
 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

  



 

 

Abstrakt 

Předmětem této diplomové práce je analýza logistického systému středně velkého 

výrobního podniku. V teoretické části je popsán historický vývoj logistiky, systémový přístup 

v logistice, prvky logistického řetězce a řízení dodavatelského řetězce.  V praktické části je 

popsána současná situace v podniku KOVONAX spol. s r.o. a na základě analýzy 

jednotlivých částí logistického řetězce jsou navrhována dílčí řešení. V závěru jsou doporučení 

sumarizována. 

 

Klí čová slova 

Logistické procesy, logistika, výroba, skladovaní, přeprava 

 

Abstract 

The subject of the thesis (dissertation) is analysis of logistic system of midle sized 

manufacturing corporation. In its theoretical part there is a description of historical 

development of logistics, system aproach in logistic, elements of logistic chain and supply 

network regulation. In its practical part there is describtion of present situation in the 

KOVONAX s.r.o. company a based on the analysis of particular parts of its logistic system, 

partial solutions are suggested. In the end of the thesis those recommendations are 

summarized. 
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1 Úvod 

 

„Logistika představuje strategické řízení funkčnosti, účinnosti a efektivity hmotného toku 

surovin, polotovarů a zboží s cílem dodržet časové, místní, kvalitativní a hodnotové parametry 

požadované zákazníkem. Jeho nedílnou součástí je informační tok propojující vzájemně 

logistické články od poskytování produktů zákazníkům (zboží, služby, přeprava, dodávky) až 

po získávání zdrojů.“ 1 

 

  Cílem mé diplomové práce je analýza logistického systému vybraného středně velkého 

výrobního podniku z hlediska materiálových a informačních toků od nákupu surovin až po 

dodávky hotových výrobků. Práce je zaměřena na dosahovanou úroveň logistických služeb 

podniku na výrobu kovového nábytku KOVONAX spol. s r.o. Bystřice pod Hostýnem. Z této 

analýzy vyplynou doporučení případné inovace procesu. Dílčím cílem je vyhodnotit výhody a 

nevýhody z hlediska využití a nákladů.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 ŠTŮSEK, J., 2007 
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2 Vymezení pojmu „logistika“ a její historický vývoj 

 

Pojem logistiky není ve světové literatuře jednotně vymezen. Její šířka a pojetí se 

poněkud liší jak v různých zemích, tak u jednotlivých autorů (částečně také v závislosti na 

jejich profesi). 

Původ samotného názvu logistika můžeme odvozovat nejspíše od řeckého logistikon, 

důmysl, rozum. 2 

Logistika je považována za poměrně mladou vědní disciplínu, jejíž počátky se datují 

od padesátých let minulého století, ale její historické kořeny sahají až do 9. století, kdy se její 

prvky objevují v armádě, kde slouží ke správnému odhadnutí situace pro manévrování, 

zásobování armády jídlem a volbu taktiky.3 

Podle ŠTŮSKA (2007) byla pro logistiku významným mezníkem druhá světová válka, 

kdy se logistice začala věnovat výrazná pozornost. Především se tak dělo v USA. Metody 

používané ve vojenství našly svoje uplatnění i v podnikové logistice, kde se jednalo např. o 

určení optimálního množství produkce, rozmístění skladů či problémy spojené s dopravou a 

jejími náklady. Uplatnění logistiky v hospodářské sféře bylo několik. Především bylo nutné 

řešit stále složitější výrobní a distribuční procesy. Zároveň vznikla potřeba zajištění 

návaznosti jednotlivých dílčích procesů takovým způsobem, aby byly efektivně využity 

všechny kapacity. Rostly také nároky na dopravu a optimalizaci zásobování, což mohlo snížit 

prostředky vázané v zásobách. 

V současné době je logistice věnována velká pozornost. Tento fakt je důsledkem 

liberalizace světového obchodu, exploze informační technologie, globalizace světového trhu, 

jenž vede ke vzniku podniků operujících na celosvětové bázi a taky důsledek orientace 

podniků na oblast kvality a spokojenosti zákazníků.4 

 

Několik definic logistiky  

„Logistika se zabývá pohybem zboží a materiálu z místa vzniku do místa spotřeby a s 

tím souvisejícím informačním tokem. Týká se všech komponent oběhového procesu, tzn. 

především dopravy, řízení zásob, manipulace s materiálem, balení, distribuce a skladování. 

Zahrnuje také komunikační, informační a řídicí systémy. Jejím úkolem je zajistit správné 

                                                           
2 PERNICA, P., 2008. 
3 DRAHOTSKÝ, I., ŘEZNÍČEK, B., 2003. 
4 ŠTŮSEK, J., 2007. 
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materiály na správném místě, ve správném čase, v požadované kvalitě, s příslušnými 

informacemi a s odpovídajícím finančním dopadem.“5 

 

PERNICA uvádí tuto definici:  

„Hospodářská logistika je disciplína, která se zabývá systémovým řešením, 

koordinací, synchronizací a celkovou optimalizací řetězců hmotných a nehmotných operací, 

vznikajících jako důsledek dělby práce a spojených s výrobou a s oběhem určité finální 

produkce. Je zaměřena na uspokojení potřeb zákazníka jako na konečný efekt, kterého se 

snaží dosáhnout s co největší pružností a hospodárností.“6  

 

nebo tuto: 

„Logistika je proces plánování, realizace a řízení efektivního, výkonného toku a 

skladování zboží, služeb a souvisejících informací z místa vzniku do místa spotřeby, jehož 

cílem je uspokojit potřeby zákazníků.“ 7  

 

Vymezení pojmu logistika podle ŠTŮSKA: 

„Logistika představuje strategické řízení funkčnosti, účinnosti a efektivity hmotného toku 

surovin, polotovarů a zboží s cílem dodržet časové, místní, kvalitativní a hodnotové parametry 

požadované zákazníkem. Jeho nedílnou součástí je informační tok propojující vzájemně 

logistické články od poskytování produktů zákazníkům (zboží, služby, přeprava, dodávky) až 

po získávání zdrojů.“ 8 

 

Existuje velké množství dalších definic logistiky, které se od sebe navzájem v 

detailech liší. Vyplývá z nich, že logistika se zabývá nejen materiálovým tokem, ale i tokem 

informačním, jejich řízením, koordinací a synchronizací. Uvedenými procesy se zabývá od 

dodavatelů surovin nebo součástí do podniku po jejich další cestu z podniku k odběrateli. 

Posuzování procesů probíhá z hlediska místa, času a prostoru. Nejdůležitějším faktorem je 

uspokojení zákazníků. Zvláště v novějších definicích se proto zdůrazňuje pružnost logistiky. 

Velmi důležité je dosáhnout optimálních, nikoliv jednostranně minimálních nákladů na tuto 

činnost. Toto optimum se hledá jako kompromis mezi určitým stupněm uspokojení 

požadavků zákazníků a mezi logistickými náklady podniku. 

                                                           
5 DRAHOTSKÝ, I., ŘEZNÍČEK, B., 2003. 
6 PERNICA, P., 2005. 
7 PERNICA, P., 2008. 
8 ŠTŮSEK, J., 2007. 
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3 Systémový přístup v logistice 

 

Jednotlivé logistické problémy je nutné řešit s využitím systémového přístupu, což 

vyžaduje schopnost řešit komplexy navzájem propojených problémů a nezabývat se 

izolovaným řešením jednotlivých částí. 

 

Definice systémového přístupu 

„Systémový přístup je zjednodušené, ale výstižné paradigma pro pochopení 

vzájemných vztahů. Systémový přístup v podstatě říká, že všechny funkce nebo činnosti je 

třeba chápat v tom smyslu, jak ovlivňují a jsou ovlivňovány jinými prvky a činnostmi, se 

kterými (v daném systému) přicházejí do styku. Toto vymezení vychází z myšlenky, že pokud 

člověk pohlíží na určitou akci izolovaně, není si schopen udělat celkový obraz o tom, jak tato 

akce ovlivní jiné činnosti (nebo je jimi ovlivňována). V zásadě zde platí, že výsledek 

působení série činností je významnější než výsledek působení jednotlivých prvků.“9 

 

3.1  Logistický (multi)systém  

 

„Logistický systém je množina aktivních a pasivních prvků a vazeb mezi nimi, které 

spolu určují vlastnosti, chování a funkce logistického systému jako celku.“10  

„Logistický multisystém tedy pojímáme jako dynamický (tj. systém, jehož stav se mění v 

čase), učící se (který na základě zpětných vazeb – rozboru opakovaných podnětů a svých 

dosavadních akcí – se snaží dosáhnout účelnějšího chování), samoorganizující (obdařený 

schopností zlepšovat vlastní strukturu a organizaci), samoopravující se (se schopností nahradit 

své již nevyhovující prvky a vazby), otevřený (který má definováno podstatné okolí; jedná se 

o druh stochastického otevřeného systému), s cílovým chováním ekonomického typu.“11 

 

Členění logistického systému  

Nejběžnější hlediska, jak je možné logistiku dělit, jsou dvě: 

• podle šíře zaměření na studium materiálových toků na: 

• makrologistiku  

• mikrologistiku 

                                                           
9 LAMBERT, D., STOCK, J., ELLRAM, L., 2000. 
10 PERNICA, P., 2008. 
11 STEHLÍK, A., KAPOUN, J., 2008. 
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• podle hospodářsko-organizačního místa uplatnění na: 

• logistiku výrobní (průmyslovou či podnikovou) 

• logistiku obchodní  

• logistiku dopravní12 

Logistika průmyslová (výrobní) zahrnuje logistické procesy oblasti výroby, včetně 

zásobování surovinami, výrobními prostředky, včetně dopravy, vlastní výroby, přesunu 

materiálů uvnitř výroby až po vlastní výstup zboží z výrobního procesu.  

Logistika obchodní (oběhová) zahrnuje pohyb zboží od výroby až po zákazníka, tedy 

odbyt, dopravu, činnost velkoobchodu i maloobchodu.13  

 

Funkční členění logistiky 

Na obrázku č. 1 jsou znázorněny na příkladu průmyslového podniku logistické systémy, 

které spadají pod pojem podniková logistika. 

 

 
Obrázek č. 1 – Funkční členění logistiky na příkladu průmyslového podniku14 

 

Z obrázku vyplývá toto základní rozlišení podnikové logistiky: 

• zásobovací (opatřovací, pořizovací) logistika 

• výrobní logistika 

• distribuční logistika 

                                                           
12 SIXTA, J., MAČÁT, V., 2005. 
13 JINDRA, J. 1992. 
14 STEHLÍK, A., KAPOUN, J., 2008. 
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Zásobovací a výrobní logistika jsou souhrnně nazývány jako materiálová logistika. 

Zásobovací a distribuční logistika se označuje jako marketingová (obchodní) logistika. 

Vedle těchto základních logistických systémů existuje i řada dalších, které se zabývají 

vratnými obaly, likvidací a recyklací odpadů, vadným zbožím atd. Tyto části logistiky se 

nazývají reverzní (zpětná) logistika, logistika odpadu, logistika recyklace aj. 

 

3.2  Logistický řetězec  
 

Pojem logistický řetězec je jedním z nejdůležitějších pojmů logistiky. Je jím 

označováno dynamické propojení trhu spotřeby s trhy surovin, materiálů, dílů v jeho 

hmotném i nehmotném aspektu.  

Hmotná stránky tkví v uchování a přemísťování věci schopné uspokojit danou potřebu 

zákazníka, tj. hotového výrobku nebo věcí, které uspokojení podmiňují; obalů, 

nedokončeného výrobku, dílů, základních a pomocných materiálů a surovin určených 

k výrobě a distribuci finálního produktu. V tomto smyslu může jít také o přemísťování osob. 

Nehmotná stránka spočívá v přemísťování či uchovávání informací potřebných k 

tomu, aby se toto přemístění či uchování věcí a osob mohlo uskutečnit. Nehmotná stránka 

dále souvisí s toky peněz řízenými v zájmu udržení likvidity všech ekonomických subjektů, 

jež se podílí na uspokojení dané potřeby konečného zákazníka.15 

Hmotné a nehmotné procesy umožňuje v rámci logistického řetězce disponibilní 

logistická infrastruktura. Ta je tvořena dopravními, skladovými a komunikačními sítěmi. 

