
 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

   



 

 

Abstrakt 

Předmětem diplomové práce je zvýšení efektivity obslužných procesů ve skladovém 

hospodářství ve firmě SCHENKER spol. s r. o. Cílem práce je zhodnocení aktuální situace na 

pobočce v Ostravě, co do počtu projektů, využití skladovacích prostor a také personálního 

obsazení, kvůli razantně se rozvíjejícímu projektu. Navrhnutí změn jako jsou úpravy ve 

struktuře projektů, změny v regálovém systému a posílení počtu zaměstnanců. Tyto navrhnuté 

změny budou ekonomicky zhodnoceny vůči dalšímu vývoji firmy.  

Klíčová slova 

Sklad; skladové hospodářství; efektivita; obslužné procesy; manipulační technika 

Abstract 

The subject of the thesis is to increase effectivity of service processes in warehouse 

management company SCHENKER spol. s. r. o.  

The target of the project is the current situation at the branch store in Ostrava, in terms the 

numbers of projects, utilising the storage space and the staffing, too, because of the building 

up project. The concept of changes such as edit in the structure of projects, changes at the 

shelf system and strengthening the quantity of empoyees. This suggest changes will be 

evaluated to further development of the company. 
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1 Úvod 

Předmětem diplomové práce je zvýšení efektivity obslužných procesů ve skladovém 

hospodářství ve firmě SCHENKER spol. s r. o. V dnešní době se stále více rozvíjí 

automobilový průmysl, odkud pochází nejvíce našich zákazníků. V Moravskoslezském kraji, 

ve kterém se naše pobočka nachází, je trend nových firem vzrůstající. 

Cílem práce je zhodnocení aktuální situace na pobočce v Ostravě, co do počtu projektů, 

využití skladovacích prostor a také personálního obsazení, kvůli razantně se rozvíjejícímu 

projektu. Navrhnutí změn jako jsou úpravy ve struktuře projektů, změny v regálovém systému 

a posílení počtu zaměstnanců. Tyto navrhnuté změny budou ekonomicky zhodnoceny vůči 

dalšímu vývoji firmy.  

Pro firmu Schenker je velkou motivací plnění stále rostoucích požadavků svých klientů na 

míru v rámci plnění, které je odměněno po stránce prestižní, ale i finanční. Vyřešení stále 

rostoucích potřeb zákazníka je změna skladovacího místa a přerozvržení regálů s velkou 

váhou flexibility, která se dá kdykoli podle požadavků zákazníka změnit. 

V teoretické části byla popsána firma Schenker spol. s r. o., rozebrány pojmy logistika, 

skladování či aktivní prvky logistického systému. 

V praktické části byla provedena analýza současného stavu skladovacího prostoru a dále také 

navržena a následně provedena změna skladovacích prostorů z hlediska regálových systémů, 

volného prostoru ve skladu, změna personální či navýšení manipulační techniky. 
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2 Charakteristika společnosti SCHENKER spol. s r. o. 

Společnost SCHENKER spol. s r. o. (dále jen Schenker) byla u nás založena ve středočeském 

kraji 29. 07. 1994. Mezi předměty podnikání patří [16]: 

 

 vnitrostátní zasilatelství, 

 mezinárodní zasilatelství, 

 celní deklaranství (činnost směřující k celnímu odbavení zásilek), 

 skladovací činnost, 

 pronájmy nemovitostí (včetně poskytování i jiných, než základních služeb), 

 koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, 

 zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a zasilatelství, 

 poradenská činnost v oblasti logistiky a zasilatelství. 

 

Poslání společnosti Schenker je podporovat firmy k dosahování úspěchu po celém světě. Vize 

společnosti je rozdělena do následujících cílů a to, aby byla společnost vnímána jako 

transparentně řízená společnost, stala se nejžádanějším zaměstnavatelem v oboru, vytvářela 

dlouhodobé vztahy se zákazníky a partnery, byla veřejností (roz)poznána a respektována        

a poskytovala dva pilíře služeb BNS (Basic Network Services) a VAS (Value Added 

Services) pod jednou střechou. Výkonnost společnosti a vybrané ekonomické ukazatele jsou 

podrobně popsány (viz Tab. 1). Dále je znázorněn zisk před a po zdanění (viz Obr. 1).  
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     Tab. 1 Výkonnost společnosti v letech 2013, 2014 a 2015 v tis. Kč [16] 

 

Výkaz zisku a ztráty [CZK/% z tržeb] 2013 2014 2015 

Tržby CZK 4 064 250 4 558 273 4 826 866 

Přidaná hodnota CZK 565 958 608 042 679 957 

  % z tržeb 13,9% 13,3% 14,1% 

Provozní výsledek CZK 152 317 138 060 177 848 

  % z tržeb 3,7% 3,0% 3,7% 

Zisk před zdaněním CZK 143 367 127 340 160 159 

  % z tržeb 3,50% 2,80% 3,30% 

Zisk po zdanění CZK 119 563 95 649 127 093 

  % z tržeb 2,9% 2,1% 2,6% 

Ostatní vybrané ukazatele         

Aktiva CZK 1 513 811 1 682 412 1 718 495 

Vlastní kapitál CZK 367 237 462 886 514 096 

Cizí zdroje včetně časového rozlišení CZK 1 146 574 1 219 526 1 204 399 

 

 

 

 

 

Obr. 1 Vývoj zisku před a po zdanění [16] 
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Významnou událostí v roce 2015 byla účast na sestavení žebříčku nejvýznamnějších firem 

České republiky, který každoročně vyhlašuje sdružení Czech Top 100. Hlavními ukazateli 

toho žebříčku jsou ekonomické ukazatele. Z výsledků vyplývá, že společnost DB Schenker     

i nadále patří mezi 150 nejvýznamnějších firem v České republice.  Na logistickém trhu patří 

mezi pět nejvýznamnějších společností.  

 

K dalším významným událostem patří, že se DB Schenker stal výhradním logistickým 

partnerem českého zastoupení na Světové výstavě Expo v Miláně. Uzavření partnerství 

s mezinárodním operním festivalem Smetanova Litomyšl. Otevřena vlastní plnící stanice na 

stlačený zemní plyn (CNG) na centrále v Rudné u Prahy. Úspora 21 000 kamionů ze pět let 

provozu železniční vlečky v Pardubicích a otevření nového přímého spojení Z Taiwanu a 

nového přístavu Nansha v Číně.  

 

DB Schenker ve světě a v České republice znamená komfort komplexních logistických 

služeb, individuální přístup, inovační řešení, vysokou profesionalitu a zastoupení ve více než 

130 zemích světa.  

 

Společnost je jedním z předních světových poskytovatelů integrované logistiky a globálních 

spedičních služeb. Realizují mezinárodní toky zboží mezi obchodními a výrobními subjekty 

pomocí pozemních, železničních, leteckých a námořních přeprav. Mimo jiné nabízí 

komplexní, plně integrovaná logistická řešení, která organizují celý dodavatelský řetězec     

od přeprav, přes skladování a distribuci až po řízení toku informaci. Je jedničkou na trhu 

evropských pozemních přeprava a to díky nejrozsáhlejší síti pozemních přeprav v Evropě.  

 

Společnost DB Schenker zaujímá tyto tržní pozice: 

 

 1. pozice v Evropě v pozemní přepravě, 

 1. pozice v Evropě v železniční nákladní dopravě, 

 2. pozice celosvětově v letecké přepravě, 

 3. pozice celosvětově v námořní přepravě. 

 5. pozice v globální kontraktační logistice 
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DB Schenker je součástí koncernu Deutsche Bahn AG a patří do ní divize logistiky DB 

Schenker Logistics a divize nákladní železniční dopravy DB Schenker Rail.  

V České republice má DB Schenker Logistics prostřednictvím Schenker spol. s r. o. silné 

zastoupení a to téměř 800 kvalifikovaných spolupracovníků na 17 pracovištích ve všech 

regionech republiky, včetně sídla společnosti v Rudné u Prahy.  

 

Historie od založení firmy v datech [16]: 

 

 1872 – Gottfried Schenker zakládá ve Vídni zasilatelskou společnost Schenker  

& Co. Austria. 

 1873 – První mezinárodní hromadná sběrná zásilka z Paříže do Vídně po železnici. 

 1874 – Založeny pobočky v Budapešti, Bukurešti, Praze a Londýně. 

 1918 – Po první světové válce se společnost Schenker zaměřuje na expresní 

zasilatelské služby, regionální zasilatelství, stěhování a veletržní spediční služby. 

 1922 – První letecké zásilky zprovozněny v Německu. 

 1947 – Založena pobočka v USA, čímž dochází k významnému procesu 

internacionalizace společnosti a rozvoji leteckého zasilatelství. 

 1966 – Založena dceřiná společnost v Hong Kongu s cílem zajistit požadavky 

asijského trhu na námořní přepravy. 

 1991 – Znovuobnovení společnosti Schenker v České republice po pádu komunismu  

 2002 – Společnost se stává hlavním logistickým partnerem OH v Salt Lake City. 

Globální síť Schenker slaví 130 let od svého založení. 

 2009 – Akvizice S. C. Romtrans S. A., největší spediční firmy v Rumunsku. Fúze 

RAILOG, s. r. o., specialisty na železniční spedici.  

