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Anotace 

V předložené práci je zpracován proces optimalizace logistických nákladů  

ve společnosti UNIPETROL RPA, týkající se skladování plastů. První část práce 

stručně charakterizuje historii logistiky, jednotlivé články logistického řetězce 

a náklady spojené s logistickou činností. Ve druhé části práce je stručně popsáno 

rozhraní logistiky a výroby v UNIPETROL RPA a rozdělení činností spadajících 

pod úsek distribuce a logistiky. V neposlední řadě jsou zde identifikována úzká 

místa logistického procesu týkající se plastů. Třetí a stěžejní část práce pojednává 

o konkrétních krocích, které byly podniknuty v souvislosti s restrukturalizací firmy 

a intenzifikací výrob plastů v letech 2002 a 2006 a které vedly ke snížení nákladů 

s těmito procesy souvisejícími. Pro optimální řešení současného stavu a případné 

plánované navýšení produkce plastů v letech 2012-2014 ve společnosti 

UNIPETROL RPA, doporučuji v závěru práce některé konkrétní návrhy, kterými je 

dle mého názoru potřeba se začít zabývat. 

Klíčová slova:  logistika, náklady, optimalizace, proces 

 

Summary 

This thesis treats of process of logistic costs optimalization in company 

UNIPETROL RPA, aimed at plastic materials storage. In the first part is briefly 

described history of logistics, particular links of logistic chain and costs arising 

from logistic acitivities. Second part briefly describes interface between logistic and 

growth in UNIPETROL RPA and division of activities coming under Distribution 

and Logistic departement. Subsequently identification of narrow spots in logistic 

process related to plastics materials. Third part  treats to concrete steps that had 

been undetaken in context of company restructuring and intensification  

of production in phase 2002 and 2006, and which led to cost reduction.  

For optimal resolution of the present condition and eventual increase of production 

in years 2012-2014 in UNIPETROL RPA I recommend in the last part some 

concrete proposals. 

Keywords:  logistics, costs, optimization, process 



 

 

Obsah  

 

1 Úvod ............................................... .............................................................1 
2 Obecná charakteristika logistických náklad ů..........................................4 

2.1 Pojem logistika..........................................................................................4 
2.2 Historie logistiky ........................................................................................4 
2.3 Vývoj logistiky ...........................................................................................4 
2.4 Náklady.....................................................................................................5 

2.4.1 Fixní náklady......................................................................................6 
2.4.2 Variabilní náklady ..............................................................................6 

2.5 Logistické činnosti a s nimi spojené logistické náklady.............................6 
2.5.1 Místo a úroveň zákaznického servisu ................................................7 
2.5.2 Náklady na udržování zásob .............................................................8 
2.5.3 Přepravní náklady..............................................................................9 
2.5.4 Množstevní náklady ...........................................................................9 
2.5.5 Skladovací náklady............................................................................9 
2.5.6 Náklady na vyřizování objednávek a informatiku .............................10 

3 Úvodní analýza logistiky plast ů ..............................................................11 
3.1 Logistika v UNIPETROLU RPA ..............................................................11 
3.2 Úzká místa logistiky plastů......................................................................13 

4 Optimalizace logistických náklad ů .........................................................14 
4.1 Optimalizace nákladů spojených s držením zásob .................................14 

4.1.1 Vývoj držení zásob ..........................................................................14 
4.1.2 Úroveň zásob plastů ........................................................................15 
4.1.3 Rozdělení způsobu expedice...........................................................16 
4.1.4 Požadavky na expedici volně loženého materiálu (bulk) .................17 
4.1.5 Analýza příčin ..................................................................................18 
4.1.6 Predikce potřeb skladování (držení zásob)......................................18 

4.2 Racionalizace procesů............................................................................19 
4.2.1 Řízená expedice..............................................................................19 
4.2.2 Řízený pohyb dopravních prostředků ve společnosti.......................20 
4.2.3 Výsledky racionalizace ....................................................................22 