Podstatou ekonomického hlediska procesů v řetězci je hodnototvorný charakter. Platí, že čím 

blíže zákazníkovi jsou procesy prováděny ve směru hmotného toku, tím více je hodnota 

maximalizována. Jelikož realizace nadbytečných operací v celkové infrastruktuře podniku 

hodnotu snižuje, je nanejvýš potřebná snaha o celkovou optimalizaci a sladění aktivních i 

pasivních prvků, které daným podnikovým tokem proudí.16 

 

Prvky a články integrovaného logistického řetězce 

 

Pasivní prvky probíhající logistickým řetězcem jsou věci. Prvky aktivní, jejichž 

působením se toky pasivních prvků realizují, jsou prostředky. Následující výklad má za úkol 

vymezit obsah obou jednotlivých prvků pro představu o jejich fungování v synergické souhře. 

                                                           
15 PERNICA, P., 2005. 
16 PERNICA, P., 2005. 
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Pasivní prvky logistického řetězce  

 S pasivními prvky se manipuluje, jsou přepravovány a skladovány. Tyto operace jsou 

výlučně netechnologického charakteru, protože při nich nedochází ke změně jejich 

fyzikálních, chemických nebo jiných vlastností.17 Za pasivní prvky považujeme:  

• základní a pomocný materiál 

• nedokončené výrobky 

• díly pro montáž výrobků 

• obaly, odpad 

Pohyby všech pasivních prvků v logistických systémech jsou zajišťovány pomocí aktivních 

prvků (technické prostředky + jejich obsluha).18  

 

Aktivní prvky logistického řetězce  

Prostředky, jejichž působením se toky pasivních prvků v logistickém řetězci realizují, 

nazýváme aktivními prvky.19 Jedná se o různé technické prostředky a zařízení, které spolu s 

pasivními prvky mají realizovat netechnologické operace. Těmito operacemi jsou především: 

balení, tvorba manipulačních jednotek, nakládka, překládka, vykládka, kontrola, sběr, 

zpracování, přenos a uchování dat aj. K aktivním prvkům patří dopravní prostředky, 

vysokozdvižné vozíky, ale i počítače, prostředky a sítě pro dálkový přenos zpráv, údajů a 

další.20  

Vzhledem k tomu, že logistické systémy jsou smíšeného druhu, tzn. koexistují v nich umělé - 

technické prostředky a zařízení spolu a pracovníky je obsluhujícími, řídicími nebo 

kontrolujícími, považujeme lidskou složku za nedílnou součást příslušného aktivního prvku. 

Striktně vzato, aktivními prvky jsou i sami řídící pracovnici (subjekty rozhodováni), kteří 

cílově ovlivňují fungování řízených složek (rovněž aktivních prvků) logistického systému.21  

 

Dle PERNICI (2005) spočívá převážná většina uvedených operací:  

• ve změně místa nebo v uchování hmotných pasivních prvků, popřípadě v jejich úpravě 

pro navazující manipulační či přepravní operace; v tomto případě aktivními prvky jsou 

technické prostředky a zařízení pro manipulaci, přepravu, skladování, balení a fixaci a 

                                                           
17 VANĚČEK, D., KALÁB, D., 2004. 
18 PERNICA, P., 2005. 
19 PERNICA, P., 2005. 
20 VANĚČEK, D., KALÁB, D., 2004. 
21 PERNICA, P., 1994. 
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další pomocné prostředky a zařízení, které fungují ve spojení s potřebnými budovami, 

manipulačními a skladovými plochami a dopravními komunikacemi 

• ve sběru, ve změně místa nebo v uchování informací, bez nichž by operace s 

hmotnými pasivními prvky nemohly probíhat; k aktivním prvkům tedy řadíme i 

technické prostředky a zařízení sloužící operacím s informacemi (s nosiči informací), 

jako prostředky pro automatické sledování a identifikaci pasivních prvků, počítače, 

prostředky a sítě pro dálkový přenos zpráv, údajů a dat a další 

 

Dle JEŘÁBKA (2000) rozdělujeme aktivní prvky logistického řetězce podle účelu, pro 

který jsou určeny, na:  

• zařízení pro tvorbu a rozebírání manipulačních jednotek 

• pomocné prostředky 

• dopravní vozíky 

• zdvihací a přemisťovací zařízení  

• dopravní tratě 

• zařízení pro ložné operace  

• zařízení pro skladování 

• měřicí, regulační a automatické zařízení  

• dopravní prostředky 

• fixační prostředky 

• balicí stroje 

 

Shrnutí 

Předchozí kapitola si klade za cíl objasnění fungování logistického systému. Jde o to, 

že aby takový řetězec fungoval, je zapotřebí sladit obrovské množství prvků, procesů a 

informací. Každý článek má své místo, svoji roli a důvod existence. Synergie v komplexním 

měřítku pak nastává, pokud žádný element nepřebývá ani nechybí. Integrace logistických 

řetězců obecně překonává zastaralejší teorie o fungování dílčích oblastí logistiky. V 

konečném důsledku platí, že nahradí-li podnikové útvary vlastní cíle jedním společným, je 

otevřena cesta k maximalizaci přidané hodnoty a spokojenosti pro zákazníka. 
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4 Supply Chain Management - Řízení dodavatelského řetězce 
 

Logistiku je tedy podle SIXTY a MAČÁTA (2005) nutné chápat jako filozofii řízení. 

Z tohoto pohledu jde o řízení materiálového, informačního i finančního toku s ohledem na co 

nejrychlejší splnění požadavků finálního zákazníka v prvé řadě a s ohledem na nutnou tvorbu 

zisku v celém toku materiálu v druhé řadě. Ke splnění požadovaných potřeb konečného 

zákazníka je nutné napomoci již při vývoji výrobku výběrem vhodného dodavatele, 

odpovídajícím řízením vlastní realizace přání zákazníka (při výrobě výrobku), vhodným 

přemístěním požadovaného výrobku k finálnímu (konečnému) zákazníkovi a v neposlední 

řadě i zajištění likvidace obalu a morálně i fyzicky zastaralého výrobku. 

 

PERNICA (1998) říká, že Supply Chain Management je integrovaný logistický řetězec 

obsahující veškeré činnosti spojené s fyzickým pohybem zboží od vstupu k výstupu. Začíná u 

prvního dodaného vstupu a končí u dodávek koncovým zákazníkům. Zahrnuje veškeré 

činnosti a úkony přidané hodnoty včetně dopravy, balení a likvidace odpadů.  

Pokud vaše společnost vyrábí z materiálu zakoupeného od dodavatelů a tyto výrobky jsou 

prodávány zákazníkům, pak se jedná o dodavatelský řetězec. Některé dodavatelské řetězce 

jsou jednoduché, zatímco jiné jsou poměrně složité. Složitost dodavatelského řetězce se liší v 

závislosti na velikosti podniku a složitosti a počtu položek, které jsou vyráběny. Jednoduchý 

dodavatelský řetězec se skládá z několika prvků, které jsou spojeny s pohybem zboží. 

Dodavatelský řetězec začíná a končí se zákazníkem. 22
  

Aby bylo zajištěno, že dodavatelský řetězec funguje co nejúčinněji a vytváří nejvyšší 

úroveň spokojenosti zákazníků s co nejnižšími náklady, firmy přijaly Supply Chain 

management.  

„Firemní úspěch vyžaduje změnu z řízení jednotlivých funkcí na integraci činností v řízení 

dodavatelského řetězce procesů.“ 23 

 

Supply Chain Management má tři úrovně činností: 

• strategické 

Na této úrovni se vedení společnosti zaměří na vysokou úroveň strategických rozhodnutí 

týkajících se celé organizace, jako je velikost a umístění výrobních závodů, prodejních 

trhů a partnerství s dodavateli produktů. 
                                                           
22MURRAY, M., 2009  
23 LAMBERT, D., 2008 
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• taktické 

Je nutné zaměřit se na přijetí opatření, která budou vytvářet nákladové výhody jako je 

využití osvědčených postupů, rozvoj nákupní strategie, práce s logistickými 

společnostmi, snížení nákladů na skladování zásob. 

• operativní 

Rozhodnutí na této úrovni se provádí každý den. Mají vliv na produkty v rámci 

dodavatelského řetězce. Operativní rozhodnutí zahrnují vytváření harmonogramu změn do 

výroby, kupních smluv s dodavateli, přijímání objednávek od zákazníků a přesun výrobků 

i zboží. 

 

Pokud společnost očekává dosažení výhody plynoucí z jejího procesního řízení 

dodavatelského řetězce, budou nutné určité investice do technologií. Pilířem mnoha velkých 

firem byla velmi nákladná Enterprise Resource Planning (ERP), jako je například SAP a 

ORACLE. Vzhledem k tomu, že je již běžné využití internetových technologií, všechny 

podniky mohou využít okamžité komunikace mezi prodejci a zákazníky. Internet umožňuje 

včasnou aktualizaci informací, která je klíčová v řízení dodavatelského řetězce.24  

Zatímco firmy v minulosti optimalizovaly zejména takové funkce, jako jsou nákup, 

výroba a odbyt, musí v budoucnosti lépe vzájemně sladit horizontální sítě a obchodní procesy. 

Z toho vyplývá bezpočet výhod, jako například nižší náklady na skladování, vyšší flexibilita 

dodávek, kratší průběžné procesní časy i lepší kvalita výrobků a služeb. Aby bylo možno 

tento optimalizační potenciál využít, musí být do úsilí o optimalizaci procesů zapojeni jak 

zákazníci, tak i dodavatelé. Přitom je třeba usilovat o plynulý tok materiálu a informací mezi 

všemi zúčastněnými partnery. To předpokládá, že bude pomocí vhodných rozhraní a 

systémových protokolů možno optimálním způsobem propojit zpravidla heterogenní 

systémové světy.25 

Řešení konkurenční schopnosti firmy, odpovídající dynamice a komplexnosti vývoje 

ekonomické reality, musí překročit hranice vnitropodnikového hodnototvorného řetězce a 

orientovat se i na jednotlivé vrstvy dodavatelů, včetně s nimi spolupracujících logistických 

služeb, stejně jako na síť spotřebitelů a související subjekty zprostředkovatelů odbytu. 

Smyslem analýz tohoto rozšířeného hodnototvorného řetězce je nalézt řešení řízení výrobního 

procesu nejen vlastní firmy, ale všech kooperujících a síťově či organizačně propojených 

subjektů, pod heslem, že celý řetězec je tak konkurenceschopný, jak je konkurenceschopný 

                                                           
24 MURRAY, M., 2009. 
25 IPS SOLUTIONS, 2009. 
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jeho nejslabší článek. Globalizace se všemi důsledky propojování firem informačními sítěmi i 

formou strategických aliancí na straně jedné, rozvojem specializace a kooperace na straně 

druhé, vyžadují, aby konkurenční schopnost byla chápána jako výsledek konkurence mezi 

komplexními řetězci tvorby hodnot (Supply Chain). Východiskem je restrukturalizace 

procesu, která se již nezaměřuje pouze na interní strukturu, ale vzhledem ke zmíněným 

tendencím na dodavatele, výrobní partnery, prodejce a zákazníky. Předmětem analýzy a 

řešení je celý proces Supply Chain a v rámci něho uplatnění aktivního managementu celého 

dodavatelského řetězce. Jde o předpoklad uspokojení zákazníka, co se týče výběru variant, 

zajištění kvality a dosažení vyšší užitné hodnoty vnímané zákazníkem, stejně jako snížení 

nákladů, realizace požadovaného vztahu kvalita/cena atd. Řešení musí mimo jiné zajistit 

odbourávání zásob, zkrácení průběžných dob výroby, přizpůsobení designu produktu, 

vytváření síťových propojení, přechod od funkční organizace k procesnímu řízení atd. Nové 

výrobní koncepce vznikají jako odpověď na dynamiku konkurenčního prostředí s cílem 

poskytnout výkony firmy na základě orientace na zákazníka. Jde o řešení, které reaguje na 

nesporné tendence k individualizaci tržních vztahů. Z hlediska aktivního přístupu k Supply 

Chain Managementu bude mimo jiné zajímavé sledovat závěry analýzy týkající se snižování a 

flexibility všech druhů zásob i samotného nákupu. Takováto flexibilita firmy může být obecně 

založena na udržování zásob, které by umožnily takřka libovolnou nabídku v rámci šíře i 

hloubky sortimentu. Z hlediska nepřetržité dynamiky a ekonomických principů není toto 

řešení možné. Pružnost při nasazení výrobních faktorů, při změnách konstrukčních a 

technologických řešení, při pružné realizaci změn požadovaných zákazníkem v průběhu 

krátkodobého plánovacího období, možnost uplatnění vícevariantní nabídky znamená nové 

přístupy k řízení zásob nakupovaných materiálů, nedokončené výroby i zásob hotových 

výrobků.26  

Je třeba, aby tento přístup k uspokojování přání a potřeb zákazníků byl komplexní a aby 

na něm byli zainteresování všichni zúčastnění.27  

Vzhledem k tomu, že budu analyzovat celý logistický proces, zaměřím se nyní na 

jednotlivé, dílčí části logistického řetězce. Z hlediska výrobku se budu zajímat hlavně o: 

• vstup materiálu (zásobovací logistiku) 

• vlastní tvorbu výrobku (vnitropodnikovou logistiku) 

• výstup materiálu (distribuční logistiku) 

 

                                                           
26 TOMEK, G., VÁVROVÁ, V. 2004. 
27 LAMBERT, D., 2008. 
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Z pohledu procesů mě bude zajímat: 

• výroba produktu (výrobní logistika) 

• prodej výrobku (obchodní logistika) 

• skladování 

• expedice zboží (dopravní logistika) 

 

4.1 Vstup materiálu 

 

Řízení oblasti materiálů je pro celkový logistický proces životně důležité (viz obrázek 2). 