 2011 – V tomto roce slaví společnost SCHENKER spol. s r. o. 20 let od svého 

založení v České republice. 

 2012 – Schenker spol. s r. o. získává certifikát AEOF, který uděluje Celní správa ČR. 

DB Schenker slaví 140 let od založení a stává se oficiálním logistickým partnerem 

Olympijských her v Londýně a Mistrovství světa v triatlonu v Sydney. 

 2013 – Dokončena stavba nové centrály a skladového areálu v Rudné u Prahy. 

 2014 – Přesun ostravské pobočky do nových skladovacích prostorů v Kunčičkách.    

 2015 – Ve Finsku otevřen nový terminál, logistický partner pro Expo a Smetanovu 

Litomyšl 
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V oblasti výzkumu a vývoje společnost Schenker investuje prostředky především do oblasti 

rozvoje produktů prostřednictvím Product Managementu, který vznikl v roce 2004, dále       

do marketingového výzkumu trhu a v neposlední řadě do rozvoje služeb prostřednictvím 

útvaru Network Development.  

 

Společnost Schenker je také odpovědná svým zákazníkům, zaměstnancům a obchodním 

partnerům, ale také odpovědnost vůči nejširší občanské veřejnosti a životnímu prostředí, které 

nás obklopuje a jež chceme uchovat pro budoucí generace. ´Tato odpovědnost k uvedeným 

skupinám je nedílnou součástí firemní strategie a kultury. Společenská odpovědnost je 

založena na dvou základních pilířích – na ekologickém a sociálním.  

 

Na ochranu životního prostředí klade Schenker velký důraz, proto je držitelem certifikátu ISO 

14001:2004 a certifikátu Zelená firma. Pravidelně je hodnocen dopad činnosti na životní 

prostředí a také se snaží nabízet svým zákazníkům taková logistická řešení, která jsou nejen 

efektivní, ale také šetrná k životnímu prostředí. Schenker byl jedním z iniciátorů pro vývoj 

on-line kalkulačky EcoTransIT, která umožňuje dopředu plánovat přepravy s důrazem na 

jejich ekologickou zátěž. Pravidelně dochází k přeškolování všech zaměstnanců v oblasti 

ochrany životního prostředí s cílem dosáhnout jejich šetrnějšího a ekologicky příznivějšího 

chování k životnímu prostředí na pracovišti i mimo něj. Samozřejmostí jsou ve všech 

pobočkách společnosti nádoby na třídění odpadů. Projekt Zelená firma umožňuje 

zaměstnancům zbavit se ekologickým způsobem vysloužilých elektrospotřebičů a baterií.  

V oblasti sociální podporuje logisticky projekty: Lyžařský závod Jizerská 50, City triatlon 

Karlovy Vary, Reprezentace bobistů ČR, Naivní divadlo Liberec. 

 

Schenker pomáhá projektům, do kterých patří Konto Paraple, SOS Dětské vesničky, Sociální 

automobil, International Humanity aj. 

 

Zaměstnanci se také věnují dobrovolnické činnosti a to např. v těchto institucích [16]: 

 

 Dětský domov Charlotty Masarykové Praha, 

 Dětské centrum Sluníčko Liberec, 

 Dětský domov ve Strančicích, 

 Sběr autolékárniček pro ADRA. 
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3 Logistika 

3.1 Vývoj logistiky 

V minulých letech byl pojem logistika používán ve vojenství při řešení otázek pohybu 

vojenských jednotek a způsobu vojenského zásobování. Poté v polovině 60. let převzala 

pojem logistika i různá civilní odvětví v USA. Během velkého ekonomického rozvoje v tomto 

století vznikl velký tlak na koordinovaný a sledovaný pohyb všech hmotných a hodnotových 

toků. Tímto byl otevřen vstup logistických úvah do podniků, které rozšířily své činnosti       

na komplexní řetězec základních funkcí od nákupu přes výrobu až po odbyt.  

 

Ve druhé polovině 80. let se logistika postupně stala stále více oblíbeným mnohovýznamným 

pojmem a heslem. Shodné a jednoznačné vymezení pojmu logistika bylo možné identifikovat 

u různých autorů a institucí jen zřídka. Proto se také dodnes setkáme s pojmy zásobování, 

nákup, materiálové hospodářství a logistika vedle sebe. Tímto označením se pak v praxi 

definují jak funkce ve smyslu podnikových úloh, tak organizační jednotky (např. útvary) 

v rámci organigramů [13].  

 

S narůstající globalizací neustále roste význam logistiky. Konkurenční tlak na firmy se stále 

zvětšuje a logistika v této situaci zaujímá strategické postavení. Tento tlak napomáhá            

ke zkvalitnění zákaznického servisu, na který je od počátku devadesátých let kladen důraz. 

S rozvojem informačních technologií se také zvyšuje účinnost logistiky. Úspěšná logistika se 

neobejde bez systémového přístupu [3]. 

 

Díky rozmachu informačních technologií podniky dostaly do rukou nástroj pomocí, kterého 

jsou schopny lépe monitorovat aktivity náročné na počet transakcí jako objednávání, pohyb 

materiálu, skladování zboží aj. Schopnost řídit materiálové toky a optimalizovat výši a pohyb 

zásob zvýšily informace, které nám poskytly počítačové kvantitativní modely. Vývoj systémů 

jako je plánování materiálových požadavků (MRP, MRP II – materials requirement planning), 

systém plánování distribuce (DRP, DRP II – distribution resource planning) a Just-in time 

(JIT) umožňuje podnikům propojit řady činností spojených s materiálovými toky, a to          

od procesu objednávání od dodavatelů, přes řízení zásob, prognózování až po výrobní 

plánování. Ke zvýšenému zájmu o logistiku přispívá také rozvoj technologie informačních 

systémů, zvýšený důraz na zákaznický servis, narůstající význam systémového přístupu         
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a koncepce celkových nákladů, využití logistiky pro dosahování vyšších zisků a pochopení,  

že logistiku lze využít jako strategický nástroj v konkurenčním boji [7]. 

 

3.2 Pojem logistika 

Nalezneme celou řadu definic týkajících se pojmu logistika.  

Logistika je disciplína, která se zabývá celkovou optimalizací, koordinací a synchronizací 

všech aktivit v rámci samoorganizujících se systémů, jejichž zřetězení je nezbytné 

k pružnému a hospodárnému dosažení daného konečného (synergického) efektu [10]. 

 

Organizace, plánování, řízení a výkon toků zboží vývojem a nákupem počínaje, výrobou        

a distribucí podle objednávky finálního zákazníka konče tak, aby byly splněny požadavky 

trhu při minimálních nákladech a minimálních kapitálových výdajích [4]. 

 

Logistika je řízení materiálového, informačního i finančního toku s ohledem na včasné 

splnění požadavků finálního zákazníka a s ohledem na nutnou tvorbu zisku v celém toku 

materiálu. Při plnění potřeb finálního zákazníka napomáhá již při vývoji výrobku, výběru 

vhodného dodavatele, odpovídajícím způsobem řízení vlastní realizace potřeby zákazníka  

(při výrobě výrobku), vhodným přemístěním požadovaného výrobku k zákazníkovi                

a v neposlední řadě i zajištěním likvidace morálně i fyzicky zastaralého výrobku [14]. 

 

Zjednodušeně můžeme říci, že se logistika zabývá pohybem zboží a materiálů z místa vzniku 

do místa spotřeby a s tím přiřazeným informačním tokem. Úkolem logistiky je zajistit,       

aby správný materiál byl na správném místě, ve správný čas, v požadované kvalitě, 

s příslušnými informacemi a s odpovídajícím finančním dopadem [3]. 

 

3.3 Metody logistiky japonským způsobem 

Japonsko se svou specifickou kulturou liší od evropských států. Tato země je hospodářskou 

velmocí v širokém měřítku jak v elektronickém tak v automobilovém průmyslu. Evropa se 

často od nich inspiruje převážně pravidly, nástroji spojené s řízením a koncepcí.  
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3.3.1 Kanban 

V  polovině 20. století v Japonsku byla vypracována koncepce Kanban a vztahuje se na řízení 

výrobního procesu. V překladu znamená Kanban list papíru, karta nebo štítek. Základní 

princip je založen na vizualizaci materiálového toku v podnicích. Důležité je tedy řízení 

zásob, v důsledku čehož lze dosáhnout celkového vyskladnění zásob. S ohledem na to,         

že materiál je dodáván na čas, dochází ke zkrácení takových kroků jako předvýrobní,  

mezioperační a povýrobní uskladnění na minimum. Filozofie Kanban se obvykle 

charakterizuje jako 7 žádných nedostatků, zpoždění, zásob, prostojů, nečinností, zbytečných 

technologických a kontrolních úkonů a přemístění [5]. 