4.3 Skladování ..............................................................................................23 
4.3.1 Struktura skladovacích kapacit ........................................................24 
4.3.2 Realizované kroky, které se podnikly v souvislosti se skladováním.25 
4.3.3 Posouzení stávajícího stavu a budoucích nároků na skladování.....26 
4.3.4 Alternativní možnosti řešení ............................................................28 
4.3.5 Řešení pro volně ložené zboží.........................................................28 
4.3.6 Řešení pro balené zboží..................................................................31 
4.3.7 Cílový koncept pro skladování plastů ..............................................32 

4.4 Balení......................................................................................................33 
4.4.1 Realizované změny v oblasti balení.................................................37 
4.4.2 Ukončení vlastní výroby pytlové a obalové fólie ..............................37 
4.4.3 Zlepšení fixace paletové jednotky....................................................40 

4.5 Interní manipulace ..................................................................................41 
4.5.1 Centralizace manipulační techniky ..................................................42 
4.5.2 Zajištění manipulační techniky formou full service...........................42 



 

 

4.6 Optimalizace nákladů na dopravu...........................................................45 
4.6.1 Vývoj spedice UNIPETROLU RPA ..................................................45 

5 Závěr..........................................................................................................47 
 



 

 

Seznam použitých  zkratek 

české zkratky: 

apod. a podobně 

AS autosilo 

ČeR Česká rafinérská 

ČR Česká republika 

DSL Doprava, služby, logistika 

Ex. explosivní (výbušný) 

IN investiční náklady 

ISDL Informační systém dopravy a logistiky 

Kč Koruna česká 

ks kus 

max. maximum 

mil. milion 

MT manipulační technika 

ND náhradní díl 

NZV nízkozdvižný vozík 

PCH Petrochemie 

PE-pytle plastové pytle z polyetylenu 

PP polypropylen 

RPA rafinérské, petrochemické a agrochemické produkty 

ŘS řídicí systém 

str. strana 

tis. tisíc 

tzn. to znamená 

VŘ výběrové řízení 

VZV vysokozdvižný vozík 

cizojazy čné zkratky: 

AT Kearney poradenská společnost 

BOP PKN Basell Orlen Polyolefins - dceřiná společnost PKN ORLEN 



 

 

B&R Bernecker&Rainer 

BU Bussiness units (obchodní jednotka) 

Cash flow tok peněz 

CPT Carriage Paid To 

(přeprava placena do dohodnutého místa  určení) 

EUR Euro - měna eurozóny 

FCA Free Carrier - vyplaceno dopravci 

HDPE High density polyethylene (vysokohustotní polyetylen) 

IBC Iso bulk konteiner (kontejner pro volně ložené zboží) 

IT Information technology (informační technologie) 

NPV Net present value (čistá současná hodnota peněz) 

PKN ORLEN Polski Koncern Naftowy ORLEN (vlastník UNIPETROLU) 

RFI Requirement for information (požadavek na informaci) 

RFID Radio Frequency Identification 

(radiofrekvenční systém identifikace) 

SAP Systems Applications Products in data processing  

(softwarový produkt pro řízení podniku) 

SAP Stock řízený sklad - modul pro komunikaci se SAPem 

SCM Supply Chain Management (Dodavatelský řetězec) 

metrické zna čky: 

kt tisíc tun 

m2 metr čtverečný 

mm milimetr 

t tuna 

seznam uvedených pojm ů: 

autosilo Prostředek využívaný k přepravě volně loženého zboží, oblíbený 

z důvodu okamžitého použití zboží. Odpadá krok s vybalováním, 

není nutná likvidace obalů. 



 

 

benchmarking Hodnocení vlastní organizace na základě porovnávání s druhými. 