Ačkoli se řízení materiálů přímo nedotýká konečných zákazníků, rozhodnutí přijatá v této 

části logistického procesu přímo ovlivňují úroveň poskytovaného zákaznického servisu, 

schopnost podniku konkurovat jiným firmám, dále ovlivňují hladinu prodeje a zisku, které je 

podnik schopen na trhu dosahovat.  

Pokud podnik nezabezpečí efektivní a účinné řízení toku vstupních materiálů, výrobní 

proces nebude schopen vyrábět produkty za požadovanou cenu, a to v době, kdy jsou tyto 

produkty požadovány pro distribuci zákazníkům.28  

 

 
Obrázek 2 - Oblast vlivu logistiky29 

                                                           
28 SIXTA, J., MAČÁT, V., 2005. 
29 SIXTA, J., MAČÁT, V., 2005. 
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Zásobování je jednou z nejdůležitějších podnikových aktivit. Zajišťuje hmotné i nehmotné 

výrobní činitele potřebné k činnosti podniku. Pro podnik mají zásoby jak pozitivní, tak i 

negativní význam. Negativní spočívá především v tom, že váží kapitál, spotřebovávají práci a 

prostředky a nesou s sebou riziko znehodnocení, nepoužitelnosti anebo neprodejnosti. Na 

druhou stranu však zásoby řeší časový, místní, kapacitní a sortimentní nesoulad mezi výrobou 

a spotřebou, zajišťují plynulost výrobního procesu a kryjí různé nepředatelné výkyvy. Zásoby 

představují velkou a nákladnou investici. Cílem řízení zásob je zvyšovat rentabilitu podniku, 

předvídat dopad podnikových strategií na stav zásob a minimalizovat celkové náklady 

logistických činností při současném uspokojování požadavků na zákaznický servis. 

Rentabilita může být zvyšována buď snižováním nákladů, nebo zvýšením prodeje. Snížení 

nákladů spojených se zásobami je možné např. snížením počtu nevyřízených objednávek a 

urychlených dodávek, odstraněním mrtvých zásob, přesnějším prognózováním poptávky, 

kvalitnějším plánováním zásob apod. Nadměrná hladina zásob snižuje rentabilitu podniku, a 

to dvojím způsobem. Jednak se snižuje čistý zisk o hotovostní náklady spojené s udržováním 

zásob (pojištění, skladování, poškození atd.) a za druhé se zvyšuje celkové jmění o částku 

vázanou v zásobách. To snižuje obrátku jmění a výsledkem je snížení výnosnosti čistého 

jmění.30 

 

4.2 Tvorba výrobku 

 

Tvorba výrobku přímo navazuje na řízení vstupu materiálu. Ve výrobním prostředí může 

nedostatek správných materiálů v době, kdy je jich zapotřebí, vést ke zpomalení výroby, 

anebo dokonce k výpadku výroby, jejichž důsledkem pak může dojít k vyčerpání zásob 

hotových výrobků. Výroba ovlivňuje logistický proces (a naopak) ve dvou zásadních 

směrech. Za prvé, plán distribuce prostřednictvím výrobní činnosti určuje množství a typ 

hotových výrobků, které se vyrábějí. To zase ovlivňuje, kdy a jak jsou výrobky distribuovány 

zákazníkům firmy. Za druhé, výroba bezprostředně určuje, jaká je spotřeba surovin, 

součástek, dílů a jejich místo potřeby, používaných ve výrobním procesu. Z toho vyplývá, že 

rozhodnutí v oblasti řízení výroby musí být společně sdílena jak výrobou, tak logistikou.31 

                                                           
30

 DRAHOTSKÝ, I., ŘEZNÍČEK, B., 2003. 
31 SIXTA, J., MAČÁT, V., 2005. 
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32SCHULTE Ch., 1991. 
33 SIXTA, J., MAČÁT, V., 2005.
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Tabulka 1: Základní polohy bodu rozpojení34  

Poloha bodu rozpojení Základní logistická struktura 

Ve skladech distribuční sítě Výroba a expedice na sklad 

Ve skladu hotových výrobků Výroba na sklad 

Ve skladu montážních komponent Montáž na zakázku 

Ve skladu surovin a nakupovaných dílů Výroba na zakázku 

Mimo podnik (u dodavatelů) Nákup a výroba na zakázku 

 

Smyslem logistického řešení je posunout tento bod co možná nejdále proti směru 

hmotného toku tj. co nejblíže k dodavatelům tak, aby rozhodující část řetězce byla řízena 

podle objednávek. Podmínkou je však dodržení času reakce na přání zákazníka.35 

 

4.3 Výstup materiálu 

 

Logistickou činností s velmi důležitým významem je vlastní přesun materiálu a zboží 

z místa vzniku do místa spotřeby, případně až do konečného místa jejich likvidace. Zajištění 

přepravy zahrnuje výběr způsobu přepravy (např. letecké, železniční, vodní, nákladní 

automobilové nebo potrubní), výběr přepravní trasy, zajištění toho, aby vše odpovídalo 

právním normám daného státu, a konečně výběr dopravce. V porovnání s ostatními 

logistickými aktivitami doprava často představuje největší samostatnou nákladovou položku. 

Doprava jako taková zajišťuje přesun výrobků v prostoru z místa výroby do místa spotřeby, a 

zvyšuje tak jejich hodnotu. Dále pak ovlivňuje rychlost a spolehlivost, s jakou se tento přesun 

uskuteční. Včasné a kvalitní dodání výrobků zvyšuje přidanou hodnotu pro zákazníka a tím i 

úroveň zákaznického servisu. Náklady spojené s přepravou jsou ale jedny z největších v 

logistice a často se významnou měrou podílejí na ceně výrobků (viz tabulka 2).  

 

 

 

 

 

 

                                                           
34 SIXTA, J., MAČÁT, V., 2005. 
35 SIXTA, J., MAČÁT, V., 2005. 



18 

 

Tabulka 2: Skladba logistických nákladů36 

Činnosti Podíl nákladů [%] 

doprava 29 

balení 12 

administrativa 11 

převzetí a odeslání 8 

zpracování objednávky 6 

skladování, manipulace, správa, údržba 34 

 

Zajišťování požadované úrovně zákaznického servisu je významnou součástí logistického 

řízení. Dopady přepravy na zákaznický servis jsou jedny z nejdůležitějších. Přepravní servis 

musí být především spolehlivý, významnou úlohu hraje doba přepravy a pokrytí trhu. Pro 

zákazníky je též významná pružnost v poskytování přepravních služeb a řešení ztrát či 

poškození. Využití logistiky ve výrobních a obchodních organizacích klade na dopravní 

firmy, které chtějí logistické služby poskytovat, mnohé požadavky. Jestliže tyto firmy chtějí 

být na trhu úspěšné, musí se orientovat na logistické potřeby svých zákazníků, jejich výrobní 

proces, směnnost, charakter vyráběné produkce apod. Doprava umožňuje propojení 

jednotlivých částí logistického řetězce. Tento úkol je pro dopravu podstatně jednodušší, 

pokud přepravní prostředky mohou plnit i určité funkce manipulační, skladovací a obalové 

jednotky.37 

Hlavním logistickým výkonovým cílem je zvýšení dodací pohotovosti. Úroveň plnění 

tohoto cíle vyjadřuje celkovou výkonnost logistiky podniku. Tento cíl tedy v sobě zahrnuje 

celý logistický řetězec analyzovaného podniku. Cíle lze dosáhnout dvěma cestami. První 

možností je zkrácení průběžné doby zakázky, která je stanovena na úrovni celého logistického 

řetězce. Z hlediska základního typu procesu zahrnující nákup a výrobu podle zákaznické 

objednávky je tento cíl prioritní pro dosažení potřebné dodací pohotovosti a odpovídá 

strategickým cílům podniku. Druhou možností je zvýšení stavu zásob zboží. 

Takový cíl, se kterým je přímo svázáno zvyšování nákladů především z vázaného 

kapitálu, dále zvyšování režijních a např. investičních nákladů, však nedává smysl. Pro účely 

kvalitativního zvyšování výkonu logistiky je tedy vhodné použít cíl opačný, snížení stavu 

zásob, především zásob zboží a materiálu pro montáž. Plnění cíle však může vést ke snížení 
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dodací pohotovosti, a proto je zde konkurence s předchozím cílem. Cíl zkrácení doby 

zpracování zakázky vyjadřuje potřebu, co nejvíce omezit časové ztráty při administrativních 

činnostech v průběhu zakázky. Jedná se zde o konkretizaci obecného cíle zkrácení 

průběžných dob přípravných oddělení. Tento cíl je zaměřený především na zkrácení doby 

mezi příchodem zakázky a předáním objednávky dodavateli. Dosažení cíle je významně 

ovlivňováno úrovní podnikového informačního systému, který je v logistických procesech 

využíván a s ním spojenou standardizací procesů. Dalším cílem je zkrácení doby obnovy v 

nákupu, což vyjadřuje požadavek na co nejkratší čas opatřování. Zahrnuje dodací lhůty u 

dodavatelů, dobu dopravy až do skladu podniku, bez ohledu na to, která strana ji zajišťuje, 

případně dobu dopravy na místo instalace, jedná-li se o přímou dodávku. Dále zahrnuje dobu 

zpracování příjmu zboží či materiálu a také předstih. 