V souvislosti s principem Kanban se hovoří o třech podsystémech zodpovědných za realizaci 

určitých úkolů. Sociální podsystém se zaměřuje na nábor a školení pracovníků. Zásadní je 

efektivní využívání vysoce kvalifikovaných a motivovaných pracovníků (např. rychlé 

odstranění poruchy). V této souvislosti je důležitým aspektem možnost práce na různých 

zařízeních. Personální podsystém klade důraz na délku pracovní doby. Podle něj by neměla 

končit po 8 hodinách, ale až po vykonání určitého objemu práce (v případě zvýšené poptávky 

pracovat přesčas). V úvahu je nutno vzít rovněž absenci provázanosti pracovníka s určitým 

typem výkonu. Podstatné je důkladné plánování, a to až na minuty, a využívání pracovních 

sil. Pracovníci musí přitom akceptovat přesuny a změny pracovišť.  

Úkolem technického podsystému je racionální vyžívání kapacity a zajištění kvality výrobků. 

Klíčovou záležitostí je zde uplatnění skupinové technologie, jež spočívá na přizpůsobování 

strojního parku vytváření určitých skupin výrobků se stejnými vlastnostmi. Výrobní 

podsystém si zaslouží pozornost, která se snaží o racionalizaci toku materiálu během 

výrobního procesu, jejímž cílem je zkrácení délky výrobních cyklů. Konečným výsledkem je 

redukce zásob. V tomto podsystému hraje významnou roli spolehlivost partnerů a odběratelů, 

což zajišťuje realizaci procesů, při co možná nejnižším stavu zásob. Podstatné je velmi přesné 

definování způsobu oběhu informací, který by měl být spojen s tokem materiálu. V praxi je 

nositelem informace karta, jinak zvaná Kanban. Každý článek logistického řetězce má 

rozdílnou sérii karet pohybující se mezi zdrojem a příjemcem [6, 12, 15]. 
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3.3.2 Metoda 5S  

Je to japonský způsob myšlení, který předpokládá, že každé nesprávně organizované 

pracoviště, zvyšuje náklady výroby. Udržování pořádku má vliv na kvalitu a produktivitu.   

5S je spojení pěti japonských slov (Seiri – vyřídit, Seiton – uspořádat/označit, Seiso – uklidit, 

Shitsuke – systematizovat, Seiketsu – standardizovat). Souvisí s přístupem k organizaci          

a řízení místa práce a také pracovním procesem, směřujícím ke zvýšení produktivity cestou 

eliminace ztrát, zdokonalení procesů a redukci zbytečných procesů. Metoda 5S je považována 

za metodologii tvoření a udržování dobře uspořádaného místa práce, jež vyniká produktivitou, 

kvalitou a pořádkem. Z tohoto hlediska je jednou z klíčových otázek stanovení pěti úrovní 

uspořádání pracovního místa.  

Na první úrovni 1S (Seiri) je ve smyslu zásady, tzn. zbavení se všeho zbytečného. Je důležité 

eliminovat nepotřebný materiál. Další etapa 2S (Seiton) se týká vytvoření pracovního 

prostoru, aby pracoviště mohlo být využíváno, co nejefektivněji. Hlavně se jedná o správné 

uspořádání věcí a označení místa jejich úschovy. Důležité je uspořádání prostoru tak, aby bylo 

vše na dosah. Na tomto principu se prostor dělí na sféry označené I, II. a referenční sféru. 

Dalším krokem v duchu zásady je 3S (Seiso) je udržování pořádku na pracovišti. Důležitý je 

úklid pracoviště. Etapa 4S (Seikutsu) si klade za cíl dodržování předchozích pravidel. 

Důležité je proto, aby patřily k základním povinnostem pracovníka. Poslední zásadou je 

zaškolení, tedy 5S (Shitsuke). Předchozí zásady nemusí být zaváděny vždy. Podstatné je 

naučit se je aplikovat a dodržovat tak, aby se staly běžnými, což je podstatou pátého „S“. 

Nutné provádění periodických kontrol, které hodnotí pracoviště [12]. 

 

3.3.3 Kaizen  

Tato filozofie se snaží o neustálé zdokonalování, používá účinné metody zlepšování řídicích 

procesů. Přitom je důležité ustavičné zvyšování kvality. Kaizen je nejen koncepce řízení,     

ale také podstatný prvek japonské kultury, která se značně liší od evropsk é.  

Organizace práce v evropských podnicích je založena na pokynech a jejich dodržování. 

Situace v japonských závodech vypadá jinak. Kromě norem a pokynů jsou pracovníci vedeni 

k tomu, aby přicházeli s řešeními, která zlepšují realizované procesy. Každý pracovník se 

může podílet na zlepšování pracovního procesu, nezáleží přitom, jakou práci na jaké pozici se 
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v podniku nachází. Vedení japonských firem přijímá na rozdíl od Evropy tyto nápady             

a myšlenky ochotně [2]. 

Evropský způsob zdokonalování je založen především na velkých investicích, zatímco 

japonský způsob na stovkách malých vylepšení. Tato filozofie je založena na Demingově 

cyklu zlepšování kvality (PDCA cyklus), tedy plánuj, proveď, zkontroluj, reaguj. Tento 

přístup napomáhá při identifikaci problémů, ale také při analýze příčin a zavádění nových 

standardů. Klíčovou roli zde sehrávají vedoucí pracovníci, kteří musí chápat, jaký význam 

mají jednotliví pracovníci v procesu zlepšování výroby. Podporu vedení musí cítit všichni 

pracovníci. Japonské firmy často využívají zařízení na registraci obrazu. Schůzky 

jednotlivých pracovních skupin používají videonahrávky, které analyzují pracovní činnost. 

Nahranou pracovní činnost zkoumají, diskutují o ní a navrhují řešení, která mají zkrátit 

jednotlivé pracovní postupy. Návrhy řešení mají formu realizace cílů pro každou úroveň 

organizace. Nástroje využívané pro zpracování a sledování cílů jsou základem filozofie 

Kaizen.  Kaizen je založen na zlepšování a probíhajícím procesu. Základními cíli je zkrácení 

času realizace procesu, zvyšování kvality, technické přizpůsobení prvků systému a také 

vytváření kritérií kontroly a odměňování. Důležité je rovněž snižování nákladů [12]. 

 

3.4 SAP  

Zkratka SAP vznikla z německého Systeme, Anwendungen, Produkte in der 

Datenverarbeitung, neboli systémy, aplikace a produkty při zpracování dat. SAP prošel za 40 

let své existence (od roku 1972) velkým vývojem a postupně se z verze R/2 stala R/3. 

Podnikový informační systém přináší přehled a kontrolu nad financemi i celým podnikem, 

zamezuje ztrátám a přispívá k vyšší ziskovosti. Snižuje náklady, omezuje chybovost            

(ve skladech, ve výrobě,…),  zrychluje a zefektivňuje činnosti i celé procesy. Obsahuje 

aktuální informace pro rozhodování. Systém má špičkové nástroje pro řízení vztahů se 

zákazníkem. Usnadňuje a zrychluje řízení a rozhodování, poskytuje aktuální data                 

pro rozhodování. Přináší řešení na míru potřebám jednotlivých firem. Informační systém 

plánuje a kontroluje dodržení plánů. Je jednoduše a intuitivně ovladatelný a použitelný. 

Propojí hlavní sídlo, pobočky i jednotlivé partnery do jednoho fungujícího celku [1]. 
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4 Skladování 

Do každého logistického systému patří skladování. Na světě existují různá skladovací zařízení 

od modernějších profesionálně řízených skladů po podnikové skladovací místnosti, garáže, 

drobné sklady v rámci prodejen nebo dokonce zahradní kůlny. Na zajišťování potřebné 

úrovně zákaznického servisu, při co nejnižších celkových nákladech, má skladování 

významný podíl. Spojovacím článkem mezi výrobcem a zákazníkem je skladování. Dříve 

málo významná složka logistického systému podniku se postupem času stala jedna z jeho 

nejdůležitějších součástí.  

Skladování můžeme definovat jako tu část podnikového logistického systému, která 

zabezpečuje uskladnění produktů (surovin, dílů, zboží ve výrobě, hotových výrobků) 

v místech jejich vzniku a mezi místem vzniku a místem jejich spotřeby, a poskytuje 

managementu informace o stavu, podmínkách a rozmístění skladovaných produktů.  

Termín sklad a distribuční centrum je často zaměňován, ale tyto dva pojmy nejsou zcela 

totožné. V distribučních centrech se udržují minimální zásoby, a to většinou těch výrobků,   

po kterých je vysoká poptávka. Za to ve skladech se skladují všechny typy produktů. 

Manipulace ve skladech probíhá s většinou produktů ve čtyřech cyklech (přejímka, 

uskladnění, expedice a nakládka) a oproti tomu v distribučních centrech jen ve dvou cyklech 

(přejímka a expedice). Distribuční centra poskytují relativně velký podíl na přidané hodnotě 

(včetně finální montáže), zatímco sklady poskytují minimum činností, které přidávají výrobku 

hodnotu. Data ve skladech se shromažďují dávkově a v distribučních centrech v reálném čase 

[7]. 

 

4.1 Typy skladování 

Podniky mají k dispozici řadu skladovacích alternativ, např. mohou dodávat výrobky přímo 

zákazníkům nebo mohou využívat centrální skladová zařízení v místě odesílání zboží. 

