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 Anotace 

Diplomová práce se zabývá logistickým ízením podniku Sinomag s.r.o. uplatn ním 

logistické analýzy p i návrhu opat ení ve sfé e materiálového toku a informa ní báze a p i 

vymezení p edpoklad  optimalizace logistických náklad . V diplomové práci je rozebrán 

edevším logistický cyklus jedné z nejd ležit jších výrob a to výroby stator , u které je 

analyzována kompletní cesta materiálu od objednávky p es dopravu, skladování, výrobu, až 

po expedici hotových výrobk  a jsou vy íslené sou asné náklady na jednotlivé fáze cyklu. Na 

základ  analýzy cyklu byly navrženy možnosti zlepšení, týkají se používaného informa ního 

systému a jeho plného využití. Dále by se m l podnik soust edit na podrobn jší propo et 

náklad  u objednávaných materiál , to by mu i p es drobné zvýšení kapitálu vázaného 

v materiálech mohlo ušet it náklady za dopravu. Sinomag s.r.o. by se také m l, s nazna ujícím 

se koncem krize, soust edit na nákup a p eprodej ásti magnet  z Asie a nap íklad pouze na 

vytvá ení polotovar  k výrob  magnet , které tvo í zna nou ást produkce podniku. 

Klí ová slova: logistika, analýza, náklad, cyklus, doprava, skladovaní, výroba, nákup, 

prodej, magnet, stator, materiál, jakost, produkt. 

Abstract 

The thesis deals with logistic management of the company Sinomag Ltd. using logistic 

analysis with the suggestion of remedies in the sphere of material flow and infobases and with 

presumption limitation of logistic costs optimization. In the thesis mainly a logistic cycle of 

stators production is analysed, the progress direction of material from order over transport, 

stocking and production to expedition of final products, the cost of component parts are 

closely specified. Proposed possibilities of improvement pertain to used information system 

and its full utilization. Further the company should focus on more detailed estimation of 

ordered material costs. This would save transportation costs despite of small increasing capital 

locked-up in material. During supposed end of the crisis Sinomag Ltd. should be concerned to 

purchase and distribution of a portion of magnets from Asia and to generation of semi-product 

for production of magnets which constitute considerable part of production of the company. 

Keywords: logistics, analysis, cost, cycle, transport, stock, production, buying, 

distribution, magnet, stator, supply, quality, product. 
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1 Úvod 

V sou asnosti, kdy sv tem ot ásla sv tová ekonomická krize, je velmi složité p edevším 

pro malé a st ední podniky udržet se na trhu, protože sami odb ratelé a to i velké nadnárodní 

spole nosti se dostali do velkých potíží. 

Malé a st ední výrobní podniky, které se dokázaly udržet na trhu, musely zna  snížit 

objem produkce a upravit dodavatelsko-odb ratelské et zce tak, aby pokud možno co nejvíce 

snížily náklady. Náklady snižovaly p edevším propoušt ním zam stnanc , což bylo spojeno 

se snižováním objemu produkce. Dále také snižováním kapitálu vázaného v zásobách a to a  

už materiál  pot ebných k výrob  nebo finálních produkt . Snaha velkých spole ností o 

snížení zásob zap inila menším dodavatelským podnik m nutnost p izp sobit se 

požadavk m na rychlé dodávky hotových výrobk  a zna  tak zkrátit cyklus výroby. U 

mnoha podnik  byl tento cyklus výroby rychle upraven bez p edchozích propo , a tudíž 

nebyl nastaven tak, aby náklady klesly co nejvíce, ale pouze tak, aby firma „p ežila“. 

Jedním z t chto malých až st edních podnik , kterého se týkají výše zmi ované problémy 

je i podnik Sinomag s.r.o., který byl vybrán pro diplomovou práci. Sinomag s.r.o. se snažil co 

nejvíce snížit kapitál vázaný v zásobách a to bez p edchozích propo  náklad  jednotlivých 

díl ích proces . I p es to, že podnik propo ty na snížení náklad  neprovád l, je et zec 

nastaven tak, že jsou náklady tém  minimální. Po podrobn jším prozkoumání jsou zde však 

stále alespo  drobné možnosti zlepšení a to p edevším u dodávek polotovar . 

Cílem diplomové práce je uplatn ní logistické analýzy p i návrhu opat ení ve sfé e 

materiálového toku a informa ní báze p i vymezení p edpoklad  optimalizace logistických 

náklad . Bude rozebrán p edevším logistický cyklus výroby stator  podniku Sinomag s.r.o.. 

Bude zkoumán materiálový a informa ní tok od objednávky p es dopravu, skladování, 

výrobu, až po expedici hotových výrobk  a budou analyzovány náklady na jednotlivé fáze 

logistického et zce v sou asné dob . Návrh optimalizace logistického et zce bude vycházet 

z p edpokládaného cíle optimalizace logistických náklad  spole nosti.  
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2 Teorie a principy logistiky 

Logistika je velmi široký obor, který v mnoha ohledech a ve velké mí e ovliv uje životní 

úrove  spole nosti.[1]Pojmem logos sta í tí filozofové ozna ovali tvo ivou, vše pronikající 

božskou sílu. P vod logistiky lze odvozovat pravd podobn  od eckého logistikon, což je 

mysl, rozum, nebo slova logos, což znamená slovo, , myšlenka, pojem, rozum, zákon, 

pravidlo, smysl.[2] V dnešní dob  m žeme pod pojmem logistika vystopovat nap íklad tyto 

základní významy: 

 „um ní plánovat a provád t vojenské p esuny, vyklízení a zásobování“ 

 „plánování a uskute ování jakýchkoliv komplex  nebo rozsáhlých operací i 

aktivit“ 

 „um ní aritmetických výpo “.[2] 

2.1 Pr h a vývoj logistiky od vzniku po sou asnost 

Vznik a první po átky logistiky m žeme vystopovat p i pohledu do vzdálené minulosti a 

to konkrétn  p i vále ných taženích starov kého ecka a íma. V této dob  pojem 

„logistikas“ byl p ipisován povinnosti poskytovat služby související se zásobováním a 

distribucí pot ebných zdroj  (zásob).[3] 

hem 2. Sv tové války (1939-1945) zažila logistika obrovský vývoj. Americká armáda a 

spojenecké armády ukázaly n meckému prot jšku, který byl mnohými neúsp šnými pokusy o 

zásobování svých ozbrojených sil velmi oslaben, d ležitost zásobovat své jednotky ve 

správný as, správném množství a p esným umíst ním dodávaných zásob. Takto vznikly 

které armádní logistické techniky, které jsou využívány i v dnešní dob , a koli v nepatrn  

pozm né podob .[3] 

Dnes se logistika vyvinula áste  jako v da, a koliv ji nem žeme považovat za v du 

exaktní.[3] Tak jako v minulosti je i dnes hlavním cílem logistiky p edevším dodání zásob i 

služeb ve správném množství, ase a na správné místo.  

2.2 Úvod do logistického ízení 

Definice 

Proces plánování, realizace a ízení efektivního, výkonného toku a skladování zboží, 

služeb a souvisejících informací z místa vzniku do místa spot eby, jehož cílem je uspokojit 
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požadavky zákazník .[1] Touto v tou, vytvo enou Americkou organizací The Council of 

Logistics Management, lze stru  definovat pojem logistické ízení jako takové. 

Význam 

Logistika ve svém vývoji sehrávala d ležitou podp rnou funkci rozvoje tržního 

hospodá ství. Do logistických, zejména distribu ních, inností se za ala zapracovávat 

marketingová hlediska. Logistika se p izp sobila filozofii podpory prodeje výrobk . 

Vyrobené výrobky bylo nutné p emístit rychle a hospodárn  na místo spot eby tak, aby byly 

ve správný as na správném míst .[4] 

Významné postavení logistiky v podmínkách tržního hospodá ství je evidentní. 

V procesech a aktivitách logistiky se p ekonává as a prostor distribucí výrobk  na prodejním 

trhu. Významnou úlohu zde hraje p edevším rychlost a p esnost dodávek, jejich spolehlivá 

pravidelnost, ale i alokace místa výroby a distribu ních sklad  od místa spot eby. Pokud se 

stabilizuje rychlost dodávek a upravuje nevyhnutelný stav zásob, stabilizuje se i objem 

výroby. Tím m že výroba zkvalitnit své operativní plánování a všeobecn  se stabilizují i 

zásoby a jejich financování. To p sobí na snižování vázaného kapitálu a jeho úrok  a 

zvyšování zisk .[4] 

Cíle 

Logistická koordinace a synchronizace pr tok  materiálu a informací nap  podnikem, tj. 

koordinace a synchronizace pr tok  r znými útvary podniku, je nesnadnou záležitostí. Naráží 

na díl í cíle, které sledují jednotlivé útvary, a které jsou velmi rozmanité a asto 

protich dné.[5] 

íklady cíl  jednotlivých útvar : 

 nákup – velké objednávky od osv ených stálých dodavatel , 

 výroba – velké výrobní dávky s malým po tem variant výrobk , 

 prodej – nejv tší pružnost výroby, maximální rychlost jejích reakcí na zm ny 

poptávky, 

 skladové hospodá ství – nízké stavy zásob, jednoduchost sortimentu, plynulost 

v dopl ování zásob i v odb ru, 

 financování – preferuje minimalizaci prost edk , jež jsou vázány v zásobách.[5] 

Úloha logistiky spo ívá v nahrazení této t íšt  díl ích cíl  jedním spole ným, 

kooperativním cílem, jež je úplné uspokojení zákazníka. N kte í ekonomové však považují 
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v poslední dob , za primární cíl podniku, vytvá ení zisku. P ijmeme-li oba tyto pohledy, 

žeme dojít k názoru, že logistické cíle musí podniku napomáhat tvorb  zisku.  

2.2.1 Strategie 

i návrhu logistické strategie podniku je nutno dob e poznat obecnou strategii podniku a 

rovn ž klí ové ztráty, ke kterým v podniku dochází. Primárním cílem logistiky v jakékoliv 

organizaci je podpora plánované úrovn  kvality zákaznického servisu a to ú inným a 

hospodárným zp sobem.[1] K tomu aby management podniku dosáhl tohoto cíle, je nutné 

znát následující: 

 Co zákazníci vyžadují, respektive o ekávají, p i ur ité kvalit  a rozsahu 

zákaznického servisu? 

 Na jaké úrovni poskytuje zákaznický servis konkurence? 

 Na jaké úrovni poskytuje zákaznický servis daný podnik, a to zejména v t ch 

oblastech, které zákazníci považují za d ležité?[1] 

Cílem strategií je využití nových a odlišných zít ejších p íležitostí.[2] 

 Na obrázku . 1 je znázorn n tradi ní postup p i odvozování strategie podnik . 

2.3 Využívané metody a technologie logistického ízení v dnešní dob  

Plynulost operací, kdy je zboží s nevýrobní transformací doru eno zákazník m, není 

zárukou maximální flexibility a ekonomi nosti. Z tohoto d vodu používáme p íslušné 

metody. Prost ednictvím t chto metod se snažíme ozna it a uspo ádat operace do systému tak, 

aby byl výkon logistického systému na dané úrovni náklad  maximalizován. Nebo tak, aby 

logistický systém dosahoval požadované úrovn  výkonu p i nejnižších možných nákladech. 

