- zlepšování komunikace a výkonu – použití inovací, moderních technologií do nové 

nebo zrekonstruované budovy 

 

Poté, co nastane přesun skladu, je důležité brát v úvahu: 

- jaký to bude mít dopad na pracovní sílu – zda bude muset nahrazovat současný, 

personál novým, zda bude propouštět a nahradí tak personál stroji, 

- ubytování pro případné zaměstnance, 

- daňové zvýhodnění – nákup nového majetku, 

- sociální, kulturní, dopravní charakter města, 
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- místní zákony – některé nepovolují výškové stavby, 

- jaké jsou místní orgány státní správy, 

- reagování odběratelů – mohou mít obavy z narušení jejich služeb. (2) 

 

2.3.3 Techniky skladování 

 

Zlepšování dodavatelských služeb pomáhá zvýšit koncentraci skladování. Celkové zásoby je 

možné snížit například spojením zásob z ostatních skladů s podobným sortimentem. 

Centralizace skladů vede k snížení zásob, režijních nákladů díky omezení vedoucích 

pracovníků a celkově tedy k úspoře kapitálových nákladů. 

V oblasti technik skladování lze dojít k automatizaci skladu, která musí respektovat trendy 

vyššího průtoku, bezpečnost i s ochranou proti poškození a krádeži produktů aj. V rámci 

automatizace a využití metody Just in time by se měl výrobní sklad změnit na zásobník 

s malou zásobou.  

Dříve byl sklad považován za vyrovnávací zásobník, kde pro vysoké zásoby a malý průtok 

bylo ideální využít výškové regálové sklady. Postupem času se však ve výrobě vyžadují 

krátkodobé a rychlé vyrovnávací zásobníky usnadňující změny pořadí zakázek, které čekají 

na zpracování. (6) 

 

Zvýšení průtoku skladování 

Pro krátkodobé ukládání se mohou využít tzv. karuselové sklady, které jsou výjimečné 

nezávislým pohybem otočných regálových podlaží. Dále se dá průtok zvýšit věžovým 

skladem. Nevýhoda těchto variant však je, že vysoký průtok je umožněn jen při skladování 

velmi malých zásob, takže mohou být využity spíše jako takové doplňky k jiným skladovacím 

technikám, třeba k výškovému regálovému skladu. 

Pokud je ve skladu potřebný přímý přístup ke každé skladové jednotce zvlášť, je možné 

dosáhnout zvýšení výkonu za pomocí skladových obslužných vozíků. Jedná se o takové 

vozíky, které k uskladňování a vyskladňování v jednom podlaží regálu realizují vertikální 

pohyb zakladačem nebo pomocí výtahů, což ovšem s rostoucím výkonem může být složitější. 

(2) 
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2.4  Optimalizace skladování 

 

Pro dosažení optimalizace skladování je jedním z důležitých bodů stanovení správné 

skladovací strategie. Dalšími body je například volba ukládacích míst a položek při 

vyskladňování. 

 

Podnik může k dosažení optimalizace skladování použít několik metod: 

1. Metoda pevného ukládání – pevné ukládání znamená, že se každé skladové položce 

přidělují ukládací místa, která jsou určená výhradně pro danou skladovou položku. 

Výhodou je rychlé vyhledávání, nevýhodou je neefektivita při využívání skladové 

kapacity. 

2. Metoda skladových zón – metoda řeší klasifikaci položek dle průměrné četnosti 

odběru a tvorby zón. Položky jsou uskladněny do předem určené skladové zóny tak, že 

položky s nízkou četností odběru jsou uskladněny do zóny s dlouhými manipulačními 

časy, a položky s vysokou četností odběru zase do zóny v blízkosti předávacího bodu.  

3. Metoda záměnného ukládání – řeší se problém se záměnným ukládáním. Položky lze 

uskladnit do jakéhokoliv místa, za respektování pravidel, jako je hmotnost, určitá 

velikost apod. Zásoba se nedoplňuje současně, pro dosažení maximální celkové 

zásoby ve skladu postačí menší kapacita, než jak tomu je u metody pevného ukládání. 

Menší sklad snižuje průměrnou délku pohybů mezi ukládacím a předávacím bodem. 

4. Metoda dynamické zóny – řeší problém s dynamickým rozvrhováním zón. Položky 

krátkodobě nebo střednědobě mohou vyhovovat klasifikačním kritériím pro jiné zóny. 

Mimo to existují nové a zrušené položky. Dynamickou klasifikací nebo dynamickým 

rozvrhováním zón se sníží průměrná délka pohybů položek. Nevýhodou však je 

chování jednotlivých položek, které se může odlišit od průměru. Stane se tak, že první 

položky budou požadovány dříve než poslední z předchozí zóny. V tomto případě by 

pak bylo výhodnější položky uskladňovat do předchozí zóny, jelikož jejich doba 

pobytu ve skladu bude menší a díky tomu může být ukládací místo využito v určitém 

období vícekrát. 

5. Metoda přípravného vyskladňování – tato metoda řeší nevýhodu metody dynamické 

zóny. Manipulační prostoje zařízení se využívají k přípravě vyskladňovacích operací, 

které přijdou na řadu – požadované položky se do blízkosti předávacího bodu 

přeskladní a pak mohou být provedeny rychle díky krátké dráze. Nevýhodou je ovšem 
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předpoklad existence prostojů pro manipulační zařízení. Přídavným přeskladněním se 

zvyšuje pracnost manipulace, ovšem nadto se můžou optimalizovat ty příkazy, které 

brzy přijdou na řadu. 

6. Metoda předvídajícího uskladňování – metoda vznikla řešením nevýhody metody 

přípravného vyskladňování. Pro položku se při uskladnění určí očekávaný okamžik 

vyskladnění, avšak musí být na paměti již uskladněné položky. Této položce se pak 

přidělí nejlepší z volných uskladňovacích míst, jestli během doby jejího pobytu dané 

odhadem, se neočekává uskladnění jiné položky, která bude vyskladněna dříve. 

V tomto případě by se jinak vzalo v úvahu další nejlepší místo. Cílem je tedy 

minimalizace počtu skladových operací pro nejvýhodnější ukládací místo (čím kratší 

doba pobytu, tím lepší místo). (6) 

 

2.4.1 Možnosti přepravních prostředků vhodných ke skladování 

Existuje několik přepravních prostředků, které jsou ideálním způsobem pro skladování nebo 

přepravu: 

 bedny či přepravky, 

 přepravníky, 

 palety, 

 rolltejnery nebo kontejnery, 

 výměnné nástavby. 

 

Bedny jsou skvělým prostředkem právě pro skladování materiálu nebo pro manipulaci mezi 

výrobními operacemi. Používají se buď univerzální ukládací bedny, nebo speciální bedny, 

vyrobené z oceli, hliníku či plastu.  

Přepravky mohou také sloužit k ukládání, ale většinou se používají k rozvoru materiálu. 

Stejně jako bedny jsou buď univerzální, nebo speciální podle vlastnostech uskladněného 

materiálu. 

Bedny i přepravky se vyrábějí v různých druzích, například rovně, zkoseně nebo existují 

vkládací a zásuvkové. 

 

Palety se také využívají ke skladování a přepravě. Jsou také ideálním způsobem 

k vidlicovému manipulování, kdy za pomocí nízkozdvižných a vysokozdvižných vozíků nebo 
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regálových zakladačů je materiál přepravován. Skladován pak může být buď do regálů anebo 

je možné jej stohovat. 

Palety se vyrábí jako prosté (klasická dřevěná plošinka), sloupkové, obradové, skříňové a 

speciální. 

Nejčastěji se využívá tzv. evropská paleta o rozměrech 800 x 1 200 mm. 

 

Rolltejnery jsou přepravními prostředky se čtyřkolovým podvozkem. Využívají se tam, kde 

nelze použít palety. Většinou jsou používány v distribuci kusových zásilek. Mohou být 

mřížkové, drátěné, plnostěnné nebo speciálně provedené. 

Jejich rozměr je 600 x 800 mm s výškou kolem 1 500 mm a nosností 300 až 500 kg.  

 

Přepravníky jsou určené pro kapalný, kašovitý a sypký materiál. 

 

Kontejnery jsou trvalé povahy s dostatečnou pevností, určené k opakovanému užívání a 

konstruované způsobem ulehčující přepravu jedním nebo více druhy dopravy tak, aby je bylo 

možné lehce naplnit a vyprázdnit. 

Výhodou kontejnerů je např. časové zkrácení ložných operací, odstranění těžké lidské práce, 

úspora pracovních sil, úspora na obalech, zjednodušení práce, manipulace, ochrana před 

poškozením apod. 

 

Výměnné nástavby jsou využívány k přepravě silničními nákladními vozidly. Tvoří zcela 

nebo z části uzavřený prostor, podobně jako kontejnery. (2) 

 

Prostředky a zařízení pro skladování (stohování) 

Mezi další prostředky umožňující jednodušší ukládání zásob patří například stohovací jeřáb, 

regálové zakladače a vysokozdvižné vozíky: 

 

Stohovací jeřáby jsou skvělým prostředkem pro manipulaci s palety nebo s jednotlivými kusy 

dlouhého materiálu při ukládání do středních výšek. Stohovací jeřáb se ovládá tlačítkem ze 

země do výšky 5 000 mm nebo z pojíždějící kabiny nad 5 000 mm. Maximální výška však 

může dosáhnout 12 000 mm. 
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Regálové zakladače umožňující skladování do největších výšek a to do 40 m. Jsou přesné a 

bezpečné při vysoké provozní rychlosti a velmi úzkých regálových uličkách.  

 

Vysokozdvižné vozíky se využívají převážně pro paletizaci a kontejnerizaci. Jejich motor je 

buď elektrický, anebo spalovací. Pro manipulaci s paletami se používají zejména 

vysokozdvižné vozíky: 

 motorové, 

 obkročné, 

 podepřené, 

 čelní (se zvedacím naklápěcím zařízením), 

 speciální:  

o s křížovým pojezdem, 

o s otočnými výsuvnými vidlicemi, 

o s posuvným zvedacím zařízením, 

o automatické. (4) 

 

Manipulace, obaly a jakost ve skladování 

Smyslem jakosti ve skladování je udržení jakosti výrobků a tím udržet úroveň spokojenosti 

zákazníků při plnění jejich požadavků. Aby se tato úroveň spokojenosti zákazníků nadále 

udržovala, je třeba v oblasti skladování počítat i se správnou manipulací a s balením výrobků. 

Stanovení skladovacích podmínek je ideálním začátkem, protože se jimi celý proces řídí. 

Samozřejmě s ohledem na vlastnosti skladovaného a manipulovaného produktu je dobré 

zvolit takové skladovací a manipulační zařízení, díky kterým nedojde k jakémukoliv 

poškození nebo znehodnocení. Některé produkty je také dobré chránit před rozbitím, 

poškrábáním, mrazem nebo deštěm a dalšími přírodními vlivy. Řada materiálů má stejně jako 

některé potraviny stanovenou dobu, po kterou můžou být skladovány. 

 

Na obaly jsou kladeny požadavky, které souvisí s dodáním výrobku zákazníkovi. Zákazníkovi 

by měl dojít produkt, který bude nepoškozen. Aby k poškození nedošlo, je třeba volit takový 

obal, který bude produkt chránit po dobu skladování, manipulace a i po dobu dodání. Na 

základě vlastností dodávaného produktu je pak významným krokem volit takový dopravní 

prostředek, který umožní nejlepší formu uložení výrobku a který je schopen produkt doručit 

v potřebném čase. 
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Obvyklými chybami během procesu skladování, manipulace a balení lze zmínit špatným 

skladovým podmínkám, jako je zatékání do skladu (vlhkostí se poškozuje skladovaný 

předmět), nedostatek pozornosti při nakládce, překládce, dopravě i v manipulaci a balení, což 

má také za následek poškození uskladněných předmětů a v neposlední řadě také nedodržení 

skladovacích zásad, například při výdeji (vede k dlouhodobému uskladnění a následně pak ke 

snížení jakosti nebo k poškození skladovacích předmětů). (8) 

 

2.4.2 Metody rozmístění zásob ve skladu 

Poté co materiál či výrobek bývá přemísťován do skladu, je třeba zvolit místo jeho 

uskladnění. Z velké části záleží, zda je ve skladu používá systém pevného nebo nahodilého 

rozmístění. Pevné rozmístění představuje přidělení známého a pevného místa skupině 

materiálu nebo výrobků, nahodilé, vychází už z pojmu, je vybíráno nahodilým způsobem. 

Systém pevného rozmístění se ideálně používá ve skladu, kde jsou skladové předměty 

vyjímány z velkoobjemových boxů a následně jsou umístěny do regálů, aby se pracovníkům 

vychystávání usnadnil sběr. Také může být použito u skladování velkého objemu zásob.  

Systém nahodilého rozmístění je určen předdefinovanými algoritmy a kontrolován systémem 

řízení zásob (WMS). Dochází k lepšímu využití skladovacích prostor, ovšem algoritmus při 

tom musí být nastaven bezchybně a je třeba mít propracované vstupní informace. (2) 

 

Metoda FIFO 

Metoda FIFO (First In First Out, v překladu První dovnitř, První ven), je jednoduchá metoda 

řízení, organizování nebo manipulování se zásoby, daty apod. Požadavky, zásoby či data jsou 

obsluhovány v takovém pořadí, v jakém do systému vstoupily. 