 

4.1.1 Systém Cross-Docking 

Neboli systém okamžitého překládání zboží, kdy se sklady využívají jako distribuční 

směšovací centrum. Zboží se zde přiváží ve velkém, okamžitě se rozdělí a v potřebném 

množství se spojí s jinými výrobky do zásilky určené pro stejného zákazníka. V tomto 

systému se produkty v zásadě nikdy neskladují. U maloobchodních firem Cross-Docking 
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stoupá více na oblibě, protože můžou objednat zboží v dodávkách po celých kamionech, pak 

ho mezi jednotlivými kamiony přeložit a ihned ho odeslat dál do jednotlivých míst. Toto 

může být uskutečněno tím, že zboží je již od dodavatele baleno v takovém množství, které 

vyžadují jednotlivá místa. 

 

4.1.2 Smluvní skladování 

Můžeme definovat jako dohodu mezi uživatelem a poskytovatelem skladovacích služeb. Tato 

dohoda je dlouhodobá a vzájemně prospěšná. Dle ní poskytovatel zajišťuje výhradně pro 

jednoho klienta nestandardní skladovací a logistické služby, přičemž poskytovatel a klient 

společně sdílejí rizika spojená s těmito operacemi. Při výběru veřejného nebo soukromého 

skladování musí podnik zvážit celou řadu finančních aspektů a aspektů zákaznického centra 

jako jsou provozní náklady a počáteční investice. Smluvní skladování zajišťuje obvykle vyšší 

úroveň zákaznického servisu oproti veřejným skladům, které ale nemají počáteční investice 

[8]. 

 

4.1.3 Veřejné sklady 

Do veřejných skladů patří všeobecné obchodní sklady, mrazírenské sklady, celní sklady, 

sklady pro veřejnost, speciální komoditní sklady a sklady hromadných substrátů [7].  

 

Všeobecné obchodní sklady 

 

Jsou nejběžnější formou veřejných skladů navržených tak, aby poskytovaly skladovací prostor 

pro téměř veškeré balení výrobků. 

 

Mrazírenské sklady 

 

Poskytují uživatelům prostory s řízenou teplotou pro uskladnění rychle se kazícího zboží jako 

je ovoce, zelenina, mražené potraviny, některé léčiva, fotografický papír, filmy do fotoaparátů 

nebo kožešiny.  
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Celní sklady 

 

V těchto skladech jsou uskladněny např. dovážené tabákové výrobky a alkoholické nápoje, 

přičemž stát má nad tímto zbožím kontrolu, dokud zboží není distribuováno na trh. Za výhodu 

celního skladu můžeme považovat to, že dovozní cla a spotřební daně na vybrané komodity se 

neplatí, do doby než se zboží neprodá.  

 

Sklady pro veřejnost 

 

V tomto skladu se uskladňuje soukromý majetek nikoliv zboží. Tento majetek je zde 

uskladněn na delší dobu za účelem jeho přechodného umístění. Zde můžeme najít několik 

typů skladování jako je uskladnění věcí v otevřeném prostoru, v soukromé skladovací 

místnosti nebo trezoru a kontejneru. Uskladnění v kontejneru poskytuje lepší ochranu zboží 

než skladování v otevřeném prostoru.  

 

Speciální komoditní sklady 

 

Zde se skladují specifické zemědělské produkty např. obilí, vlna nebo bavlna. Ve většině 

případů se v jednom skladu skladuje pouze jeden produkt a nabízí se speciální služby 

související s charakterem daného produktu. 

 

Sklady hromadných substrátů 

 

Poskytují skladování kapalných produktů (např. chemikálií) v nádržích a také skladování 

sypkých substrátů jako je uhlí nebo písek na otevřeném nebo krytém prostranství [9]. 

 

4.2 Velikost skladů 

Pro určení velikosti skladu je třeba prvně definovat, jakým způsobem budeme velikost skladu 

měřit. Velikost skladu můžeme určit dle skladové plochy nebo skladového prostoru.            

Při propagaci veřejných skladů se stále ještě udává skladová (čtverečná) plocha. Bohužel tato 

informace nezahrnuje možnost uskladnění zboží vertikálně. Měření kubického skladového 

prostoru podává reálnější informaci o velikosti skladu, protože udává celkový objem prostoru 

uvnitř daného zařízení.  

 

 



15 

 

Faktory pro stanovení velikosti skladu jsou následující [7]: 

 

 úroveň zákaznického servisu, 

 velikost trhu nebo trhů, které bude sklad obsluhovat, 

 počet prodávaných produktů, 

 velikost produktu nebo produktů, 

 používaný systém pro manipulaci s materiálem, 

 míra pohybu zboží,  

 celková doba výroby produktu, 

 rozmístění zásob, 

 požadavky na šířku uličky/chodby mezi regály, 

 kancelářské prostory v rámci skladu, 

 typy použitých regálů a polic, 

 úroveň a model poptávky.  
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5 Aktivní prvky logistických systémů 

Hlavním úkolem aktivních prvků v logistických systémech je provádět netechnologické 

operace s pasivními prvky. Mezi ně patří nakládka, vykládka, zaskladnění, rozdělování, 

kompletace, balení. Tyto operace zahrnují dvě základní funkce a to změnu místa nebo sběr, 

přenos nebo uchování informací.  V případě změny místa jsou aktivními prvky technické 

prostředky a zařízení pro manipulaci, přepravu, skladování, balení a další pomocné 

prostředky. Aktivními prvky v druhém případě jsou technické prostředky a zařízení sloužící 

k činnostem s informacemi (s nosiči informací). Nedílnou součástí příslušného aktivního 

prvku jsou také pracovníci obsluhující tyto zařízení [11]. 

 

5.1 Manipulační prostředky a zařízení 

Manipulace s pasivními prvky je zajišťována prvky aktivními tzn. prostředky a zařízení jistým 

způsobem přemísťují pasivní prvky. Mezi tyto prostředky můžeme zařadit vysokozdvižné, 

nízkozdvižné vozíky a regálové zakladače. Patří sem [14]: 

 ruční paletové vozíky,  

 elektrické nízkozdvižné paletové vozíky, 

 elektrické tahače, 

 retraky, 

 systémové vozíky pro velmi úzké uličky VNA, 

 vychystávací vozíky, 

 vysokozdvižné vozíky elektrické čelní, 

 vysokozdvižné vozíky čelní se spalovacím motorem. 

 

5.2 Dopravní prostředky 

Nejčastější členění dopravních prostředků dle použití v praxi je [14]: 

 silniční (dodávkové automobily, nákladní automobily, speciální nákladní automobily, 

tahače a traktory), 

 železniční (nákladní železniční vozy, přeprava těžkých a rozměrných kusů), 

 vodní (nákladní a námořní lodě pro vnitrozemskou nebo mezinárodní plavbu), 

 vzdušné (letadla, vrtulníky). 
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6 Rozšíření projektu Mahle 

Projekt Mahle, který působí v oblasti automobilového průmyslu, se zaměřuje na výrobu 

chladičů pro světové automobilky. Tento projekt měl být doplněním a také využitím naší 

volné skladovací kapacity na hale „B“. Začátek projektu byl nastaven na březen roku 2015.  

 

6.1 Původní zadání projektu Mahle 

Zadání projektu, před jeho spuštěním, bylo nastaveno na využití plochy cca kolem 800 m
2 

s možným rozšířením maximálně na 1200 m
2
. Materiál, který v našem skladu má být 

uskladněn, budou komponenty do výroby. 

Typ balení neboli palet, které budou k nám přijíždět, budou Gitterboxy (viz Obr. 2) a také 

EUR palety s Multipacky na sobě (viz Obr. 3). Pro účely uskladnění je možné využít volnou 

plochu pro Gitteboxy a také EUR palety. Gitterboxy je možné uskladnit do stohu maximálně 

po 6 ks na sobě, EUR s Multipacky maximálně do stohu po 4 ks, takto můžou být na volné 

ploše. 

 

 

 

Obr. 2 Gitterbox 
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Obr. 3 Multipack 

 

Projekt bude systémově zastřešen ve WMS klienta (SAP) a příjem materiálu a také následné 

objednávání materiálu do výroby bude probíhat přes tento systém. Příjem materiálu do skladu 

bude na základě elektronické zprávy ASN, která bude dostupná v čase, kdy dorazí materiál  

do skladu. Výdej bude zajišťovat systém kanban, který si automaticky hlídá množství 

potřebné do výroby a jeho minimální skladové zásoby ve výrobě u klienta. 

Nároky na personální obsazení a také čas provozu byly stanoveny na 1 skladníka na každé 

směně. Směnnost určena na PO-PÁ v režimu ranní a odpolední.  

 

Tento projekt je hodně živá záležitost, takže již cca po prvních dvou měsících byla plocha 

určená tomuto projektu nedostačující a s tím také souvisí kapacity personální, kdy při 

zvětšujícím se objemu palet, nešlo tento projekt zvládat v jednom člověku na směně. Větší 

náročnost projektu byla také důvodem na alokování dalšího člověka na směnu. Vzrůstající 

počet palet byl vyřešen použitím regálového systému, který se nacházel na druhé polovině 

haly „B“, kde na palety typu EUR byly vyčleněny 4 regály.  