Jde o sdílení zkušeností s porovnatelnými subjekty a následné 

identifikování příležitostí ke zlepšení procesů a postupů ve vlastní 

organizaci. 

bulk označení pro volně ložené zboží 

bulk kontejner kontejner na přepravu sypkého zboží, opatřený otvorem pro 

vykládku zboží jeho vysypáním, popřípadě pomocí přídavného 

zařízení i přefoukáním 

depytlace forma způsobu plnění produktu do autosila, kdy se již dříve 

zabalené zboží znovu z pytlů vysype 

full service kompletní zajištění požadované služby, pevně stanovena cena za 

službu, odpovědnost přenesena na dodavatele 

outsourcing vyčlenění určitých aktivit z podniku, jejich odběr/nákup 

z externích zdrojů 

silo používá se pro uskladnění sypkého materiálu (granulátu), staví 

se z kovu, nejčastějším tvarem sila je válec, spodní část sila je 

kónusového tvaru 
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1 Úvod 

V současné době ekonomické krize se logistice a nákladům s ní spojených věnuje 

veliká pozornost. Cílem podniků je snaha snižovat náklady na nejnižší možnou 

úroveň, a to klade velké nároky zejména na racionalizaci a optimalizaci 

logistických procesů probíhajících v těchto firmách. 

Ne vždy je však logistice věnována patřičná pozornost. Přitom správně nastavené 

procesy a vazby logistického řetězce v konečném důsledku znamenají pro firmy 

konkurenční výhodu, kterou na začátku možná někteří pesimisté podceňovali. 

Optimalizace a racionalizace je v této práci chápána jako soubor postupného 

mapování, zlepšování, zjednodušování, předcházení a odstraňování možných 

duplicit a ztrát, využívání rezerv, hledání optimálních řešení, zvyšování 

produktivity práce, a v neposlední řadě zavádění nových postupů a technologií. 

Ve své práci jsem se zaměřil na analýzu procesu optimalizace logistických 

nákladů ve společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o. (dále jen UNI RPA), zejména 

v oblasti logistiky polyolefinů (dále jen plastů). Pokusil jsem se zdokumentovat 

základní části logistického řetězce, týkající se zásob, balení, skladování 

a manipulace, vymezené na jedné straně rozhraním s výrobou zboží (vyrobený 

materiál před přepravou do skladu) a na straně druhé rozhraním na prodej 

(vyexpedovaný, případně dodaný materiál k zákazníkovi). 

K analýze jsem si vybral časový úsek let 2002-2009 zejména z důvodu realizace 

velkých investičních celků (intenzifikace výrobních kapacit plastů) a následně 

i probíhajících restrukturalizací ve společnosti ve sledovaném období. 

Ke sběru potřebných dat byly využity moduly SAPu, SAP Stocku, ISDL a řídicí 

systémy skladu plastů. 

První část práce stručně charakterizuje historii logistiky, jednotlivé články 

logistického řetězce a náklady spojené s logistickou činností. Popis jednotlivých 

článků logistického řetězce je důležitý pro pochopení smyslu kroků, které byly 

podniknuty v souvislosti s reorganizací procesů ve firmě. V druhé části práce je 

stručně popsáno rozhraní logistiky a výroby v UNI RPA a rozdělení činností 
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spadajících pod úsek distribuce a logistiky. V neposlední řadě jsou zde 

identifikována úzká místa logistického procesu týkající se plastů. 

Třetí část práce pojednává o konkrétních krocích, které byly podniknuty 

v souvislosti s restrukturalizací firmy a intenzifikací výrob plastů v letech 2002 

a 2006 a které vedly ke snížení nákladů s těmito procesy souvisejícími. 

Pro optimální řešení současného stavu a případné plánované navýšení produkce 

plastů v letech 2012-2014 ve společnosti UNI RPA doporučuji v závěru práce 

některé konkrétní návrhy, kterými je dle mého názoru potřeba se začít zabývat. 

Představení spole čnosti UNIPETROL RPA 

Společnost UNI RPA je součástí skupiny UNIPETROL, která je součástí 

nadnárodní rafinérské supiny PKN ORLEN. 