Její využití je především v oblasti logistiky, dopravy, ve skladování nebo ve výrobní 

logistice.
2
 

 

  

                                                 
2
 V podniku DEZA, a.s. v rámci skladování je tato metoda používaná převážně kvůli stárnutí 

Naftalenu. Naftalen totiž stářím působí „mastným“ dojmem, což může ovlivnit zákazníkovo 

rozhodnutí, zda si tento produkt bude pořizovat i nadále. 
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Další související metody 

FEFO (First Expired First Out) – materiálové požadavky se obsluhují v pořadí od položek 

s dřívějším datem spotřeby a to bez ohledu na termín vstupu nebo pořízení. Její využití je 

podobně jako metoda FIFO využívána v logistice, dopravě, ve skladování, v řízení zásob nebo 

ve výrobní logistice 

HIFO (Highest In First Out) – zde jsou materiálové požadavky obsluhovány v pořadí od 

nejdražších položek bez ohledu na termín vstupu nebo pořízení. Tato metoda je využitelná 

v oblastech podobných využití metody FIFO a FEFO a dále také v účetnictví. 

LIFO (Last In First Out) – tato metoda je opakem metody FIFO. Požadavky, data nebo 

zásoby, které přišly jako poslední, jsou obsluhovány jako první. Metoda LIFO je též 

přezdívána jako zásobník. Využití v praxi je stejné, jako u metody FIFO.  

 

 

2.5  Skladování nebezpečných chemických látek 

 

V oblasti skladování nebezpečných chemických látek je důležité, zda se jedná o skladování ve 

výrobních areálech nebo v nevýrobních areálech. Ve výrobních areálech totiž nedochází 

k takovým problém jako při skladování v nevýrobních areálech, jako jsou přepravní sklady, 

sklady distribučních řetězců apod. Důvodem je, že ve výrobních areálech jsou zaměstnávání 

odborníci, chemici, kteří se řídí dle svých zásad, zkušeností, dovedností a znalostí v oblasti 

chemie a souvisejících právních norem vědí, jak správné nakládat a skladovat chemické látky, 

které svými technickými vlastnostmi odpovídají nebezpečným látkám. 

 

V nevýrobních skladových areálech právě kvůli absenci odborníků dochází k určitým 

problémům. Například dochází ke skladování potravin a ostatní chemie hned vedle sebe. 

Jedná se nebezpečné chemické látky, jako jsou třeba čistící prostředky a ty právě bývají 

nezřídka klasifikovány jako dráždivé, vysoce hořlavé nebo nebezpečné pro životní prostředí. 

Tyto nebezpečné chemické látky jsou skladovány pár metrů od nápojů, dětské výživy apod. 

Málo který zaměstnanec ovšem ví, že tyto látky musejí být skladovány odděleně. (1) 
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Skladování nebezpečných látek v legislativě 

Problematikou skladování nebezpečných chemických látek se zabývá několik právních 

norem, které toto plnění legislativních povinností upravují: 

 

1. Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů – tento zákon 

upravuje výstavby skladu pro skladování nebezpečných chemických látek a směsí, 

která musí být zahrnuta již v územně plánovací dokumentaci, 

2. Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů – zákon stanovuje 

povinnost zpracovat hodnocení rizik ekologické újmy v případě látek tzv. závadných 

vodám, 

3. Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií, ve znění pozdějších předpisů – 

zde se hodnotí objekt skladování, posuzují se možná rizika, 

4. Nařízení (ES) 1272/2008 – upravuje nebezpečnost daných chemikálií pro životní 

prostředí, 

5. Zákon č. 350/2011 Sb., Chemický zákon – upravující proškolení zaměstnanců o 

bezpečném zacházení s nebezpečnou chemickou látkou, 

6. Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. 

 

Sklad musí být zkolaudován v souladu s právními předpisy. V první řadě je však nutné určit, 

o jakou nebezpečnou vlastnost chemické látky či směsi se jedná. Pokud je známá vlastnost, je 

nutno znát i skladovací množství a v návaznosti na vlastnosti a množství posoudit požárně 

bezpečnostní řešení skladu. 

 

Pokud se jedná o sklad chemických hořlavých látek, je další povinností zpracovat tzv. 

Bezpečnostní program, ve kterém je upravena prevence proti závažným haváriím. 

 

 

Požadavky na skladování nebezpečných chemických látek 

Významným požadavkem, ve skladování nebezpečných látek, který musí být dodržen, je 

zabránění vniknutí těchto látek do kanalizace nebo okolního prostředí:  
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- například nádoby obsahující nebezpečné chemické látky a směsi, u nichž může dojít 

vlivem účinků statické elektřiny k narušení stability jejich obsahu, musí být 

uzemněny, 

- pracoviště musí být opatřeno dostatečným množstvím izolačních prostředků, 

- skladování hořlavých a požárně nebezpečných chemických látek je nutné skladovat 

odděleně, 

- skladování chemických látek a dalších surovin, které na sebe nebezpečně nereagují, je 

možné skladovat vedle sebe, 

- všechny skladované nebezpečné chemické látky musí mít přiřazeny bezpečnostní listy, 

- ve skladu je nutné dodržovat návody a technické podmínky výrobce nebo dovozce, 

které se vztahují ke skladování. (1) 

 

 

Požadavky na vybavení skladu 

Sklady musí svým provedením, vybavením a uspořádáním odpovídat druhu skladovaného 

materiálu: 

 

- sklad musí být vybaven vhodnými prostředky pro první pomoc a pro očistu osob, 

- sklad musí mít skvělé izolační prostory, 

- sklad je nutno vybavit účinným větráním, 

- ve skladu musí být zajištěno správné protipožární a bezpečnostní zařízení, včetně 

protipožární signalizace, která znemožní rozšíření ohně do dalších prostor podniku a 

okolí. 

 

Významnou součástí skladování nebezpečných chemických látek je však uvědomění si, že i 

kdyby byl sklad ideálně vybaven a měl veškerá protipožární a bezpečnostní opatření, je nutné 

mít dodržovat pokyny a doporučení ke skladování uvedené na obalech a bezpečnostních 

listech a také respektovat zvláštní podmínky skladování. Proto musí v tomto případě každý 

zaměstnavatel zajistit příslušné školení zaměstnanců, které dopomůže další eliminaci 

jakýchkoliv havárií. (1) 
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2.5.1 Skladové vychystávání a znaky vychystávacích operací 

 

Když už jsou objednávky přijaty, musí být výrobky vychystány. Jedná se o velmi důležitou 

skladovou činnost, objednávky odběratelů jsou totiž zpracovávány. Vychystávání je důležité i 

z hlediska nákladů, a proto je třeba zmínit znaky vychystávacích operací: 

- doba přesunu – doba přesunu může významným způsobem ovlivnit vychystávání, 

například pokud by pracovník vychystávání měl z důvodu přesunu ujít za směnu 

12 000 stop, což je v přepočtu 2 míle a nebyl by v dobré fyzické kondici, může dojít 

k prodloužení času celkového vychystávání a k následným prostojům v rámci celého 

provozu 

- plánování – délka vychystávání by měla být naplánovaná optimálním způsobem, aby 

nedocházelo k chaosu, jaký s vozíky může nastat v obchodech 

- úroveň služeb – v tomto bodě je důležité nalézt rovnováhu mezi náklady za 

poskytnutou službou a rychlostí, rychlostí odpovědi a vlastnostmi objednávky 

- přesnost – odběratelé si stěžují převážně kvůli přesnosti, jelikož dostávají jiný 

produkt, než byl jejich záměr a požadavek. Z tohoto důvodu je na třeba na přesnosti 

dbát a dodržovat ji. (2) 

 

Metody manuálního vychystávání 

Tyto metody pomohou přispět k dosažení vyšší přesnosti nebo k lepšímu uspokojení 

zákazníků. 

1. Vychystávání objednávek – vychystávající pracovník se ke zboží ve skladu dopravuje. 

Ať už je sklad s úzkými nebo s širokými uličkami, vždy je na místě mít k tomu 

odpovídající manipulační zařízení.  

2. Dávkové vychystávání – využívá se v místech, kde jsou velké objednávky 

rozdělovány do menších objednávek, se kterými se jednodušeji pracuje. Vychystávací 

pracovníci mohou všechny objednávky vychystat najednou s použitím ručního 

paletového vozíku. 

3. Zónové vychystávání – tato metoda se využívá v případě, kdy je prostor 

k vychystávání rozdělen na zóny. Každý vychystávající pracovník má svou zónu a 

v momentě, kdy ve své zóně vychystá objednávku, předává ji do další zóny, kde už 

třeba dochází ke kompletaci apod. 
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4. Vlnové vychystávání – využívá se v místě, kde jsou zóny vychystávány ve stejnou 

dobu najednou a položky jsou později roztříděny do jednotlivých objednávek. 

 

Tyto zmíněné metody se navzájem nevylučují, mohou se v některých případech kombinovat. 

(2) 

 

Metody automatizovaného vychystávání 

Metody automatizovaného vychystávání se zabývají použitím mechaniky, která je ve skladu 

pevně umístěna. Jedná se o například toto vybavení: 

- robotika – používání ramen robota na montážní lince 

- dopravník – třídič – nejdříve se předběžně založí výrobky do polic, poté vychystávací 

pracovník prochází mezi policemi a umisťuje objednávky na dopravní pás. Dopravní 

pás výrobky vede do třídiče a v něm jsou objednávky rozdělovány na objednávky 

pomocí skluzových žlabů. 

- karusely – předběžné založení výrobků s velkým počtem malých položek se stejnou 

velikostí a pomalejším obratem do polic a uložení do vertikálních karuselů.  

- automatické třídění – velké objemy výrobku jsou naloženy na třídič, který je rozdělí 

na jednotlivé objednávky. Ty pak sjíždí po skluzových žlabech a loží se do 

ochranných klecí. 

 

Tyto metody automatizovaného vychystávání, zejména dopravníky a třídění, jsou známé 

v západních zemích díky technologickému vylepšení a nižším nákladům. (2) 

 

 

2.6  Rozvrhování činností ve skladu 

 

Provozní management by měl svou pozornost zaměřit na rozvrhování činností zejména kvůli 

souvislosti s podnikovou strategií, protože rozhodování v této oblasti ovlivňuje výkon a 

efektivitu podnikání. Provozní manažer se musí rozhodnout jaký přístup a jakou strategii bude 

aplikovat v rámci rozvrhování činností, řešení problémů, které vyplývá z provozních cílů, a 

také se musí rozhodnout, jakou nejvhodnější metodu použije na implementaci strategie. Pro 

začátek je však na místě zabývat se povahou problémů a až poté rozhodovacími metodami. 



28 

 

V rozvrhování činností je podstatné časování událostí v rámci systému; příchody vstupů do 

systému a odchody výstupů ze systému. Povaha rozvrhovacího problému tedy může být 

ovlivněna současným stavem a rozmístěním zásob nebo také vztahem zákazníka a systému.  

 

Jak již bylo zmíněno, rozvrhování činností se týká času, ve kterém mají být činnosti 

prováděny. Stanovení času tak ovlivní způsob, jakým materiál, suroviny, hotové výrobky, 

protékají logistickým řetězcem. Zde existuje problém s plánováním těchto časů, které musí 

být určeny v závislosti na ostatních požadavcích. Pro uspokojení zákazníkových potřeb je 

nezbytné, aby byly tyto potřeby vykonávány v takovém čase, aby mohly být uspokojeny. 

Spotřebitel má v těchto případech přímý vliv na časování činností, takže rozvrhování činností 

je tady možné považovat za externí zákazníkovy požadavky. 

Pokud existuje stavy, kdy jsou položky vyráběny na sklad a neexistuje žádný přímý vliv 

konkrétního zákazníka a interní rozvrh činností, dále je zákazník uspokojen ze skladu a 

skladovací zásobu je třeba stále doplňovat, může být rozvrhování činností interně orientované 

a v takovém případě je možno více volnosti v rozvrhování činností. Rozvrhy tedy mohou být 

snadněji sestavovány za účelem maximalizace zdrojů.  

Povaha rozvrhovacích problémů může být takto definována orientací rozvrhování. (7) 

 

Interně orientovaná strategie rozvrhování 

V této strategii jsou činnosti v provozu rozvrhovány bez vztahu ke konkrétnímu časovému 

požadavku zákazníka. Tam, kde se mezi zákazníkem a činností vyskytují zásoby, existuje 

možnost rozvrhovat činnosti tak, aby bylo zajištěno efektivity, jinými slovy, aby bylo 

zajištěno vysokého využití zdrojů, úsporného nakládaní apod. 

Interně orientovaná strategie se dá použít ve všech situacích, které mohou nastat, ovšem 

v některých případech může aplikace strategie vést k negativním důsledkům v podobě 

neatraktivity a to opět ve vztahu k zákazníkovi. Systémové struktury, které mají zásoby mezi 

funkcí a zákazníkem, umožňují aplikaci strategie bez neatraktivity. 