 

Vzrůstající trend v počtu palet pokračoval a také nám přibyla další činnost a to je expedice 

hotových výrobků přímo ke konečnému zákazníkovi. Tyto hotové výrobky byly dodávány 
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z Mahle k nám do skladu a dle objednávek tříděny a expedovány konečným zákazníkům. 

Počet těchto končených zákazníků nebo můžeme říct i destinací, kde se zboží dodávalo, se 

ustálil na čísle 6.  

 

V měsíci listopadu byla vyvolána schůze ze strany Mahle, kde byla sdělena potřeba projekt 

posunout ještě dále s větší náročností na skladovací plochy, směnnost a také personální 

obsazení projektu. Tomuto zadání a také možnosti zajištění chodu projektu budou věnovány 

následující kapitoly práce.  

 

6.2 Nové zadání projektu Mahle 

Rozšíření projektu v sobě zahrnuje, kromě většího objemu skladovaných palet, také změnu 

v konceptu projektu. Nové zadání je zaměřeno s větší části na expedici hotových výrobků již 

přímo k zákazníkům a dodávání materiálu do výroby dle kanbanu je jen přidruženou součástí 

projektu. Vyjádřeno v přepočtu na palety a časovou náročnost v původním zadání se jednalo 

asi o 90 % materiál do výroby a 10 % expedice hotových výrobků. Po změně je možno 

procentuálně tyto dvě základní činnosti ohodnotit takto: 20 % materiál do výroby a 80 % 

expedice hotových výrobků.  

Změny nastaly také v uskladnění materiálu do výroby, kde přibyl nový druh skladovací 

jednotky a tím je coil (viz Obr. 4). Tato paleta má ve většině případu rozměr                        

180 cm x 180 cm, kde je na paletě stočen hliníkový pás.  

Navýšením objemu expedice dochází také ke změně nebo spíš k růstu různorodosti 

skladovaných palet, které liší téměř zákazník od zákazníka. Nové druhy palet jsou racky (viz 

Obr. 5 a přílohy 1, 2, 3), které jsou vhodné pro uskladnění na volné ploše, díky kovové 

konstrukci a možnosti stohování po pěti ks na sobě. Racky jsou různého typu a tvaru (viz 

Příloha 1, 2, 3).  
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Obr. 4 Coil 

 

 

 

 
 

Obr. 5 Rack 
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Jedním z nových typů palet je plastová krabice, tzv. IFCO box. Materiál v tomto obalu má 

hodně velký obrat, uskladněno na volné ploše s maximální stopovatelností po 6 na sobě.  

 

 
 

Obr. 6 IFCO box 

 

Paleta s kartonovým obalem, ať již s jednou krabicí, či více menšími na sobě je vhodná pro 

uskladnění do regálu. Typy podkladních palet se také liší dle zákazníka, ať už to je rozměr 

EUR palety nebo atypické rozměr, a to buď menší, nebo větší než EUR paleta.  

 

 
 

Obr. 7 Paleta s kartonovým obalem 
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Rozdíl mezi původním zadáním a novým zadáním je shrnut v tabulkách níže (viz Tab. 2, 3), 

kde jsou zohledněný základní parametry a požadavky na chod projektu.  

 

    Tab. 2 Původní zadání projektu v roce 2015 

 

Faktory projektu Parametry 

Plocha 1 200 m
2
 

Směnnost 2 směny 

Personální obsazení 6 

 

 

   Tab. 3 Nové zadání projektu v roce 2016 

 

Faktory projektu Parametry 

Plocha 5 500 m
2
 

Směnnost 4 směny 

Personální obsazení 24 
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7 Analýza aktuálního stavu 

V této kapitole bude popsán výchozí stav ve firmě Schenker. Zmíněna budou základní 

hlediska a parametry dotýkající se chodu logistického centra sídlící v Ostravě. Níže je uveden 

popis skladovacích prostor, rozdělení dle hal s jejich rozměry a jaký je zde použit regálový 

systém. Také jsou popsány stávající projekty, jaký druh materiálu se skladuje a jejich 

průměrná zaplněnost lokací neboli průměrný počet skladovaných palet. Popsány jsou také 

využité lidské zdroje, jak přímo na skladu, kde jsou to skladníci a vedoucí směny, tak THP 

pracovníci zajišťující systémovou podporu, a tak obstarávají komunikaci se zákazníky. 

Nedílnou součástí skladu je také manipulační technika, kterou jsou všechny projekty 

obsluhovány.    

 

7.1 Skladovací prostory 

Skladovací prostory ve firmě Schenker jsou rozděleny do dvou hal, které jsou vzájemně 

propojeny průjezdem. Tato budova byla nově postavena před třemi lety a v polovině roku 

2013 je využívána pro účely skladování firmou Schenker.  

Hala „A“ má celkovou plochu 5500 m
2
. V této hale je použit regálový systém, který je 

koncipován tak, že je postaveno 24 regálových řad. Každá řada má 5 výškových pater, kde 

všechna patra jsou nastavena univerzálně na výšku 170 cm (viz Obr. 8), pro uskladnění 

většiny palet v různých výškách. Patro v regálovém systému je rozděleno do 10 buněk, 

přičemž jedna buňka je velikostně upravena tak, že je zde možno založit 4 EUR palety. 
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Obr. 8 Univerzální regál 

 

Rozestavění regálového systému je navrženo tak, že vždy 2 regály jsou postaveny u sebe, kde 

je možno zakládat palety z jedné strany uličky a také ze strany druhé. Uličky jsou zde 

rozměrově nastaveny, aby manipulační technika měla dost prostoru k zakládání do regálového 

systému. V našem případě je to retrak, kterému stačí manipulační prostor uličky v šířce       

3,6 m.   

Po celé délce haly „A“ je rozmístněno 11 nakládacích ramp (viz Obr. 9), které jsou na sobě 

nezávislé, takže v jedné chvíli je možno mít přistaveno zároveň 11 kamionů (viz Obr. 10). 

V přední části jsou nainstalovány sekční vrata pro možnost vyjetí s manipulační technikou 

také před budovu, pro potřebu nakládat či vykládat z boku nebo do malých dopravních 

prostředků, které nemohou kvůli rozměrům na rampu.  

 



25 

 

 

 

Obr. 9 Rampy ve skladu 

 

 

 

Obr. 10 Rampa s kamionem 
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Hala „B“ má celkovou plochu 3500 m
2
. V této hale je také nainstalován regálový systém, 

který je koncipován tak, že je postaveno 12 regálových řad. Každá řada má 5 výškových 

pater, kde všechna patra jsou nastavena univerzálně na výšku 170 cm, pro uskladnění většiny 

palet v různých výškách. Patro v regálovém systému je rozděleno do 13 buněk, přičemž jedna 

buňka je velikostně upravena tak, že je zde možno založit 3 palety velikosti EUR pal.  

Rozestavění regálového systému je navrženo stejně jako v hale „A“, že vždy 2 regály jsou 

postaveny u sebe a uličky mají stejnou šířku tzn. 3,6 m.  

Také hala „B“ disponuje třemi rampami (viz Obr. 11) a jedněmi sekčními vraty. Počet ramp je 

omezen orientací haly, která je na rozdíl od haly „A“, užší a delší.  

 

 

 

Obr. 11 Rampy u skladu „B“ 

 

7.2 Současné projekty 

Projekty, které jsou nyní skladovány v prostorách firmy Schenker, jsou co do počtu palet        

a skladovaného zboží velmi různorodé. Hlavním a také největším projektem, když bude brán 

v potaz počet palet, je Démos. Na to hned navazuje dynamicky rozvíjející se projekt Behr. 

Dalším význam projektem je projekt Asus, který mimo většímu množství uskladněných palet, 

také využívá naše prostory pro třídění svých produktů. Zde jsou zaměstnáni 2 pracovní síly 

přímo z Asusu, doplněny o 3 naše pracovníky.  
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Také významným zákazníkem je projekt ITT, pro kterého je zajištěno uložení materiálu 

v celním skladu. Ostatní projekty jsou, co do počtu uskladněných palet, méně významné. 

Tento počet se pohybuje cca od 200 do 400 palet.  

Podrobněji je uveden seznam projektů v rámci skladovacích prostorů (viz Tab. 4).  

 

       Tab. 4 Rozdělení haly A a B v rámci projektů 

         

Název 

projektu Produkt skladování Počet palet Hala 

Démos nábytkové kování 3000 A 

Asus PC komponenty 1200 A 

ITT komponenty pro brzdové destičky 550 A 

MHC zdravotnický materiál 300 A 

Veyance komponenty pro automotive 200 A 

RP Audio hudební systémy 150 A 

Mahle chladiče do aut 1 200 B 

Fenchem potravinové doplňky 500 B 

Brembo komponenty pro brzdiče do aut 500 B 

 

 

7.3 Personální zabezpečení a směnnost 

Chod pobočky je zabezpečen od nejnižší linie skladníky, kteří pracují ve dvousměnném 

provozu, stejně tak jako jejich přímý nadřízení, vedoucí směny. Na provoz celého skladu 

dohlíží vedoucí skladu, pod něhož spadají přímí podřízení vedoucí směny. Vše je zastřešeno 

manažerem LSC s přímými podřízenými vedoucí skladu, referent zákaznického servisu          

a asistentkou manažera. Referent zákaznického servisu zajišťuje komunikaci se zákazníky    

na úrovni provozních záležitostí a zpracovává podklady pro chod projektů. Skladníci              

a vedoucí směny pracují ve dvou směnách, a to ranní a odpolední.  