Předstih, pokud ho lze využít, umožňuje na jedné straně zvýšení dodací pohotovosti vůči 

zákazníkovi, na straně druhé ale nepříznivě ovlivňuje hodnotu zásob, protože zvyšuje 

bezpečnostní zásobu. Především u zahraniční dopravy musí odběratel s dopravcem velmi úzce 

spolupracovat při celním odbavení zásilky a navíc postupy relačních dopravců jsou často 

velmi časově náročné. Posledním cílem, který je odvozen od cíle zkrácení doby montáže a 

zahrnut na základě procesů znázorněných logistickým řetězcem do výběru cílů vhodných pro 

analyzovaný podnik, je zvýšení disponibility montážních kapacit. Vyjadřuje požadavek na 

kvalitu servisu, který musí zabezpečit montáž technologie podle termínů požadovaných 

zákazníkem a který musí flexibilně reagovat na změny způsobené např. posunem termínů 

stavební připravenosti v místech instalace nebo odchylkami (zpožděním) v dodávkách 

technologie. Zařazením systému logistických cílů a navazující soustavy logistických 

ukazatelů do podnikových standardů je naplněn poslední krok před jejich provozní funkcí.38 

  

4.4 Obchodní logistika 
 

Úroveň logistického systému podniku je zákazníky vnímána prostřednictvím rozsahu a 

kvality jím poskytovaných služeb. Co se odehrává uvnitř hranic logistického systému, jaké 

úsilí tam bylo vyvinuto, kolik změn tam bylo uskutečněno a jak velké částky proinvestovány, 

zákazníkům zůstane lhostejné, pokud sami nepocítí pozitivní změnu ve službách. Služby 

zákazníkům (dodavatelské služby, logistické služby) jsou tedy pro podnik a pro jeho 

logistický systém klíčovou oblastí. 
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Služby zákazníkům je možno chápat různě: 

o V organizačním kontextu, a sice jako soubor funkcí zařazených do konkrétního 

organizačního uspořádání; definice má zpravidla podobu taxativního výčtu 

odpovědností, jejichž nositelem je útvar služeb zákazníkům. 

o Jako odraz očekávání určité výkonnosti; služby zákazníkům jsou definovány určitým 

procentem zakázek, jež jsou vyřízeny v určité lhůtě. 

o Jako hodnototvorný proces; na služby zákazníkům se pohlíží jako na proces směny, 

a to buď jako na jednorázovou transakci, nebo jako na dlouhodobý smluvní vztah, 

jehož výsledkem je přidaná hodnota; tento proces se uskutečňuje nákladově 

efektivním způsobem; přidaná hodnota je účastníky transakce nebo smlouvy sdílena, 

což znamená, že každá ze zúčastněných stran je na tom po ukončení procesu lépe než 

před jeho započetím.39  

Z definice logistiky vyplývá, že cílem řízení toků zboží logistickým řetězcem je 

poskytování konkurenceschopné úrovně služeb zákazníkům. Služby jsou sice považovány za 

důležitý faktor úspěšného podnikání, ale konkrétní představa o tom, co to jsou služby 

zákazníkům, není vždy jednotná a nelze je ztotožňovat je s „dodávkou zboží včas, na 

požadované místo a v požadované kvalitě“. Pro začlenění služeb do logistického systému 

nestačí formulace služeb jako něco, co usnadňuje uzavření obchodu, nebo jako schopnost 

reakce na potřeby zákazníka. Takové obecné definice se jako pracovní nástroj nehodí. 

 

V literatuře se vyskytují tři základní pojetí služeb: 

o služby jako činnost 

o služby jako míra dosažených výkonů 

o služby jako filosofie řízení 

Prvé pojetí bere služby jako soubor aktivit, které musí být uskutečněny a jde proto o proces, 

který je třeba řídit. Druhé pojímá služby jako nějaké veličiny, které je možno měřit pomocí 

různých kriterií, např. délkou dodacího cyklu, procentem úspěšně vyřízených objednávek ve 

sledovaném období aj. Konečně lze služby pojímat jako integrovanou součást 

spotřebitelského prostředí. V nejširším pojetí zahrnují služby všechny tři uvedené přístupy 

Úspěšné poskytování služeb zákazníkům tedy vyžaduje: 

o Ztotožnit se při poskytování služeb s orientací na potřeby zákazníka. 
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o Měřit služby a jejich úroveň vhodnou soustavou ukazatelů. 

o Kvantifikovat potřebné množství služeb a jejich nároky na zdroje a 

informatiku. 

 

Požadavky trhu na služby, které musí logistický systém zabezpečit, jsou dány povahou 

výrobků a typem zákazníků. Veškeré marketingové úsilí podniku může přijít nazmar, pokud 

podnik nedokáže přijmout a realizovat jasnou strategii v oblasti zákaznického servisu. Přesto 

bývá oblast servisu v porovnání s jinými složkami marketingového mixu často opomíjena. 

Výsledkem je pak to, že úroveň poskytovaného servisu se odvíjí od určitých norem 

zavedených v daném odvětví, od historických zvyklostí nebo od názoru managementu na 

požadavky zákazníků – nikoliv od toho, co si zákazníci skutečně přejí. Management má navíc 

tendenci posuzovat všechny zákazníky stejně a neuznává fakt, že různí zákazníci vyžadují 

různou úroveň a typ služeb. Strategie servisu musí vycházet z požadavků zákazníků. Je 

nezbytné, aby strategie zákaznického servisu, kterou podnik zavede, vycházela jednoznačně z 

požadavků zákazníků a byla v souladu s celkovou marketingovou strategií podniku. Jaký má 

smysl vyrábět dokonalý produkt, prodávat ho za příznivou cenu a dobře jej propagovat, 

jestliže tento produkt není spotřebiteli pohotově k dispozici? Zároveň by strategie servisu 

měla respektovat nákladová hlediska a přispívat k celkové rentabilitě podniku.40  

 

4.5 Skladování 
 

Skladování je jednou z nejdůležitějších částí logistického systému. Zabezpečuje 

uskladnění produktů (např. surovin, dílů, hotových výrobků) v místech jejich vzniku a mezi 

místem vzniku a místem spotřeby a poskytuje managementu informace o stavu, podmínkách a 

rozmístění skladovaných produktů. Sklady umožňují překlenout prostor a čas. Výrobní 

zásoby umožňují plynulost výroby. Zásoby obchodního zboží zajišťují plynulé zásobování 

obyvatelstva. 

Rozeznáváme tři základní funkce skladování: 

• přesun produktů 

• uskladnění produktů 

• přenos informací41  
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Přesun produktů 

• příjem zboží – vyložení, vybalení, aktualizace záznamů, kontrola stavu zboží, 

překontrolování průvodní dokumentace 

• transfer či ukládání zboží – přesun produktů do skladu, uskladnění a jiné přesuny 

• kompletace zboží podle objednávky – přeskupování produktů podle požadavku 

zákazníka 

• překládka zboží (Cross - Docking) – z místa příjmu do místa expedice, vynechání 

uskladnění 

• expedice zboží – zabalení a přesun zásilek do dopravního prostředku, kontrola zboží 

podle objednávek, úpravy skladových záznamů
42 

 

Uskladnění produktů 

• přechodné uskladnění – uskladnění nezbytné pro doplňování základních zásob 

• časově omezené uskladnění – týká se zásob nadměrných (nárazníkové zásoby) 

Důvody držení: 

• sezónní poptávka 

• kolísavá poptávka 

• úprava výrobků 

• spekulativní nákupy 

• zvláštní podmínky obchodu43 

Přenos informací- čárové kódy 

Nejlevnějším a nejrozšířenějším způsobem označování pasivních prvků jsou čárové 

kódy.  Tím se značně zvyšuje kontrola nad výrobky, materiálem, oběhem dokumentů aj. 

Slouží k přenosu informací, týkajících se stavu zásob, stavu zboží v pohybu, umístění zásob, 

vstupních a výstupních dodávek, zákazníků, personálu a využití skladových prostor 

(elektronická výměna dat, technologie čárových kódů). Využití technologie čárových kódů 

výrazným způsobem usnadňuje evidenci materiálu a zboží na skladě. Po odečtení čárového 

kódu se zobrazí informace o daném druhu materiálu či zboží, které je automaticky odečteno či 

přičteno na sklad. Osobní počítače hrají při výměně dat důležitou úlohu. Nejrůznější 
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informační systémy značně urychlují, zefektivňují a zkvalitňují přenos informací, potřebných 

k zajištění všech funkcí skladování. Nepostradatelné je v této oblasti pochopitelně propojení 

počítačů do sítí.44  

 

Základní funkce skladu 

Základním úkolem skladu je ekonomické sladění rozdílně dimenzovaných toků. Mezi 

hlavní funkce skladování patří zejména: 

• vyrovnávací funkce při vzájemně odchylném materiálovém toku a materiálové potřebě 

z hlediska jejich kvantity nebo ve vztahu k časovému rozložení 

• zabezpečovací funkce vyplývající z nepředvídatelných rizik během výrobního procesu 

a kolísání potřeb na odbytových trzích a časových posunů dodávek na zásobovacích 

trzích 

• kompletační funkce pro tvorbu sortimentu v obchodě nebo pro tvorbu sortimentních 

druhů podle potřeb individuálních provozů v průmyslových podnicích, protože 

materiály disponibilní na trhu neodpovídají obvykle konkrétním výrobně technickým 

požadavkům 

• spekulační funkce vyplývající z očekávaných cenových zvýšení na zásobovacích a 

odbytových trzích 

• zušlechťovací funkce zaměřená na jakostní změny uskladněných druhů sortimentu 

(např. stárnutí, kvašení, zrání, sušení). Hovoří se zde o tzv. produktivních skladech, 

protože se jedná o skladování spojené s výrobním procesem45 

 

Velikost skladu 

Jak by měl být sklad velký, určuje řada faktorů. Nejprve je nutné definovat měřítko 

velikosti skladu, tj. jakým způsobem se vlastně velikost skladu bude měřit. Zavedená zvyklost 

hodnotí velikost skladu buď pomocí velikosti skladové plochy, nebo objemu skladového 

prostoru. Údaj jen o velikosti skladové plochy však ignoruje možnost využití moderních 

skladovacích zařízení umožňujících uskladňovat zboží také vertikálně. Z toho důvodu se stále 

více využívá k měření velikosti skladu hodnoty skladového prostoru udávaného v m3. 

Kubický prostor se vztahuje k celkovému objemu prostoru, který je k dispozici uvnitř daného 

zařízení. Ve srovnání s údaji o skladové ploše poskytují údaje o skladovém prostoru mnohem 
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realističtější odhad velikosti skladu. Při úvahách o velikosti skladu je nutné zvažovat mnoho 

faktorů. 

K faktorům, které jsou určující pro stanovení velikosti skladu, patří následující: 

• úroveň zákaznického servisu 

• velikost trhu, který bude sklad obsluhovat 

• počet skladovaných produktů 

• velikost skladovaných produktů 

• používaný systém manipulace s materiálem (velikost uliček apod.) 

• typ použitelného skladu (regály, police apod.) 

• pohyb zboží ve skladu 

• celková doba výroby produktu 

• velikost kancelářských prostor v rámci skladu46 

 

Automatizace skladu 

Automatizace skladu musí respektovat uvedené trendy. Vedle hospodárnosti 

uvedeného systému vzniká proto otázka, zda se zvládne budoucí rozmanitost položek, vývoj 

zásob a především průtok zásob skladem. Odpověď bývá pro jednotlivé druhy skladů 

(výrobní sklad, sklad hotových výrobků, obchodní sklad). Výrobní sklad by se měl zmenšit 

vlivem opatřování zásob systémem JIT (Just in Time) na velmi rychlý vyrovnávací sklad 

s malou zásobou. Naproti tomu sklad hotových výrobků by měl růst s uvažováním sezónně 

kolísající poptávky. Také uvnitř skladu existují rozdíly podle rychlosti obratu položek 

kategorií A, B a C.47 

 

Nejběžnější chyby při skladování 

Je důležité, aby se management pokoušel odstranit všechny neefektivity, které se 

vyskytnou při přesunu produktů, uskladnění produktů nebo přenosu informací v rámci skladu. 

Tyto neefektivity se projevují různými formami: 

• přebytečná nebo nadměrná manipulace 

• nízké využití skladové plochy a prostoru 

• nadměrné náklady na údržbu a výpadky kvůli zastaralým zařízením 

• zastaralé způsoby příjmu a expedice zboží 
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• zastaralé způsoby počítačového zpracování rutinních transakcí 

Konkurenční povaha trhu vyžaduje stále přesnější a preciznější systémy manipulace, 

uskladnění a vyhledávání zboží, a stejně tak i zdokonalené systémy balení a expedice zboží. 

Pro provoz skladu je velmi důležitá zejména optimální kombinace manuálního a 

automatizovaného manipulačního systému.48 

 

Optimalizace skladování 

Mezi možná východiska optimalizace patří strategie skladování. Při nízkých 

skladových zásobách postačí menší sklad s nižší průměrnou délkou pohybů. Pro příjem či 

výdej položek se může vytvořit několik předávacích bodů. Lze zvyšovat kapacitu dopravních 

vozíků nebo kombinovat uskladňování a vyskladňování v jednom pracovním cyklu. 

Důležitým hlediskem je bezpochyby volba ukládacích míst pro uskladnění a výběr položek 

při vyskladňování prostřednictvím systému správy skladu. 