Jak již bylo zmíněno, dá se interně orientovaná strategie rozvrhování použít ve všech 

situacích, ale v určitých případech se management rozhodne použít jiné systémové struktury a 

to v situacích, kdy nedochází k žádným nárazům mez poptávkou a funkcí. Zde se může zdát, 

že přijetí interní strategie povede k relativně nižší úrovni služby zákazníkovi ve vztahu 

k časování. Pokud je služba zákazníkovi ve vztahu k načasování nedůležitá, je vhodné použít 

spíše externě orientovanou strategii rozvrhování.  
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Pro výběr vhodné strategie vedoucí ke správnému rozvrhování činností je důležitá rovnováha 

využití zdrojů ke službě zákazníkovi. (7) 

 

Externě orientovaná strategie rozvrhování 

Mezi metody externě orientované strategie rozvrhování patří mimo jiné známá metoda Just in 

Time (JIT), jejíž počátky byly vyvinuty společností Toyota v Japonsku. Velkou výhodou této 

metody je, že se jedná o obecný přístup, který může být implementován na různé typy 

provozních systémů. 

Princip této metody spočívá v dostupnosti materiálu a položek, vyžadovaných procesem, 

v čase. To znamená, že jsou dodány v okamžiku, kdy jsou požadovány, ne dříve, ne později. 

Zásoby čekající na zpracování, jsou v provozu minimální. V JIT se nenajdou bezpečnostní 

opatření pro zabránění existence nejistot, ke kterým může dojít v případě nejisté poptávky, 

nejistota ve vztahu k míře zmetkovosti a ztrát apod. 

Hlavním znakem JIT je tedy tvorba nulových nebo nízkých zásob systému.  

 

V podniku Deza, a.s. je uplatňována interně orientovaná strategie rozvrhování. Ačkoliv by 

v některých případech dodání materiálu a položek potřebných pro chod provozního systému 

stála strategie externě orientovaná, konkrétně metoda JIT za zmínku, v situaci na útvaru 

Naftalenka není JIT možná převážně z důvodu potřeby stálé hladiny zásob, pro uspokojování 

požadavků nejen zákazníků, ale také ostatních útvarů, které se v areálu Deza, a.s. nachází. 

V jistém slova smyslu se může jednat o „nevyužitou příležitost“, protože metoda JIT směřuje 

k odhalování problémů v oblasti snížení požadavků na prostory, snížení objemu vázaného 

kapitálu nebo snížení nakládání se zásobami, a to již u zdroje. (7) 

 

 

Vztah závislé a nezávislé poptávky na rozvrhování činností 

Při rozvrhování činností je nutností řešit vztah mezi poptávkou po výrobcích či službách 

podniku a potřebou vykonávat různé, probíhající činnosti v provozu. 

Když poptávku známe, je možné určit si veškeré činnosti, které musí být vykonány. Jedná se 

o závislý vztah známé poptávky a tedy tím pádem požadovaných činností v systému, které 

jsou známé také. Rozvrhování činností závislých na poptávce je svým způsobem jednodušší a 

bez nejistoty či neurčitosti lze uspokojit požadavky zákazníka v určitém čase. Rozvrhování je 

třeba stanovit s co nejvyšší maximalizací využití zdrojů. 
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V případě nezávislé poptávky není možné určit činnosti, které mají být v určitém čase 

v systému provedeny. Tento případ nastává například při existenci velké nejistoty 

v objednávkách zákazníků nebo v situaci není-li jasný vztah mezi povahou produktu 

požadovanou zákazníkem a povahou činností, které musí být provedeny s cílem uspokojení 

zákazníka.  

U činností nezávislých na poptávce dochází k většímu počtu nejasností, protože častěji 

dochází k odhadu objemu činností, které budou vyžadovány k uspokojení dosud neznámé 

poptávky. Činnosti je tedy nutné rozvrhnout tak, aby byl finální produkt společně s přepravou 

dostupný právě tehdy, když spotřebitel potřebuje. (7) 

 

2.6.1 Problémy v rozvrhování činností 

S rozvrhováním činností jsou spojeny i problémy, které v případě činností nezávislých či 

závislých na poptávce, mohou nastat. 

Strategie interně orientovaná s činnostmi nezávislými na poptávce se setkává s problémem 

nemožnosti určení aktuálních požadavků. Povaha poptávky a činnosti, které mají být 

vykonány, je možné získat přímou předpovědí požadavků na činnosti. Problém rozvrhování se 

proto setkává s časováním odhadovaných požadavků na činnosti za účelem uspokojení potřeb 

zákazníků za období a také uspokojení potřeb související s určitým požadavkem na kapacitu. 

 

V situaci strategie interně orientované s činnostmi závislými na poptávce, kde jsou činnosti, 

které mají být vykonány během určitého časového období, známy s jistou určitostí. Nejedná 

se o odhadování. Tato situace může nastat tam, kde je nutné vyrábět zboží na základě 

specifických objednávek zákazníka, který své požadavky ovšem časově nespecifikoval.  

 

Externě orientovaná strategie rozvrhování činností s činnostmi závislými na poptávce je 

ideální technikou například Optimalizace technologie produkce
3
 nebo Síťová analýza a to 

zejména kvůli vztahu poptávky a vyžadovaných činností, které jsou známy včetně možnosti 

spočítání časů, ve kterých mají být činnosti vykonány. (7) 

 
                                                 
3
 Optimalizovaná technologie produkce (OPT) je systém využívající výpočetní techniku. Princip 

spočívá v rozvrhování toků v systémech pracujících v sériích, a které jsou závislé na poptávce, aby byl 

maximalizován výstup. OPT se zabývá úzkými místy mající podstatný vliv na průběh činností. 
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2.7  Řízení materiálového toku 

 

Logistika se mimo jiné zabývá i řízením materiálového toku, konkrétně například 

skladováním materiálu, manipulací apod. 

 

V rámci řízení materiálového toku musí provozní management z pohledu logistiky zajistit 

správné množství materiálu, ve správném sortimentu, distribuci sortimentu na správné místo a 

ve správném čase a také respektování optimálních nákladů při realizaci toku. 

Součástí řízení materiálového toku je i problematika řízení zásob. Pokud se materiálový tok 

bude řídit efektivně, může dojít k podstatným nákladovým přínosům v provozech a následně 

v celém logistickém řetězci.  

Manipulace a skladování vyžaduje komplexní analýzu z hlediska času, prostoru nebo 

z pohledu koordinace a integrace činností souvisejících s informačními toky. Principem řízení 

materiálového toku je tedy eliminace manipulace s materiálem s cílem minimalizovat 

náklady, zrychlit čas propustnosti, zajistit růst kapacity provozu a konečně zvyšovat úroveň 

služby zákazníkům. 

 

Řízení materiálového toku v provozních systémech, které jsou do logistického řetězce 

zapojeny, je možné rozlišit do určitých oblastí: 

 Řízení vstupů materiálů do provozu – do této oblasti patří vše od řízení toků surovin, 

součástek, hlavního či spotřebního materiálu, nedokončené výroby, dále řízení toků při 

realizace technologických nebo netechnologických operací, řízení toků při realizaci 

servisních a obchodních operací (náhradní díly aj.), řízení toků hotových výrobků a 

řízení stavu zásob, 

 Řízení zpracování odpadového materiálu – jedná se o likvidaci nebo recyklaci 

odpadového materiálu. 

 

Pro provoz podniku je řízení materiálu důležité vzhledem k tomu, že kapitál, který je do 

nákupu materiálu investovaný, může být investován i do jiných možností kapitálových 

prostředků, jako je investice do strojů, technologií apod. Kvůli potřebě rostoucí 

konkurenceschopnosti podniku, je třeba rozšiřovat sortiment a více uspokojovat potřeby a 

požadavky zákazníků. Rozšíření sortimentu ovšem vede ke zvýšení potřeby používaného 

materiálu. 
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Proto musí řízení materiálového toku vycházet z druhů materiálových potřeb, ke kterému 

může dojít za pomocí tří skupin metod: 

 

1. Metoda programově orientovaná – jedná se o výrobní program, ve kterém se využívají 

kusovníky a normy spotřeby, 

2. Metoda spotřebně orientovaná – jedná se o ideální metodu pro stanovení spotřeby 

materiálů časové řady. Vychází z předpokladu, že se spotřeba rovná spotřebě minulé. 

Lze použít matematicko-statistické metody, geometrický nebo klouzavý průměr, 

modus, medián aj., 

3. Metoda subjektivně orientovaná – tato metoda vychází ze zkušenosti, intuitivních 

odhadů. (2) 

 

Pokud se efektivně zabezpečí účinné řízení materiálu, dosáhne podnik ve svém výsledku 

velkého přínosu. Navíc efektivní řízení materiálového toku přímo ovlivňuje cíle v oblasti 

služeb zákazníkovi. Součástí řízení materiálu je řízení zásob (viz následující kapitola). (9) 

 

 

2.8 Řízení zásob 

 

Řízení zásob je možné definovat jako soubor činností zaměřených na prognózování, 

plánování, organizování, analyzování, řízení a kontrolu jednak jednotlivých skupin zásob, ale 

také celkových zásob (je třeba i komplexní pohled), a to za účelem dosažení podnikových cílů 

a minimálních nákladů. Oblast zásob totiž představuje největší možnosti či rezervy ve 

snižování nákladů v provozu a následně i v celém logistickém řetězci a podniku.  

Řízení zásob se zabývá všemi surovinami, součástkami, polotovary, hotovými výrobky aj., 

které prochází podnikem. Zásadní vliv na hospodaření provozu má však kvalita řízení zásob. 

Útvar logistiky a také management by měl mít přehled o stavu zásob, o možnostech udržování 

zásob, úrovni zákaznického servisu, o nákladech, o způsobu přepravy, výrobním programu 

apod. 

Cílem řízení zásob je udržování zásob na určité úrovni a v určité struktuře tak, aby byla 

zabezpečená soustavná a nepřerušovaná činnost logistického systému a také, aby byla 

zabezpečena plynulost a úplnost dodávek při optimalizaci nákladů. 
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Tento cíl řízení zásob je dosažen použitím různých systémů či metodických postupů, které 

představují řešení, za pomocí kterých lze určit optimální výši zásob, velikost nebo frekvenci 

dodávek.  

Podle Jaromíra Štůska z knihy Řízení provozu v logistických řetězcích, str. 83, vychází volba 

systému řízení zásob: 

- z charakteru potřeby, 

- z ekonomických podmínek, 

- z informačních zdrojů, 

- z účelu stanovení zásob v konkrétním provozu. 

 

Na samotnou volbu systému řízení zásob má pak zásadní vliv: 

- charakter poptávky po zásobách – zda je poptávka stejnoměrná či nárazová, 

- systém toků materiálu v provozním systému – princip tahu nebo tlaku. (2) 

 

Zásoby jsou významnou složkou i v rámci dodavatelských řetězců, protože správná zásobní 

optimalizace je významným prvkem ve zvyšování výkonnosti dodavatelských řetězců. 

K správnému řízení dodávek lze využít modelu optimální velikosti dodávky.
4
 (2) 

 

2.8.1 Zásobování skladu a kontrola stavu zásob 

Zásoby jsou z finančního hlediska pro podnik aktivem. Jsou schopny vytvářet tržby a příjmy a 

vážou kapitál. Pro podnik je nezbytné zásoby kontrolovat a neustále sledovat z důvodů, jako 

je: 

- určení nákladů 

- stanovení hodnoty vázané v kapitálu 

- zjištění ztrát 

- nalezení chyb a nesouladu 

 

Pokud zásoby nejsou přesné, může to mít pro podnik těžké dopady, které mohou vést až ke 

ztrátě zákazníka. Jiné dopady mohou být například: 

- vyčerpání zásob 

                                                 
4
 Model optimální velikosti objednávky vychází z doplňování zásob periodicky a při rovnoměrné 

poptávce a neměnné velikosti dodávky. Je nejjednodušším systémem řízení zásob díky rovnoměrnosti 

poptávky. 
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- vysoké objemy zásob 

- neuspokojování objednávek 

 

Nepřesnost může být způsobena mnoha způsoby. Už jenom chybné zadání dokáže ovlivnit 

celý výrobní proces. Jako další způsoby lze uvést nesoulady mezi doklady, ztráta dokladů, 

špatná evidence, špatné balení nebo identifikace, krádež, prodlevy v záznamech aj. 

Mnoha nepřesností se může podnik zbavit už jenom správným stanovením cílů, kladením 

vysokých nároků, neustálým sledováním, kontrolou nebo proškolením zaměstnanců. 

Zaměstnanci pak budou lépe chápat svůj úkol a nepřesnosti budou eliminovány. 

Zásoby mohou být sledovány periodicky pomocí ABC analýzy nebo pravidelně pomocí 

namátkové kontroly. 

 

Snižování zásob 

Zásoby v podniku je potřeba snižovat, protože vážou velkou část kapitálu, spotřebovávají 

finanční prostředky, prodlužují dobu výroby a zabírají místo. Navíc zásoby ve skladu mohou 

zastarávat, klesá jejich kvalita a nepřidávají žádnou hodnotu. Proto je důležité zásoby sledovat 

a snažit se o jejich optimalizaci. (9) 

 

 

2.9 Řízení kapacit 

 

K dalším důležitým oblastem rozhodování patří také plánování a řízení kapacit. Jedná se o 

strategickou oblast v realizaci funkce provozu. Stejně jako řízení zásob musí i řízení kapacit 

být koordinováno a optimalizováno s kapacitami všech provozů logistického řetězce.  