Personální obsazení míst je uvedeno v tabulce (viz Tab. 5).  
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             Tab. 5 Pozice ve skladu 

 

Funkce Počet 

Manažer LSC 1 

Asistentka manažera 1 

Vedoucí skladu 1 

Referent zákaznického servisu 1 

Vedoucí směny 2 

Skladník 12 

Celkem 18 

 

7.4 Manipulační technika 

Veškerá manipulace se zbožím na skladě je prováděna pomocí manipulační techniky. Každý 

druh techniky se používá na jinou práci v rámci celkového koloběhu zboží.  

Základním nástrojem pro manipulaci je ruční paletový vozík (viz Obr. 12), který se používá 

na převoz skladovacích jednotek, zejména na kratší vzdálenosti nebo nakládky do aut, kde 

není podlaha uzpůsobena pro nakládku strojní technikou. Výhodou je jednoduchá obsluha, 

lehká manipulace, pro jeho malou velikost a také u tohoto typu manipulační techniky není 

třeba pro obsluhu mít platný průkaz VZV.  

 

 

 

Obr. 12 Ruční paletový vozík 
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Na ostatní manipulační techniku, která se nachází ve firmě Schenker, je nutné mít platný 

průkaz VZV a jsou poháněny elektrickými bateriemi. Pro zakládání do regálu se využívá 

retrak (viz Obr. 13), který je schopný zvednout vidle se zbožím až do výšky 8 m.  

 

 
 

Obr. 13 Retrak 

 

Čelní vozík se nejvíce využívá pro převoz palet na větší vzdálenosti a také na stohování palet 

na volné ploše, tento stroj není vhodný na zakládání do regálu kvůli své délce a také nízkému 

zdvihu vidlí. Využit je také na vykládku nebo nakládku těžších palet, nebo kde je třeba 

stohovat či sundávat palet přímo na autě (viz Obr. 14).  
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Obr. 14 Čelní vozík 

 

Ve většině případů pro nakládku a vykládku nebo převoz palet se používá nízkozdvižný vozík 

(viz Obr. 15).  

 

 
 

Obr. 15 Nízkozdvižný vozík 
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Aktuální stav manipulační techniky nalezneme v tabulce 6.  

 

   Tab. 6 Manipulační technika 

 

Manipulační technika Počet ks 

Ruční paletový vozík 2 

Nízkozdvižný vozík 2 

Čelní vozík 2 

Retrak 2 

Celkem 8 

 

 

7.5 Výsledný stav 

Po analýze současného stavu byly zjištěny tyto nedostatky ve skladování: 

 

 Nedostačující skladovací prostor na rozvoj projektu Mahle.  

 Regálový systém není využit efektivně. 

 Personální zajištění nebude dostačující pro rozvoj projektu. 

 Stav manipulační techniky není pro změnu v dostatečném počtu. 

 Chybí volná plocha pro uskladněné nových typů palet. 
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8 Navrhované změny 

Pro zajištění provozu a splnění nového zadání projektu Mahle budou navrženy následující 

kroky. Další skladovací prostory nejsou dostupné, proto budou použity stávající haly 

s regálovým systémem. Tento regálový systém se upraví dle výšky palet a předpokládaného 

množství, tímto krokem maximalizujeme využití kapacity regálového systému. Část 

regálového systému bude zrušena, čímž vznikne potřebná volná plocha pro uskladnění palety 

typu rack, IFCO box a Gitterbox.  

Skladba projektů bude také poznamenána změnou, kde některé projekty budou ukončeny, u 

jiných zase dojde ke snížení počtu uskladněných palet.  

Nárůst se bude například týkat lidských zdrojů, kde tento vzrůst bude téměř o 50 %. S větším 

počtem zaměstnanců, zejména v řadách skladníků, bude nutné zvýšit také počet manipulační 

techniky. Toto zvětšení bude odpovídat přírůstku personálního zajištění a to ve výšce 50 %.  

 

8.1 Skladovací prostory po úpravě 

Možnost rozšířit skladovací prostory o další halu, byla po prověření možností zamítnuta. 

Všechny další haly v objektu jsou dlouhodobě nedostupné a první možnost volného prostoru, 

cca 700 m
2
, by byla volná až v průběhu dalšího roku. Bude tedy využito stávajícího prostotu a 

to na hale „A“ 5 500 m
2
 a na hale „B“ 3 500 m

2
.  

Změny tedy připadají jen na regálový systém. Pro maximální využití regálového systému 

budou nosníky předělány na výšky palet, které budou v regálovém systému uskladněny, 

některé regály přijdou demontovat, čímž vznikne volná plocha vhodná na typy palet, které 

nejdou uskladnit do regálového systému.  

Na hale „A“ je nyní postaveno 24 regálových řad, každá řada má 5 výškových pater, kde je 

výška mezi nosníky nastavena univerzálně na 170 cm. První dva regály se demontují, čímž 

vznikne prostor na racky pro Shanghai (viz Obr. 16). 

Následující tři regály projdou úpravou na typ setů pro Shanghai, kde je možno skladovat jak 

hotové výrobky, které jsou přebalené do kartonových krabic již ze zmíněných racků, tak i 

obalový materiál, který je navážen ve stejném balení jako hotové výrobky. Tímto nám 

vzniknou 3 regálové řady, kde první nosník je ve výšce 80 cm, takže první patro nelze použit 

na hotové výrobky nebo obalový materiál pro Shanghai, ale můžeme zde uskladnit zboží 

z projektu ITT, kde palety jsou rozměrově menší. Posunutí nosníku směrem dolů je nutný 

krok pro dodržení nosnosti celého regálového systému, kde je na štítku udávána nosnost při 

nastavení prvního nosníku v maximální výšce 180 cm.   
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Obr. 16 Pohled do haly 

 

Zmenšením výšky prvního patra bude docíleno dalších 4 výškových pater pro materiál na 

Shanghai (viz Obr. 17). První regál bude nastaven na uskladnění obalového materiálu, regál 

druhý a třetí pro hotové výrobky. 

  

 

 

Obr. 17 Regál na Shanghai 
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Pět následujících regálů, takže regál 4, 5, 6, 7 a 8 bude předělán na materiál do výroby, který 

je řízen systémem kanban. Zde jsou skladovány palety typu EUR s Multipacky a v menší míře 

také Gitterbox. Nastavením výšky pater dle maximální výšky palety bude dosaženo 7 

výškových pater (viz Obr. 18), do jednoho patra je poté možno zaskladnit 40 ks výše 

zmíněných palet. Spodní patro bude využíváno na Gitterboxy, které nelze bez roštů zakládat 

do pater.  

 

 

 

Obr. 18 Regál na kanban 

 

Další změny budou provedeny na regálech 9 až 14, kde kromě předělání nosníku se také 

přidají rošty. Tyto regály budou sloužit k uskladnění palety s kartonem. Rošt bude zde přidán 

z důvodu atypických palet (viz Obr. 19), které svou strukturou podkladních palet a rozměrem 

nedržely na dvou nosnících nebo by hrozilo při nepřesné manipulaci k pádu palety. Po 

nastavení výšky na paletu s kartonem vznikne 6 výškových pater (viz Obr. 20), kde půjde 

uskladnit do každého patra 40 palet s rozměrem EUR palety. 
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Obr. 19 Rošt 

  

 

 

Obr. 20 Regál na palety s kartony 
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Zbývající regály budou demontovány a místo nich vznikne volná plocha pro uskladnění palet 

typu Gitterbox, rack nebo IFCO box (viz Obr. 21). 

 

 

 

Obr. 21 Volná plocha 

 

Úpravu skladovacích prostor probíhala v režii firmy a jejími zaměstnanci, ve většině času 

v rámci pracovní doby ale také i formou přesčasů. Do nákladů na přestavbu regálových 

systémů můžeme zahrnout následující položky a to nákup roštů a přesčasové hodiny 

zaměstnanců. Počet těchto přesčasových hodin byl změřen a výsledné číslo je 96 hodin          

(3 zaměstnanci, 4 dny po 11,5 pracovních hodinách).  

Jedna přesčasová hodina je dle mzdových nákladů vypočtena na 166,6,- Kč. Náklady na 

přestavbu jsou spočteny v tabulce níže (viz Tab. 7) 

 

Tab. 7 Náklady na přestavbu  

 

Náklad Částka 

mzdové náklady 30 808 Kč 

nákup roštů 363 000 Kč 

Celkem 393 808 Kč 

 

Při úpravě regálů se také uvažovalo o specializované firmě, která by také regály zbourala a 

nastavila nosníky na námi určenou výšku.  
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Níže v tabulce (Tab. 8) je srovnání nákladů na úpravu regálů ve vlastní režii a s pomocí 

specializované firmy, která za svou práci požadovala 160 000,- Kč ale s tím, že by museli být 

přítomni zaměstnanci firmy, kteří by manipulovali se zbožím v regálech. A to 2 zaměstnanci 

po dobu dvou dní, na 12 hodinové směny. 