Vznikla v roce 2007 fůzí společností CHEMOPETROL, UNIPETROL RAFINÉRIE 

a UNIPETROL RPA a jde o výrobce a obchodníka s rafinérskými, 

petrochemickými a organickými produkty. Mezi hlavní výhody fůze patří především 

zjednodušení toků meziproduktů v rámci jedné skupiny a lepší využití existujících 

synergií. Fůzí vznikl jeden kompaktní celek, ve kterém se zjednodušila 

organizační, personální, administrativní a logistická struktura aktivit. 

Společnost je rozdělena na jednu výrobní a tři obchodní jednotky (tzv. Business 

Units), a to podle typů produktů. 

Prodejní jednotka BU III podniká v segmentu plastických hmot. 

Je nejvýznamnějším dodavatelem plastů na trhu ČR s ohledem na 5 % 

evropských kapacit v HDPE, respektive 2 % PP. [11] 

Charakteristika polyolefin ů 

Plasty se získávají polymerací ethylenu nebo propylenu nebo kopolymerací těchto 

látek. Polyetylen (HDPE) a polypropylen (PP) se vyrábí fluidní polymerací ethylenu 

a nebo propylenu v přítomnosti katalyzátoru. Jednotlivé typy HDPE nebo PP se 

kvalitativně liší základními parametry (molekulovou hmotností, distribucí 

molekulových hmotností, hustotou, strukturou, způsobem zpracování, apod.). 
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Jsou dodávány ve formě granulí a nebo stabilizovaného prášku (pouze HDPE). 

Stabilizovány jsou přídavky aditiv a ostatních přísad poskytujících ochranu při 

zpracování, prodlužujících životnost a upravujících jejich užitné vlastnosti. 

Vyráběny jsou přírodní a černé typy (pouze HDPE). Jedná se o termoplasty, které 

jsou při normální teplotě tuhé, bez chuti a zápachu, vyznačují se vysokým 

stupněm krystalinity, vysokou tepelnou stálostí, chemickou odolností vůči většině 

chemikálií a jsou hydrofobní, s antiadhezním chováním. Lze je bez problémů 

recyklovat. [11] 

Použití plast ů 

Tyto plasty jsou používány pro výrobu vstřikovaných výrobků (například přepravky, 

víčka na lahve, potřeby pro domácnost, hračky, kartuše na lepidla a tmely, 

popelnice, technické díly). Další aplikací je výroba vyfukovaných výrobků 

(kontejnery, kanystry, nádrže, kbelíky, lahve, sudy pro nejrůznější media, včetně 

detergentů), dále výroba fólií (fólie pro balení potravin, odnosné tašky, obaly 

průmyslového zboží i jako náhrada papíru), vláken (textilní pásky pro tkané pytle 

a podkladoviny koberců, provazy, lana), střiž a netkané textilie (dětské plenky, 

hygienické potřeby, jednorázové oděvy, využití také ve stavebnictví 

a zemědělství), výroba trubek (zejména tlakové rozvody vody, vícevrstvé trubky 

pro vytápění, chráničky kabelů) a v neposlední řadě výroba desek (skládkové fólie, 

desky pro svařování nádob, svařované tanky, nádrže, bazény, izolační desky) 

apod. [11] 
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2 Obecná charakteristika logistických náklad ů 

V této kapitole jsem se zaměřil na stručné seznámení s charakteristikou logistiky 

jako takové. Je zde popsána historie, vývoj a základní členění logistických činností 

a nákladů s nimi spojených. 

2.1 Pojem logistika 

Pojem logistika je starého a ne zcela jasného původu. 

Logistika je souborem činností, počínaje organizováním, plánováním, řízením 

a konče kontrolou těchto činností souvisejících s materiálovými toky. 

Náhled na logistiku se postupně měnil, ve středověku byla logistika chápána jako 

počítání s čísly. Později se tento pojem používal pro matematickou logistiku. 

Základy současného pojetí jsou vesměs spojovány s vojenskou logistikou. 

Snahou logistiky je standardizovat a následně optimalizovat logistické náklady 

v jednotlivých firmách s cílem zajistit kvalitu poskytovaných služeb k plnému 

uspokojení zákazníků. 