Taková optimální uspo ádání adekvátních operací v relativn  stálých procesech nazýváme 

logistické technologie.[6] 
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Obrázek 1: Strategie podniku. Tradi ní postup odvození [2] 

 

Výb r vhodné technologie se ídí úrovní systému i podsystému, na níž má být 

aplikována[7]: 

 Podsystém technicko-technologický  

 klasické logistické technologie (LT) 

o tvorba manipula ních skupin 

o kombinovaná doprava 

o Hub and Spoke 

o koncentrace skladových sítí a centralizace sklad  

Analýza 
okolí 

Analýza 
podniku 

Podniková 
vize 

Poslání 
podniku 

Cíle 
podniku 

Analýza silných a 
slabých stránek 

Strategie podniku 

Koncept realizace 

Provád cí projekty 

5-20 let 

3-5 let 

1-2 roky 

1 rok 
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 Podsystémy informa ní a komunika ní 

 telematické LT 

o automatická identifikace 

o radiofrekven ní datová komunikace 

o elektronická vým na dat a internet 

o technologie pro podporu ízení provozu dopravního parku 

 podsystém ízení 

 virtuální LT 

o simulace 

o grafická vizualizace 

 (multi)systém 

 komplexní LT 

o Just in Time (JIT) 

o Kanban 

o Quick Response (QR) 

o Efficient Consumer Response (ECR) [7] 

2.4 Nápl  logistiky ob hových proces  

Konkrétní náplní logistiky ob hových proces  je integrální ízení všech komponent tohoto 

ob hového procesu. Je tím myšlena doprava, ízení zásob, manipulace s materiálem, balení, 

distribuce, skladování a také komunika ní, informa ní a ídící systémy.[8] 

Doprava 

Doprava jako taková zajiš uje p esun výrobk  v prostoru z místa výroby do místa 

spot eby, a zvyšuje tak jejich hodnotu. Dále pak ovliv uje rychlost a spolehlivost, s jakou se 

tento p esun uskute uje.[8] 

asné a kvalitní dodání výrobk  zvyšuje p idanou hodnotu pro zákazníka a tím i úrove  

zákaznického servisu. Náklady spojené s p epravou jsou ale jedny z nejv tších v logistice a 

asto se významnou m rou podílejí na cen  výrobk .[8] 
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V dnešní dob  existují tyto základní druhy nákladní dopravy, jejímž posláním je 

uspokojování p epravních pot eb zákazník : 

 silni ní doprava umož uje nejširší pokrytí trhu, její flexibilnost je do jisté míry 

dána hustotou silni ní sít  

o dopravní prost edky – dodávkové automobily, nákladní a speciální 

automobily (motorové); náv sy a p ív sy (bezmotorové)[9] 

 železni ní doprava je omezena na pevn  stanovené trat , a proto nedosahuje 

pružnosti dopravy silni ní 

o trak ní vozidla (motorové) a zav ené, otev ené, vysokost nné, plošinové aj 

vozy (bezmotorové)[9] 

 letecká doprava je stále ješt  považována za nadstandardní zp sob p epravy, je 

schopna realizovat nejkratší dobu p epravy, ale s vysokými náklady 

 lodní doprava je využívána p edevším pro produkty s nízkou hodnotou, zejména 

pro hromadné substráty, ze všech druh  dopravy je patrn  nejlevn jší.[8] 

Významné postavení v doprav , jakožto jedné z komponent ob hového procesu, zaujímá 

kombinovaná doprava. Tento zp sob dopravy umož uje kombinaci výhod jednotlivých druh  

dopravy.[8]Porovnat r zné druhy dopravy je velice obtížné, protože každý má své specifické 

vlastnosti, které úplnou srovnatelnost vylu ují. P esto se ur ité parametry, jako je spot eba 

energie, emise škodlivin, zábor p dy a nehodovost, asto porovnávají. Je t eba mít na pam ti, 

že všechna taková srovnání jsou velmi p ibližná.[10] 

ízení zásob 

Zásobování je jednou z nejd ležit jších podnikových aktivit. Zajiš uje hmotné i nehmotné 

výrobní initele pot ebné k innosti podniku. Pro podnik mají zásoby jak pozitivní, tak 

negativní vliv.[8] Negativní spo ívá v tom, že váží kapitál, spot ebovávají práci a prost edky 

a nesou sebou riziko znehodnocení, nepoužitelnosti nebo neprodejnosti. Na druhou stranu 

však zásoby eší asový, místní, kapacitní nesoulad mezi výrobou a spot ebou, zajiš ují 

plynulost výrobního procesu a kryjí r zné nep edvídané výkyvy.[8] 

Cílem ízení stavu zásob je zvyšovat rentabilitu podniku, p edvídat dopad podnikových 

strategií na stav zásob a minimalizovat celkové náklady logistických inností p i sou asném 

uspokojování požadavk  na zákaznický servis.[8] Velmi d ležitou sou ástí procesu ízení 

zásob je prognózování pravd podobného nákupu jednotlivých typ  produkt .[8] 
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Manipulace s materiálem 

Je další ástí ob hového procesu. Kapitálové investice spojené s manipula ním za ízením 

bývají pro podnik jedny z hlavních. P i plánování a realizaci manipulace s materiálem je 

nezbytný systémový p ístup. Zp sob skladování ur uje, kolikrát bude t eba s materiálem 

manipulovat.[8] 

Pro zefektivn ní manipulace s materiálem a zlepšení produktivity v této oblasti se 

používají progresivní technologie, p edevším automatické usklad ování a vyhledávaní zboží, 

za ízení na vyhledávání kusových položek, pásové dopravníky, roboty i snímací systémy. 

esto však na významu neztrácejí ani klasická manuální neautomatizovaná za ízení.[8] 

Balení 

Balení je v úzké souvislosti s nákupem a dopravou. Vhodn  zvolené obaly mohou 

významnou m rou zlepšit úrove  zákaznického servisu, snížit náklady a zefektivnit 

manipulaci se zbožím.[8] Obal je prost edek nebo soubor prost edk  chránící materiál p ed 

ztrátou a p ed poškozením, které by b hem manipulace, p epravy, skladování i prodeje mohl 

utrp t nebo zp sobit. Obal zárove  spoluvytvá í manipula ní nebo p epravní jednotku, nese 

informace d ležité pro identifikaci jeho obsahu, odesilatele, p íjemce, pro volbu správného 

zp sobu manipulace, p epravy a uložení ve skladech.[11] 

V podniku je balení spjato s marketingem a logistikou. Z pohledu logistiky je jeho hlavní 

funkcí uspo ádání, ochrana a identifikace výrobk .[8] 

Skladování 

Skladování je jednou z nejd ležit jších sou ástí logistického systému. Zabezpe uje 

uskladn ní produkt  v místech jejich vzniku a mezi místem vzniku a místem spot eby a 

poskytuje managementu informace o stavu, podmínkách a rozmíst ní skladovaných 

produkt .[8] 

Rozeznáváme t i základní funkce skladování: 

1) esun produkt  

 íjem zboží – vyložení, vybalení, aktualizace záznam , kontrola stavu 

zboží, p ekontrolování p vodní dokumentace, 

 Transfer i ukládání zboží – p esun produkt  do skladu, 

 Kompletace zboží podle objednávky – p eskupování produkt  podle 

požadavk  zákazníka, 
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 ekládka zboží – z místa p ijmu do místa expedice 

 Expedice zboží – zabalení a p esun zásilek do dopravního prost edku, 

úprava skladových záznam .[8] 

2) Uskladn ní produkt : 

 echodné uskladn ní 

 asov  omezené uskladn ní z d vodu: sezonní poptávky, kolísavé 

poptávky, úpravy výrobk  atd.[8] 

3) enos informací: 

enos informací se týká stavu zásob, stavu zboží v pohybu, umíst ní zásob, 

vstupních a výstupních dodávek, zákazník , personálu a využití skladových 

prostor.[8] 

Osobní po íta e hrají p i vým  dat d ležitou roli. Nejr zn jší systémy 

zna  urychlují, zefektiv ují a zkvalit ují p enos informací, pot ebných 

k zajišt ní všech funkcí skladování.[8] 

Informa ní systémy 

Informa ní technologie významným zp sobem ovliv ují systém logistiky. Základem 

logistického systému je vy izování objednávek. Nedokonalá komunikace m že mít za 

následek ztrátu zákazník , zvýšení dopravních a skladovacích náklad  na udržování zásob.[8] 

2.5 Dodavatelské et zce 

Definice Supply Chain Managementu (SCM) zní následovn : je to strategické taktické a 

operativní synchronizované, kooperativní ízení uspo ádaného systému hospodá ských 

podnik , zejména jejich informa ních, zbožových a finan ních tok  a tím pat ných 

manuálních, poloautomatických a automatických proces  opat ování, výroby, logistiky, 

prodeje a vy izování plateb.[4] 

SCM je plánování, ízení a kontrolování proces  v dodavatelském et zci s cílem 

uspokojit pot eby zákazníka.[4] 

Komplexnost SCM m že znamenat z pohledu koordinace a ízení velice náro nou oblast, 

avšak v mnohých mezinárodn  aktivních firmách byly již SCM systémy úsp šn  integrovány, 

zejména prost ednictvím vhodného softwaru (nap . mySAP).[4] 

Výhody modern  pojatého SCM oproti klasické logistice, kterých lze dosáhnout: 

 vyšší optima logistických výkon , 
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 nižších zásob zboží elektronickým po izováním údaj  na pokladnách prodejen, 

 nadpodnikové pružnosti partnerské sít  co do nabídky a poptávky, 

 racionální a nákladov  velmi výhodné výrobky JIT na zakázku, 

 velmi vysoké spolehlivosti a úplnosti dodávek  

 bezproblémové zp tné logistiky a odstra ování odpadu  

 podstatn  lepší spokojenosti kone ných zákazník .[4] 

2.6 ízení a plánování výroby 

Velmi asto se v praxi výrobního podniku m žeme setkat se situacemi, které existují 

jakoby na našem vlastním úsilí, nejsou zdánliv ízeny nebo p edvídány, v tšinu z nich 

žeme p íst ve v tší nebo menší mí e na vrub jakési náhody nebo špatného vlivu okolního 

prost edí. 

Situace, u kterých v tšinou nelze najít správného viníka jsou následující: 

 nízká ziskovost/návratnost, 

 dodací lh ty a pr žná doba výroby jsou delší, než je zákazník ochoten ekat, 

 asté nedodržování termín  dodávek, 

 vysoká úrove  zásob, 

 nadbytek nedokon ené výroby, 

 zatížení výroby ve vlnách 

 esouvání úzkých míst ve výrob  z místa na místo aj. 

Eliminací n kterých t chto konflikt  m žeme nap íklad docílit pomocí metody Drum-

Buffer-Rope (p i výrob ), nebo také tvorbou výrobního plánu (u externích konflikt ).[12] 

2.7  Pojem „celkových logistických náklad “ 

Logistické náklady jsou d ležitým faktorem ovliv ujícím cenu zboží na trhu a tedy i jeho 

dostupnost pro zákazníky.[13] Koncepce celkových logistických náklad  je klí em 

k efektivnímu ízení logistického procesu.[1] Podnik by se v tomto smyslu nem l zam ovat 

na jednotlivé izolované innosti, ale m l by se pokoušet redukovat celkové náklady 

logistických inností.[14] 

Snížení náklad  v jedné oblasti, nap íklad p epravy, m že vyvolat zvýšení náklad  na 

udržování zásob, a to z d vod  pokrytí delší doby p epravy nebo zajišt ní se z d vod  

nespolehlivosti p epravy.[15] 
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Existuje 6 hlavních položek v oblasti logistických náklad  a t chto 6 položek pokrývá 14 

hlavních logistických inností. Na obrázku . 2 je znázorn no, jak jednotlivé logistické 

položky ovliv ují 6 hlavních nákladových položek.[1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2: Jak logistické innosti ovliv ují celkové logistické náklady[1] 

Druhy logistických náklad  a jejich stru ný popis: 

 Úrove  zákaznického servisu 

Hlavním nákladem, který m že vyplynout z nedostate né úrovn  zákaznického 

servisu, jsou náklady související se ztrátou p íležitosti. Finan ní prost edky 

vynakládané na podporu zákaznického servisu zahrnují náklady spojené 

s vy izováním objednávek, se zajišt ním náhradních díl  a servisu. Zahrnují 

rovn ž náklady spojené s vrácením zboží, což je proces, který má veliký vliv na to, 

jak zákazníci vnímají služby daného podniku, a tím i na celkovou úrove  

spokojenosti zákazník . 