  

                                  Tab. 8 Srovnání vlastní režie x firma 

 

Vlastní režie Firma 

Náklad Částka Náklad Částka 

mzdové náklady 30 808 Kč mzdové náklady 10 268 Kč 

nákup roštů 363 000 Kč nákup roštů 363 000 Kč 

    firma 160 000 Kč 

celkem 393 808 Kč celkem 533 268 Kč 

 

    

 

 
rozdíl 139 460 Kč 

   

Po srovnání obou variant byla zvolena varianta s menšími náklady a to tuto práci vykonat ve 

vlastní režii. 

Tímto rozhodnutím udělat přestavbu a bourání regálů ve vlastní režii se ušetřilo 139 460,- Kč.  

 

8.2 Změny v projektech 

Se současným počtem projektů, a také při jejich stejném objemu skladovaných palet, nelze 

pokračovat v rozšíření projektu Mahle. Navrženo bude v některých případech razantní změny 

či dokonce ukončení spolupráce a celého projektu.  

Projekty je také třeba přestěhovat v rámci hal, kde pro ně budou vytvořeny již regály, které 

odpovídají velikosti skladovaných palet.  

Největším přínosem pro vznik volného místa je ukončení projektu Démos, kterému končí 

smlouva o skladování a zákazník již nechce nadále využívat naše služby a to z důvodu stavby 

vlastní skladovací haly. Tento projekt zabíral cca 3 000 paletových míst, do tohoto vzniklého 

prostoru na hale „A“, po předělání regálů, se hned bude stěhovat projekt Mahle z haly „A“. 

Další projekty, které budou ukončeny jsou RP Audio a Veyance. Uvolnění dalších cca 350 

paletových míst.  

Razantní snížení bude navrženo u projektu Asus, kde bude odvezeno cca 1 000 palet. Snížení 

počtu palet proběhne také u projektu MHC, kde to ale nebude již tak velkém objemu. Zde se 

bude jednat o cca 100 paletových míst.  
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Přestěhování mezi halami bude provedeno u projektů Mahle (z haly „B“ do haly „A“), MHC 

a Asus (z haly „A“ do haly „B“).  

Podrobněji je uveden seznam projektů v rámci skladovacích prostor (viz Tab. 9).  

 

       Tab. 9 Nové rozdělení haly A a B v rámci projektů 

         

Název 

projektu Produkt skladování Počet palet Hala 

Mahle chladiče do aut 4 500 A 

ITT komponenty pro brzdové destičky 550 A 

Fenchem Potravinové doplňky 600 B 

Brembo komponenty pro brzdiče do aut 500 B 

MHC zdravotnický materiál 200 B 

Asus PC komponenty 200 B 

 

 

V tabulkách (viz Tab. 10 a Tab. 11) níže je uveden průměrný výnos jednotlivých projektů za 

posledních šest měsíců.  Druhá tabulka zobrazuje srovnání stavu před změnou v roce 2015 

s rokem 2016.  

 

 

       Tab. 10 Tržby projektů po změně 

         

Název projektu Produkt skladování Tržby Hala 

Mahle chladiče do aut 3 360 943 Kč A 

ITT komponenty pro brzdové destičky 87 134 Kč A 

Fenchem Potravinové doplňky 120 769 Kč B 

Brembo komponenty pro brzdiče do aut 111 244 Kč B 

MHC zdravotnický materiál 37 265 Kč B 

Asus PC komponenty 242 945 Kč B 
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                Tab. 11 Srovnání měsíčních tržeb rok 2015 x 2016 

 

2015 2016 

Název projektu Tržby 

Název 

projektu Tržby 

Mahle 1 456 106 Kč Mahle 3 360 943 Kč 

ITT 59 872 Kč ITT 87 134 Kč 

Fenchem 94 002 Kč Fenchem 120 769 Kč 

Brembo 78 943 Kč Brembo 95 351 Kč 

MHC 87 186 Kč MHC 31 941 Kč 

Asus 201 297 Kč Asus 208 238 Kč 

Démos 537 144 Kč     

Veyance 32 039 Kč     

RP Audio 17 717 Kč     

celkem 2 564 306 Kč celkem 3 904 376 Kč 

 

    

 

 

rozdíl 1 340 070 Kč 

  

Oproti roku 2015 se tržby zvýšily o 1 340 070,- Kč v průměru za měsíc.  

8.3 Změny v personálním zabezpečení a směnnost 

Růst projektu Mahle a jeho rychlá obrátka zboží, si vyžaduje také nepřetržité zabezpečení 

fungování skladu. Pro zajištění je třeba být zákazníkovi k dispozici v co největší míře. 

Z tohoto důvodu navrhuji nepřetržitý provoz, kde se budou v rámci svých rozpisů směn,  

střídat 4 skupiny pracovníků, jen na projektu Mahle. Ostatní projekty budou zabezpečeny 

jedním skladníkem na ranní směně.  

Vznikem 4 směn, je nutné doplnit na každou směnu jednoho vedoucího pracovníka a také 

doplnit stav skladníků na pokrytí všech směn.  

 

Personální obsazení míst je uvedeno v tabulce (viz Tab. 12).  

 

             Tab. 12 Pozice ve skladu 

 

Funkce Počet 

Manažer LSC 1 

Asistentka manažera 1 

Vedoucí skladu 1 

Referent zákaznického servisu 1 

Vedoucí směny 4 

Skladník 25 

Celkem 33 
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Nové vyjádření mzdových nákladů (viz Tab. 13) a srovnání mzdových nákladů za rok 2015 

oproti roku 2016 (viz Tab. 14). 

                                 

                            Tab. 13 Mzdové náklady po změně 

 

Funkce Počet 

Mzdový 

náklad 

Manažer LSC 1 56 280 Kč 

Asistentka manažera 1 36 200 Kč 

Vedoucí skladu 1 42 900 Kč 

Referent zákaznického servisu 1 34 800 Kč 

Vedoucí směny 4 134 000 Kč 

Skladník 25 670 000 Kč 

Celkem 33 974 180 Kč 

 

 

Tab. 14 Srovnání mzdových nákladů rok 2015 x 2016 

 

 

 

Mzdové náklady v roce 2016 vzrostly o 415 400,- Kč za měsíc. Tento rozdíl je způsoben 

větším množstvím zaměstnanců a to skladníků a také vedoucích směn.  

 

8.4 Změny v manipulační technice 

U manipulační techniky bude navrženo zvýšení počtu stávající techniky (viz Tab. 15). Jiné 

typy těchto strojů by byly v podmínkách skladu Schenker nevyužity. Při navyšování počtu 

nízkozdvižného vozíku bude uvažováno o jiném typu. Tento typ může zvednout paletu až do 

2015 2016 

Funkce Počet Mzdový náklad Funkce Počet Mzdový náklad 

Manažer LSC 1 56 280 Kč Manažer LSC 1 56 280 Kč 

Asistentka manažera 1 36 200 Kč Asistentka manažera 1 36 200 Kč 

Vedoucí skladu 1 42 900 Kč Vedoucí skladu 1 42 900 Kč 

Referent zákaznického 

servisu 1 34 800 Kč 

Referent zákaznického 

servisu 1 34 800 Kč 

Vedoucí směny 2 67 000 Kč Vedoucí směny 4 134 000 Kč 

Skladník 12 321 600 Kč Skladník 25 670 000 Kč 

Celkem 18 558 780 Kč Celkem 33 974 180 Kč 

  

    

  

  

rozdíl 415 400 Kč 
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druhého patra regálového systému, na rozdíl od stávajícího typu, který paletu jen nadzvedne 

nad podlahu pro manipulaci (viz Obr. 22).  

 

 
 

Obr. 22 Nízkozdvižný vozík do patra 

 

   Tab. 15 Manipulační technika – nový stav 

 

Manipulační technika Počet ks 

Ruční paletový vozík 2 

Nízkozdvižný vozík 4 

Čelní vozík 3 

Retrak 4 

Celkem 13 

 

 

                                 Tab. 16 Náklady na provoz manipulační techniky po změně 

 

Manipulační technika Počet ks Nájem 

Ruční paletový vozík 2 0 Kč 

Nízkozdvižný vozík 4 42 132 Kč 

Čelní vozík 3 44 727 Kč 

Retrak 4 89 748 Kč 

Celkem 13 176 607 Kč 
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Tab. 17 Srovnání nákladů na provoz manipulační techniky 2015 x 2016 

 

2015 2016 

Manipulační technika Počet ks 
Nájem Manipulační technika Počet ks Nájem 

Ruční paletový vozík 2 
0 Kč Ruční paletový vozík 2 0 Kč 

Nízkozdvižný vozík 2 
21 066 Kč Nízkozdvižný vozík 4 42 132 Kč 

Čelní vozík 2 
29 818 Kč Čelní vozík 3 44 727 Kč 

Retrak 2 
44 874 Kč Retrak 4 89 748 Kč 

Celkem 8 
95 758 Kč Celkem 13 176 607 Kč 

      

  

Rozdíl 80 849 Kč 

   

 

V tabulkách výše (viz Tab. 16 a Tab. 17) jsou vyčísleny náklady na provoz manipulační 

techniky. Rozdíl mezi rokem 2015 a 2016 činí 80 849,- Kč, je způsobem zvýšením počtem 

zaměstnanců, který vedl k potřebě navýšení manipulační techniky.  