Existuje několik metod, níže jsou uvedeny jejich výhody a nevýhody: 

• Metoda pevného ukládání. Při čistém pevném ukládání se každé skladové položce 

přidělují vlastní ukládací místa, rezervovaná výhradně pro ni. Má to výhodu rychlého 

vyhledání položky pracovníkem, která se ovšem neuplatní v automatizovaných skladech. 

Nevýhodou je neefektivní využívání skladové kapacity, protože do přidělených 

ukládacích míst se musí vejít maximální možná zásoba každé položky. 

• Metoda záměnného ukládání. Každou položku lze uskladnit do libovolného ukládacího 

místa (při respektování určitých omezení, například velikosti, hmotnosti či potřeby 

chlazení položky). Protože se zásoba všech položek zpravidla nedoplňuje současně, pro 

maximální celkovou zásobu ve skladu postačí menší kapacita než při pevném ukládání. 

Menší sklad snižuje také průměrnou délku pohybů mezi ukládacím místem a předávacím 

bodem. Nevýhodou se ukazuje, že tato metoda nedbá toho, že některé položky jsou 

požadovány častěji než jiné. Existuje nebezpečí, že zřídka požadovaná položka dostane 

ukládací místo blízko předávacího bodu a dlouho je blokuje. Položky s častým pohybem 

se pak musí uskladnit do méně výhodných ukládacích míst. 

• Metoda skladových zón. Tento problém řeší klasifikace položek podle průměrné četnosti 

odběru a tvorba zón. Uskladňuje se do předem určených skladových zón – položky s 

nízkou četností odběru do zóny s dlouhými manipulačními časy, položky s vysokou 

četností odběru do zóny v blízkosti předávacího bodu. Položky v jedné zóně se ukládají 
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záměnným způsobem. Průměrná délka pohybů ve skladě se značně sníží. Potřebná 

celková skladová kapacita je ovšem oproti čistému záměnnému ukládání vyšší, protože se 

musí dimenzovat pro špičkovou zásobu položek v každé zóně. 

• Metoda tzv. flexibilní zóny. Tento problém řeší flexibilní rozvrhování zón. Strategie 

velikosti objednávek a strategie řízení zásob se totiž během času mění. Položky mohou 

krátkodobě nebo střednědobě vyhovovat klasifikačním kritériím pro jinou zónu, nadto 

existují nové a zrušené položky. Nevýhodou této metody je, že se stává, že první položky 

z další zóny budou požadovány dříve než poslední položky z předchozí zóny. 

• Metoda přípravného vyskladňování. Zde se prostoje manipulačních zařízení využívají k 

přípravě vyskladňovacích operací, které brzy přijdou na řadu: požadované položky se 

přeskladní do blízkosti předávacího bodu. Pak mohou být první příkazy provedeny 

rychle, díky krátké dráze. Předpokládá se ovšem existence prostojových časů pro 

manipulační zařízení. Celková pracnost manipulace se zvyšuje přídavnými 

přeskladněními. 

• Metoda předvídajícího uskladňování. Tato metoda vznikla řešením nevýhody přípravného 

vyskladňování. Pro položku se již při jejím uskladňování určí očekávaní okamžik 

vyskladnění, a to se zřetelem na již uskladněné položky. Této položce se přidělí nejlepší z 

volných ukládacích míst, jestliže během odhadnuté doby jejího pobytu ve skladu se 

neočekává uskladnění jiné položky, která bude vyskladněna dříve. Jinak se vezme v úvahu 

další nejlepší místo. Cílem je minimalizovat počet skladových operací pro nejvýhodnější 

ukládací místa. Čím kratší je očekávaná doba pobytu položky ve skladu, tím „lepší“ místo 

se jí přidělí. K tomu jsou zapotřebí patřičné prognostické údaje a informace o 

plánovaných dodávkách a objednávkách. Jde o výhledovou metodu.49 

 

4.6 Logistické technologie 
 

V logistických systémech se snažíme pomocí vhodných metod přístupů a řídících 

procedur vybrat a uspořádat jednotlivé operace tak, aby optimálně fungovaly. Jde tedy o to, 

aby zákazníky požadovaná úroveň logistických služeb byla zajištěna s co nejnižšími náklady, 

nebo při stanovené výši nákladů byla dosažena maximální úroveň poskytovaných služeb. 

Tento systémově chápaný sled procesů, úkonů a operací uspořádaný do dílčích ustálených 

procesů nazýváme logistické technologie. 

                                                           
49 SIXTA, J., MAČÁT, V., 2005. 
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Mezi nejdůležitější logistické technologie je možno zařadit: 

• Kanban 

• Just in Time 

• Metoda ABC 

• Quick Response 

• Hub and Spoke 

• Cross - Docking, atd.50  

 

Kanban 

Kanban je bezzásobová technologie, která byla poprvé vyvinuta japonskou firmou 

Toyota Motors a rychle se rozšířila hlavně do výrobních podniků po celém světě. Je také 

známa pod jménem Toyota Production Systems (TPS). Nejvíce se používá ve strojírenské 

výrobě a zvláště v automobilovém průmyslu. Tento systém se velmi dobře osvědčuje pro ty 

díly, které se používají opakovaně. Nejefektivněji lze tuto metodu používat hlavně ve 

velkosériové výrobě, s ustáleným prodejem, kde je jednosměrný tok materiálu, výrobní 

operace lze snadno sladit a nedochází k velkým změnám požadavků na finální výrobu. 

Kanban pracuje na principu „karet“. Karty (nazývané „kanbany“ nebo „kanbanové karty“ jsou 

připojeny k přepravkám obsahujícím standardní množství určitého druhu dílu. Existují dva 

druhy karet: tzv. „pohybové“ (přesunové) a „výrobní“. Kanban systém používá výrobní a 

přepravní průvodky, o kterých platí: 

� barevné odlišení 

� vydává je útvar operativního řízení v souladu s celkovým plánem 

finální montáže v minimálním, přesně vypočteném množství 

� jsou zároveň dispečerským dokladem o průběhu výroby 

� obsahují tyto údaje: název a číselní (často čárový) kód 

� kód druhu materiálu a jeho popis (rozměry, hmotnost apod.) 

� identifikační číslo průvodky a název dodavatele i odběratele 

Technologie Kanban, která je podmíněna hlubokými změnami v řízení a vysokou odborností 

pracovníků, zaručuje plynulost provozu i vysokou produktivitu a efektivnost výroby. Její 

přehlednost je tak dobrá, že nepotřebuje používat výpočetní techniky.51  

 
                                                           
50

 SIXTA, J., MAČÁT, V., 2005 a PRAŽSKÁ, L., JINDRA, J., 2006. 
51 SIXTA, J., MAČÁT, V., 2005. 



28 

 

Just in Time 

Nejznámější logistickou technologií vzniklou počátkem 80. let v Japonsku a USA je 

metoda Just in Time (JIT), která se později rozšířila i do Evropy. Jde o způsob uspokojování 

poptávky po určitém materiálu ve výrobě, nebo hotového výrobku v distribučním řetězci v 

přesně dohodnutých a dodržovaných termínech dodáváním „právě v čas“ podle potřeb 

odebírajících článků. Velmi stručně lze říci, že technologie JIT je rozšířená technologie 

Kanban, protože propojuje nákup, výrobu a logistiku. Dodávají se malá množství velmi často, 

co možná v nejpozdějším okamžiku a díky tomu mohou na sebe v logistickém řetězci 

navazovat jen s minimální pojistnou zásobou. Zásoby se udržují jen na dobu i několika hodin. 

Filozofie JIT se zaměřuje na identifikování a odstraňování ztrát, a to ve všech místech a 

fázích výrobního procesu. Ústředním prvkem řízení dle technologie JIT je koncepce 

neustálého zlepšování. Jinými slovy jde o realizaci filozofie řízení toku materiálu založené na 

principu „dostat správné materiály (výrobky) na správné místo ve správnou dobu“. Kritickým 

místem je v mnoha případech malá spolehlivost dopravců, která se ale stále zlepšuje. 

Technologie JIT se zaměřuje na odstranění všech činností, které nepřidávají hodnotu, a to v 

rámci celého dodavatelského řetězce. Při uplatnění této technologie bude docházet k růstu 

nákladů na přepravu, ale zároveň i k poklesům nákladů na skladování a vázanost kapitálu v 

závislosti na růstu rychlosti přepravy. Uplatnění technologie JIT v praxi může přispět k 

výraznému zkvalitnění a zhospodárnění logistických procesů. V konkrétním případě je však 

vždy třeba zvážit reálnost plánovaných záměrů.52  

 

Metoda ABC 

Uplatnění metody ABC vychází ze zkušenosti, že je obvykle velmi pracné a často i 

neúčelné věnovat všem druhům zboží stejnou pozornost. Ve většině ekonomických souborů 

existují prvky s různou četností a s různým rozsahem výskytu. Při rozdělení na tři skupiny (A 

- B - C) jsou ve skupině A prvky souboru s velkým rozsahem výskytu, ale s malým počtem 

druhů, např. v oblasti potravinářského zboží je to mouka, cukr, oleje, minerální vody atd. 

Malý počet druhů představuje velký podíl na obratu a na zásobách zboží. Skupina B je 

charakterizována vyváženým podílem počtu druhů a podílem na prodeji. Vymezení, co patří 

do skupiny B, záleží především na vymezení skupin A a C. Skupina B je velmi rozsáhlá u 

nepotravinářského zboží, podstatně menší je u zboží potravinářského. Skupina C zahrnuje 

                                                           
52 SIXTA, J., MAČÁT, V., 2005. 
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převažující počet druhů zboží, která má velmi malý podíl na prodeji. Samozřejmě záleží na 

tom, zda posuzujeme fyzický nebo hodnotový objem výkonů. Do skupiny C patří především 

náhradní díly, drobné spojovací materiály z oboru železářství, koření, textilní galanterie a 

další drobné zboží. Roztřídění druhů zboží do skupin může probíhat podle různých kritérií, 

nejčastěji však podle zmíněného hodnotového rozsahu spotřeby jednotlivých druhů. 

 

Dalšími kritérii mohou být: 

� obtížnost zásobování (dostupnost, spolehlivost dodávek) 

� zastupitelnost 

� důsledky nedostatků, aj. 

Možná je i kombinace např. A a B podle podílu na spotřebě, C podle nákladů nedostatku, ale i 

D – jednorázová neopakovaná spotřeba (poptávka). Toto rozdělení sortimentu na skupiny A, 

B, C má velký vliv na rozhodnutí o následujících opatřeních: 

� jak často je účelné dodávat některé skupiny zboží 

� jak významná je rychlost reakce na objednávku 

� s jakou minimální velikostí dodávky musíme počítat 

� jaké mechanizační nebo automatizační systémy skladování jsou účelné 

ve velkoobchodě 

� jaké druhy obalů a přepravních prostředků jsou účelné pro dodávky 

� jaký systém informačních procesů voli v jednotlivých oblastech53  

 

Quick Response (technologie „rychlé reakce“) 

Technologie Quick Response (QR) je zaměřena na řetězce spotřebního zboží z výroby 

přes velkoobchod do maloobchodní sítě. Začala se používat v USA v osmdesátých letech 

minulého století u textilního a oděvního zboží a postupně se rozšířila na další zboží i do 

Evropy. Jde o zdokonalené řízení zásob a zvýšení efektivity prostřednictvím urychlení toku 

zásob. V porovnání s technologií JIT, která je většinou záležitostí dvou sousedních článků 

logistického řetězce (dodavatelé a odběratelé), je mnohem šířeji zaměřena.  