 

Místo/úrove  zákaznického servisu 

 Zákaznický servis 
 Podpora servisu a náhradní díly 
 Manipulace s vraceným zbožím 

Náklady na udržování zásob 

 ízení stavu zásob 
 Balení 
 Zp tná logistika 

epravní náklady 

 Doprava a p eprava 

Množstevní náklady 

 Manipulace s materiálem 
 Po izování/nákup 

Skladovací náklady 

 Skladování 
 Výb r místa výroby a sklad  

Náklady na vy izování objednávek a 
informatiku (informa ní systém) 

 Vy izování objednávek 
 Logistická komunikace 
 Prognózování/plánování poptávky 
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 epravní náklady 

Hlavním initelem p epravních náklad  jsou aktivity spojené s p epravou zboží. 

Výdaje, které se podílejí na zabezpe ení p epravy, lze zkoumat z mnoha r zných 

pohled . Náklady se významn  m ní v závislosti na objemu dodávky, hmotnosti 

dodávky, p epravní vzdálenosti, místu p vodu a místu ur ení 

 Skladovací náklady 

Skladovací náklady vznikají v procesu skladování a uskladn ní zboží a ve své 

podstat  jsou ovlivn ny výb rem místa výrobních kapacit a sklad  podniku. 

Zahrnují všechny náklady, které vznikají v návaznosti na zm  po tu nebo 

umíst ní sklad . 

 Náklady na vy izování objednávek a informa ní systém 

Tato kategorie zahrnuje náklady spojené s takovými innostmi, jako je vy izování 

objednávek, logistická komunikace a prognózování poptávky. Systém vy izování 

objednávek a informa ní systém p edstavují nesmírn  d ležité investice, protože 

se významn  podílejí na dobré úrovni zákaznického servisu a ízení náklad . 

 Množstevní náklady 

Mají sv j p vod v množstvích, o která se jedná v procesu nákupu/po izování zboží 

a v procesu výroby. Jsou to náklady spojené se zm nami v nakupovaných 

množstvích a se zm nami ve výrob . 

 Náklady na udržování zásob 

Náklady na udržování zásob zahrnují adu r zných položek. Pro ú ely 

rozhodování jsou relevantní pouze ty, které se m ní v závislosti na objemu 

skladovaných zásob.[1] 

2.8 Logistika a životní prost edí 

V zemích Evropské unie dosáhl r st dopravy, p edevším silni ní, jež je v logistice 

nejužívan jší, kritických hodnot. Velká ást nákladní dopravy je p itom d sledkem špatných 

logistických strategií. Jako strategie vedoucí k dosažení udržitelné dopravy jsou 

doporu ovány: p erušení vazby mezi hospodá ským r stem a dopravní politikou, snížení 

poptávky po doprav , podstatný p esun p epravy na železni ní a vodní dopravu, výrazné 

zlepšení pohonných hmot a silni ních vozidel a investice do železni ní dopravy.[16] 
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Zde je pár p íklad  negativního vlivu dopravy na životní prost edí: 

 hluk, 

 vibrace a ot esy, 

 exhalace a mikroklima, 

 prašnost, 

 nehodovost a úrazovost, 

 zne iš ování vody, 

 zabírání zem lské a lesní p dy 

 estetika a psychické ú inky.[17] 

Vazby mezi logistikou a životním prost edím jsou oboustranné: dopravní obsluha 

logistických et zc  m že vyvolávat problémy životního prost edí, naproti tomu logistika 

že p isp t k ešení ady problém  životního prost edí. Na primární a nejhlubší problémy, 

které tkví v konzumní spole nosti, však logistika nemá p ímý vliv.[16] 

2.9 Logistická analýza 

Analýza logistiky zahrnuje zkoumání úrovn  a optimalizace inností v souvislosti 

s fyzickým tokem produkt , materiálu, zásob od výrobce k zákazníkovi a úrovn ízení t chto 

tok  (informací). M že se též jednat o nehmotné produkty (služby, SW). Mohou být 

rozlišovány analýzy optimalizace externích logistických systém  (dodavatel – odb ratel) a 

analýzy interní firemní logistiky, zejména v otázkách minimalizace náklad  na skladování 

zásob s ohledem na možnost asové optimalizace zásob (JIP). Logistická analýza se používá 

pro zm nová ízení organizace logistiky a pro snižování náklad . [22] Logistická analýza 

bude použita pro napln ní výše uvedených cíl  diplomové práce. 
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3 Charakteristika podniku Sinomag, s.r.o. 

Podnik Sinomag s.r.o. se zabývá výrobou magnet  z feritového prachu. Zásadním 

problémem, který bude v práci ešen, jsou celkové logistické náklady a to od vzniku zakázky 

až po expedici.  

U jedné z významných zakázek bude popsána kompletní cesta materiálu od objednávky 

es dopravu, skladování, výrobu, až po expedici hotových výrobk  a budou zde podrobn  

rozepsány náklady na jednotlivé ásti v sou asné dob .  

3.1 Seznámení s podnikem Sinomag s.r.o. 

3.1.1 Historie spole nosti 

Vznik spole nosti je svázán s datem 1. ledna 1958, kdy byl z ízen odlou ený provoz 

Národního podniku Pramet, závody práškové metalurgie Šumperk, ve Sv tlé Ho e okres 

Bruntál. Roku 1970 byl tento provoz reorganizován jako závod pod názvem "Pramet, Závody 

práškové metalurgie, národní podnik Šumperk, závod Sv tlá Hora". V této dob  byl celý 

podnik Pramet ízen generálním editelstvím VHJ Kovohut  Praha. Závod ve Sv tlé Ho e 

nebyl samostatným právním subjektem, ale byl finan , obchodn , personáln  a nákladov  

ízen ze Šumperka, jeho plány byly schvalovány v souladu s celopodnikovým plánem a závod 

nem l samostatný komplexní styk s bankou.[19] 

1. ervence 1989 došlo ke zrušení VHJ Kovohut  Praha. Zásadní zm ny po roce 1989 a 

následná privatizace zahájily období p evratných zm n také ve spole nosti. V b eznu 1996 

zakoupily Kovohut  B idli ná, a.s. majoritní blok akcií v akciové spole nosti Pramet 

Šumperk, tedy i závod Sv tlá Hora.[19] 

V roce 2000 vznikla samostatná spole nost Magnety, s.r.o., která se od 1. dubna 2001 

ejmenovala na Magnety CZ, s.r.o., vlastn ná britskou firmou CEICO.[19] 

Od 1. 12. 2006 je výroba magnet  sou ástí spole nosti Sinomag, s.r.o., která se také 

zam uje na dovoz a prodej magnet  z íny.[19] 
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Obrázek 3: Situování podniku[19] 

3.1.2 Vize a strategie spole nosti 

Spole nost p ijala sm lou vizi, jejíž napln ní je jedinou šancí, jak z stat v i tvrdé 

konkurenci „naživu a zdravá“ i v blízké budoucnosti[19]: 

,,Budeme flexibilní zam stnanecká spole nost se špi kovými výrobky, podnikající v 

dynamických odv tvích a obsluhující nadnárodní zákazníky.“[19] 

3.1.3 Základní informace o podniku Sinomag s.r.o. 

Obchodní jméno: Sinomag, s.r.o.       

O: 27776891 

Sídlo: Sv tlá Hora, Sv tlá 334, PS  79331 

Den zápisu: 13. 9. 2009 

Právní forma: Spole nost s ru ením omezeným 

Po et zam stnanc : 86 

Spole níci: 

Ing. Alois Lakomý, r. . 740501/4881 

Bruntál, Na Náb eží 1156/5, PS  792 01 

Vklad: 60 200 000,- K  
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Splaceno: 60 200 000,- K  

Obchodní podíl: 100% Zapsáno: 11.b ezna 2009 

Za azení dle MPO: OKE : 27 – kovy a hutní zpracování 

Certifikace ISO 9001: 2000, Certifikace ISO/TS 16949: 2002 [20] 

 

Na obrázku íslo 3 m žeme vid t, že kompletní proces výroby, až po vedení spole ností je 

orientován na pln ní požadavk  zákazník .[21] 

3.1.4 Mapa podnikových proces  

 

Obrázek 4: Mapa podnikových proces  (organiza ní struktura) 

3.1.5 Organiza ní struktura 

Spole nost Sinomag, s.r.o. je ízena ty mi odbornými útvary – ekonomický, výrobní, 

obchodní a technický. 

 vedení spole nosti 

V ele spole nosti stojí jednatel spole nosti, který p edstavuje ídící, kontrolní a statutární 

orgán. Jsou mu p ímo pod ízeni editelé jednotlivých útvar  a asistentka editele. 

 ekonomický útvar 

Hlavní náplní práce ekonomického útvaru je vedení a zpracování ú etní evidence, 

sestavování ú etních uzáv rek, vyhotovování výkaz  pro finan ní ú ad a jiné instituce státní 

správy. Tento útvar je také zodpov dný za finan ní innost. Jedná se p edevším o zajišt ní 
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úhrad závazk  spole nosti a obstarávání finan ních prost edk  pro provozní innost 

spole nosti. Také zpracovává ekonomické informace pro pot eby strategického a operativního 

ízení spole nosti. 

 výrobní útvar 

Hlavním úkolem výrobního útvaru je ízení a realizace výroby. V ele útvaru je výrobní 

editel, který koordinuje práci p edák  na jednotlivých pracovištích výroby. Tento útvar je 

také zodpov dný za materiálové plánování výroby a technickou p ípravu. 

 obchodní útvar 

 Obchodní útvar rozhoduje, organizuje a ídí innosti, které se týkají obchodního 

marketingu, prodeje výrobk , reklamací a expedice hotových výrobk . Tento útvar úzce 

spolupracuje p edevším s výrobním a ekonomickým útvarem. 

 technický útvar 

Hlavním úkolem tohoto útvaru je technologické zajišt ní výroby, technické zabezpe ení 

výroby, správa budov, stroj , za ízení, ochrana majetku, správa motorových vozidel, atd. 

3.1.6 Významní odb ratelé 

Spole nost Sinomag, s.r.o. se výrazn  orientuje na export, který se dlouhodob  pohybuje 

na úrovni sedmdesáti procent tržeb. Mezi nejd ležit jší zákazníky pat í firmy z 

pr myslov  vysp lých zemí Evropské unie. 

3.1.7 Referen ní firmy a objem produkce 

Firma Sinomag, s.r.o. je moderní firmou, která využívá globálního trhu. Její produkce je 

vyráb na ze 70 % pro export. Nejv tšími odb rateli jsou tyto firmy:  

PAL International    - subdodavatel pro Škoda Auto, a.s. 