 

8.5 Souhrn navrhovaných změn 

 

 Regálový systém bude upraven s výsledkem vyššího počtu skladovacích míst a dle 

velikosti palet.   

 Budou přijati noví zaměstnanci, kteří pokryjí nepřetržitý provoz. 

 Bude objednáno větší množství manipulační techniky. 

 Pro atypické palety bude vytvořen prostor demontáží regálů pro jejich uskladnění. 

 Budou zrušeny vybrané projekty, které nedosahují dostatečných tržeb, a bude upraven 

počet skladovaných palet u stávajících projektů.  
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8.6 Ekonomické zhodnocení změn a srovnání s cíli podniku 

Pro pobočku v Ostravě byl ekonomický cíl stanoven pro čistý zisk za rok 2016 na částce 

7 800 000,- Kč.  

Níže v tabulce (viz Tab. 18) nalezneme tržby a náklady za první 6 měsíců roku 2016 a poté 

predikci do konce roku. Tato předpověď byla vypočítána z průměru za posledních 6 měsíců. 

Dle dostupných informací, by projekty měly probíhat jako doposud, žádná významná změna, 

která by mohla ovlivnit výnosy nebo náklady není plánována.  

 

Do nákladů jsou zahrnuty náklady na chod budovy (nájem, elektřina, plyn, voda a služby), 

mzdové náklady a náklady na provoz manipulační techniky. 

 

                                 Tab. 18 Náklady a výnosy 2016 

 

2016 Výnosy Náklady Zisk 

Leden 3 261 959 Kč 2 225 331 Kč 1 036 628 Kč 

Únor 3 624 611 Kč 2 229 430 Kč 1 395 181 Kč 

Březen 3 812 723 Kč 2 193 548 Kč 1 619 175 Kč 

Duben 4 257 562 Kč 2 240 044 Kč 2 017 518 Kč 

Květen 4 198 224 Kč 2 203 767 Kč 1 994 457 Kč 

Červen 4 161 905 Kč 2 228 433 Kč 1 933 472 Kč 

Červenec 3 904 376 Kč 2 228 331 Kč 1 676 045 Kč 

Srpen 3 904 376 Kč 2 228 331 Kč 1 676 045 Kč 

Září 3 904 376 Kč 2 228 331 Kč 1 676 045 Kč 

Říjen 3 904 376 Kč 2 228 331 Kč 1 676 045 Kč 

Listopad 3 904 376 Kč 2 228 331 Kč 1 676 045 Kč 

Prosinec 3 904 376 Kč 2 228 331 Kč 1 676 045 Kč 

Celkem 

  

20 052 701 Kč 

 

 

Vytyčeného cíle společnost dosáhla již po 5 měsících.  

 

V další tabulce (viz Tab. 19) je předpověď na rok 2016, kdyby ke změně nedošlo a projekty 

zůstaly ve stejném složení jako v roce 2015. Zde bude zohledněn tak konec projektu Démos, 

kterému končí smlouva v březnu 2016 a zákazník neplánuje její prodloužení.  
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                        Tab. 19 Predikce nákladů a výnosů za rok 2016 bez změny 

 

2016 Výnosy Náklady Zisk 

Leden 2 364 306 Kč 1 658 478 Kč 705 828 Kč 

Únor 2 164 306 Kč 1 658 478 Kč 505 828 Kč 

Březen 2 027 162 Kč 1 658 478 Kč 368 684 Kč 

Duben 2 027 162 Kč 1 658 478 Kč 368 684 Kč 

Květen 2 027 162 Kč 1 658 478 Kč 368 684 Kč 

Červen 2 027 162 Kč 1 658 478 Kč 368 684 Kč 

Červenec 2 027 162 Kč 1 658 478 Kč 368 684 Kč 

Srpen 2 027 162 Kč 1 658 478 Kč 368 684 Kč 

Září 2 027 162 Kč 1 658 478 Kč 368 684 Kč 

Říjen 2 027 162 Kč 1 658 478 Kč 368 684 Kč 

Listopad 2 027 162 Kč 1 658 478 Kč 368 684 Kč 

Prosinec 2 027 162 Kč 1 658 478 Kč 368 684 Kč 

Celkem 

  

4 898 496 Kč 

 

 

Za předpokladu, že by projekty zůstali ve stejném složení jako v roce 2015 by nebylo možné 

dosáhnout stanoveného cíle na rok 2016. Jedinou možností by bylo získání velkého projektu, 

který by pokryl rozdíl v nákladech. Vzhledem k časové náročnosti získání tak velkého 

projektu, je tato možnost více než nepravděpodobná.  
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9 Závěr 

Zvýšení efektivity obslužných procesů ve skladovém hospodářství ve firmě SCHENKER 

spol. s r. o. bylo rozděleno do dílčích cílů. V první kroku zhodnotit aktuální situaci ve firmě. 

Výsledkem tohoto hodnocení se staly následující body: 

 

 Regálový systém není využit efektivně. Je nastaven na univerzální výšku, která 

nepokrývá přesné rozměry palet, tím pádem vzniká volný nevyužitý prostor.  

 Personální zajištění nebude dostačující, vzhledem k rozšíření projektu Mahle, kdy 

nárůst je plánován téměř na trojnásobek, stávající počet zaměstnanců nepokryje tuto 

změnu. 

 Stav manipulační techniky není pro změnu v dostatečném počtu. Se zvýšením počtu 

zaměstnanců je potřeba více manipulační techniky. 

 Chybí volná plocha pro uskladněné nových typů palet. Sklad byl z co největší části 

zaplněn regály. 

 Nedostačující skladovací prostor na rozvoj projektu Mahle, kdy sklad je využit na své 

maximum. 

 

V druhém kroku navrhnout následující změny k  odstranění výše popsaných nedostatků: 

 

 Regálový systém upraven s výsledkem vyššího počtu skladovacích míst.  

 Přijati noví zaměstnanci, kteří pokryjí nepřetržitý provoz. 

 Objednán větší počet manipulační techniky. 

 Pro atypické palety, byl vytvořen prostor demontáží regálů, pro jejich uskladnění. 

 Zrušení vybraných projektů a úprava počtu skladovaných palet u stávajících projektů, 

které by uvolnily prostor pro projekt Mahle.  

 

Ve třetím kroku ekonomicky zhodnotit navrhované změny a porovnat s cíli podniku: 

 

 Přestavbou a bouráním regálů ve vlastní režii bylo ušetřeno 139 460,- Kč. 

 Mzdové náklady, náklady na manipulační techniku a náklady na provoz haly vzrostly 

o 581 296,- Kč / měsíc. 

 Tržby vzrostly o 1 340 070,- Kč / měsíc. 

 Bylo dosaženo ekonomického cíle pro rok 2016 již v měsíci květnu.   
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Po porovnání budoucího ekonomického vývoje firmy za rok 2016 oproti předpokládanému 

vývoji bez zavedení změn bylo zjištěno, že firma dosáhla ekonomického cíle pro rok 2016 již 

v květnu daného roku. Bez těchto změn, by nebylo jen velmi obtížné daný cíl naplnit.  

 

Firma také dosahuje ekonomického růstu, zaměstnává více pracovní síly a díky projektu 

Mahle se dostává do podvědomí, firem v automobilovém průmyslu, jako partner jednoho 

z hlavních dodavatelů chladičů významných automobilek na trhu. 

 

Jako příklad můžeme uvést možnost zúčastnit se výběrového řízení na nového poskytovatele 

logistických služeb pro firmu Mahle Services, která dodává náhradní díly chladičů do aut. 

Tento projekt by měl zabírat ze začátku cca 2 000 paletových míst, s možností rozšíření až na 

5 000 paletových míst. V objemu 2 000 paletových míst je zde plánováno zaměstnat dalších 

11 pracovníků a plánované tržby by se měli měsíčně pohybovat okolo 1 800 000,- Kč.  

 

Pro další vzestupný ekonomický vývoj a expanzi firmy v budoucnosti, by bylo řešením 

v krátkodobém horizontu si pronajmout další část budovy, která bude dostupná cca kolem 

ledna roku 2017. Tento prostor je sice jen okolo 1 000 m
2 

veliký, ale velkou výhodou je to, že 

je přímo spojen s našima dvěma halama. Vytvořením průjezdových vrat, by byly všechny 

haly spojeny ve větší ucelený komplex.  

V dlouhodobém horizontu je možno počítat s vystavěním úplně nové haly ve stejném areálu.  
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Seznam zkratek 

GATT   General Agreement of Tariffs and Trade 

OPEC  Organization of the Petroleum Exporting Countries 

WTO   World Trade Organization 

WMS  Warehouse management system (skladovací systém) 

SAP  Systeme, Anwendungen, Produkte in der Datenverarbeitung 

  (informační systém) 

ASN  Elektronické avízo 

THP  Technicko-hospodářský pracovník 

LSC  Logistické centrum 

VZV  Vysokozdvižný vozík 
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Příloha 2 Rack 2 
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Příloha 3 Rack 3 

 