Základem je stanovení proporciálního vztahu mezi výrobním programem (poptávkou) a 

provozními zdroji (stroji, pracovní silou, zařízením).  

Řízení kapacit představuje řešení dvou navzájem provázaných oblastí: 

a) Plánování hlavního programu provozu 

b) Plánování kapacit provozních zdrojů (1) 
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Plánování hlavního programu provozu 

Plánování hlavního (výrobního) programu je klíčovým krokem v plánování kapacit. Smyslem 

plánování je stanovení množství, které tvoří základ provozních zakázek. Nabídka kapacity by 

pak těmto zakázkám měla odpovídat. 

 

Existují druhy kapacitního plánování poptávky: 

1. Agregovaný podnikový plán (program) pro všechny provozy podniku. Tento plán se 

vztahuje na hotové nebo klíčové produkty nebo skupiny produktů. V časovém 

horizontu se jedná o plán kapacit do 2 let. 

2. Hlavní program pro plánování kapacity provozu. Jedná se o rozpis agregovaného 

plánu na programy jednotlivých provozů. Časový horizont se zde pohybuje od 3 

měsíců do 1 roku. Vstupními daty jsou pro plánování termínové požadavky 

(objednávky) zákazníků nebo předpověď odbytu. V tomto kroku je nezbytné, aby bylo 

dosaženo hrubého kapacitního vyrovnání přizpůsobováním kapacity poptávce a 

přizpůsobováním poptávky kapacitě zdrojů. Výsledkem jsou výrobní a objednávkové 

příkazy. 

3. Detailní provozní plánování. Představuje detailní plánování velikosti dávky a zdrojů. 

Časový horizont je buď denní, nebo pro jednu směnu. Navíc plánovací rovina musí 

odpovídat organizačnímu typu provozu. 

4. Krátkodobé rozvrhování. Je zaměřeno na poslední kroky před uskutečněním 

jednotlivých pracovních postupů a je spojeno s řízením výroby. Poslední kroky 

obsahují zajištění připravenosti materiálů, strojů, pracovníků, manipulačních 

prostředků a opatření dodavatelské odvolávky. Časový horizont činí zpravidla málo 

dní. Plánovací perioda je měřena v hodinách či minutách. Cílem tohoto kroku je 

minimalizace nákladů a odchylek od terminu. 

 

Z podnikového programu vychází hlavní program provozu. Ten byl stanoven na základě 

předpovědi poptávky po zboží. Měl by obsahovat souhrn požadavků na kapacity provozu a 

musí být testován, jestli je proveditelný ve vztahu ke zdrojům. Pokud je kapacita nepřiměřená, 

je třeba program přepočítat, aby se program stal proveditelným.  

Z hlavního programu se pak zpracují podrobné provozní programy pro ostatní provozy a 

pracoviště v souladu s věcnou, časovou a prostorovou náplní.  Kapacita může být vyjádřena 
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v různých jednotkách, například počet pracovníků a strojů, normy času, technické parametry 

aj.  

Pro řízení a stanovení kapacit je důležité časování činností a stanovení velikosti výrobní 

dávky. Výrobní dávka poukazuje na množství jednoho druhu nebo série výrobků, které jsou 

vyráběny nepřetržitě a bez přerušení nebo změny v procesu výroby.  

Velikost dávky by měla být optimální. Optimální velikosti dávky je dosaženo v případě, když 

jsou celkové jednotkové náklady minimální. 

 

V rámci kapacitních propočtů je důležitá predikce poptávky budoucího období a rozhodnutí o 

velikosti poskytnutých zdrojů kapacity. Kapacita zdrojů může být změněna časem. 

Kapacitních propočtů může být využito třeba pro kvantifikaci zdrojů provozního systému 

nebo k optimalizaci časového nebo energetického využití výrobních zdrojů současného 

provozu.  

Pro kontrolu kapacitního využití patří mezi základní přístupy odkrytí rezerv extenzivního a 

intenzivního využití kapacit provozních zdrojů. Samotnou kontrolu je možné provádět podle 

různých hledisek, například technických, technologických nebo organizačních. Je však 

nezbytné brát v úvahu jak je pracoviště uspořádáno, jaké jsou termíny odvádění 

požadovaného sortimentu, nebo jaké jsou odchylky od plnění provozního úkolu. 

Při kontrole kapacit lze používat i ukazatele plnění norem, produktivity práce, časové 

náročnosti apod. (6) 
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3. Charakteristika podniku Deza, a.s. 

 

V této kapitole je představen podnik Deza, a.s. Zabývá se především vývojem společnosti, 

ekonomickými údaji, aktivní politikou ochrany životního prostředí a zaměstnaneckými 

benefity.  

 

3.1 Vývoj společnosti 

Deza, a.s. je akciová společnost, která vznikla v roce 1892 jako závod na destilaci dehtu Julia 

Rütgerse v Ostravě. Postupem času se ze závodu na destilaci dehtu stal závod na komplexní 

zpracování dehtu a benzolu, výroby anthracenu, kyseliny karbolové, fenolu, naftalenu a 

pyridinu. 

V roce 1921 se ze závodu stala Komanditní společnost Julius Rütgers, která byla v roce 1945 

znárodněna. Rok 1950 také přinesl společnosti významnou změnu, neboť byla přejmenována 

na Urxovy závody. 

Výstavba nového závodu ve Valašském Meziříčí, byla zahájena 16. 11. 1960, která se později 

stává sídlem celé společnosti. Samostatnou akciovou společností se Deza, a.s. stává v roce 

1990. 

Pod skupinu Agrofert se Deza, a.s. řadí později v roce 1999, který se v roce 2005 stal jejím 

jediným akcionářem. 

Deza, a.s. je výrobcem černouhelného dehtu s roční zpracovatelskou kapacitou 450 000 tun a 

surového benzolu s roční kapacitou 160 000 tun. I díky těmto kapacitám patří mezi významné 

podniky v tomto oboru na světě. Zpracovává také vedlejší produkty z koksování uhlí, ze 

kterých vyrábí celou řadu produktů s širokým uplatněním. 

 

Obrázek 3. 1 Logo společnosti Deza, a.s. 

 

Zdroj: Internetové stránky společnosti Deza, a.s. 
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Výroba a prodej společnosti 

Látky vyráběné v podniku Deza, a.s. nacházejí široké použití v každodenním životě: 

 Jaderná technika, elektrotechnika (technický uhlík a grafit), elektrody (především pro 

tavení hliníku) - černouhelné dehtové smoly 

 Barviva a pigmenty  -  benzen, anthrachinon, acenaften, fenanthren, karbazol, pyren 

 Saze (pro výrobu pneumatik)  -  těžké dehtové oleje 

 Měkčený PVC (většina aplikací - podlahové krytiny, hadice, folie, rukavice, obuv, 

pryž pro automobilový průmysl atd.)  -  ftalátová a adipátová změkčovadla 

 Desinfekční činidla  - fenol, kresoly, xylenoly, naftalen 

 Umělé hmoty (fenolformaldehydové pryskyřice, např. bakelit)  -  fenol 

 Výroba papíru  -  anthrachinon 

 Nátěrové hmoty  -  dehtové oleje, preparované dehty 

 

Deza, a.s. své produkty prodává po celém světě (viz tabulka 3. 1). K tomu slouží i vlastní 

překladištní terminál v polském přístavu Swinoujscie. 

 

Tabulka 3. 1 Podíl exportu v jednotlivých letech 2011 - 2015 

 

Zdroj: DEZA 2015, Výroční zpráva 

Zemí Evropské unie s největším podílem exportu je Německo s hodnotou 16,8 %. Jaký je 

vývoj exportu a vývoj prodeje výrobků a služeb ukazuje graf 3. 1 
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Graf 3.1 Vývoj prodeje výrobků a služeb v běžných cenách (v mil. Kč) / Vývoj exportu (v mil. Kč) 

 

Zdroj: DEZA 2015, Výroční zpráva 

Rok 2015 přinesl podniku Deza, a.s. pokles tržeb o 24 % způsobený především propadem cen 

oleje na saze a benzenu. Ceny těchto výrobků jsou v korelaci s cenou ropy, která meziročně 

klesla o přibližně 50 %. K tomu se přidal i pokles ceny Naftalenu. Pokles ceny surovin pak 

nebyl dostatečný, aby nahradil celý výpadek na straně tržeb. Proto společnost vykázala 

zhoršení všech klíčových ukazatelů tvorby zisku. Avšak i přes tuto skutečnost se podařilo 

navýšením zpracováním dehtu a úsporami v režijních nákladech udržet ukazatele ziskovosti 

na dobrých hodnotách (viz tabulka 3.1). 

Společnost vytvořila celkový zisk před zdaněním ve výši 603 mil. Kč, což je o 138 mil. Kč 

méně než v loňském roce. Tržby tedy klesly o 24 % na částku 7 795 mil. Kč. 
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Tabulka 3. 2 Ukazatele finanční analýzy v letech 2011 - 2015 

 

Zdroj. DEZA 2015, Výroční zpráva 

 

V roce 2015 je patrné zhoršení obou ukazatelů výnosnosti vložených prostředků oproti roku 

2014. Projevil se tak meziroční pokles snížení tvorby hospodářského výsledku po zdanění. 

Vyšší pokles je zřejmý u rentability vlastního kapitálu, protože vlastní kapitál výrazněji 

vzrostl, když nebyl po delším období snížen výplatou dividendy vlastníkovi. U rentability 

nákladů a výnosů se vedle poklesu zisku projevilo meziroční snížení většiny jednotlivých 

položek, ke kterým je čistý zisk poměřován, mimo mezd, které rostou v zásadě s inflací.  

 

Vývoj a péče o pracovníky 

Společnost Deza, a.s. je významnou společností nejen ve velkolepé výrobě, v politice kvality, 

v Odpovědném podnikání, či v ochraně životního prostředí, ale také v péči o své zaměstnance. 

Svým zaměstnancům totiž poskytuje rozsáhlé zaměstnanecké benefity, díky kterým se 

dostává do povědomí lidí, kteří mají velký zájem pracovat právě v této společnosti. Mezi 

základní zaměstnanecké benefity patří například rehabilitace, masáže, podpora vzdělávacích a 

jazykových kurzů, ozdravné pobyty, letní tábory či lyžařské výcviky dětí zaměstnanců, 

zdravotní programy, třinácté platy, rekondiční péče, stravování za zvýhodněnou cenu, 

prodloužená dovolená aj. 
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Tato různorodá nabídka benefitů posiluje firemní konkurenceschopnost v regionu. Jen málo 

firem poskytuje svým zaměstnancům takto silnou motivaci, dobré zázemí a široký výběr 

zaměstnaneckých výhod. 

 

Graf 3. 2 Vývoj pracovníků v letech 2011 - 2015 

 

Zdroj: DEZA 2015, Výroční zpráva  

Podnik Deza, a.s. zaměstnává kolem 1 000 zaměstnanců, čímž se řadí mezi velké podniky na 

trhu. Rostoucí křivka není důkazem jen zlepšení hospodářské situace, ale také neustálého 

zájmu občanů, pracovat právě v této firmě. 

 

 

3.2 Řízení kvality a ochrany životního prostředí 

 

Deza, a.s. klade velký důraz na politiku kvality. Systém řízení jakosti je ve společnosti 

zaveden podle normy ISO 9001:2000 a systém řízení životního prostředí podle normy ISO 

14001:2005. Základní cíle politiky kvality tvoří dodržování kvality práce na všech úrovních a 

při všech činnostech ovlivňujících kvalitu výrobků. Zodpovědnost za splnění těchto 

základních cílů má každý zaměstnanec, bez výjimky, v rozsahu funkce, kterou zastává a 

v rozsahu svých pracovních povinností. 

 

V rámci strategie řízení výroby a kvality výrobků vychází Deza, a.s. z těchto uvedených 

zásad: 

- vyrábět a dodávat výrobky v kvalitě odpovídající požadavkům uvedeným v kupní 

smlouvy, 
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- provádět taková opatření, která zamezí vzniku reklamací či stížností zákazníků, 

- zavádět nové technologie a rozšiřovat sortiment výrobků a zajišťovat tak schopnost 

podniku plnit budoucí požadavky zákazníků, 

- přenášet do kvality výrobků a služeb dlouholeté výrobní zkušenosti, 

- uplatňovat procesní přístup pro jednotlivé procesy při řízení kvality a rozvíjet jejich 

efektivitu, 

- rozvíjet kvalifikaci, znalosti a dovednosti zaměstnanců a inspirovat je k rozvoji 

jednotlivých prvků kvality a neustálému zlepšování systému kvality. 

 

Vedení podniku Deza, a.s. také klade silný důraz na vytváření bezpečných a zdravých 

pracovních podmínek, na jejich trvalé zlepšování, včetně prevence a trvalého snižování 

znečišťování.  