Visteon   - subdodavatel pro Ford Co. 

Zelmer  - výrobce domácích elektrospot ebi  

Brisk Tábor - výrobce zapalovacích sví ek 

Danfoss - výrobce kompresor [21] 
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3.1.8 Konkuren ní podniky ve sv  

Významné konkurenty nalézá podnik pouze v zahrani í, v rámci eské Republiky není 

podniku Sinomag s.r.o nikdo schopný konkurovat. P edevším proto, že produkty, které 

prodává, jsou ve v tšin  p ípad  dovážené ze zahrani í a následn  prodávány.  

Na zahrani ních trzích s permanentními magnety jsou nejv tšími konkurenty tyto 

spole nosti: 

 Evropa  

 Tridelta (GER) 

 

 Rahau (GER) 

 Fermag (PL) 

 

 Asie  

 CHINA Rare Earth Permanent Magnet Ltd. (CHI) 

 STRONG MAGNET Co., atd. (CHI) 

 

Uvedené firmy jsou velkou konkurencí p edevším vzhledem k ší ce sortimentu, které jsou 

schopny dodávat za velmi nízkou cenu. Orientují se na malé, st ední i velké firmy, ale také na 

zákazníky/osoby (nap íklad prodejem osobních šperk  vyráb ných z magnet ). U Asijských 

výrobc  je ovšem závažným problémem neschopnost plnit v as zakázky Evropských 

zákazník , kte í se v dnešní dob  snaží ídit veškerý obchod pomocí metody Just In Time, aby 

nemuseli mít skladem p íliš mnoho výrobk , v nichž by m ly vložený pot ebný kapitál na 

udržení firmy. Z tohoto d vodu jsou preferovány Evropské podniky, které mají kratší dodací 

lh ty. 

3.2 Informa ní systém SAP R/3 

SAP R/3 je modulární informa ní systém ur ený zejména pro st ední a v tší spole nosti. 

Jedná se o produkt firmy, která je vedoucím poskytovatelem obchodních ešení na našem 



- 22 - 
 

trhu. SAP R/3 umož uje prost ednictvím jednotlivých modul  systému ešit všechny 

podnikové procesy zákazníka. Konkrétní moduly je možné využívat jednotliv i v pot ebné 

kombinaci. 

V sou asné dob  jsou ve firm  Sinomag, s.r.o. využívány tyto moduly: výroba, obchod, 

finance, nákup, controlling. [21] 

3.3 Produkce podniku Sinomag s.r.o. 

3.3.1 Produkty 

Vyráb né magnety nacházejí uplatn ní p edevším v automobilovém a elektrotechnickém 

pr myslu. V elektrotechnickém pr myslu se s permanentními magnety m žeme setkat 

v podob  korek ních magnet  do obrazovek a monitor , spína  relé, magnet  do rotor , 

magnet  do idel, reproduktorových díl  a lineárních motor . V automobilovém pr myslu je 

nej ast jší využití výrobk  pro stejnosm rné elektrické motorky, které ídí stahování oken, 

ovládání zp tných zrcátek, st ra e, polohova e sedadel a startérové motory. Podnik také 

vyrábí magnety používané jako kancelá ské a školní magnety, upínací magnety, nábytkové 

zámky, magnetické držáky dví ek. 

Izotropní magneticky tvrdé ferity 

Izotropní tvrdé ferity jsou vyráb né metodou suchého lisování. Výchozím materiálem je 

feritový prach, který se lisuje bez aplikace magnetického pole. Výsledný produkt je možno 

následn  libovoln  magnetovat do všech sm  dle konkrétních požadavk .[19] 

 

Obrázek 5: Izotropní magnety (toroidy) 
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Anizotropní magneticky tvrdé ferity 

Anizotropní tvrdé ferity jsou vyráb né metodou mokrého lisování. Výchozím materiálem 

je suspenze, která je vst ikována do lisovací formy. Lisování probíhá pod p sobením 

magnetického pole, které ur uje výslednou magnetickou orientaci. Takto vyrobený magnet již 

nelze magneticky orientovat jinak, než jak prob hla magnetizace p i lisování.[19] 

 

Obrázek 6: Anizotropní magnety (válce) 

Plastem pojené Neodymové magnety 

Plastem pojené magnety na bázi Neodym-železo-bor (NdFeB) se vyrábí metodou suchého 

lisování. Všechny tyto výrobky se následn  povrchov  upravují, protože tyto materiály jsou 

náchylné ke korozi. Magnety na bázi NdFeB mají obecn  vyšší magnetické vlastnosti než 

žné feritové magnety.[19] 

 

 

 

 

Obrázek 7: Neodymové magnety 

 

Slinované NdFeB magnety 

Slinované NdFeB magnety jsou vyráb ny spékáním ze sm si kov  vzácných zemin 

Neodym-železo-Bor. Mají nejvyšší energii ze  sou asných permanentních magnet  a lze je 

dodávat v mnoha tvarech a rozm rech.[19] 
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Obrázek 8: Slinované NdFeB magnety 

3.3.2 Materiály pot ebné k výrob  

Materiály pot ebné k výrob  permanentních magnet  a to a  už izotropních nebo 

anizotropních jsou stejné. Nejd ležit jší sou ástí je feritový prach, který se ve sm si, ze které 

se magnety vyrábí, zaujímá asi 86 %. Feritový prach firma Sinomag s.r.o. odebírá p edevším 

od zahrani ních dodavatel  a to konkrétn  ze Slovenska (vysoké pece Košice) a dále také ze 

Švédska. Výhodou objednávek ze Slovenských vysokých pecí jeí dodávka materiálu do 7 

dn , zatímco do Švédska je nutno objednávku zadat minimáln  14 dn  p edem. 

Dále je p i výrob  využíváno Stroncium. Obsah toho to prvku v sm si s feritovým 

prachem je p ibližn  13 %. Stroncium je usklad ováno p ímo ve skladech firmy. Tento sklad 

je tzv. konsigna ním skladem dodávající firmy. To znamená, že dodávající firma vidí stav 

zásob Stroncia ve firm  Sinomag s.r.o. a podle toho ídí dodávky tak, aby firma nemusela na 

dodávku Stroncia ekat. 

 Stru né vlastnosti Stroncia (Sr): 

Stroncium je pom rn  m kký, lehký reaktivní kov, který se svými vlastnostmi 

podobá vlastnostem alkalických kov . Pat í k lepším vodi m elektrického proudu 

a tepla. 

Poslední p ím sí p i výrob  magnet  jsou aditiva, tvo í vždy maximáln  1 % sm si. 

Vzhledem k nízkému obsahu t chto aditiv ve výrobní sm si, se vytvá í objednávka podle 

skladové zásoby a v takovém množství, aby byla výhodná pro podnik. S ohledem na to, že 

podnik má p i v tší objednávce aditiv dopravu zdarma. 

3.3.3 Výroba 

Výroba magnet  ve firm  Sinomag s.r.o. má už jistou tradici. Technologie výroby se 

s asem tém  nezm nila v závislosti na nákladech p i zm  výrobních za ízení. I p es jistou 

zastaralost výrobních za ízení, které firma využívá, se pohybuje ve velmi nízkých procentech  

zmetkovitosti výroby a to kolem 13 % celkové produkce. U zahrani ních firem, které se 
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zabývají výrobou stejných produkt , se zmetkovitost pohybuje okolo 15 % celkové produkce. 

Firma tedy necítí pot ebu za ízení rozsáhle renovovat í nahrazovat nov jšími. V dnešní dob  

má každá menší i st ední firma nejistou budoucnost a nevyplatilo by se vynakládat velké 

prost edky do za ízení s dlouhodobou návratností, jako jsou ty, které se využívají p i výrob  

permanentních magnet . 
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4 Materiálový tok od p íjmu zakázky po expedici hotových 

výrobk  

Na po átku veškerých materiálových pochod  je p íjem a schválení zakázek, které firma 

dostane od r zných zákazník . Sinomag s.r.o. se ídí interní sm rnicí pro schvalování a p íjem 

zakázek kterou si sama vypracovala. Tato sm rnice je vedena v interních zdrojích pod íslem 

OS 06 - 01Q a je ozna ena názvem zakázkové ízení. Ve sm rnici se nachází postupy, jak se 

stanovuje ro ní plán výroby, m sí ní výrobní plány a jejich zm ny. Všechny tyto plány 

zpracovává zakázková komise. Povinnými leny komise jsou referent prodeje, disponent 

výroby a výrobní editel. D ležitou sou ástí p i schválení zakázky je informa ní systém 

využívaný podnikem, do kterého se sválená zakázka zadává. Ten pak operuje s jednotlivými 

pot ebami materiálu a p ípadn  automaticky generuje objednávky, které je nutné vy ídit daný 

den. 

V dnešní dob  spousta výrobních podnik  používá jednotný informa ní systém, který je 

propojen všemi odd leními od skladu p es ú etnictví až po logistiku. Tento systém zna  

zjednodušuje veškerou kontrolu materiálu, který je monitorován po celou dobu, tj. od zadání 

zakázky až po expedici hotových výrobk . Sinomag s.r.o. využívá informa ního systému 

SAP R/3, který pomocí jednotlivých modul eší požadavky jednotlivých odd lení podniku. 

Licence na využívání tohoto programu podnik stojí nemalé náklady, 100 000K  pro využívání 

na jednom PC. SAP nabízí také automatické aktualizace jednotlivých modul , s podmínkou 

zaplacení poplatku, který je stejn  vysoký jako p i prvotním zakoupení licence. Firma nemusí 

aktualizace využít, ovšem p i nutnosti aktualizovat systém v pozd jších letech je nutno 

zaplatit zp tn  každý neaktualizovaný rok, který firma software využívala. 

4.1 Objednávání 

Objednávky d ležitých materiál  a pot ebných komponent jsou vy izovány na základ  

pot eby, kterou vygeneruje IS SAP R/3. Nákup í p i takto vygenerované objednávce musí 

objednávku schválit, potvrdit a zaslat faxem do požadované dodavatelské firmy.  

i správném využívání systému, lze vid t stav veškerých zásob a komponent. Podmínkou 

však je, aby každý zam stnanec podniku využíval pln  tento informa ní systém a zodpov dn  

zapisoval používaný materiál. Ve firm  Sinomag není možnost automatických objednávek 

využívána kv li nedostate né evidenci stavu veškerých zásob. Zam stnanci provozu namísto 

zapsání pot eby nebo stavu materiálu komunikují p ímo s vedením zásobování, tím 
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komplikují ízení stavu zásob. Zásobovací pracovník se tak musí namísto potvrzování 

vygenerovaných návrh  informa ním systémem zaobírat jejich dodate ným zapisováním. 

Objednávky musí být dodate  zapisovány, aby data, která jsou využívaný modulem 

„nákup“ p i zásobování, byla v souladu s ostatními využívanými moduly, jako jsou moduly 

„finance“ a „obchod. 

 V dnešní dob  už také lze závazné objednávky vy izovat telefonicky, i elektronickou 

poštou. Objednávky, které nejsou automaticky generovány, jsou zadávány na základ  pot eby 

výroby manuáln . I tyto objednávky jsou však zapisovány do požadavkového formulá e IS 

SAP a dále musí projít schválením a objednáním povolanou osobou, v tomto p ípad  op t 

nákup í. 