2.2 Historie logistiky 

Logistika jako druh určité činnosti je doslova tisíc let stará, neboť její vznik 

můžeme spojovat s nejranějšími formami organizovaného obchodu. [3] 

„Logistika je nesporně odvozena z řeckého základu “logos“, překládá se jako 

slovo, řeč, rozum, ale také počítání“. (Jinda, 1992, Obchodní logistika, str. 6) 

Soustavnější pozornost se logistice začala věnovat po druhé světové válce, neboť 

významný podíl na vítězství se připisoval efektivnímu řešení logistických operací. 

[3] 

2.3 Vývoj logistiky 

Významným faktorem, který soustředil pozornost k logistice, byla deregulace 

dopravy . Datuje se na přelom 70. a 80. let, kdy došlo k uvolnění a deregulaci 

dopravy, která měla za následek mnohem více možností týkajících se způsobu 

dopravy a zvýšení konkurence mezi jednotlivými druhy dopravy. Důsledkem toho 
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byla pružnost a kreativita dopravců, kteří aby byli konkurenceschopnější, museli 

se orientovat především na zákazníky. Ti se nyní mohou cíleně zaměřit 

na vyjednání pro ně nejvýhodnějších podmínek. [3] 

Globální logistika  - globalizace ovlivnila logistiku ve dvou základních směrech: 

a) Růst konkurence ve světovém měřítku – konkurence zahraničních firem 

přiměla domácí podniky hledat nové možnosti, jak odlišit své výrobky a služby. 

Logickým předpokladem je, že domácí podniky jsou schopny v rámci „svého“ 

trhu poskytovat spolehlivější a pružnější služby ve srovnáním se zahraničím. 

b) Rozvoj obchodování se zahraničím – prodloužení logistického řetězce má za 

následek potřebu zkvalitnění logistických systémů podniků. [3] 

Řízení náklad ů – snižování nákladů je považováno za nejvýznamnější faktor, 

který je dokonce řazen před kvalitu a zákaznický servis. Jedná se o nejdůležitější 

způsob, jak zlepšit ziskovost podniků. [3] 

Informa ční technologie  – s rozvojem logistiky nastal i rozmach informační 

technologie. Podnikům se do rukou dostaly nástroje, schopné monitorovat veškeré 

aktivity náročné na transakce od objednávek přes pohyby materiálu až 

po skladování zboží. Ty zajistily informace zvyšující schopnost řízení 

materiálových toků a optimalizaci výše a pohybu zásob. Nástup informačních 

systémů a systémový přístup k využití logistiky jako strategického nástroje 

v konkurenčním boji přispěl opět ke zvýšenému zájmu o logistiku. [3] 

Pozitivní vliv na zisk  – přímé dopady logistiky na zisky podniku jsou mnohem 

větší, než se předpokládá. Snadnější je hledat rezervy ve vlastních nákladech, než 

obtížně dosahovat zvýšení obratu firmy. To se projevuje zejména ve vyspělých 

trzích, kde je snaha při konkurenčním boji snižovat ceny na minimum. [3] 

2.4 Náklady 

Pozornost nákladům je vždy věnována z toho důvodu, že firmy se rozhodují, kolik 

statku vyrábět a prodávat v závislosti na ceně a nákladech tohoto statku. 

Náklady rozdělujeme na celkové (TC), fixní (FC) a variabilní (VC). Celkové 

náklady jsou rovny fixním a variabilním nákladům: TC = FC+VC. [5] 
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2.4.1 Fixní náklady 

Fixní náklady se někdy také nazývají režijní a nebo „zapuštěné náklady“ a tvoří je 

zejména takové položky, jako smluvní platby za výstavbu budov, pronájem 

zařízení, úroky z půjček, platy stálým zaměstnancům. Tyto náklady se musí platit, 

i když firma nic nevyrábí. Tato platba není vázána na výstup, je stabilní. [5] 

2.4.2 Variabilní náklady 

Jsou to takové náklady, které se mění s úrovní výstupu (změnou objemu výroby). 