V rámci strategie ochrany životního prostředí ustanovuje snižování dopadů svých činností, 

zboží a služeb, a environmentální politiky, v níž se zavazuje: 

- dodržovat právní a jiné požadavky, které se vztahují k environmentálním aspektům 

společnosti, 

- k neustálému zlepšování environmentálního profilu organizace, 

- k prevenci znečišťování životního prostředí, 

- k poskytování relevantních informací všem zainteresovaným stranám, 

- ke zvyšování povědomí zaměstnanců o všech dopadech výrobních i nevýrobních, 

činností a poskytovaných služeb a výrobků na životní prostředí, 

- ke snižování dopadů činností a služeb na životní prostředí. 

 

Aby Deza, a.s. dostála svých závazků v oblasti ochrany životního prostředí, investuje 

každoročně do ekologizace výrob více než 2,6 miliard Kč. Tyto finanční prostředky jsou 

zapojeny do projektů, jejichž hlavním cílem je minimalizace veškeré emise škodlivin, které 

vznikají při výrobě a skladování surovin a výrobků. Proces snižování emisí probíhá 

utěsňováním veškerých technologických zařízení. Plyny vznikající z utěsňování jsou 

průběžné odváděny do lokálních spaloven, ve kterých jsou následně dokonale zlikvidovány. 



43 

 

Se zlepšováním ochrany zdraví obyvatelstva a životního prostředí, souvisí i účast podniku na 

plnění programu Odpovědné podnikání v chemii, tzv. Responsible Care,
5
 zavedený od roku 

1996. Toto ocenění obhájila Deza, a.s. již sedmkrát.  

                                                 
5 Jedná se o dobrovolnou celosvětově přijatou a rozvíjenou iniciativu chemického průmyslu se zaměřením na 

podporu udržitelného rozvoje a to vstřícným zvyšování bezpečnosti provozovaných zaměření, dále výrobků včetně jejich 

přepravy a zlepšováním ochrany zdraví lidí, včetně pracovního a životního prostředí.  
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3.3 Organizační struktura 

Obrázek 3. 2 Organizační struktura firmy Deza, a.s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Organizační schéma Deza, a.s., r. 2016 
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4. Zhodnocení současného stavu skladování 

 

V podniku Deza, a.s., konkrétně v útvaru Naftalenka se nachází budova, ve které dochází ke 

dvěma technologickým procesům. Prvním procesem je plnění pytlů granulovaným 

Naftalenem, podle přání zákazníka Naftalenem čistým nebo technickým. Druhým procesem je 

skladování palet s čistým či technickým Naftalenem, které musí „odpočívat“ 24 hodin a dále 

palet, které jsou již „odpočinuté“, zabalené do igelitu, označené výrobním číslem a údajem o 

výrobku, a připravené k expedici zákazníkovi. 

V rámci skladování však dochází k několika problémům. Prvním problémem je nedostatek 

prostoru pro uskladnění jednak palet, které ještě musí zmíněných 24 hodin „odpočívat“ a 

jednak palet hotových a připravených. Díky „odpočívajícím“ paletám se ve skladu snaží 

uplatňovat metodu FIFO. 

Nedostatek prostoru je způsoben z velké části zákazníkovými potřebami a snahou o jejich 

uspokojení, z menší části útvarovými potřebami. Provoz Naftalenka musí tedy neustále 

vyrábět, a to i za situace, kdy nemusí uspokojit žádného zákazníka. Tento nedostatek prostoru 

je pak řešen buď převozem palet s granulovaným Naftalenem do externích skladů, nebo 

umístěním těchto palet na venkovní rampě, což s ohledem na povahu výrobku a požadavku 

zajištění požární bezpečnosti není zcela vyhovující.  

Druhý problém souvisí právě s řešením nedostatku prostoru, kdy dochází k převozu 

obalového materiálu, který tvoří prázdné pytle a palety, a hotových připravených palet do 

externích skladů v areálu Deza, a.s. Převozy probíhají podle potřeby a požadavků zákazníků, 

takže v některých případech musí traktor s vlečkou jezdit mnohokrát za den do externích 

skladů a zpět.  

V této kapitole je provedena analýza současného skladu skladování. Je zde zahrnut výrobní 

proces Naftalenu, umožňující lepší pochopení, k čemu v rámci této chemické výroby dochází. 

Dále je v kapitole zobrazen nákres skladu a nákres skladovacího procesu, začínajícím plněním 

pytlů granulovaným Naftalenem a končícím uskladněním připravených palet. Konec kapitoly 

tvoří údaje o množství kapacity, poté výroby a prodeje v letech 2011 – 2015, údaje o počtu 

naježděných motohodin v rámci převozů autodopravy do externích skladů a nakonec náklady 

související s provozem současného skladu. 
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4.1 Naftalen a jeho využití 

Naftalen granulovaný, ať už je čistý nebo technický není obvyklým výrobkem, který je možné 

vidět každý den v běžném životě. Vědomí o jeho technických vlastnostech, výrobě a využití 

je proto jistým základním předpokladem pro pochopení podmínek skladování. 

 

Výroba naftalenu v Deza, a. s. 

Naftalen je vyráběn z černouhelného dehtu již od počátku jeho zpracování. Vychází se 

z naftalenového oleje. Princip výroby je v ochlazení naftalenem bohatá frakce a 

vykrystalizovaný surový naftalen se lisováním upraví do podoby technického naftalenu.  

 

Postup výroby v letech 1926 – 1965 

Z dehtových frakcí se tedy nejdříve redestilací
6
 připravil naftalenový olej, který se na pánvích 

ponechal krystalizovat. Po úplném vychlazení se krystal ručně vybíral a překládal na roštové 

podesty tak, aby z něj mohly odkapat zbytky olejů. Následně se krystal lisoval 

v hydraulických lisech na konečný produkt – technický naftalen.  

 

Nová výroba a další druhy naftalenu 

Nová výroba je řešena postupem fyzikální rafinace, kdy celý proces probíhá v uzavřených 

krystalizérech – rafinérech, bez lisování a bez jakékoliv ruční manipulace s materiálem.  

Druhým produktem je čistý naftalen, který se vyrábí rafinací
7
 technického naftalenu kyselinou 

sírovou. Rafinovaný naftalen se chladí po redestilaci na otevřených pánvích, ručně se 

vykopává a mele. Prodává se buď jako prášek, nebo se lisuje do kuliček.  

Ke chlazení destilovaného čistého naftalenu se využívá i tzv. granulační linka, která ovšem 

způsobuje odlišnou krystalickou makrostrukturu, tím pádem není možné použít čistý naftalen 

k lisování do kuliček. 

Útvar Naftalenka podniku Deza, a. s. vyrábí čistý naftalen na principu dvoustupňové rafinace 

technického naftalenu na technický naftalen rafinovaný. Následná destilace na vakuové 

destilační koloně pomáhá získat čistý naftalen, který se poté granuluje na chladícím bubnu a 

expeduje ve formě šupinek. 

Posledním druhé, naftalenu je tzv. naftalen sublimovaný, k jehož výrobě je třeba sublimačních 

komor.  

                                                 
6
 Redestilace opakování destilace k dosažení vyšší čistoty destilované látky. 

7
 Rafinací se rozumí technologický postup, za pomocí kterého se čistí vstupní surovina. V praxi se 

může jednat o aplikaci odstředění, destilaci nebo další postupy. 
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Analytická kontrola technologického procesu 

Kontrola výroby ve výrobně naftalenu se řídí organizační směrnicí generálního ředitele tzv. 

Kontrola a zkoušení. Dělí se na vstupní kontrolu surovin, mezioperační kontrolu 

meziproduktů a výstupní kontrolu finálních produktů – výrobků. S výstupní kontrolou 

výrobků souvisí vystavení atestů a dání souhlasu odpovědného pracovníka kontrolní 

laboratoře k expedici výrobků ze závodu. 

 

Vstupní kontrola 

Vstupní kontrolu jakosti surovin provádí laboratoř vstupní kontroly dle platných technických 

norem, které jsou uvedeny v obchodních smlouvách. 

 

Mezioperační kontrola 

S mezioperační kontrolou souvisí informovanost dosahování technologických parametrů 

stanovených pro jednotlivé produkty v průběhu výroby. Mezioperační kontrolu provádí 

pracovníci mezioperační technické kontroly. Výsledky těchto analýz jsou k dispozici 

příslušným pracovníkům výrobny naftalenu. 

 

Výstupní kontrola 

Úkolem výstupní kontroly je kontrola jakosti hotových výrobků podle předepsaných 

specifikací uvedených v obchodních smlouvách a zjištění, aby nekvalitní výrobek za žádných 

okolností neopustil závod. (9) 

 

 

4.1.1 Využití produktů, meziproduktů a závislost ostatních útvarů na 

produkci útvaru Naftalenka 

Využití produktů a meziproduktů je důležitým bodem zejména v důsledku neustálé produkce 

útvaru Naftalenky, které je třeba i v případě nulového odbytu. Během výroby totiž dochází ke 

zpracovávání suroviny Naftalenový olej a tím dochází k uvolňování dalších látek, které jsou 

nutnou složkou pro výrobu jiných útvarů podniku Deza, a.s. 
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Technický naftalen 

Většina současné produkce technického naftalenu se zpracovává v podniku Deza, a.s. na 

anhydrid kyseliny ftalové tzv. ftalanhydrid – jedná se také i o název jednoho z mnoha útvarů, 

které patří do areálu Dezy, a.s. 

 

Čistý naftalen 

Celá produkce čistého naftalenu se expeduje externím zákazníkům. 

 

Odkapaný naftalenový olej 

Odkapaný naftalenový olej je čerpán potrubními trasami na provoz (útvar) Fenol, kde se 

provádí ředění destilačního zbytku z xylenolové kolony (provozní jednotky), provoz 

Antracen, kde se provádí výplach krystalizérů - provoz Dehet - zde se podle obsahu sodíku a 

draslíku tento produkt přidává buď do topné směsi, nebo do směsi určené k výrobě sazí. (9) 
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4.2 Současný stav skladu a podmínek skladování útvaru 

Naftalenka 

 

Tato kapitola se zabývá analýzou současného stavu skladu granulovaných výrobků, včetně 

podmínek skladování, které jsou významné především z hlediska posouzení využití 

skladového prostoru. Zároveň je zde popsán technologický postup skladování, kapacitní, 

výrobní a prodejní údaje a také jsou rozebrány náklady a vybavení skladu. 

4.2.1 Sklad granulovaných výrobků Naftalenu 

Skladování granulovaného čistého či technického Naftalenu není jednoduchou záležitostí 

především kvůli bezpečnostním a protipožárním podmínkám, které jsou pro tyto hořlavé látky 

nastaveny velmi přísně. Pro začátek je důležité ujasnění celkové využití skladu a 

technologický postup skladování (fotografie nákresu Skladu granulovaných výrobků 

Naftalenu uvádí přílohy č. 8 – 13). 

 

Obrázek 4. 2. 1 Plánek umístění skladu v areálu Deza, a. s. 
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Zdroj: Bezpečnostní předpisy Deza, a. s. 

Na plánku je možno vidět umístění skladu granulovaných výrobků v areálu Deza, a.s. v útvaru 

Naftalenka. Vedle skladu granulovaných výrobků po levé straně je umístěna budova, ve které 

dochází k pytlování Naftalenu. Tato budova je se skladem granulovaných výrobků propojena 

kvůli zjednodušení manipulace vysokozdvižných vozíků s plnými paletami. Tyto palety jsou 

pak skladovány ve skladu granulovaných výrobků. 

 

Nákres využití skladu granulovaných výrobků 

Sklad granulovaných výrobků není svým prostorem nijak velký (viz podkapitola 4.2.2). 

Pracovníci útvaru Naftalenka se proto snaží maximálně využít veškerý prostor 

Obrázek 4. 2. 2 Charakteristika a využití skladu

 

Proces balení a skladování začíná v úseku Plnění pytlů, kde se, podle názvu, plní pytle 

granulovaným Naftalenem. Poté výrobky putují dalším procesem (viz obrázek č. 4. 2. 2  

a nákres technologického postupu, viz obrázek č. 4. 2. 3).  

V Meziskladu lze nalézt většinou prázdný obalový materiál, jako jsou prázdné pytle, prázdné 

palety nebo balící fólie, do které se později naplněná paleta zabalí.  

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Ve Skladu granulovaných výrobků je pak umístěn průmyslový vysavač, který se využívá 

k úklidu skladu v případě roztrhnutí pytle s granulovaným Naftalenem, který lze velice těžko 

odstranit normálními prostředky (smeták, obyčejný vysavač). Dále jsou zde nakreslené uličky 

(viz obrázek č. 4. 2. 2), podle kterých se řídí řidič vysokozdvižného vozíku. 

Sklad granulovaných výrobků je s místností pro Pytlování Naftalenu propojený 

bezpečnostními vraty (viz zelené pruhy na obrázku č. 4. 2. 2). Ve skladu jsou i další 3 vstupy, 

včetně tzv. manipulačních vrat, určené pro nakládku výrobků do traktoru či kamionu, pro 

jejich další převoz do buď externího skladu z důvodu nedostatečné kapacity Skladu 

granulovaných výrobků, nebo přímo k zákazníkovi. 