4.2 Skladování 

Ke skladování p íchozích materiál  firma využívá vlastní sklady pat ící ke komplexu, ve 

kterém firma sídlí. Sklady pro hlavní materiál a ostatní materiální položky jsou o velikosti 

900m2. Velikost expedi ního skladu je 300m2. Sinomag s.r.o. využívá expedi ní sklad 

edevším na výrobky, které se nepoda ilo prodat. Ke skladování vyrobených produkt , které 

prošly kontrolou jakosti a mají být odeslány, využívá vedlejších prostor  výrobních hal. Tyto 

výrobky totiž zabírají malou plochu a jejich p evážení do skladu by spot ebovalo pracovní 

as, který lze využít jiným zp sobem. Výhodou t chto sklad  je možnost uskladn ní 

materiálu v nevytáp ných prostorech. Tím odpadají náklady na vytáp ní sklad . 

Objednávání a skladování materiálu upravuje podniková sm rnice íslo OS 06 - 01Q 

s názvem zakázkové ízení. Ve sm rnici je obsažen systém hodnocení dodavatel , rozsah a 

zp sob zásobování materiálem a jejich následné skladování. 

4.3 Vlastní výroba 

Podnik Sinomag má v pronájmu dv  výrobní haly. Jedna slouží k vlastní výrob  magnet  

a druhá ke kontrole jakosti, balení, kompletaci n kterých produkt  a expedici. V první 

výrobní hale probíhají všechny procesy týkající se výroby, jako je navažování, míchání, 

granulace, slinováním, hrubé mletí, dekantace, lisování vypalování a broušení. Pr h výroby 

je znázorn n na obrázku 9. 
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Obrázek 9: Výrobní schéma technologie 

Jak lze soudit z obrázku, nejedná se o žádný jednoduchý proces. Stru ný popis 

jednotlivých inností je následující: Ze skladu surovin je navezeno do v že pot ebné množství 

feritového prachu, stroncia a aditiv podle daného technologického postupu. Odm ený 

materiál je dále smíchán a za pomoci vody jsou vytvo eny z materiálu kuli ky. Vytvo ené 

kuli ky jsou pomocí dopravníku vsazeny do rota ní pece, ve které probíhá prvotní chemická 

reakce. B hem reakce jsou kuli ky vypalovány a m ní se v pevnou hmotu. Poté jsou 

dopraveny k vibromlýn m, kde jsou rozdrceny.  Dále probíhá smíchání rozdrceného materiálu 

s vodou v rozplavovacích nádržích. Z nádrží materiál dále putuje do atritor , kde se rozemílá 

na požadovanou velikost zrna pomocí ocelových kuli ek. Takto upravený materiál putuje do 

lis  p es dekanta ní nádrže. Lisováním se odsaje p ebyte ná voda z materiálu a dosáhne se 

požadovaného tvaru, který je tém  totožný s finálním výrobkem. Podle druhu lisování 

vznikají dva druhy magnetu. Anizotropní se polarizují p i lisování (za mokra). Izotropní, které 

se lisují za sucha, se polarizují až na konci celého procesu. Tyto výlisky jsou velice m kké, a 

proto musí projít op tovným výpalem v pr chozí elektrické peci, kde je také odpa ena 

ebyte ná voda. Magnety, které prošly vypalovací pecí, jsou následn  obroušeny a dostávají 

finální podobu. Takto upravený magnet, pokud je lisován suchou metodou, je p ipraven pro 

magnetizaci. U magnetizace izotropních je výhodu fakt, že je lze libovoln  zmagnetizovat ve 

více sm rech. Ve vedlejší hale jsou dále magnety podrobeny kontrole jakosti. Jsou zde 

kontrolována mechanická poškození a jejich správná orientace. Dále následuje jejich balení a 

expedice.   

Identifikace a ur ení možných úzkých míst výroby 

Výroba neprobíhá kontinuáln , mezi jednotlivými operacemi je tedy dostate ná asová 

rezerva. Nutnosti ešit úzká místa p i výrob  segment  pro statory, tudíž není p ikládána velká 

priorita. Prostoje, které mohou vzniknout, jsou p edevším u pecí, které segmenty vypalují. 
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ípadná oprava je velmi náro ná a nákladná, navíc je nutno pec nep etržit  udržovat na 

teplot  vypalování segment . Zah ívání je nejen asov  ale také finan  velmi nákladnou 

záležitostí.  Každý výrobek musí projít procesem vypalování, který je asov  nejnáro jší. 

ed pecí se tvo í fronty výrobk ekající na vypálení. P i dalším p ijímání zakázek a 

zvyšování produkce u ostatních stroj , které pracují stále se strojovou rezervou, by bylo nutné 

využít a zavést vypalování i v druhé peci, která je vhledem k výše uvedené náro nosti opravy 

mimo provoz. 

4.3.1 Hotové výrobky 

které z výrobk  jsou ovšem dále kompletovány a dodávány odb ratel m. Mezi tyto 

kompletované výrobky pat í výroba stator . Statory firma dodává podniku Satrema, jež je 

dále zpracovává a dodává jako finální produkt. Produkt je využíván jako pohon st ra  oken, 

polohova e sedadel a podobných elektricky pohán ných drobných p ístroj , vyráb ných 

automobilkou Škoda auto a.s. 

Diplomová práce bude dále zam ena na optimalizaci náklad  souvisejících 

s výrobou tohoto statoru využívaného automobilkou Škoda auto a.s..  

Zakázka byla vybrána z d vodu jistoty odb ru smluvn  ur eného množství stator  

po celou dobu jejího trvání. Smlouva byla podepsána na 5 let s minimálním ro ním 

odb rem 300 000 kus  stator  firmou Satrema. 

Na obrázku . 10 jsou znázorn ný d ležité pochody u této zakázky, je zde vid t, jaké 

materiály a polotovary jsou zde využívány. 
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Obrázek 10: Struktura toku materiálu (informací) u výroby stator  

 

Sinomag s.r.o. 

plechová objímka 
statoru „ken“ 

Belis 
eské Bud jovice 

feritový prach 

Vysoké pece 
Košice 

Materiálová  
pot eba 

Ložisko 
+ 

Držák ložiska 
+ 

Lepidlo s 
aktivátorem 

magnety 

Satrema 
Praha 

Sinomag s.r.o. 

statory 

Dodavatelé 

ŠKODA AUTO a.s. 

kompletace 
motorku 

Stroncium 
+ 

Aditiva 

ZAKÁZKA 
statory 
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4.4 Vy íslení jednotlivých náklad  vázaných s vybranou zakázkou 

Jak bylo eno na konci p edchozí kapitoly, diplomová práce se bude zabývat vy íslením 

náklad  p i výrob  stator  pro podnik Satrema, dodavatele spole nosti Škoda auto a.s.. Dále 

úpravou sou asného systému logistického et zce tak, aby produkce byla efektivn jší s co 

nejnižšími náklady.  

4.4.1 Objednávka materiálu 

Informa ní systém SAP by p i správném využívání m l zjednodušit systém objednávání a 

ízení zásob. P i zakázce, jako je tato, je vhodné ídit systém objednávek drobných 

komponent  automaticky, což SAP umož uje. Firma ovšem této možnosti nevyužívá, protože 

monitorování stavu drobných komponent  není v SAPu dob e evidováno. 

Firma Sinomag se snaží uspo it p edevším tak, že objednává a dodává materiál v co 

nejkratších termínech. Ne vždy se ale vyplatí objednávat, dovážet a dodávat materiál 

v menších dávkách i za cenu, že vázanost kapitálu se tím zmenší. 

Skladem jako rezervní zásoba je vždy držen materiál pot ebný k výrob  na 5 pracovních 

dn  (pond lí až pátek). Jak už bylo zmín no výše spot eba materiálu za pracovní týden je 24 

tun feritového prachu, z toho tuna feritového prachu je dodávána za cenu 95 EUR/tuna. Pro 

celou diplomovou práci bude p epo ítávána hodnota EUR na K  v pr rném devizovém 

kurzu NB z m síce ledena 2010, který je 26,136 K /EUR.  Což znamená objednávku 

zásob v hodnot : 

 (4-1) 

Tato hodnota platí pro objednávku, kterou firma provádí jednou týdn  p i 100 % využití 

výrobní kapacity produkce magnet . Pro m sí ní výrobu magnet  se objednává a 

spot ebovává feritový prach, pro standardních 22,4 pracovních dn  což je 5,5 týdne, v 

hodnot : 

 (4-2) 
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K p epo tu pro množství pot ebné pro m sí ní výrobu stator , bylo využito faktu, že je 

nutno vyrobit 50 000 ks magnet . A že u  každého statoru motorku pro podnik Škoda a.s., 

jsou nutné 2 kusy magnet . M sí ní spot eba materiál  p i výrob  segment  do stator  je: 

2200 kg/m síc 

1914 kg oxidu železa 

264kg stroncia 

22kg aditiva (uhli itan vápenatý, oxid hlinitý, oxid k emi itý) 

 

 (4-3) 

Dalším pot ebným dílem k celkové kompletaci je plechová objímka statoru neboli 

„ken“. Firma tento „ken“ objednává vždy ve dvou m sí ních cyklech 7 dní p ed za átkem 

výroby, aby snížila p ípadné náklady za skladování materiálu, je objednáván v dvou 

variabilních množstvích a to po 10 000 a 16 000 kusech. Hodnota dopravy se p i zm  

množství nem ní. Cena jednoho p epracovaného kusu kenu dodávaného firmou Belis byla 

stanovena na 6,36 K . 

Cena objednávky 16 000 kus  ken : 

 

 

Cena objednávky 10 000 kus  ken : 

 

 (4-4) 
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Celková m sí ní cena se tedy s odpo ítanou dopravou pohybuje okolo: 

 (4-5) 

Objednávané množství závisí na stavu ken , které zbývají skladem z p edchozí výroby. 

Další z pot ebných využívaných sou ástek je držák ložiska, jež je dodáván výrobcem 

vždy do druhého dne po objednání. Objednávané množství je vždy 20 000 kus . Cena kusu 

stanovena výrobcem a to i s dopravou je 0,35 K . 

 (4-6) 

  M sí  p i výrob  25 000 kus  statoru, je nutno objednat tedy p ibližn  1,25 x což 

znamená: 

 (4-7) 

 

Mezi další sou ástky pot ebné ke kompletaci statoru pat í ložisko. Ložisko je odebíráno 

od rakouského dodavatele po 100 000 kusech, cena jednoho kusu je 0,79 K . Podle nutnosti a 

pot ebnosti zajiš uje dopravu dodavatel a to za cenu 11 EUR za dodávku, nebo ji zajiš uje 

firma Sinomag s.r.o. na vlastní náklady. 

Cena ložisek dopravovaných dodavatelem: 

 (4-8) 

Jelikož dodávka ložisek je spot ebována v období 4 m síc  je cena jejich m sí ní spot eby 

vypo ítána bez dopravy na: 

 (4-9) 

 

Mezi poslední spot ebovávané položky p i kompletaci pat í pr myslové lepidlo 

s aktivátorem.  Firma lepidlo nakupuje u koncových maloobchodních prodejc . M sí ní 

cena lepidla spot ebovávaného na montáž byla vykalkulována firmou na 26 000 K  v etn  

dopravy. 
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Celkové náklady na spot ebovávaný materiál, který je nutno objednat u m sí ní produkce 

stator  je tedy: 

 (4-10) 

 

4.4.2 Doprava 

V období krize se nejvíce ze všech ástí logistického et zce upravily ceny dopravc , kte í 

se museli p izp sobit vysoké konkurenci a mnohdy nastavit ceny, jež byly na hranici pokrytí 

náklad  na provoz firmy. Proto je stále možnost nahradit dopravce jiným, který se lépe 

izp sobí požadavk m odb ratele. Držák ložisek výrobce dopravuje na vlastní náklady. 