Jedná se zejména o náklady spojené s použitými materiály k výrobě, elektřinou 

pro provoz zařízení, palivem atd. Definice označuje začátek těchto nákladů 

na nule, pokud je množství nulové, náklady rostou s nárůstem výstupů. [5] 

2.5 Logistické činnosti a s nimi spojené logistické náklady 

Faktorem, který významně přispěl ke zvýšení významu logistiky, je neustále se 

zvyšující důraz na řízení logistických nákladů, jelikož tlaky na snižování těchto 

nákladů sílí. 

Logistické náklady se udávají jako náklady spojené na logistický řetězec nebo dílčí 

náklady na objednání, manipulaci s materiálem, skladování, balení, přepravu atd. 

Udávají se jednak v absolutní výši nebo vztažené na jednici logistických výkonů, 

na výrobek, na zakázku apod. Proti těmto nákladům, které narůstají se 

zvyšováním úrovně poskytovaných logistických služeb podniku, stojí klesající 

vícenáklady a ztráty z opožděných a nerealizovaných dodávek. [4] 

Důvodem potřeby sledování logistických nákladů je: 

• růst podílu logistických nákladů 

• sledování efektivnosti logistických procesů 

Na obrázku 1 jsou uvedeny logistické činnosti, nezbytné pro hladký tok produktu 

z místa vzniku do jejich spotřeby. Členění je uvedeno podle šesti hlavních položek 

ovlivňujících významně logistické náklady. 
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Obrázek 1 - Nákladové vazby mezi základními složkami marketingu a logistiky 

Zdroj: [3] 

2.5.1 Místo a úrove ň zákaznického servisu 

Hlavním nákladem, který se může objevit v souvislosti s nespokojeným 

zákazníkem (špatnou úrovní servisu), jsou náklady související se ztrátou prodejní 

příležitosti. 

Do této skupiny logistických činností patří: 

Zákaznický servis  – má za úkol podporu a spokojenost zákazníků. Vychází se 

z filozofie orientace na zákazníka, která spojuje a řídí všechny složky propojení 

na zákazníka v rámci stanoveného poměru nákladů a poskytovaných služeb. 

Servis je výstupem logistického systému. [3] 

Podpora servisu  – úlohou logistiky není jen zajištění materiálu, zásob ve výrobě 

a hotových výrobků, ale významným aspektem je také zodpovědnost za zajištění 

a poskytování poprodejního servisu. Ta zahrnuje zejména dodávky náhradních 

dílů dealerům, uskladnění odpovídajícího množství náhradních dílů, sběr vadných 

nebo špatně fungujících produktů od zákazníků nebo rychlou reakci na požadavky 

na opravy. Výpadky, omezení, či zastavení výroby mohou vyvolat velké ztráty. [3] 

Manipulace s vráceným zbožím  – tato manipulace je nákladná a složitá. 

Dochází k ní z různých důvodů: materiál nevyhovuje kvalitativně nebo zákazník 

změní názor. Navrácení zboží je složitý proces, při kterém se jedná o manipulaci 

Místo/úroveň 
zákaznického servisu 

Náklady na 
udržování zásob 

Přepravní náklady 

Množstevní náklady Skladovací náklady 

Náklady na vyřizování 
objednávek 

a informatiku 
(informační systémy) 
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s malým objemem zboží, zatímco standardem je manipulace s velkými objemy 

materiálu směrem k zákazníkům. Náklady na přesun zboží od spotřebitele 

k výrobci mohou dosáhnout devítinásobku běžných nákladů spojených 

s dodávkou k zákazníkovi. [3] 

2.5.2 Náklady na udržování zásob 

Náklady související s výší zásob představují jedny z nejvyšších nákladů logistiky. 

Z tohoto pohledu je nutnost sledování těchto nákladů klíčovým ukazatelem. 