Při uplatnění technologie QR jde prakticky o uplatnění principu JIT v celém zásobovacím 

řetězci od dodavatele surovin výrobci až ke konečnému spotřebiteli. Každý článek řetězce 

sdílí informace o prodeji, objednávkách a zásobách s ostatními články, přičemž partnerské 

vztahy v řetězci musí být vícestranné. Tato technologie přepokládá zavedení automatické 
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 PRAŽSKÁ, L., JINDRA, J., 2006.  
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identifikace (čárové kódy) a elektronickou výměnu dat (EDI). Tímto způsobem je sledován 

prodej jednotlivých výrobků zákazníkům. Přínosy uplatnění této technologie jsou např. 

zrychlení toků informací, snížení zásob apod.54  

 

Hub and Spoke 

Tato technologie spočívá ve sdružování (konsolidaci) menších zásilek do větších 

celků, které jsou po přepravě kapacitními dopravními prostředky a systémy opět rozdruženy 

(dekonsolidovány). Pružný svoz a rozvoz drobných, ale častějších zásilek jak to logistické 

systémy většinou vyžadují, uskutečňují na kratší přepravní vzdálenosti menší nákladní 

automobily. Dálková přeprava mezi centry je pravidelná železniční, kamionová, vodní i 

letecká. Často se při ní využívají i kontejnery, které pak mohou sloužit jako dočasné 

skladovací prostory při konsolidaci a dekonsolidaci zásilek.55  

 

Cross – Docking 

Tato technologie využívá výhody začlenění distribučního centra jako článku do 

dodavatelského řetězce mezi větší počet dodavatelů na jedné straně a maloobchodní sítí na  

druhé straně. Distribuční centrum třídí, kompletuje a expeduje zásilky přímo do jednotlivých 

prodejen. Zboží se v distribučním centru prakticky neskladuje.56  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

                                                           
54 SIXTA, J., MAČÁT, V., 2005. 
55 SIXTA, J., MAČÁT, V., 2005. 
56 SIXTA, J., MAČÁT, V., 2005. 
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5. Metodika práce  

 

Ke zpracování diplomové práce byly použity literární prameny v oblasti logistických 

systémů pomocí odborné literatury, redakčních článků a internetových stránek. V další části 

jsem se zabývala charakteristikou firmy, počínaje historií, současnou pozicí na trhu, strategií 

do budoucna, organizační strukturou a předpokládanými cíli. Podkladová data pro zpracování 

práce byla získávána přednostně řízenými rozhovory s vedoucími pracovníky, z podnikových 

databází, informačních systémů, evidenčních dokumentů, pozorováním procesu výroby a 

následného snímkování. Po utřídění získaných dat zkoumaného subjektu došlo k vyhodnocení 

dat a dílčím závěrům ke každé analyzované oblasti.  
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6 Představení firmy 
 

 

 

Obr. 4 - Logo firmy Kovonax 
Zdroj: firemní materiály Kovonax spol. s r. o . 

 
6.1 Základní údaje firmy 

 

Obchodní jméno: KOVONAX  spol. s r.o. 

Právní forma:  společnost s ručením omezeným 

Sídlo, adresa:  Sušilova 31, 768 61 Bystřice pod Hostýnem 

IČO:   46 34 59 49 

Předmět podnikání: - výroba kovového nábytku 

- obchodní činnost v oblasti nákupu a prodeje spotřebního, 

průmyslového a potravinářského zboží včetně zemědělské produkce 

- zámečnictví, galvanizace kovů 

- hostinská činnost 

- silniční motorová doprava (veřejná nákladní vnitrostátní a 

mezinárodní) 

- výroba a distribuce prostředků zdravotnické techniky 

Statutární orgán: jednatelé- Zdeněk Šimčík a Ing. Jaroslav Drozd 

Základní jmění: 20,000.000,- Kč 

Společníci:  25 % podíl – Zdeněk Šimčík 

   25 % podíl – Ing. Jaroslav Drozd 

   25 % podíl – František Kolařík 

   12,5 % podíl – Jaroslav Slezák 

12,5 % podíl - Otakar Slezák 

Prodejny:  Bystřice pod Hostýnem, Sušilova 31 

   Praha 3- Žižkov, Prokopova 1 

ISO: Podnik je držitelem certifikátu systému řízení jakosti ČSN EN ISO 

9001 : 2001 a ČSN EN ISO 13 485 : 2003 

Členství podniku v: Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnické techniky a prostředků 

 Hospodářská komora Kroměříž 
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6.2  Historie vzniku a rozvoje firmy 
 

Robert Slezák, zakladatel firmy, zřídil v roce 1908 v Bystřici pod Hostýnem zámečnickou 

dílnu zabývající se výrobou obyčejného a stavebního kování. Firma se začala rozšiřovat a 

obohacovat svůj výrobní program o další činnosti, kterými byly galvanické pokovování, 

výroba kovových židlí, postelí, stolků a dalšího nábytku kombinovaného se dřevem. 

Po první světové válce došlo k velkému rozkvětu firmy, kdy se postupně zvyšoval počet 

zaměstnanců z předválečných osmnácti pracovníků až na 160 v roce 1938. V této době 

dochází také ke změně technologie, kdy mosaz byla nahrazena nábytkem niklovaným a 

ocelovým chromovaným. Firma si v tomto období aktivně vytvářela svoji maloobchodní síť. 

Hlavními odběrateli byly zdravotnické organizace, školy, kulturní a finanční instituce. Během 

druhé světové války byla výroba zaměřena na výrobu pro válečné účely. 

Po znárodnění byl podnik „Slezák“ Robertu Slezákovi odebrán a přejmenován na národní 

podnik Kovona Bystřice pod Hostýnem a byl začleněn do národního podniku Kovona 

Karviná. S dalšími výrobními podniky Kovona Lysá nad Labem, Liberta Mělník a Továrny 

dětských vozidel Duchcov vznikl Oborový podnik Kovona Praha. Od 1.4.1958 spadal podnik 

Kovona Bystřice pod Hostýnem pod podnikové ředitelství Lysá nad Labem. V roce 1967 se 

k bystřickému závodu přičlenil provoz Lichnov v okrese Bruntál, kam se přesunula výroba 

postelí. (Tento závod byl na konci roku 2004 z důvodu racionalizace nákladů uzavřen a 

veškerá výroba byla přesunuta z Lichnova zpět do Bystřice pod Hostýnem.) V tomto období 

dochází k úbytku použití dřeva ve výrobě a ke stabilizaci výroby do dvou hlavních výrobních 

programů - školního a vojenského nábytku.  

 

Od druhé poloviny šedesátých let dochází k postupné modernizaci. Postupně byly 

vybudovány nová výrobní hala, sklad materiálu, lakovna, redukční a chladící stanice a 

galvanizovna. Současně bylo investováno do nových strojních zařízení. Výrobní program se 

ustálil. Vyráběly se především židle, sedačky a křesla otočná i klasická. Hlavním odběratelem 

byl domácí trh a trh bývalého Sovětského svazu. Židle s překližkovým sedadlem i opěradlem 

tvořily páteř exportu do Francie, Belgie, Dánska, Švédska a Holandska. Židle a křesla 

z pérující ocelové bezešvé trubky byly vyváženy hlavně do oblasti Perského zálivu. 

Součástí podniku Kovona Lysá nad Labem zůstal bystřický závod až do privatizace 

realizované 1.7.1992. Od tohoto podniku jej zakoupila společnost KOVONAX spol. s r.o. 

přímým prodejem od společnosti Kovona LBZ a.s. Lysá nad Labem.  
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Firma KOVONAX zřídila dceřinou společnost na Slovensku. Je 100% vlastníkem 

Nábytkárskej společnosti spol. s r.o. Bánská Bystrica, která byla v roce 1998 přejmenována na 

KOVONAX Slovakia spol. s r.o. Tato společnost ukončila svoji činnost v roce 2009. 

 

6.3  Současná pozice na trhu 
 

KOVONAX spol. s r.o. patří mezi tradiční české výrobce kovových židlí, otáčecích 

křesel, stolů, věšáků a lůžek. Významnou součástí dnešní produkce je výroba školního 

nábytku, zejména židlí a stolů. Rozvoj sortimentu zaznamenává výroba ordinačních, 

rentgenových a asistentských otáčecích sedaček, pevných i polohovacích nemocničních lůžek 

pro zdravotnictví. 

Úroveň výrobků, jejich design, estetika nových návrhů, funkčnost a kvalitu produkce 

vytvořily stovky a tisíce pracovníků, kteří za uplynulých 90 let obsluhovali stroje a využívali 

technologii vedoucí k dosaženým výsledkům práce. Ve své historii závod prošel řadou 

organizačních, řídících, politických a ekonomických změn. Vždy si však znovu našel své 

místo na trhu práce i při realizaci své produkce, svých výrobků mezi zákazníky. 

Největší objem výroby však představuje sedací chromovaný i lakovaný kovový nábytek 

z trubek, profilů a kruhové oceli. Perspektiva firmy je v oblasti zavádění nových výrobků 

náročných tvarů v kombinaci dřevo – kov. Prosperitu pak zvyšuje budování vlastní obchodní 

sítě a rozšiřování prodeje obchodního zboží. 

V souvislosti s transformací vlastnických vztahů vznikly po roce 1990 stovky nových 

subjektů, většinou malých firem (mnohé z nich na základě restitucí). Podle údajů ČSU je 

v tomto odvětví evidováno přes 6400 subjektů, z nichž téměř 98% připadá na firmy s méně 

než 250 pracovníky (s velkým počtem subjektů s 1 až 6 pracovníky) a pouze 0,3% s více než 

250 pracovníky. Mezi velké producenty nábytku v ČR, kteří vyrábějí široký rozsah 

sortimentu, patří akciové společnosti Jitona Soběslav, TON Bystřice pod Hostýnem, Alfa 

Interiér Říčany, HANÁK NÁBYTEK Popůvky, KORYNA Koryčany. KOVONAX Bystřice 

pod Hostýnem se svou více než 100- letou tradicí zaměstnávající 80 zaměstnanců patří mezi 

významné podniky Zlínského kraje. 
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6.4  Podniková strategie  
 

Současná strategie podniku je postavena na udržení efektivnosti výroby formou doplnění 

produkce tradičního kovového nábytku za stálé inovace tohoto sortimentu o kooperaci s 

velkými podniky formou subdodávek komponentů jejich konečné produkce. Úsilí je rovněž 

zaměřeno na udržení podílu kooperace nábytkových dílců a součástí k vytvoření podmínek 

pro stabilizaci zaměstnanosti na současné úrovni a pokračování procesu reprodukce v době 

ekonomické krize. Vlastní vývoj a konstrukce výrobků zůstává určitou konkurenční výhodou 

podniku.  

Při střednědobé realizaci strategie adaptace a překonávání poklesu poptávky v době krize 

společnost realizuje postupný proces snižování fixních nákladů na jednotku produkce a tím i 

zachování nezbytného podílu prodejnosti tradiční produkce kovového nábytku ve spotřebiteli 

žádaném sortimentu. Současné trendy v oblasti velkoobchodu s nábytkem v supermarketech, 

hypermarketech a specializovaných velkoprodejnách využívajících mezinárodní kapitál a 

řetězců dodavatelů předem stanoveného sortimentu a limitních cenách určovaných 

velkoobchodem vytvořily mimořádný tlak na přestavbu orientace obchodně výrobních 

zvyklostí v celém spektru českých výrobců nábytku. Produkce kovového nábytku jako 

spotřebního zboží se stává doménou výrobců v zemích s levnou pracovní silou a vyráběných 

ve statisícových až miliónových sériích. Silnou stránkou podniku KOVONAX je vlastní 

vývojové pracoviště, schopnost konstrukce dle přání architektů a zákazníků a know-how 

budované v posledních 18 letech. Mezi obchodníky s nábytkem, architekty a návrháři 

interiérů je dlouhodobě oceňován souběh sériové a zakázkové výroby přizpůsobivých přání 

zákazníka. Realizace zásadní přestavby podniku v roce 2009 se promítla i do komplexní 

bilance podniku a jejího hospodaření. 

 

6.5 Organizační struktura společnosti 
 

Organizační struktura v podniku KOVONAX spol. s r.o. se řídí platnými právními 

předpisy, stanovami společnosti a organizačním řádem. 

Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada, tvořena společníky majícími 

majetkovou účast na kapitálu společnosti. 

Jednatelé činí jménem společnosti právní úkony vůči třetím osobám. Statutární orgán 

tvoří jednatelé jako kolektiv, avšak jednat jsou oprávněni každý samostatně. 
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V čele společnosti stojí ředitel společnosti, resp. výkonný ředitel jmenovaný valnou 

hromadou. Ředitel společnosti jmenuje náměstky ředitele společnosti, jejich zástupce a členy 

vrcholového managementu podniku. Je podřízen jednatelům společnosti. 