Externí dopravce 

Firma využívá externí dopravce pouze u n kolika odebíraných produkt . V tšina 

dodavatel  dodává materiál za pomocí svých dopravc  a dopravu zahrnuje do ceny výrobku. 

U feritového prachu je doprava už zapo tena do ceny produktu, jelikož ji hradí 

dodavatel, který už má smlouvu s dopravcem. 

Náklady na dopravu tedy lze ur it za dopravu ken  z firmy Belis z eských Bud jovic. 

Tyto náklady jsou fixovány na cen  6000 K  za dodávku a to a  už 10 000 nebo 16 000 kus . 

Zboží je dodáváno dvakrát m sí , což znamená 12 000 K . 

 Externího dopravce využívá firma také u ložisek. Jsou dodávány jednou za 4 m síce, za 

cenu 11 EUR (11*25,375 280 K ). Jedná o zboží, které nezabírá ani 0,5 m3, takže je 

dodáváno pravd podobn  s dodávkou pro další firmy, proto si p epravce ú tuje minimální 

ástku. 

Posledními díly, u kterých je využíván dopravce, jsou hotové výrobky (statory). 

Odb ratelem je Satrema (Praha). Dopravuje se vždy 2x v m síci a to nej ast ji v 1. a 3. 

Týden. Je dopravováno 12 500 kus  za cenu jedné dodávky 4000 K , což d lá 8000 K  

sí . 
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Celková suma placená za využívání externích dopravc  u výroby stator  je: 

 (4-11) 

Vnitropodniková doprava 

Vnitropodniková doprava zahrnuje veškeré p esuny zboží a materiálu v prostorech 

podniku. Náklady na ni lze vypo ítat pomocí spot ebovávaných pohonných hmot 

v dopravních prost edcích využívaných ve firm  k manipulaci s materiálem. 

Firma používá dva vysokozdvižné vozíky. Jeden je na pohon pomocí plynových bomb a 

druhý na naftový pohon. M sí ní spot eba dieselového vozíku je p ibližn  3000 K  a plynový 

vozík spot ebuje p ibližn  15 bomb m sí . Cena jedné bomby je 300 K , což d lá 

dohromady asi 4500 K . 

i výrob  stator  se manipuluje s materiálem, který tvo í pouze 1,5 % materiálu, se 

kterým firma manipuluje m sí  a zakázka je vyráb na 12,78 z 22,4 pracovních dn  byla 

ibližn  vypo tena spot eba na:  

 (4-12) 

Celková suma na dopravu p i výrob  stator  je tedy: 

 (4-13) 

 

4.4.3 Skladování 

Ke skladování materiál  a hotových výrobk  využívá firma sklad , které jsou sou ástí 

firmou pronajímaného prostoru. Sklady se d lí na sklad expedi ní a sklad materiálu. Sklad 

expedi ní má velikost 300m2 a sklad materiálu a ostatních využívaných prost edk  má 900 

m2. Za oba sklady firma platí paušáln  pronájem 25 000 K  a dalších p ibližn  10 % jsou 

náklady na osv tlení. Vytáp ní sklad  vzhledem k využívaným materiál m a produkt m není 

pot eba. 
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4.4.3.1 íjem materiálu 

Materiál je p ijímán a skladován ve skladu materiál . Je zde také pojistná zásoba, která 

edstavuje 5 dní produkce magnet . Tento sklad je dále využíván jako konsigna ní sklad 

stroncia, které je využíváno jako p ím s p i míchání sm si pot ebné k výrob  magnet . 

K vypo ítání ceny využití skladu, konkrétn  pro m sí ní výrobu magnet  užívaných ve 

statoru, je znázorn no v tabulce v p íloze . 1. 

Pomocí jednoduchého výpo tu je stanovena cena 1m2 skladovacího prostoru: 

 (4-15) 

 

i stanovení m sí ních náklad  na skladování využívaného materiálu na dané zakázce 

byla zohledn na skute nost, že se vyrobí 4500 kus  segment  denn  (7,5 hodiny). Tudíž 

výroba 50 000 segment  zabere asi 12,78 pracovních dn  se zmetkovitostí 15 %. Je nutno 

také p íst celom sí ní pojistnou zásobu, která je 100 % m sí ní spot eby. Je zde nutno také 

íst minimální zásobu stroncia a aditiv využívaných p i výrob . 

Tabulka výpo  m sí ních náklad  na skladování je v p íloze . 1. Výsledek náklad  na 

skladování je: 

 

4.4.3.2 Skladovaní mezi jednotlivými fázemi procesu výroby 

Ke skladování mezi jednotlivými procesy nevyužívá firma sklad , aby ušet ila skladové 

prostory a pohonné hmoty. Vzhledem k tomu, že výroba probíhá v ur itých cyklech, jsou 

vyráb né magnety ihned po dokon ení odesílány ke kontrole jakosti a poté kompletovány 

dohromady s plechovými keny do stator . Dá se tedy íct, že za skladování mezi jednotlivými 

operacemi firma nevynakládá žádné prost edky, krom  p esunu z místa jednoho z pracování a 

na místo dalšího procesu 

4.4.3.3 ed expedicí 

Hotové  statory,  které  se  p eváží  dále  do  firmy  Belis,  se  skladují  s  ohledem  na  dobu  

dokon ení. Propo ítané náklady na skladování jsou vid t v p íloze . 2. Hotové výrobky se 

dodávají ve vratných polystyrenových obalech, které zamezují možnosti jejich poškození. 

Dodávají se nej ast ji 1. a 3. týden v m síci. Na paletu se vejde 2304 výrobk . 
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Dodávky probíhají dvakrát do m síce a sladovací metr stojí firmu 23 K  za m síc, takže 

jsou náklady na skladování rovny 102 K  (viz p íloha . 2). Vzhledem k cen  vynaložené za 

pronájem sklad  a jejich velikost, se cena skladování dá považovat za zanedbatelnou. Celkové 

sí ní náklady za skladování jsou tedy: 

 (4-16) 

 

V grafu . 1 je znázorn na zásoba dokon ené a nedokon ené výroby stator , kterou je 

nutno držet skladem pro plynulost výroby. 

 

Graf 1: Zásoby dokon ené a nedokon ené výroby stator  držené skladem 

4.4.4 Výrobní proces 

Výroba stator , pro subdodavatele spole nosti Škoda auto a.s. probíhá ve dvou fázích. 

První fází je výroba permanentních magnet , zahrnuje kompletní proces výroby, který je 

popsaný v p edchozích kapitolách. Druhou fází je kompletace stator , zahrnuje išt ní a 

odmaš ování ken , do kterých se dále instaluje držák ložiska s ložiskem a dva trvalé magnety 

(segmenty).  
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4.4.4.1 Náklady p i vlastní výrob  segment  

Náklady na výrobu segment  je nutno rozd lit na náklady na d lníky za den a náklady na 

strojový as. Podle kalkula ních tabulek firmy jsou náklady na pracovní as jednoho d lníka 

968 K  za sm nu. Na jedné sm  pracuje 5 d lník  zabývajících se výrobou. To za m síc 

znamená náklady: 

 (4-17) 

Z d vodu nedostatku firemních informací, týkajících se strojového asu u výroby 

segment , nebylo možné dále tyto náklady ur it a navrhnout jejich p ípadnou optimalizaci. 

4.4.4.2 Náklady p i kompletaci stator  

Náklady na kompletaci stator  je také nutno d lit na náklady za d lníky obsluhující stroje 

a náklady na strojový as. Op t podle kalkula ních tabulek firmy jsou náklady na d lníka 

1050 K  za sm nu, p emž výrobou se zabývají 4 d lníci a strojové náklady jsou 2130 K  za 

den. 

To znamená, že kompletní náklady za m síc jsou: 

 

 (4-18) 

4.4.4.3 Náklady spojené se špatnou jakostí hotových výrobk  

U výroby permanentních magnet  je nutné po ítat také s náklady spojenými se špatnou 

jakostí segment . Neshody u výrobk  se dále d lí na vady mechanické, kdy jsou segmenty 

poškozeny a pomocí optické kontroly vy azeny, a vady magnetické, které jsou dány špatným 

zmagnetizováním výrobk  p i lisování. 

Podnik Sinomag s.r.o. kalkuluje s náklady na zmetkovitost segment  okolo 15% výrobk . 

Na tyto náklady byl brán ohled p i výpo tu množství výrobk , které je nutno vyrobit pro 

spln ní zakázky. Tato zmetkovitost se týká pouze výroby segment . P i kompletaci stator  je 

po ítáno se 100 % jakostí magnet , které prošly kontrolou jakosti. Je zde možnost chybné 

produkce segment , u které firma po ítá se zmetkovitostí 15 %. Tato zmetkovitost je 

edevším zap in na lidským faktorem, který p i kompletaci hraje hlavní roli. Proto je nutné 

i kompletaci využívat velmi dob e zaškolené pracovníky, se kterými se toto riziko velmi 

snižuje. 
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5 Možnosti snižování logistických náklad  a zlepšení plynulosti 

výroby 

Návrh ešení u zakázky pro firmu Satrema není nijak jednoduchý  p edevším proto, že 

v období krize se firma snažila nastavit celý et zec tak, aby její kapitál nebyl p íliš vázán 

v zásobách, a snaží se ušet it tím, že si objednává pouze ty komponenty, které okamžit  

spot ebovává. Systém se zdá být výhodným ešením zvlášt  proto, že v komponentech firma 

nemá vázaný kapitál.  Další navrhované ešení, jak m že firma ušet it, je zvýšení dávek 

objednávky. Pro firmu by to ovšem znamenalo zvýšení kapitálu vázaného v zásobách. 

Jak bylo uvedeno výše, zlepšení se bude týkat zm ny množství dávek objednávky.  

5.1 Zm na množství dodávaných plechových ken  a snížení náklad  za dopravu 

Firma využívá objednávky a dodávání plechových ken  ve dvou variabilních množstvích, 

podle pot eby tak, aby nemusela tyto keny držet skladem. Dodávané množství je 10 000 nebo 

16 000 kus  a cenu dopravy si stanovil dopravce na 6 000 K . 

V p íloze . 3 je znázorn na spot eba komponent , jejich zbylé množství skladem po 

zpracování dodávky a náklady na skladování. Tabulka znázor uje systém dodávek, který 

firma využívá v sou asnosti. Je zde také patrné, kdy a kolik firma musí objednat díl , aby 

splnila zakázku pro firmu Satrema, která p edstavuje cílového zákazníka. Tabulka je 

zpracována s ohledem na to, že zakázka firmy Satrema se týká 25 000 kus  stator  m sí  a 

je zde znázorn na jejich ro ní spot eba. 

Z p ílohy . 3 je patrné že firma za dopravu ro  vynaloží náklady 144 000 K  a další 

náklady na skladování jsou 1374 K . 

V p íloze . 4 je návrh na zm nu dodávaného množství na 16 000 kus  v každé dodávce. 

Jelikož má firma náklady na skladování velmi nízké, je jejich zm na nepatrná v porovnání 

s cenou za dopravu a zm na ceny za dopravu je p ibližn  21 %. Firma p i této zm  ušet í 

tedy p ibližn  29 992 K  za rok po ode tení zm ny náklad  za skladování. 