 

Popis technologického postupu granulovaného Naftalenu 

1. krok - plnění pytlů granulovaným Naftalenem, následně odjíždí naplněné pytle, aby 

mohl být proveden krok č. 2, 

2. krok – vkládání naplněných pytlů na palety a přesun do úseku č. 3, 

3. krok – pracovník ve vysokozdvižném vozíku přesune palety s naplněnými pytli do 

skladu granulovaných výrobků, aby mohly „odpočívat,“ 

 

 

 

 

Obrázek 4. 2. 3 Technologický postup celkového skladovacího procesu 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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4. krok – „odpočaté“ palety s naplněnými pytli odjíždí zpátky do meziskladu ke kroku č. 

5, 

5. krok – balení „odpočatých“ palet a přesun zpátky do skladu granulovaných výrobků 

ke kroku č. 6, 

6. krok – uskladnění hotových granulovaných výrobků, zabalených a nachystaných 

k odběru zákazníkem či jiným útvarem podniku Deza, a. s.  

 

Technologický postup plnění a putování plných pytlů na palety 

Útvar Naftalenka má ve skladu osvědčený technologický postup, který začíná naplněním 

pytlů granulovaným Naftalenem. Poté pytle padají na pás, který je automaticky dopraví na 

prázdnou paletu (viz obrázek 4.2.4) 

 

  

Obrázek 4. 2. 4 Technologický postup plnění a putování pytlů na palety 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Zabalené palety připravené na vyzvednutí zákazníkem 

Obrázek 4.2.5 poukazuje na již zabalené palety, které čekají na vyzvednutí zákazníkem nebo 

na vyzvednutí pracovníků skladu (řidičů), kteří tyto zabalené palety v důsledku nedostatečné 

kapacity skladu převezou do externích skladů v areálu Deza, a.s. 

  

Obrázek 4. 2. 5 Zabalené připravené palety čekající na vyzvednutí zákazníkem 

 

Zdroj: vlastní zpracování  
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4.2.2 Obecné využití prostoru skladu granulovaných výrobků 

Zadané skladové délky umožňují vypočítat celkovou plochu skladu a to po odečtení 0,5 m od 

každé zdi kvůli bezpečnostnímu a protipožárnímu opatření. 

 

Obrázek 4. 2. 6 Nákres plochy skladu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Celková plocha skladu = (15,5 x 35) – (4,1 x 2,53) – (0,97 x 4,1) = 528,15 m
2 

         2 

Z bezpečnostních důvodů, souvisejících s protipožárním opatřením, není možné stavět palety 

hned vedle zdi. Proto se musí odečíst od každé zdi 0,5 m (viz obrázek č. 4. 2. 5) 

 

Obrázek 4. 2. 7 Skladové délky po odečtení 0,5 m od každé zdi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

15,5 m 
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2,53 m 
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0,47 m 
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Využitelná plocha skladu celkem = (15 x 34,5) – (3,6 x 2,03) x (0,47 x 3,6) = 509,35 m
2 

             2 

 

Po odečtení 0,5 m na každé zdi se tedy využívá 509,35 m
2 

skladové plochy. 

 

4.2.3 Vybavení skladu 

Sklad granulovaného Naftalenu disponuje vybavením, které ačkoliv není úplně nejnovější, 

stále dobře a kvalitně slouží. Avšak vzhledem ke stáří vybavení, není již možné stanovit 

přesné ceny. Proto jsou v tabulkách uvedeny ceny pouze orientační. 

 

Tabulka 4. 2. 1 Současné vybavení skladu 

Položka Počet ks Orientační cena 

Balící linka 1 x  15 000 000 Kč 

Průmyslový vysavač 1 x  900 000 Kč 

Gumové zásobníky (hopery) 2 x 500 000 Kč/ ks 

Seškrabávací bubny 2 x 450 000 Kč/ ks 

Váhy 2 x 480 000 Kč/ ks 

Požární signalizace (čidla) 4 x  10 000 Kč/ ks 

Požární vrata 2 x 1 100 000 Kč/ ks 

Hasící přístroje 5 x 2 000 Kč/ ks 

Osvětlení 75 x LED svítidla 10 000 Kč/ ks 

Elektrické rozvaděče 1 x 20 000 000 Kč/ ks 

Orientační cena celkem x 52 920 000 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Současné vybavení skladu granulovaných výrobků Naftalenu je aktuálně v hodnotě 

52 920 000 Kč. 
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4.2.4 Náklady Skladu granulovaných výrobků  

V této podkapitole jsou rozebrány náklady Skladu granulovaných výrobků. Veškeré 

nákladové údaje jsou čerpány z interních zdrojů a jsou uváděny za sledovaný rok 2015. 

 

Fixní náklady  

Tabulka 4. 2. 2 Fixní náklady Skladu granulovaných výrobků 

Položka Kč/ rok 

Náklady na vytápění, energii 126 000 

Pojištění prostor skladu 45 150  

Daň z nemovitostí 9 660  

Hrubá mzda 4 zaměstnanců 1 098 480  

Celkem 1 279 290 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování 

Variabilní náklady 

Tabulka 4. 2. 3 Variabilní náklady Skladu granulovaných výrobků 

Položka Kč/ rok 

Provozní náklady 315 000  

Náklady na opravu a údržbu skladu 5 000 

Pojištění zboží 80 000  

Celkem 400 000 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

V tabulce 4. 2. 3 jsou uvedeny variabilní náklady, mezi které patří provozní náklady. Do 

provozních nákladů skladu patří materiální náklady, osobní náklady, odpisy. Hodnota nákladů 

na opravu a údržbu skladu je uvedena pro rok 2015. 

 

Důležitou oblastí v této podkapitole nákladů jsou náklady na zásoby, které je také potřeba 

zmínit. 

Útvar Naftalenka v rámci nákladů na zásoby počítá s objednacími náklady, jako jsou náklady 

spojené s administrativou, náklady uložení zásob, seřizovací náklady, zmetky či odpady apod. 

Dále jsou do nákladů na zásoby zahrnuty náklady na udržování zásob (udržování zásob 

v dobrém a kvalitním stavu). Vyčíslení těchto nákladů na zásoby uvádí tabulka 4. 2. 4 

 



57 

 

Tabulka 4. 2. 4 Náklady na zásoby 

Položka Kč/ rok 

Objednací náklady 65 000 

Náklady na udržování zásob 31 000 

Celkem 96 000 

Zdroj: vlastní zpracování 

Poznámka: Objednací náklady a náklady na udržování zásob budou připočítány 

k variabilním nákladům. 

Tabulka 4. 2. 5 Celkové náklady skladování 

Položka Kč/ rok % 

Fixní náklady 1 279 290 72,06 

Variabilní náklady 496 000 27,94 

Celkem 1 775 290 100 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Graf 4. 2. 1 Srovnání hodnoty fixních a variabilních nákladů 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Z grafu je zřejmé, že fixní náklady tvoří větší část než variabilní náklady.   

72,06% 

27,94% 

Srovnání fixních a variabilních nákladů v % 

Fixní náklady

Variabilní náklady
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4.3 Kapacitní údaje 

Ke stanovení využití skladové plochy je nutným předpokladem znalost skladových kapacit. 

Právě kvůli kapacitním nedostatkům se musí využívat externí sklady nebo venkovní rampy, 

které jsou z pohledu bezpečnosti zcela nevyhovující. 

 

Tabulka 4. 3. 1 Kapacity skladu a součástí skladování 

Sklad 200 ks palet = 260 t naftalenu 

Granulační linky 31 000 t/rok  nyní 25 000 t 

Denní kapacita 78 t naftalenu/24 hodin 

1 Směna vyrobí celkem 26 t naftalenu = 20 palet = 1 kontejner o 

velikosti 40 stop 

Paleta naftalenu 1,3 t naftalenu 

Zdroj: vlastní zpracování 

Poznámka: Kapacita granulační linky byla z původních 31 000 t/rok snížena na 25 000 t/ rok 

z důvodu specifických fyzikálních vlastností Naftalenu a také pro včasnou a dostatečnou 

reakci na požadavky prodeje, kvůli kterým je třeba mít skladové zásoby.  

 

Z důvodů převozů obalového materiálu (prázdné palety, igelity na balení palet 

s granulovaným Naftalenem) do externích skladů je třeba zmínit právě i kapacity těchto 

externích skladů. Jedná se o sklady, kde si své produkty skladují i jiné útvary podniku Deza, 

a.s. 

 

Tabulka 4. 3. 2 Kapacity externích skladů v ks palet 

Sklad - název Počet kusů Přepočet na tuny 

MH1 100 ks 130 t 

MH2 210 ks 273 t 

Sklad č. 23 330 ks 429 t 

Sklad č. 24 170 ks 221 t 

Sklad B-2 210 ks 273 t 
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Zdroj: vlastní zpracování 

Poznámka: Kapacity externích skladů v kusech palet (pro přepočet na kapacitu v tunách 

výrobků, je nutné palety vynásobit 1,3  krát).  

 

4.4 Výrobní a prodejní údaje granulovaného Naftalenu 

Příčina kapacitních problémů skladu spočívá i v nepřetržité výrobě granulovaného Naftalenu 

čistého nebo technického. Tyto výrobky se vyrábí podle požadavků a potřeb zákazníka, 

ovšem i za situace, kdy o výrobky nemá zájem žádný zákazník a to z důvodu výrobní 

závislosti ostatních útvarů. 

 

Výrobní údaje                                                 

Tabulka 4. 4. 1 Výroba granulovaných výrobků (v tunách) 

 

 

 

Zdroj: Údaje o výrobě granulovaných výrobků pro rok 2010 - 2015 

Graf 4. 4. 1 Výroby granulovaných výrobků v tunách, v letech  2010 - 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sklad rampa 4 130 ks 169 t 

Položka 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

TN gran. 15 467 13 824 8 212 8 454 6 673 551 

ČN gran. 9 032 9 980 9 389 9 822 6 694 9 772 
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Zdroj: vlastní zpracování 

Z grafu je patrné, že nejlepším výrobním rokem technického naftalenu se stal rok 2010. 

Naopak nejméně výrobním rokem byl minulý rok 2015. U čistého naftalenu byl nejlepším 

výrobním rokem rok 2011, nejméně výrobním rok 2014. Graf také poukazuje na vyšší 

produkci čistého naftalenu v posledních letech oproti produkci technického naftalenu, který 

měl úspěch spíše v letech 2010 – 2011. 

 

Prodejní údaje 

Tabulka 4. 4. 2 Prodej granulovaného Naftalenu v tunách, v letech 2010 – 2015 

Položka 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Prodej TN 

gran. 

15 373 13 880 8 216 8 086 5 400 663 

Prodej ČN 

gran. 

9 096 9 575 9 358 9 912 8 680 8 146 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Graf 4. 4. 2 Prodej granulovaného Naftalenu v tunách, v letech 2010 - 2015 

 

Zdroj vlastní zpracování 

 

Graf Prodeje Naftalenu ukazuje, jak velký byl zájem zákazníků o granulovaný Naftalen 

v letech 2011 – 2015, přičemž nejlepším prodejním rokem byl rok 2013, kdy se prodalo 

32 110 tun granulovaného Naftalenu. Naopak rokem s nejmenším prodejním číslem byl rok 
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2014, kdy se Naftalenu prodalo pouze 9 160 tun. Tento pokles byl způsobem především kvůli 

ekonomické krizi. Rok 2015 však již přináší zlepšení prodejní situace. 

 

4.4.1 Srovnání stavu výroby a prodeje granulovaného Naftalenu 

Čistého a Technického 

Srovnání výrobních a prodejních údajů je pro posouzení a představu o každoročních 

skladových situacích další významnou informací. 

  

Tabulka 4. 4. 3 Srovnání výroby a prodeje granulovaného Naftalenu (TN + ČN), v tunách, v letech 2010 - 2015 

Položka 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Výroba (TN 

+ ČN) 

24 499 23 804 17 601 18 276 13 367 13 323 

Prodej (TN 

+ ČN) 

24 469 23 455 17 574 17 998 14 880 8 809 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Graf 4. 4. 3 Srovnání výroby a prodeje granulovaného Naftalenu (TN + ČN), v tunách, v letech 2010 – 2015 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Srovnání výroby a prodeje granulovaného Čistého a Technického Naftalenu poukazuje na 

pouze nepatrné výkyvy mezi výrobou a prodejem v letech 2010 – 2015. Je patrné, že mezi 

nejlepší léta patří roky 2010 a 2012. Poté dochází k poklesu skoro o 6 000 tun granulovaného 

Naftalenu, tento fakt je podpořen začínající hospodářskou krizí a také znehodnocením ceny 

ropy. V roce 2013 lze vidět patrné zlepšení výrobních a prodejních údajů, ovšem v dalších 

letech dochází opět k poklesu (v roce 2015 i přes stejně využitou kapacitu výroby, podobnou 

roku 2014, prodej klesl na 8 809 tun).   

 

4.5 Převozy vlastní a externí autodopravy 

Autodoprava se v podniku Deza, a.s. využívá k přepravě obalového materiálu, konkrétně 

papírových pytlů, do kterých se granulovaný Naftalen plní, dále igelit, do kterého se balí 

připravené a odpočaté palety a na konec i prázdné palety. Obalový materiál a odpočaté palety 

autodoprava převáží dle potřeby místa a dle stáří výroby (viz tabulka 4. 5. 1). 