Organizační členění struktury společnosti: 

• útvar výkonného ředitele společnosti - zajišťuje organizaci a řízení, personální činnost, 

kontrolu řízení jakosti, bezpečnost práce, požární ochranu a ostrahu závodu 

• útvar ekonomického náměstka - zajišťující plánování a kalkulace, financování a 

platební styk ceny, vedení účetnictví, evidenci práce a mezd 

• útvar technického náměstka - zahrnujícím hospodářskou správu, nákup a skladování 

zásob, dopravu, investiční činnost a údržbu, logistiku a operativní koordinaci výrobně 

technického procesu 

• útvar obchodního náměstka - zahrnujícím prodejní činnost pro export i tuzemsko, 

zakázkový prodej, řízení maloobchodní prodejní činnosti a expedici zboží 

• útvar vedoucího výroby - zahrnujícím organizaci, plánování a řízení výroby, 

technickou přípravu výroby, inovaci, konstrukci a zavádění výroby 

 

6.6  Výrobkový sortiment 
 

Současný sortiment obsahuje více než 220 druhů různých výrobků v řadě modifikací. 

Stále více se zvyšuje objem zakázkové výroby na úkor výroby sériové.  

Sériová výroba tvoří asi 34 % celkové produkce a souhrnně zaujímá 130 položek. 

Zakázková výroba dosahuje zbylých 66 % celkové produkce, souhrnně zaujímá více než 

1.700 položek. 

• Kancelářský nábytek představují: kovové židle klasické v provedení chrom nebo lak, 

otočné židle, otočná křesla, křesla v provedení koženka, kůže nebo čalouněná látka, 

konferenční stoly v provedení kruhové, čtvercové, oválné, … 

• Školní a vojenský nábytek tvoří: školní židle, počítačové stolky, jídelní stoly a židle, 

věšáky, … 

• Zdravotnický nábytek zahrnuje: otočné ordinační sedačky, otočné rentgenové 

sedačky, nemocniční postele pevné a polohovací, infuzní stojany, zábrany a hrazdy, 

noční stolky, lavice do čekáren, vozíky pro pacienty, … 
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• Ostatní nábytek představuje: kovové stohovatelné židle, kovové stoly pro restaurační 

zařízení, kovové stoly se sklápěcí podnoží, televizní stolky, věšáky chromované nebo 

lakované, stojany na katalogy, … 

• Speciální nábytek tvoří: vozíky pro manipulaci s židlemi, stojany na odložení oděvu 

(/němý sluha), stojany na šaty pro prodejny a obchodní domy, stojany na kufry, … 

• Zakázková výroba pro tuzemské a zahraniční odběratele – zahrnuje dvě skupiny 

produkce: V první skupině je to výroba kovového nábytku z běžného sériového 

sortimentu v individuálně upravené podobě dle přání zákazníka. Druhou skupinu 

představuje atypická produkce dle výkresové dokumentace nebo vzorku zákazníka a 

dále zahrnuje dílce sloužící k montáži kompletu až u odběratele. 
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7 Analýza současného stavu logistických procesů předmětného podniku 

 

7.1 Analýza vstupu materiálu 
 

Z hlediska druhu spotřebovávaného materiálu v podniku rozlišujeme: 

• hlavní (specifický) materiál – je spotřebován ve výrobě (např. železo). Spotřeba 

hlavního materiálu se určí podle plánu výroby, tj. podle počtu vyrobených kusů. 

• vedlejší (hromadný) materiál – je spotřebován během výrobních operací (např. 

spojovací materiál, svářecí dráty, …). Spotřeba tohoto materiálu se stanoví na základě 

písemných požadavků výroby.  

• specifický materiál (na přání zákazníka) – uplatňuje se především v kusové 

(zakázkové) výrobě, při výrobě výrobku odlišného od standardu. 

 

Nákup jednotlivých druhů materiálových zásob je dán kompetencí jednotlivých pracovníků: 

• Vedoucí nákupu – nakupuje všechny materiály, výrobky a služby včetně dopravy 

v souladu s výrobní dokumentací a technologickými postupy na základě skladových 

normativů, požadavků výroby a požadavků jednotlivých středisek s výjimkou 

materiálů a výrobků nakupovaných vedoucím skladu a hlavním mechanikem. 

• Vedoucí skladu MTZ – nakupuje spojovací materiál, pružiny, obaly, lepidla. 

• Hlavní mechanik – nakupuje materiály na opravy a údržbu. 

Nákupní oddělení firmy průběžně a neustále snižuje pořizovací náklady. Firma má 

plynulou dodávku vstupů, je stabilizovaná a hledá nové cesty na snížení cen vstupů, hledá 

stálé, tj. strategické dodavatele a zajišťuje transparentnost dodávek. Základní činností úseku 

nákupu a zásobování materiálem je přejímka jednicových a režijních materiálů, polotovarů, 

náhradních dílů aj. pro zajištění podnikatelských cílů společnosti. Dále skladování, evidence a 

zajištění majetku proti poškození, zcizení nebo zneužití. Vedoucí nákupu řídí skladové 

hospodářství v podniku. 

 



Obrázek 5 - Graf vývoje skladových 
Zdroj: vlastní zpracování autorky dle ú
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r. o.  
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spolupráce bude poskytnut diskont z ceny materiálu apod. Další z možností je využít 

k nákupu materiálu internetového aukčního systému.  

Pozitivně hodnotím způsob využití zbytků kovového materiálu na výrobu vzorků, 

popřípadě zpracování při dalších zakázkách. 

 

2.3.  Analýza tvorby výrobku 
 

Podnik má značné množství rozpracované výroby. Rozpracovanou výrobu z velké části 

tvoří především kovové kostry židlí, křesel a podnože stolů ve výrobě.  

Do rozpracované výroby patří: 

• stojany 

• opěradla 

• trubky 

• šrouby 

• konzoly 

• nosníky 

• úchytky 

• a jiné, u kterých již byla provedena nejméně jedna výrobní operace dle 

technologického postupu 

Zásobou rozpracované výroby si podnik zajišťuje plnění svých závazků vůči odběratelům 

v přiměřené časové době (asi do 1 měsíce). 

Při objednávce, která zahrnuje požadavky na výrobu mimořádného sortimentu, barevného 

provedení, trvá průběžná doba výroby až 35 dnů. Je- li možno uspokojit přání zákazníka ze 

zásob rozpracované výroby, doba realizace objednávky je podstatně kratší. 

Graf na obrázku 6 uvádí srovnání celkové hodnoty zásob (tj. zásob materiálu, 

nedokončené výroby a polotovarů, hotových výrobků, zboží a poskytnutých záloh na zásoby) 

a zásob nedokončené výroby. Výsledkem je zvyšující se poměr zásob nedokončené výroby 

z celkových zásob. Tento poměr je pro firmu výhodný, neboť je schopna rychleji reagovat na 

poptávku odběratelů. Zároveň klesá hodnota skladu hotových výrobků. V době zvyšujícího se 

podílu zakázkové výroby, nelze odhadnout přání zákazníků a právě optimální velikost zásob 

rozpracované výroby umožňuje modifikovat stávající sortiment dle požadavků zákazníků. 



Obrázek 6 - Porovnání hodnoty celkových zásob a zásob nedokon
Zdroj: vlastní zpracování autorky dle ú
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skutečnost, že zrušením některých výrobních operací dojde současně ke ztrátě pokrytí části 

fixních režijních nákladů v rámci přidané hodnoty. 

 

7.5.  Analýza skladování 
 

Podnik KOVONAX má ve svém závodě vybudováno několik skladů. Na základě údajů 

z minulých období se stabilizovalo podnikové skladové hospodářství, tj. množství hotových 

výrobků a polotovarů v rozpracované výrobě na přibližnou hodnotu dvouměsíčního prodeje. 

V podniku jsou sklady: 

• sklad hutního materiálu 

• sklad drobného materiálu 

• sklad hotových výrobků (expediční) 

• sklad čalounění a dřev 

• sklad barev 

• sklad chemikálií 

• další příruční mezisklady 

Na příjmu do skladu se kontroluje neporušenost a úplnost dodávky dle dodacího listu. 

Dodávky jsou po provedení vstupní kontroly a po potvrzení průvodní dokumentace odeslány 

do příslušného skladu. Materiál je ze skladu vydáván na základě požadavku na výdej 

materiálu. Je vytištěna průvodka, která putuje společně s materiálem.  

Do vystavené průvodky vypisují dělníci, kteří provádí danou operaci dle technologického 

sledu, datum provedení operace, podpis, počet kusů dobrých a počet kusů vadných, které při 

mnoha operacích mohou vzniknout. Takto vyplněná průvodka je součástí každého vozíku 

s materiálem, který opouští daný sklad nebo výrobu. Z technologického postupu na průvodce 

je zcela zřejmé, na kterém pracovišti bude prováděna další operace. K převozu mezi středisky 

je určený manipulant. Pokud se vyskytnou na pracovišti vadné dílce, musí se odložit na 

určené ohraničené místo, aby nedošlo k záměně s dílcem vhodným. Poté se u těchto dílců 

rozlišuje, zda je možná oprava nebo se zmetek vyhodí do šrotu. 

Průvodka putuje s dílci celou výrobou. Způsob zadávání do výroby řídí výrobní mistři po 

poradě s vedoucím výroby. Velikost výrobního požadavku je stanovena s ohledem na 

hromadný nebo zakázkový způsob výroby, stavu daných výrobků na skladě a aktuální 

poptávce po výrobku. Tok materiálu výrobou vypadá asi takto: příprava materiálu, veškeré 

opracování, povrchová úprava, montáž a sestavení výrobku z dílců, zabalení, expedice.  

 



7.6.  Zhodnocení a návrh 
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zákazníka kombinací maximá

  

 
Obrázek 7 - Graf vývoje materiálových 
Zdroj: vlastní zpracování autorky dle ú
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materiálových zásob a oběžných aktiv podniku v letech 2005 
Zdroj: vlastní zpracování autorky dle účetních výkazů podniku KOVONAX spol. s r. o. 
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7.7.  Analýza výstupu výrobku 
 

7.7.1. Doprava 
 

Řízení dopravy je v podniku podřízeno úseku nákupu. Ten eviduje a spravuje silniční 

dopravní prostředky, jejich optimální a efektivní využívání a udržování v náležitém stavu. 

Organizuje a řídí vnitropodnikové i vnější dopravy, tuzemské, mezinárodní. Kritériem 

rozhodnutí pro volbu vlastní nebo cizí přepravy je především nákladové hledisko. 

Rozhodnutí, jakou dopravu podnik zvolí, závisí: 

• na relativních nákladech na vlastní dopravní prostředky v porovnání s cenami služeb 

specializovaných přepravců 

• na kolísání v denním objemu zboží, které má být přepraveno 

• na vytížení dopravního prostředku na cestě tam i zpět  

Od dodavatelů materiál putuje nejčastěji silniční dopravou, částečně ČD, příp. poštovními 

zásilkami.  

Uvnitř podniku je doprava uskutečňována prostředky sloužícími k manipulaci 

s materiálem, k převozu polotovarů mezi středisky a nakládce hotových výrobků, tj. 

vysokozdvižnými vozíky, autojeřáby, paletizačními vozíky aj. Na každé dílně je jeden 

manipulační dělník, který zajišťuje přepravu a manipulaci dílců mezi podnikovými středisky a 

jednotlivými pracovišti. 

 

7.7.2. Zhodnocení a návrh řešení procesu výstupu výrobku 
 

V roce 2009 došlo v důsledku odprodeje nevyužité části areálu ke konsolidaci 

jednotlivých pracovišť. V této souvislosti se výrazně zkrátily přepravní trasy materiálu mezi 

sklady, výrobními a montážními středisky.    

Velmi kladně hodnotím snahu o co největší vytížení firemního vozidla. V případě 

expedice externími vozy, doporučuji oslovit více dopravních společností s poptávkou 

přepravních služeb, porovnat ceny nových nabídek se stávajícími cenami a dále spolupracovat 

s tou firmou, která nabízí nejlepší kompromis mezi cenou a kvalitou poskytovaných 

dopravních služeb. Domnívám se, že je nezbytné snažit se neustále o zajištění co nejnižších 

cen nejen v případě expedice zboží, ale i v případě ostatních přepravních potřeb (např. při 

nákupu materiálu). Snižování nákladů je základní způsob jak zajistit co největší 

konkurenceschopnost firmy. 