A v posledním návrhu je zm na množství dodávek na 25 000 kus . Výpo et je uveden 

v p íloze . 5. Cena dopravy je zm na na p ibližnou hodnotu po konzultaci s konkuren ním 

dopravcem. Jak je z tabulky patrné, cena za dopravu by se op t snížila a to o p ibližn  33 % 

vodní ceny za dopravu, což iní asi 47 607 K  po ode tení zm ny náklad  za skladování. 
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V grafu . 2 jsou znázorn ny zm ny ceny u p vodního systému a dalších dvou 

navrhovaných úprav systému dodávek. 

 

Graf 2: Porovnání p vodních cen za dopravu s navrhovanými možnostmi 

Na grafu . 3 jsou znázorn ny zm ny cen za skladování. Tyto ceny dle mého názoru jsou 

tak malé, že je pro firmu nejsou podstatné. I p es to je z grafu patrné, že u navrhované 3. 

možnosti množství dodávek jsou ceny za skladování nejvyšší. 

 

Graf 3: Porovnání sou asných náklad  na skladování s navrhovanými možnostmi 
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5.2 Možnost snížení zmetkovitosti výrobk  

Další možností snížení náklad  je zam ení se na zlepšení procesu výroby, což by 

znamenalo snížení náklad  spojené se zmetkovitostí výrobk . Nyn jší zmetkovitost produkce 

se pohybuje okolo 15%.  

Konkrétn  u výroby segment  ke kompletaci stator  by firma p i snížení zmetkovitosti na 

10 % ušet ila p ibližn : 

  

 (5-1) 

V nákladech je zapo ítán materiál používaný p i jejich výrob , náklady na strojový as a 

náklady na pracovníky, kte í segmenty vyrábí. 

5.3 Nákup a následný prodej hotových výrobk  ze zahrani í 

Další možností zlepšení a zefektivn ní prodeje firmy je zvýšení nákupu magnet  ze 

zahrani í a to konkrétn  z íny, která vyrábí magnety vysoké jakosti s velmi nízkými náklady 

v porovnání s náklady na výrobu zde v eské Republice. 

Jedinou nevýhodou nákupu z íny je doba dodávky od objednávky po doru ení 

objednávaných výrobk . Doprava probíhá ve velkoobjemových kontejnerech, u kterých je 

eba využít jejich maximální objem, aby se objednávka vyplatila a neplatily se poplatky za 

nevyužitý prostor. To znamená ekat, až se poptávka po magnetech dostane na množství, 

které naplní tento kontejner. 

Problémem v dnešní dob  je fakt, že žádná firma není ochotna ekat na dodávku 

objednaného zboží v ádu týdn  až m síc , jako v p ípad  dodávky z íny. Proto by musela 

firma, která využívá objednávek z Asie, držet velké množství magnet  skladem. To znamená 

mít velké množství financí vázaných v t chto magnetech. Velké množství financí vázaných 

v dovážených magnetech znamená velmi vysoké riziko, že magnety ztratí hodnotu se zm nou 

kurzu m ny, že poptávka po magnetech, které firma skladuje, se sníží, nebo se zm ní na jiný 

druh magnet .  Pak tyto magnety ztrácí hodnotu a jsou prakticky neprodejné.  

které firmy využívají drcené magnety k výrob  tzv. magnetických fólií, ale je to pouze 

malé procento výrobních nebo montážních podnik , které nejsou schopny využít velké 

množství nepot ebných magnet . 
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Vzhledem k t mto fakt m je výroba kus  na zakázku p ímo v eské Republice mnohem 

bezpe jší a výhodn jší, než dodávky ze zahrani í. Ovšem s ukon ením finan ní krize, 

anebo p i p echodu na stabiln jší obchodní m nu než je USD, se rentabilita domácí výroby 

zna  sníží. 

5.4 Možnost úpravy a zm ny používaného IS 

Informa ní systém SAP využívaný firmou v sou asnosti p edstavuje jeden 

z nejmodern jších a nejpropracovan jších systém ízení zásob a objednávek. U systému lze 

využívat mnoho p ídavných ástí tzv. modul , které pomáhají ídit jednotlivé podnikové 

útvary po ínaje lidskými zdroji, p es zásobování a ú etnictví. 

V sou asné dob  nabízí SAP možnost sledování pr hu celé objednávky a to i p i cest  

k odb rateli, což je výhodné p i ízení výroby kde je pot eba dodávat JUST IN TIME. Na 

tento systém dodávek se v sou asné dob  snaží p ejít co nejvíce výrobních a montážních 

podnik , aby byl kapitál vázaný v zásobách pokud možno minimalizován. 

Jenda z dalších sou asných praktických funkcí SAPu je možnost automatických 

objednávek materiál  b žné spot eby. Tyto materiály, jako jsou nap íklad u n kterých 

montážních závod  šroubky a podobné drobné zboží, nep edstavují velkou nákladovou 

položku. Protože jsou sou ástí b žné denní spot eby, lze jejich objednávku automatizovat. 

Pro firmu Sinomag s.r.o. by bylo nap íklad výhodné ídit automaticky nákup komponent , 

jako jsou ložiska a držáky ložisek. Firma musí ovšem brát v úvahu mnoho faktor  

ovliv ujících rozhodnutí, zda lze tyto dodávky automatizovat nebo ne. Nap íklad délku 

zakázky nebo etnost objednávek. V tomto p ípad  s podepsáním smlouvy s odb ratelem na 5 

let a s minimálním odb rem, který byl stanoven na 300 000 kus  ro , bylo možné tyto 

automatické objednávky nastavit a zjednodušit tak informa ní tok ve firm . 

Na obrázku . 11 je znázorn n tok informací od p íjmu zakázky po expedici hotových 

výrobk . V obrázku je p edevším znázorn no, jak by m l tok informací zavedeným 

informa ním systémem SAP procházet, pokud je správn  využíván. Je zde vid t, že všechny 

operace nemusí procházet p es manažera nákupu a logistiky, jak je tomu v sou asnosti 

v podniku Sinomag s.r.o. a lze je automatizovat. U t chto automatických objednávek manažer 

logistiky pouze kontroluje pr h. 
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Obrázek 11: Znázorn ní toku informací týkajících se logistického ízení podniku 
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5.5 Návrhy na zlepšení z marketingového pohledu 

Z marketingového pohledu by firma mohla provést mnoho analýz k specifikaci nap íklad 

jejích silných a slabých stránek nebo také ur ení produkt , na jejichž výrobu by se m la 

zam it. Mezi tyto analýzy pat í nap íklad BCG analýza produkt , pomocí níž by zjistila, 

který z produkt  je pro ni výnosný, a naopak který je pro firmu prod le ný. I bez provedení 

chto analýz lze ur it adu výrobk , které jsou pro firmu st žejními a tvo í velkou ást 

íjm . 

Zna nou ást p íjm  firmy tvo í zpracovávání feritového prachu a prodej polotovaru 

sloužícího k výrob  magnet  do zahrani ních výrobních podnik . Zpracování feritového 

prachu znamená míchání prachu se stronciem a aditivy v mísi i, kde se vytvá í malé kuli ky 

smíchaného materiálu, který se dále vypaluje v rota ních pecích. Pokud by se stala konkrétní 

výroba magnet  nerentabilní z d vod  zmín ných v kapitole 5.3, bylo by výhodné se 

soust edit pouze na výrobu t chto polotovar .  

Další možností je zvýšení reklamy na produkci stator . Motorky, ve kterých jsou využity 

statory spole nosti Sinomag s.r.o., využívá jako finální produkt spole nost Škoda auto a.s.. 

Tyto motorky by mohly být nabídnuty a dodávány i jiným automobilkám u nás nebo 

v zahrani í. Jedna ze spole ností, které by mohly být statory nabídnuty, je spole nost Hyundai 

v Nošovicích. Díky krátké vzdálenosti podnik  od sebe by vznikla možnost dodávek Just in 

Time, kterou tyto asijské podniky preferují. 
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6 Záv r 

Po podrobn jším p ezkoumání logistického a informa ního et zce u spole nosti Sinomag 

s.r.o. je mnoho drobných možností ke zlepšení.  

 Informa ní systém 

Možnosti u používaného informa ního systému se týkají jeho plného využití. Tím 

by se zna  usnadnilo ízení materiálového toku, který má na starosti pracovník 

zásobování. K plnému využívání sytému SAP by bylo nutné zaškolit veškeré 

pracovníky manipulující s materiálem a zp ísnit evidenci t chto materiál . Toto 

zaškolování by podnik pravd podobn  stálo menší vynaložené náklady za 

pravidelné aktualizace informa ního systému a pravidelné proškolování 

pracovník , kte í by systém využívali. Ve výsledku by to ovšem vedlo k ušet ení 

pracovního asu mnoha pracovník , kte í by po nahlédnutí do systému vid li 

okamžitý stav zásob, materiál  na cest  a materiál  ve výrob , který se podniku 

týká.  

 tší dávky objednávaného materiálu 

Firma Sinomag s.r.o. by m la d kladn  propo ítat možnost dodávek materiálu ve 

tších dávkách a to konkrétn  u dodávek plechových objímek statoru a držet je 

skladem i za cenu zvýšení kapitálu vázaného v zásobách a náklad  na skladování. 

Zv tšením dávek by firma ušet ila zejména za dopravu materiálu, jelikož by se 

etnost dodávek znateln  snížila. 

 Výb rové ízení na externího dopravce 

Mnohé z dopravních firem se stále nacházejí na pokraji bankrotu. Snaží se co 

nejvíce vyhov t požadavk m zákazník  a snížit tak nabídku konkuren ních firem. 

Tyto firmy se dostaly do potíží kv li zvýšené možnosti využití podnikatelských 

úv  t sn  p ed obdobím krize. Mnohé z nich „výhodného úv ru“ využilo 

k nákupu dopravních prost edk . V období krize, kdy se však pot eba po p eprav  

materiál  velmi snížila, se tito dopravci dostali do neschopnosti splácet úv ry a 

byli nuceni p ijímat zakázky i za cenu, která jen pokrývala p epravní náklady. 

Proto by Sinomag s.r.o. m l vyhlásit výb rové ízení na dopravce a velmi dob e 

porovnat nabídky v tšího množství dopravních firem. 
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 Snížení zmetkovitosti 

U jakosti hotových výrobk  hraje roli mnoho faktor , mezi které pat í nap íklad 

stá í a výkon výrobních za ízení, kvalita vstupních materiál  a také zkušenosti 

personálu obsluhujících výrobní za ízení. Inovace výrobních za ízení by byla 

nejnákladn jší možné ešení tohoto problému, což je v dnešní dob  velmi 

problematické vzhledem k ekonomické situaci bank, které velmi zvažují veškeré 

žádosti o podnikatelské úv ry. Možnost financovat inovace za ízení z vlastních 

zdroj  je p i jejich vysoké cen  vylou ena. Nejsnazším ešením je tedy možnost 

zlepšení výkonnosti pracovník  obsluhujících výrobní za ízení nap íklad 

kladným proškolováním nebo motivováním benefity za snížení procenta 

zmetkovitosti výroby. 

 Prodej výrobk  vyráb ných a dovážených z Asie 

Finan ní krize, která se chýlí ke konci, m že podniku zap init nemalé problémy, 

jelikož velké množství magnet  využívané v celorepublikové spot eb  je dováženo 

edevším z Asie. Podnik by se tudíž s nazna ujícím se koncem krize m l 

soust edit na nákup a p eprodej ásti magnet  z Asie. Tyto výrobky se vyzna ují 

edevším vysokou jakostí a velmi nízkými cenami v porovnání s magnety 

vyráb nými v Evropských zemích. 