 

Tabulka 4. 5. 1 Údaje, se kterými musí útvar Naftalenka počítat 

Odpočívání čerstvé výroby 24 hodin 

Polepení, zapáskování a nakládka kontejneru 1 hodina 

1 směna autodopravy převeze 60 palet = 78 t gran. Naftalenu 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Poznámka: V situaci velkého zájmu zákazníků, kdy se vyrábí ve velkém množství, využívá 

se služeb autodopravy i pro převoz nové výroby, u které neproběhl proces odpočívání trvající 

24 hodin. V tomto případě se nejstarší (odpočatá) výroba vozí zpět do Skladu granulovaných 

výrobků, kde je předána k expedici. Je zde tedy prováděna snaha uplatňovat metodu FIFO. 

 

Převozy autodopravy probíhají pomocí traktoru a vlečky.  

Tabulka 4. 5. 2 Převozové kapacity 1 traktoru a 1 vlečky 

1 traktor + 1 vlečka 8 – 10 palet 

Zdroj: vlastní zpracování 

Pokud je možné nachystat kontejnery k expedici, je třeba tuto službu domluvit 4 – 5 dní 

předem.  
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Autodoprava převeze za směnu maximálně 60 palet - vozí se palety NTSK,NCSK
8
 podle 

potřeby a místa v granulaci, tak aby bylo na expedici pro zákazníka a zároveň neležela starší 

výroba ve skladech. Také aby bylo ve Skladu granulovaného Naftalenu místo na balení.  

 

4.5.1 Převozy vlastní a externí autodopravy 

Pro převozy palet do externích skladů, ke kterým dochází z důvodů nedostačující kapacity 

Skladu granulovaných výrobků, využívá Deza, a.s. vlastní autodopravu. Pokud vlastní 

autodoprava nestačí,
9
 využívá se autodoprava externí firmy.  

 

Tabulka 4. 5. 3 Srovnání převozů vlastní a externí autodopravy pro rok 2014 – 2015 v motohodinách 

Položka 2014 2015 

Vlastní autodoprava 366 454 

Externí autodoprava 147,75 64 

Zdroj: vlastní zpracování 

Graf 4. 5. 1 Srovnání převozů vlastní a externí autodopravy pro rok 2014 - 2015
10

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

                                                 
8
 Název palet pro Čistý a Technický Naftalen 

9
 Vlastní autodoprava nestačí z důvodu velkého zájmu zákazníků o granulovaný Naftalen. 

10
 V grafu jsou údaje o způsobech převozu uvedeny pouze pro rok 2014 a 2015 kvůli přechodu na 

nový informační systém. Starší údaje proto není možné dohledat. 

366 

454 

147,75 

64 

0

100

200

300

400

500

2014 2015

Srovnání převozů vlastní a cizí audopravy  

pro rok 2014 - 2015 (v motohod.) 

Vlastní autodoprava

Externí autodoprava



64 

 

Vlastní autodoprava je v podniku Deza, a.s. využívána mnohem více, než autodoprava externí 

firmy. V roce 2015 jsou mnohem vyšší čísla oproti roku 2014 z důvodu vyššího zájmu 

zákazníků a z také z důvodu ukončení hospodářské krize. Údaje jsou uvedeny 

v motohodinách, které vyjadřují odpracované hodiny pro převoz pytlů/palet.  

 

4.5.2 Potřeba pracovníků skladování a pracovníků pro převozy do 

skladů 

Ke skladování ve skladu granulovaných výrobků je potřeba několika málo pracovníků, 

z nichž každý zná svou funkci. 

 

Potřeba pracovníků – funkce 

1. Mistr provozu – rozděluje úkoly na základě základních skladovacích informací, které 

má k dispozici. 

2. Granulatér provozu – pracuje ve skladu granulace 

3. Řidič vysokozdvižného vozíku – pracuje ve skladu granulace 

4. Řidič traktoru s vlečkou – převozy ze skladu granulace do externích skladů a naopak 

Tabulka 4. 5. 4 Personální náklady, hrubá mzda na denní 8 hodinové směně 

Mistr provozu 29 500 Kč 

Granulatér 18 680 Kč 

Řidič vysokozdvižného vozíku 21 680 Kč 

Řidič traktoru s vlečkou 21 680 Kč 

Celkem hrubá mzda za měsíc 91 540 Kč 

Celkem hrubá mzda za rok 1 098 480 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování 

V případě nutnosti či vyšších požadavků na manipulaci mohou jezdit 2 traktory a 2 

granulatéři. 

Poznámka: Granulatér je pracovník, který zajišťuje vyvážení a navážení granulovaného 

Naftalenu 
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5. Interpretace návrhu na zlepšení stavu skladování 

 

Ze současného stavu skladování útvaru Naftalenka ve Skladu granulovaných výrobků bylo 

zjištěno, že dochází k mnoha problémům v oblasti manipulace s paletami a s nedostatkem 

místa ve skladu. Tyto problémy zhoršují práci zaměstnancům a dochází také k těžšímu 

uspokojení zákazníka v hodinu, ve kterou připravené palety s granulovaným Naftalenem 

potřebuje. 

Po konzultaci s pracovníky útvaru Naftalenka, spočívá řešení těchto problémů ve výstavbě 

nového skladu, do kterého se vejde dvojnásobná kapacita Skladu granulovaných výrobků. 

 

Výstavba nového skladu chemických látek není jednoduchou záležitostí. Při manipulaci 

s chemickými látkami je nutné provést taková opatření, aby v případě úniku, bylo zachráněno 

jejich vniknutí do kanalizace nebo okolního prostředí. Výstavba skladu musí být protipožárně 

a bezpečnostně řešena. Svým provedením, vybavením a uspořádáním musí odpovídat druhu 

skladovaných látek. 

 

Pro vyřešení problému nedostatečné kapacity současného skladu je potřeba výstavby nového 

skladu o dvojnásobné kapacitě, tj. 400 ks palet (520 t granulovaného Naftalenu). Jednalo by 

se o jednopodlažní objekt, s možností skladování vedle sebe, na podlaze a s nakreslenými 

uličkami pro manipulaci s vysokozdvižným vozíkem. Sklad bude tvořen ocelovou nosnou 

konstrukcí a sendvičovým nenosným obvodovým a střešním pláštěm. Objekt bude řešen jako 

zateplený.  

 

V celém objektu budou zřetelně značené únikové cesty do volného prostředí a to tak, aby 

osoby (pracovníci) byli jednoznačně informování o směru úniku. 

 

Aby se však vyřešil i problém s obtížnou manipulací a s častými převozy do externích skladů, 

je nutné, aby celková rozloha nově vystavěného skladu neodpovídala pouze potřebné 

dvojnásobné kapacitě, ale také i prostoru pro naplnění pytlů granulovaným Naftalenem, 

vkládání pytlů na palety, jejich „odpočívání,“ následné zabalení palet igelitem a tím uvedení 

palet do finálního stavu. 
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5.1 Vybavení skladu 

Vybavení skladu se řídí především hasičskými protipožárními předpisy, které stanovují 

potřebu protipožárních opatření, které by nový sklad měl mít a také maximální množství látky 

v protipožárním úseku (oddělená část skladu). Protipožárních úseků může být ve skladu 

několik.  

 

Vzhledem ke skutečnosti, že je možné některé položky ze současného skladu použít, nemusí 

se tedy kupovat nové. Díky tomu se sníží se celková cena vybavení nového skladu.  

 

Tabulka 5. 1. 1 Vybavení nového skladu granulovaného Naftalenu 

Položka Počet ks Orientační cena 

Nový průmyslový vysavač 1 x  500 000 Kč 

Nová granulační linka 1 x 1 000 000 Kč/ ks 

Vysokozdvižné vozíky 2x 800 000 Kč/ks 

Můstky - nájezd pro kamiony 4 x 90 000 Kč/ ks 

Suchovody 4 x 10 000 Kč/ ks 

Požární vrata 3 x 2 300 000 Kč/ ks 

Požární signalizace (čidla) 8 x  13 000 Kč/ ks 

Samostatný elektrický 

zálohovací hasící systém 

1 x 1 500 000 Kč/ ks 

Signalizace s dálkovým 

přenosem na dispečink 

8 x 80 000 Kč/ ks 

Hasící přístroje 4 x 2 500 Kč/ ks 

Osvětlení 85 x LED svítidla 10 000 Kč/ ks 

Elektrické rozvaděče 1 x 25 000 000 Kč/ ks 

Potřeby do koupelny 

(umyvadlo, záchod) 

1 x 30 000 Kč/ ks 

Orientační pořizovací cena 

vybavení skladu celkem 

x 38 534 000 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování 

Orientační pořizovací cena potřebného vybavení nového skladu tedy vychází na částku 

38 534 000 Kč.  
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Tabulka 5. 1. 2 Položky ze současného skladu vhodné k použití 

Položka Počet ks 

Balící linka 1 x 

Plnička pytlů 1 x 

Gumové zásobníky 2 x 

Seškrabávací bubny 2 x 

Váhy 2 x 

Vysokozdvižné vozíky 2 x 

Hasící přístroje 5 x 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

5.2 Výstavba nového skladu 

Podkapitola obsahuje stanovení potřebného prostoru pro budoucí sklad, určeného na základě 

získaných údajů o situaci současného skladu, a celkové orientační pořizovací ceny nového 

skladu. 

 

Rozloha současného skladu = 528,15 m
2
 

 

Výstavba nového skladu o potřebné dvojnásobné kapacitě palet granulovaného Naftalenu 

vychází 528,15 m
2
 x 2 = 1 056,3 m

2
 

 

K celkové výstavbě novému skladu je však důležité přidat prostor pro plnění pytlů, vkládání 

na palety a balení palet. 

 

Obrázek 5. 2. 1 Nákres délky potřebné pro Plničku pytlů 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

8,1 m 

10,4 m 

 Rozloha Plničky pytlů = 10,4 m x 8,1 m = 84,24 m
2
 



68 

 

Obrázek 5. 2. 2 Nákres délky potřebné pro vkládání pytlů na palety a Baličku palet 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Rozloha nového skladu celkem = 1 056,3 m
2 

+ 84,24 m
2
 + 60,5 m

2
 = 1 201,04 m

2
 

 

Orientační celková pořizovací cena výstavby nového skladu včetně vybavení, viz 

tabulka č. 5. 2. 1 

 

Tabulka 5. 2. 1 Celková pořizovací cena nového skladu včetně vybavení 

Položka Popis Orientační cena 

Samotná výstavba skladu Rozloha 1 201,04 m
2
 20 000 000 Kč 

Vybavení nového skladu  38 534 000 Kč 

Pořizovací orientační cena 

celkem 

x 58 534 000 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

5.2.1 Úspory z výstavby nového skladu 

Výstavbou nového skladu granulovaného Naftalenu dojde k několika úsporám, viz níže. 

 

1. Úspora v personální oblasti 

V personální oblasti se díky výstavbě nového skladu nebude dále potřebovat řidič traktoru 

s vlečkou. Jeho HM činila měsíčně 21 680 Kč. 

Celková HM řidiče traktoru s vlečkou je 21 680 Kč x 12 = 260 160 Kč 

V personální oblasti je celková úspora za rok 260 160 Kč. 

 

2. Úspora v oblasti PHM 

Nový sklad přinese i úsporu v oblasti PHM, protože se již nebude využívat traktoru s vlečkou. 

5,5 m 

11 m 

Rozloha vkládání pytlů 

a Baličky palet = 11 m x 5,5 m =  60,5 m
2
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Traktor s vlečkou odveze za 8 hodinovou směnu = 60 palet 

Kapacita 1 vlečky = 10 palet 

Za 8 hod. směnu traktor dojede = 6 x do externích skladů a zpátky = celkem 4 km  

(Trasa do externího skladu je vzdálená 2 km - celkem je 1 trasa dlouhá 4 km) 

Za 8 hod. směnu je spotřeba traktoru = 6 l x 4 km = 24 km celkem = 6 l nafty 

Cena nafty = 26 Kč/ l 

Denní spotřeba = 26 Kč/ l x 6 l = 156 Kč 

Roční spotřeba = (156 x 5 dní v týdnu x 52 týdnů v roce) = 40 560 Kč  

V oblasti PHM je celková úspora 40 560 Kč, při spotřebě traktoru 20 l/100 km. 

Celkové úspory = 260 160 Kč + 40 560 Kč = 300 720 Kč 

 

5.2.2 Výpočet odpisů a doby návratnosti 

Pro výpočet doby návratnosti investičního projektu v podobě výstavby nového skladu je nutné 

výpočet čistého cash flow. K tomu je třeba výpočtu odpisů pro nový sklad. 

 

Odpisy nového skladu 

Počítají se daňové odpisy, způsobem rovnoměrným, zařazené do 5. odpisové skupiny. Roční 

odpisová sazba pro 1 rok = 1,4 %, pro další roky = 3,4 %. Doba odepisování je 30 let. 