45 

7.7.3. Odbyt a marketing 
 

Společnost KOVONAX racionálně omezuje náklady, zvyšuje účinnost nákupu, 

monitoruje nákupní zvyklosti, snaží se o dobrou spolupráci s obchodními partnery a pečuje o 

zákazníky. Firma se prezentuje na Mezinárodních veletrzích v Brně, Kolíně nad Rýnem, 

Poznani, Nitře aj. Trvalým trendem podniku je spolupráce s velkoodběrateli a zvýšení podílu 

přímého prodeje na celkovém odbytu. Základními činnostmi odbytového úseku z hlediska 

logistiky je zahraniční a tuzemský prodej, maloobchodní a velkoobchodní odbytové sklady, 

vyhledávání nových obchodních příležitostí aj. Více než 1/5 produkce realizuje podnik 

prostřednictvím vlastních prodejen se sídly v Praze a Bystřici pod Hostýnem. Tyto prodejny 

zajišťují také průzkum trhu a realizují objednávky zákazníků. 

V nabídkovém katalogu se každoročně inovuje 10 – 15 novinek, především před 

očekávanými veletrhy, avšak pouze 10% z nich je úspěšných v prodejnosti. Postupně jsou 

také vyřazovány výrobky, které mají dlouhodobě klesající tendenci odbytu. 

Při vyhlašování politiky jakosti se podnik drží těchto zásad: 

� Zákazník obdrží výrobek v požadovaném provedení a v dohodnutém termínu. 

� Zákazník obdrží výrobek plně sloužící danému účelu, s dlouhou životností, při 

zachování všech bezpečnostních, zdravotních, ekologických a hygienických 

podmínek. 

� Záruka a pohotová oprava je neoddělitelnou součástí výrobku. 

� Zákazník je vždy na prvním místě zájmu společnosti. 

� Osvojování nových technologií, znalostí a dovedností každým zaměstnancem je 

základním faktorem úspěchu společnosti. 

� Partnerské vztahy s dodavateli a odběrateli jsou základem vzájemně výhodné 

spolupráce. 

� Trvalá prosperita firmy je záruka sociálních jistot spolupracovníků. 

� Technické vybavení společnosti musí být v souladu s používanými technologiemi. 

� Pozitivní prostředí a podmínky k osobnímu rozvoji – základ dobrého vztahu k firmě. 

� Ekonomická a ekologická sounáležitost firmy a regionu, prospěch oboustranného 

rozvoje.  

� Technické vybavení společnosti musí být v souladu s používanými technologiemi. 

� Podpora regionálního dění je dobrou vizitkou firmy. 
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Odbytová politika 

• poskytování množstevních slev, 

• prodej prostřednictvím maloobchodních prodejen, 

• prodej prostřednictvím vlastního odbytového střediska ve firmě, 

• zahraniční prodej, 

• komisní prodej. 

 

7.7.4. Zhodnocení a návrh řešení odbytu 
 

Kladně hodnotím účast zkoumaného subjektu na mezinárodních veletrzích, protože se 

tak dostane do povědomí potenciálních zákazníků. Vyhledávání obchodních příležitostí na 

internetových poptávkových serverech je jednoduchý, rychlý, levný a efektivní způsob jak se 

dozvědět o obchodních příležitostech a rozeslat informativní nabídku produktů.  

Jako zajímavý způsob zprostředkování obchodu shledávám spolupráci s obchodním 

externím partnerem jako zákazníkem. Pro předmětný podnik je výhodnější a jednodušší 

komunikovat s jedním stálým partnerem, který všechny další obchodní aktivity zajistí 

samostatně. Takto již funguje obchodní zastoupení na Slovensku. V současné době se jeví 

jako velmi výhodné spojení s architekty, kteří projektují některé veřejné prostory a mohli by 

při plánování interiérů nabídnout podnikové výrobky. 

 Doporučuji, aby se firma zaměřila na segmenty trhu, kde je se svou technologií a 

hlavně kvalitou zpracování lepší než konkurence. Mezi tato odvětví patří především 

zdravotnická a sociální zařízení, speciální nábytek pro školy a fakulty a luxusní nábytek.  

 

7.8  Analýza recyklace a likvidace odpadů 
 

Odpad, který firma vyprodukuje, je skladován přímo v podniku na skládkách, ve 

sběrných místech a kontejnerech. Podle potřeby je vyvážen a vyprázdněn z podnikových 

skladů logistickými firmami. Výrobní odpad se třídí podle těchto kritérií: 

a) recyklovatelný odpad 

• železný šrot – odvoz firmou SAKER, s. r. o. 

• odpad molitanu – odvoz firmou JIBOS, s. r. o. 

• sklo – kontejnery BIOPAS 

• papír – sběrné suroviny 
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b) nebezpečný odpad 

• neutralizační kaly z galvanické linky – vývoz firmou NATUR, s. r. o. 

 

c) smíšený odpad 

• koženka, látky, plastový odpad – odvoz Technickými službami  

 

d) jedovatý odpad je skladován ve skladě nebezpečného odpadu odděleně a to 

v kontejnerech, v železných sudech, v kartonech, v igelitových pytlích. 

 

Pro všechny výrobní operace se v podniku používá pitná voda z vodovodního řádu, 

neboť objem spotřeby nejnáročnějšího technologického zařízení tj. galvanické linky limituje 

možnost náhradního zdroje (např. ze studní).  Projde-li voda výrobou, je neutralizována 

v neutralizační stanici a dále vpuštěna do kanalizačního řádu. Zpětné využití formou 

recirkulace není možné z důvodu podmínek integrovaného povolení a limitu stopových prvků. 

Neutralizační stanice zbavuje použité vody těžkých kovů, tj. chromu, niklu a ropných látek. 

Odpadní vody jsou kontrolovány vlastní chemickou laboratoří a Českou inspekcí životního 

prostředí. Závadná voda se musí chemicky upravovat. 

 

7.9  Zhodnocení a návrh řešení recyklace a likvidace odpadů 
 

Tak jako u nákupu výrobků i v této oblasti došlo k určitému ustálení odběratelských firem, 

které se zabývají likvidací odpadu. Doporučuji uspořádat nová výběrová řízení na odběratele 

odpadů. Je možné, že některá firma ve výběrovém řízení nabídne nižší cenu za likvidaci 

odpadů, a tím vznikne prostor k vyjednávání nižší ceny u stávajících odběratelů – 

poskytovatelů služeb. Současní odběratelé jsou obvykle preferovaní proto, že již mezi nimi a 

firmou fungují nastavená pravidla a firma tak nemusí opět nastavovat všechny procesy od 

začátku.  
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8 Závěr 

 

Cílem mé diplomové práce byla analýza logistického systému strojírenského podniku. 

Analyzovala jsem jednotlivé procesy a dílčí zhodnocení jsou uvedena u příslušných kapitol.  

 

Pozitivně u firmy KOVONAX spol. s r.o. hodnotím propracované dokumentované 

postupy řízení, které nepřetržitě aktualizuje a přizpůsobuje je efektivnějšímu způsobu řízení. 

Bohužel musím konstatovat, že při prověřování jednotlivých článků systémů řízení v rámci 

organizační struktury je často rozhodováno subjektivně a dokumentované postupy nejsou 

dodržovány. Na tento nedostatek navazuje další: podnik nemá systematický způsob zvyšování 

kvalifikace řídících zaměstnanců a řada nedostatků v logistice řízení procesů tak nastává 

nedodržením dokumentovaných postupů řízení nebo neznalostí příslušné části informačního 

systému při personálních obměnách.  

 

Do budoucna bych vedení podniku KOVONAX spol. s r.o. Bystřice pod Hostýnem 

doporučila přehodnotit efektivitu výrobních procesů a počet a vytížení pracovníků na 

jednotlivých odděleních. Další úspory jsou možné v oblasti využívání energetických vstupů 

(např. změna dodavatele elektrické energie).  

 

Tato práce si kladla za cíl pomoci najít ve společnosti KOVONAX spol. s r.o. slabá 

místa v logistickém systému a uvést doporučení, jak v těchto oblastech dále postupovat. 

Konkrétní rozhodovací aktivity jsou již v kompetenci vedoucích pracovníků firmy, ale aby 

mohla být navrhovaná řešení problémů implementována do podnikové praxe, bude nezbytné 

vyhodnotit jejich ekonomické přínosy a vybrat ty, které budou nejlépe vyhovovat potřebám 

organizace a také se jí v budoucnu vyplatí.  

  

 

 

 

 

 

 

 



49 

 

Seznam použité literatury 
 

[1]  DRAHOTSKÝ, I., ŘEZNÍČEK, B. Logistika. Procesy a jejich řízení. 1.vyd. Brno: 

Computer Press, 2003. 334 s. ISBN 80-7226-521-0. 

 

[2] IPS SOLUTIONS Est. Supply Chain Management SCM. [online], 2009. [cit. 2010-04-

16] Dostupný z:  

< http://www.ips-ag.ch/en/solutions/supply-chain-management>. 

 

[3] IDS SHEER ČR, s.r.o. Supply Chain Management. Efektivní řízení logistických 

procesů v globálním prostředí. [online], 2009. [cit. 2010-04-16] Dostupné z: 

<http://www.ids-

scheer.cz/cz/Consulting/Poradenska_reseni/Supply_Chain_Management/34687.html>. 

 

[4] JINDRA, J. Obchodní logistika. 1. vyd. Praha: Vysoká škola ekonomická, 1992. 125 s. 

ISBN 80-7079-806-8.  

 

[5] LAMBERT, D., Supply Chain Management: Processes, Partnerships, Performance. 3. 

ed. Iacksonville, USA: The Hartley Press, 2008. [cit. 2010-04-16] 431 s. ISBN 978-0-

9759949-3-1. 

 

[6] LAMBERT, D., STOCK, J. R., ELLRAM, L. Logistika. 2. vyd. Praha: Computer 

Press, 2000. 589 s. ISBN 80-7226-221-1. 

 

[7] MURRAY, M. Logistika/Supply Chain. About.com [online]. 2009. [cit. 2010-04-16] 

Dostupné z: < http://logistics.about.com/od/supplychainintroduction/a/into_scm.htm>. 

 

[8] PERNICA, P. Logistika: aktívní prvky. Praha: Vysoká škola ekonomická, 1994. 345 s. 

ISBN 80-7079-808-4. 

 

[9] PERNICA, P. Logistika pro 21. století. 1. vyd. Praha: Radix, 2005. 1718 s. ISBN 

80-86031-59-4. 

 



50 

[10] PERNICA, P. a kol.  Arts logistics. 1. vyd. Praha: Vysoká škola ekonomická, 2008. 

425 s. ISBN 978-80-245-1412-3.  

 

[11] PRAŽSKÁ, L., JINDRA, J. Obchodní podnikání – Retail management. Praha: 

Management Press, 2006. 874 s. ISBN 80-7261-059-7. 

 

[12] SCHULTE, CH. Logistika. Mnichov: Verlag Franz Vahlen GmbH, 1991. 301 s. 

ISBN 80-85605-87-2. 

 

[13] SIXTA, J., MAČÁT, V. Logistika - teorie a praxe. Brno: CP Books, 2005. 315 s. 

ISBN 80-251-0573-3. 

 

[14] STEHLÍK, A., KAPOUN, J. Logistika pro manažery. 1. vyd. Praha: Ekopress, 2008. 

266 s. ISBN 978-80-86929-37-8. 

 

[15] ŠTŮSEK, J. Řízení provozu v logistických řetězcích. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2007. 

227 s. ISBN 978-80-7179-534-6. 

 

[16] TOMEK, G., VÁVROVÁ, V. Aktivní supply chain management. IT SYSTEMS 

[online]. 2004. č. 9. [cit. 2010-04-16] Dostupné z:  

< http://www.systemonline.cz/clanky/aktivni-supply-chain-management.htm>. 

 

[17] VANĚČEK, D., KALÁB, D. Logistika (2. díl: Řízení dodavatelského řetězce, 

doprava). 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Zemědělská fakulta, 2004. 132 s. ISBN 80-7040-653-4.  

 

[18] WERNER, R. Systém logistických cílů v elektrotechnické montážní firmě. 

Automatizace [online]. 2004. r. 47 č. 12 s. 731. [cit. 2010-04-16] Dostupné z: 

<http://www.automatizace.cz/article.php?a=432>. 

 

 