 Zvýšení prodeje stator  

Jedna z možností týkajících se konce ekonomické krize je dostat produkci stator  

pomocí reklamy do pov domí jiných spole ností, které se zabývají výrobou 

automobil . Jednou ze spole ností, se kterými by firma Sinomag s.r.o. spolu se 

spole ností Satrema mohla spolupracovat, je automobilka Hyundai v Nošovicích. 

Díky krátké vzdálenosti podnik  Satrema a Hyundai  by vznikla možnost dodávek 

Just in Time, kterou tyto p vodem asijské podniky preferují. 

 Výroba polotovar   

Poslední možností, kterou lze také ešit nazna ující se konec ekonomické krize, je 

soust ed ní se pouze na výrobu polotovar  dodávaných spole nostem, které se 

zabývají výrobou magnet . Spole nosti nemají za ízení na míchání a vypalování 

sm si pot ebné k výrob  magnet , proto využívají k jejich výrob  podnik Sinomag 
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s.r.o.. Polotovary v sou asné dob  tvo í pro podnik Sinomag s.r.o. jednu z hlavních 

ástí celkové produkce a pat í mezi produkty s jistým odbytem. 

Využití jakékoliv z navrhovaných možností by mohlo firm  Sinomag s.r.o. zajistit alespo  

minimální zlepšení sou asného stavu. Velké množství z návrh  však znamenají pro firmu 

investice s nejistou nebo dlouhodobou návratností, proto by firma musela velmi d kladn  

zvážit jejich p ípadnou realizaci. 

Diplomová práce byla soust ed na p edevším na produkci stator , která je pro podnik 

Sinomag s.r.o. jednou z velmi d ležitých zakázek. P i analýze celkové produkce podniku by 

bylo pravd podobné, že se podniku naskytnou další možnosti snížit náklady také u jiných 

zakázek. 
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íloha 1: Skladování feritu a surovin pot ebných k výrob  segment  na statory 

 

 
Po et 

vyrobených 

segment  

[Ks] 

Spot ebovávaný 

feritový prach 

[Kg] 

Zbylý Feritový 

prach 

využívaný p i 

výrob  stator  

[Kg] 

Využívaná 

skladovací 

plocha týkající 

se výroby 

stator   

[m2] 

Náklady na 

skladování 

feritového 

prachu p i 

výrob  stator  

[K ] 

Náklady na 

skladování 

fer.pr.,Sr a ad. p i 

výrob  stator          

[K ] 

1 Pond lí 
     

3,07 

2 Úterý 
     

3,07 

3 St eda 
     

3,07 

4 tvrtek 
     

3,07 

5 Pátek 
     

3,07 

6 Sobota 
     

3,07 

7 Ned le 
     

3,07 

8 Pond lí 4500 149,77 1763,23 1 0,77 3,83 

9 Úterý 4500 149,77 1613,47 1 0,77 3,83 

10 St eda 4500 149,77 1463,70 1 0,77 3,83 

11 tvrtek 4500 149,77 1313,94 1 0,77 3,83 

12 Pátek 4500 149,77 1164,17 1 0,77 3,83 

13 Sobota 
  

1164,17 1 0,77 3,83 

14 Ned le 
  

1164,17 1 0,77 3,83 

15 Pond lí 4500 149,77 1014,41 1 0,77 3,83 

16 Úterý 
   

0 0,00 3,07 

17 St eda 
   

0 0,00 3,07 

18 tvrtek 
   

0 0,00 3,07 

19 Pátek 
   

0 0,00 3,07 

20 Sobota 
   

0 0,00 3,07 

21 Ned le 
   

0 0,00 3,07 

22 Pond lí 4500 149,77 864,64 1 0,77 3,83 

23 Úterý 4500 149,77 714,88 1 0,77 3,83 

24 St eda 4500 149,77 565,11 1 0,77 3,83 

25 tvrtek 4500 149,77 415,35 1 0,77 3,83 

26 Pátek 4500 149,77 265,58 1 0,77 3,83 

27 Sobota 
  

265,58 1 0,77 3,83 

28 Ned le 
  

265,58 1 0,77 3,83 

29 Pond lí 4500 149,77 115,82 1 0,77 3,83 

30 Úterý 3510 116,82 0,00 0 0,00 3,07 

     

Celkové 

náklady: 
12,27 104,27 

 

 

 



 
 

 

íloha 2: Skladování "ken " a stator  p i výrob  

  
Po et ken  skladem 

[Ks] 
Po et hotových stator  skladem 

 [Ks] 

Náklady na skladování 
i výrob  stator   

[K ] 

1 Pond lí 16 000  3,83 
2 Úterý 16 000  3,83 
3 St eda 16 000  3,83 
4 tvrtek 15 500 500 4,60 
5 Pátek 13 500 2 500 4,60 
6 Sobota 13 500 2 500 4,60 
7 Ned le 13 500 2 500 4,60 
8 Pond lí 11 500 4 500 4,60 
9 Úterý 9 500 6 500 4,60 

10 St eda 7 500 8 500 5,37 
11 tvrtek 5 500 10 500 5,37 
12 Pátek 3 500 12 500 5,37 
13 Sobota 3 500  0,77 
14 Ned le 3 500  0,77 
15 Pond lí 3 500  0,77 
16 Úterý 3 500  0,77 
17 St eda 3 500  0,77 
18 tvrtek 3 500  0,77 
19 Pátek 3 500  0,77 
20 Sobota 3 500  0,77 
21 Ned le 3 500  0,77 
22 Pond lí 13 000 500 3,83 
23 Úterý 11 000 2 500 4,60 
24 St eda 9 000 4 500 3,83 
25 tvrtek 7 000 6 500 3,83 
26 Pátek 5 000 8 500 4,60 
27 Sobota 5 000 8 500 4,60 
28 Ned le 5 000 8 500 4,60 
29 Pond lí 3 000 10 500 4,60 
30 Úterý 1 000 12 500 5,37 

   Náklady na skladování: 101,97 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

íloha 3: Náklady za dopravu a na skladování u sou asn  používaného systému 

 

Množství 

dodávaných ken  

[Ks] 

Množství 

spot ebovávaných 

ken   

[Ks] 

Množství zbylých 

ken  na sklad   

[Ks] 

Cena za 

dopravu  

[K ] 

Náklady na 

skladování 

 [K ] 

Leden 16 000 12 500 3 500 6 000 
 

 
10 000 12 500 1 000 6 000 102,00 

Únor 16 000 12 500 4 500 6 000 
 

 
10 000 12 500 2 000 6 000 125,00 

ezen 16 000 12 500 5 500 6 000 
 

 
10 000 12 500 3 000 6 000 148,00 

Dube 10 000 12 500 500 6 000 
 

 
16 000 12 500 4 000 6 000 102,00 

Kv ten 10 000 12 500 1 500 6 000 
 

 
16 000 12 500 5 000 6 000 125,00 

erven 10 000 12 500 2 500 6 000 
 

 
10 000 12 500 0 6 000 83,60 

ervene

c 
16 000 12 500 3 500 6 000 

 

 
10 000 12 500 1 000 6 000 102,00 

Srpen 16 000 12 500 4 500 6 000 
 

 
10 000 12 500 2 000 6 000 125,00 

Zá í 16 000 12 500 5 500 6 000 
 

 
10 000 12 500 3 000 6 000 148,00 

íjen 10 000 12 500 500 6 000 
 

 
16 000 12 500 4 000 6 000 102,00 

Listopad 10 000 12 500 1 500 6 000 
 

 
16 000 12 500 5 000 6 000 125,00 

Prosinec 10 000 12 500 2 500 6 000 
 

 
10 000 12 500 0 6 000 83,60 

 

Celkové 

spot ebované 

množství: 

300 000 

Celková cena 

za dopravu a 

skladování: 

144 000 1371,20 

 

 



 
 

 

íloha 4: Návrh množství 16 000 kus  v každé dodávce 

 

Množství 

dodávaných 

ken   

[Ks] 

Množství 

spot ebovávaných 

ken   

[Ks] 

Množství 

zbylých ken  na 

sklad   

[Ks] 

Cena za 

dopravu  

[K ] 

Náklady na 

skladování 

 [K ] 

 

Leden 16 000 12 500 3 500 6 000 
 

 
16 000 12 500 7 000 6 000 115,00 

Únor 16 000 12 500 10 500 6 000 
 

 
16 000 12 500 14 000 6 000 135,70 

ezen 0 12 500 1 500 0 
 

 
16 000 12 500 5 000 6 000 104,16 

Dube 16 000 12 500 8 500 6 000 
 

 
16 000 12 500 12 000 6 000 135,70 

Kv ten 16 000 12 500 15 500 6 000 
 

 
0 12 500 3 000 0 104,16 

erven 16 000 12 500 6 500 6 000 
 

 
16 000 12 500 10 000 6 000 104,16 

ervenec 16 000 12 500 13 500 6 000 
 

 
0 12 500 1 000 0 104,16 

Srpen 16 000 12 500 4 500 6 000 
 

 
16 000 12 500 8 000 6 000 104,16 

Zá í 16 000 12 500 11 500 6 000 
 

 
16 000 12 500 15 000 6 000 135,70 

íjen 0 12 500 2 500 0 
 

 
16 000 12 500 6 000 6 000 104,16 

Listopad 16 000 12 500 9 500 6 000 
 

 
16 000 12 500 13 000 6 000 135,70 

Prosinec 0 12 500 500 0 
 

 
12 000 12 500 0 6 000 96,27 

 

Celkové 

spot ebované 

množství: 

300 000 

Celková cena za 

dopravu a 

skladování: 

114 000 1379,01 

Rozdíl se 

sou asným 

systémem 

30 000 -8 29 992 

 

 

 

 

 



 
 

 

íloha 5: Návrh množství 25 000 kus  v každé dodávce 

 

Množství 

dodávaných ken  

[Ks] 

Množství 

spot ebovávaných 

ken   

[Ks] 

Množství 

zbylých ken  

na sklad   

[Ks] 

Cena za 

dopravu 

[K ] 

Náklady na 

skladování 

 [K ] 

 

Leden 25 000 12 500 12 500 8 000 
 

 
0 12 500 0 0 147,00 

Únor 25 000 12 500 12 500 8 000 
 

 
0 12 500 0 0 147,00 

ezen 25 000 12 500 12 500 8 000 
 

 
0 12 500 0 0 147,00 

Dube 25 000 12 500 12 500 8 000 
 

 
0 12 500 0 0 147,00 

Kv ten 25 000 12 500 12 500 8 000 
 

 
0 12 500 0 0 147,00 

erven 25 000 12 500 12 500 8 000 
 

 
0 12 500 0 0 147,00 

ervenec 25 000 12 500 12 500 8 000 
 

 
0 12 500 0 0 147,00 

Srpen 25 000 12 500 12 500 8 000 
 

 
0 12 500 0 0 147,00 

Zá í 25 000 12 500 12 500 8 000 
 

 
0 12 500 0 0 147,00 

íjen 25 000 12 500 12 500 8 000 
 

 
0 12 500 0 0 147,00 

Listopad 25 000 12 500 12 500 8 000 
 

 
0 12 500 0 0 147,00 

Prosinec 25 000 12 500 12 500 8 000 
 

 
0 12 500 0 0 147,00 

 

Celkové 

spot ebované 

množství: 

300 000 

Celková cena 

za dopravu a 

skladování: 

96 000 1764 

 
Rozdíl se 

sou asným 

systémem 

48 000 -393 47 607 

 