 

Tabulka 5. 4. 1 Odpisy nového skladu 

Rok Výpočet Roční odpis 

2017 58 534 000 x 0,014    819 476 

2018 58 534 000 x 0,034 1 990 156 

2019 58 534 000 x 0,034 1 990 156 

2020 58 534 000 x 0,034 1 990 156 

2021 58 534 000 x 0,034 1 990 156 

2022 58 534 000 x 0,034 1 990 156 

2023 58 534 000 x 0,034 1 990 156 

Zdroj: vlastní zpracování 

Poznámka: V tabulce č. 5. 4. 1 jsou uvedeny pouze odpisy pro 7 let. Celá tabulka je uvedena 

v příloze č. 1 
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Tabulka 5. 4. 2 ukazuje výpočet čistého cash flow. V této tabulce jsou zahrnuty veškeré 

náklady spojené s novým skladem, včetně realizačních nákladů, spotřeby materiálu, energie a 

služeb a také veškeré přínosy (výnosy), které tento investiční projekt přinese. Na základě 

těchto přínosů je vypočítána potřebná doba návratnosti. 

 

Tabulka 5. 4. 2 Cash flow nového skladu 

Zdroj: vlastní zpracování 

Čisté cash flow nového skladu není oproti pořizovací ceně investice velkou částkou. Vychází 

na 170 000 Kč za rok.  

Hodnota spotřeby materiálu, energie a služeb je tvořena obalovým materiálem, vytápěním, 

elektřinou a hodnotou údržby skladu (zmíněné služby). Tyto částky jsou stanovené podnikem 

Deza, a. s.  

Poznámka: V tabulce č. 5. 4. 2 jsou uvedeny údaje pro prvních 10 let investice. Výpočty 

čistého cash flow pro dalších 20 let jsou uvedeny v příloze č. 2 a 3. 

 

 

Výpočet doby návratnosti 

𝐷Ú =  
58 534 000

170 000
 = 344 let 

Úhrada kapitálových výdajů projektu nového skladu nastane za 344 let. 
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Z výpočtu doby návratnosti je patrné, že z ekonomického hlediska nemá výstavba nového 

skladu patřičný smysl a že se jedná o zcela nevýhodný projekt. Jedná se však pouze o 

posouzení ekonomického faktoru nikoliv faktorů, které jsou bezpečnostně, protipožárně a 

ekologicky nutné. 

 

5.2.3 Přínosy z výstavby nového skladu 

I když výstavba skladu nespočívá převážně v ekonomických přínosech, uskutečněním tohoto 

projektu dojde k mnoha dalším podstatným přínosům, které jsou pro podnik Deza, a.s. stejně 

důležité nebo možná i daleko důležitější. Navíc jsou z pohledu bezpečnosti a ekologie 

nutností. 

Jedná se například o: 

- zlepšení bezpečnosti práce, 

- zlepšení podmínek skladování, 

- snížení počtu manipulací s paletami, 

- maximální omezení převozů do externích skladů a zpět, 

- zabránění znehodnocení výrobků vlivem povětrnostních podmínek, 

- dosažení lepší ekologizace podniku, 

- vysoká protipožární ochrana, 

- zlepšení podmínek pro chemickou kanalizaci, 

- zlepšení pracovních podmínek, 

- dosažení vyšší spokojenosti zákazníků díky včasnému uspokojování jejich potřeb, 

- dosažení vyšší spokojenosti pracovníků díky jednodušší manipulaci s paletami. 
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5.3 Výstavba nového skladu v areálu Deza, a.s. 

 

Nový sklad granulovaného Naftalenu by měl, na základě výpočtu, být velký 1 201,04 m
2
. 

Vhodným místem pro takto velkou plochu je právě místo zakreslené v obrázku č. 5. 5. 1 

 

Obrázek 5. 5. 1 Nákres místa pro výstavbu nového skladu 

 

 

Obrázek 5. 5. 1 tedy poukazuje na vhodné místo pro výstavbu nového skladu granulovaného 

Naftalenu. Místo pro výstavbu je stanoveno podle velikosti potřebné skladové plochy.  

 

Na obrázku 5. 5. 2 je znázorněno nákresové rozložení vnitřní prostoru nového skladu. 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Obrázek 5. 5. 2 Nákres rozložení vnitřního prostoru skladu 

 

Zdroj: Předběžná interní studie proveditelnosti, Deza, a. s. 

 

Z obrázku 5. 5. 2 je zřejmé možné rozložení skladu na několik požárních úseků, z nichž 

velkou plochu tvoří skladový prostor a prostor pro paletizaci a foliování, respektive balení 

„odpočaté“ palety s granulovaným Naftalenem. Další velký prostor nového skladu zabírá 

granulační technologie a paletizace.  



74 

 

6. Závěr 

 

Cílem této práce byla analýza problematiky způsobu skladování a současné situace skladu 

granulovaných výrobků Naftalenu a z ní vycházející nalezení možného odpovídajícího řešení, 

které současné skladovací problémy odstraní. 

 

Současný stav ve skladu granulovaných výrobků poukazuje na obtížnou manipulaci 

s paletami a také na nedostatečnou kapacitu skladu. Tyto nedostatky jsou spojeny s dalšími 

problémy, které mohou mít mnohem větší katastrofální následky, jako je rozsáhlý požár, 

ohrožení obyvatel města únikem chemických látek apod.  

 

Nedostatek prostoru je způsoben jednak čerstvě připravenými paletami, které ve skladu musí 

24 hodin „odpočívat“ a jednak již hotovými „odpočinutými“ paletami, čekajícími na 

vyzvednutí zákazníkem.  

Ve své podstatě je tedy tento problém s nedostatečnou kapacitou způsoben zákazníkovými 

potřebami a snahou o jejich uspokojení, a také útvarovými potřebami, které zapříčiňují 

neustálý chod výroby, i bez jakéhokoliv zákazníka.   

Obtížná manipulace s paletami naftalenu je pak výsledkem nedostatečné kapacity skladu, 

kvůli které zaměstnanci manipulují s „odpočinutými“ i s připravenými paletami a několikrát 

za den s nimi musí dojíždět do externích skladů a zpět. 

Aktuální řešení problémů spočívá v převozu palet do externích skladů nebo umístěním palet 

na venkovní rampy, což je ovšem vzhledem k povaze výrobku a požadavku na zajištění 

požární bezpečnosti zcela nevyhovujícím řešením. 

 

Nové řešení této současné situace spočívá ve výstavbě nového skladu o velikosti dvojnásobné 

kapacity skladu aktuálního, tj. 400 ks palet. 

 

Výstavba nového skladu není jednoduchou a levnou záležitostí. Přinese minimum 

ekonomických přínosů, což dokazují i výpočty doby návratnosti tohoto investičního projektu. 

Významnou roli v tomto novém řešení ale nehrají ekonomické přínosy této investice, a to 

hlavně z důvodu technických vlastností Naftalenu. V případě této nebezpečné chemické látky 

je pro podnik Deza, a.s. nejdůležitější prioritou dosažení přínosů především v protipožární, 
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chemické a ekologické oblasti. A právě tyto oblasti je nutno řešit, i když nemají ekonomickou 

návratnost, protože v případě havárie může dojít k mnohem větším negativním důsledkům. 

 

Výsledkem je tedy již zmíněný nový sklad, tvořený ocelovou nosnou konstrukcí, 

sendvičovým nenosným obvodovým a střešním pláštěm, s možností skladování na podlaze, 

vedle sebe. Ve skladu bude dostatek prostoru i pro plnění pytlů granulovaným Naftalenem, 

vkládání pytlů na palety, jejich „odpočívání“ a následné čekání na zákazníka. 

 

Na základě nového řešení spočívajícího v podobě výstavby nového skladu, pomocí kterého se 

vyřeší současné skladovací a manipulační problémy útvaru Naftalenka, byl splněn cíl této 

práce. 
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Seznam zkratek 

 

ES  Evropské společenství 

Sb  Sbírka (zákona) 

JIT   Just In Time 

DÚ  Doba Úhrady 

TPM   Total Productive Maintenance 

WMS   Warehouse Managament Systems  

FIFO   First In First Out 

FEFO   First Expired First Out 

HIFO   Highest In First Out 

LIFO   Last In First Out 

PVC  Polyvinylchlorid 

TN   Technický naftalen 

ČN   Čistý naftalen 

NTSK  Naftalen Technický Škrábaný 

NCSK  Naftalen Čistý Škrábaný 

HM   Hrubá Mzda 

DIPP   Systém diferencované, interaktivní, proporcionální péče 

PHM   Pohonné Hmoty a Maziva 

CF   Cash Flow 



  

 

 

Seznam tabulek, grafů a obrázků 

 

Seznam tabulek 

Tab. 3. 1 Podíl exportu v jednotlivých letech 2011 – 2015 

Tab. 3. 2 Ukazatele finanční analýzy v letech 2011 - 2015 

Tab. 4. 2. 1  Současné vybavení skladu 

Tab. 4. 2. 2  Fixní náklady Skladu granulovaných výrobků 

Tab. 4. 2. 3  Variabilní náklady Skladu granulovaných výrobků 

Tab. 4. 2. 4  Náklady na zásoby 

Tab. 4. 2. 5  Celkové náklady skladování 

Tab. 4. 3. 1  Kapacity skladu a součástí skladování 

Tab. 4. 3. 2 Kapacity externích skladů v ks palet 

Tab. 4. 4. 1  Výroba granulovaných výrobků (v tunách) 

Tab. 4. 4. 2  Prodej granulovaného Naftalenu v tunách, v letech 2010 – 2015 

Tab. 4. 4. 3  Srovnání výroby a prodeje granulovaného Naftalenu (TN + ČN), v tunách, 

v letech 2010 - 2015 

Tab. 4. 5. 1  Údaje, se kterými musí útvar Naftalenka počítat 

Tab. 4. 5. 2  Převozové kapacity 1 traktoru a 1 vlečky 

Tab. 4. 5. 3 Srovnání převozů vlastní a externí autodopravy pro rok 2014 – 2015 v 

motohodinách 

Tab. 4. 5. 4  Personální náklady, hrubá mzda na denní 8 hodinové směně 

Tab. 5. 2. 1  Celková pořizovací cena nového skladu včetně vybavení 

Tab. 5. 4. 1  Odpisy nového skladu 

Tab. 5. 4. 2  Cash flow nového skladu 

Tab. 5. 2. 1  Vybavení nového skladu granulovaného Naftalenu 

Tab. 5. 1. 2  Položky ze současného skladu vhodné k použití 

 

 

Seznam grafů 

Graf 3. 1 Vývoj prodeje výrobků a služeb v běžných cenách (v mil. Kč) / Vývoj exportu 

  (v mil. Kč) 

Graf 3. 2 Vývoj pracovníků v letech 2011 - 2015 

Graf 4. 2. 1  Srovnání hodnoty fixních a variabilních nákladů 



 

Graf 4. 4. 1  Výroby granulovaných výrobků v tunách, v letech  2010 - 2015 

Graf 4. 4. 2  Prodej granulovaného Naftalenu v tunách, v letech 2010 - 2015 

Graf 4. 4. 3 Srovnání výroby a prodeje granulovaného Naftalenu (TN + ČN), v tunách, 

v letech 2010 – 2015 

Graf 4. 5. 1  Srovnání převozů vlastní a externí autodopravy pro rok 2014 – 2015 

 

Seznam obrázků 

Obr. 3. 1  Logo společnosti Deza, a.s. 

Obr. 3. 2 Organizační struktura firmy Deza, a.s. 

Obr. 4. 2. 1  Plánek umístění skladu v areálu Deza, a.s. 

Obr. 4. 2. 2  Charakteristika a využití skladu 

Obr. 4. 2. 3  Technologický postup celkového skladovacího procesu 

Obr. 4. 2. 4 Technologický postup plnění a putování pytlů na palety 

Obr. 4. 2. 5 Zabalené připravené palety čekající na vyzvednutí zákazníkem 

Obr. 4. 2. 6  Nákres plochy skladu 

Obr. 4. 4. 7  Skladové délky po odečtení 0,5 m od každé zdi 

Obr. 5. 2. 1  Nákres délky potřebné pro Plničku pytlů 

Obr. 5. 2. 2  Nákres délky potřebné pro vkládání pytlů na palety a Baličku palet 

Obr. 5. 5. 1  Nákres místa pro výstavbu nového skladu 

Obr. 5. 5. 2  Nákres rozložení vnitřního prostoru skladu 

 

  



 

  



 

Seznam příloh 

 

1. Odpisy nového skladu 

2. Naplnění pytlů a následné putování na prázdnou paletu, 

3. Mezisklad (obalový materiál čekající na použití), 

4. Plná paleta „odpočívá“ 24 hodin ve skladu, než bude zabalena, 

5. Zabalená plná paleta čekající ve skladu na vyzvednutí zákazníkem, 

6. Zásobník pro surovinu Naftalenový olej, ze které se pak vyrábí granulovaný Naftalen 

Čistý nebo Technický. Uvnitř zásobníku musí být stálá teplota 90
0 

C, jinak 

Naftalenový olej zatuhne a těžce se dostává pryč., 

7. Znázornění potrubních cest, pomocí kterých Naftalenový olej putuje z cisteren do 

zásobníků (zde čeká na další zpracování). 

 

 

 