Existují čtyři hlavní skupiny nákladů na udržování zásob: 

a) Kapitálové náklady - (náklady oběžných prostředků vázaných v zásobách), 

které by mohla firma využít jiným způsobem. Firma by měla při posuzování 

skutečných nákladů kapitálu vycházet z tzv. nákladů obětované příležitosti.  

b) Náklady spojené se službami - souvisí s pojištěním a zdaněním zásob. 

c) Náklady na skladování - týkají se nákladů na skladovací plochu, ta se mění 

v závislosti na stavu zásob. 

d) Náklady na rizika - jedná se o ztráty, které plynou z drobných krádeží, přesunu 

materiálu v rámci skladů a v neposlední řadě se zastaráváním zboží. [3] 

Mezi logistické činnosti, při nichž vznikají náklady na udržování zásob, je možno 

zařadit: řízení stavu zásob, balení zboží a zpětnou logistiku. 

Řízení stavu zásob  – snahou a cílem zároveň je udržovat takovou úroveň zásob, 

při které je dosaženo vysoké úrovně zákaznického servisu a jsou dosaženy 

přijatelné náklady na udržování zásob, které zahrnují vázaný kapitál, variabilní 

náklady a náklady na zastarávání zboží. [3] 

Balení  – jedná se o způsob ochrany zboží prostřednictvím obalu, a to před ztrátou 

a poškozením, které může být způsobeno během manipulace s materiálem, 

přepravy, skladování či prodeje. Obal spoluvytváří manipulační jednotku, nese 

informace důležité pro identifikaci jeho obsahu a informace důležité pro 

spotřebitele. Svým provedením může napomáhat prodeji a propagovat firmu. 

Hovoříme o ochranné, manipulační, informační a prodejní funkci obalů. Vhodně 

navržené balení může být důležitým faktorem, který usnadňuje přesuny zboží 

a jeho uskladnění. [3], [4] 
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Zpětná logistika  – jedná se o sběr a případnou likvidaci odpadů, které vznikají 

v procesu výroby, distribuce a balení zboží. K této činnosti patří separace 

materiálů, následný odvoz k likvidaci, v případě dalšího uplatnění k recyklaci. 

V současné době roste zájem zejména o posledně jmenovanou činnost, která se 

rozvíjí s možnostmi nově zaváděných technologií. [3] 

2.5.3 Přepravní náklady 

Doprava často představuje významnou nákladovou položku. Doprava a p řeprava  

– jedná se o klíčovou činnost, při níž je zajišťován přesun materiálu z místa výroby 

do místa spotřeby a případně do místa likvidace. Přeprava je prováděna těmito 

možnými způsoby: silniční, železniční, letecká, lodní. Volba způsobu dopravy je 

volena v závislosti na vzniklých nákladech, za předpokladu dodržení platných 

norem. [3] 

2.5.4 Množstevní náklady 

Manipulace s materiálem  – zahrnuje vesměs veškeré pohyby či přesuny surovin, 

zásob ve výrobě a hotových výrobků v rámci výrobního závodu nebo skladu 

podniku. Tato manipulace nedodává manipulované položce žádnou přidanou 

hodnotu a je primární snahou řízení toku materiálu minimalizovat tyto manipulace.  

Jedná se o minimalizaci přepravních vzdáleností, stavu zásob, ztrát vznikajících 

plýtváním, nevhodnou manipulací, krádežemi či poškozením. [3] 

Pořizování/nákup  - pořizování služeb a zboží z vnějších zdrojů lze definovat jako 

nákup materiálů a služeb od externích organizací. Tato činnost zahrnuje výběr 

dodavatelů, jednání o ceně, dodacích podmínkách a množství a následné 

vyhodnocení kvality dodavatelů. [3] 

2.5.5 Skladovací náklady 

Tyto nálady souvisí zejména s procesem skladování a uskladnění zboží. Obsahují 

veškeré náklady související se změnou umístění a nebo změnou počtu skladů. 

Skladování  – jeho význam podílu na tvorbě užitné hodnoty je nesporný. 

Umožňuje vyrobené zboží uchovat pro pozdější potřebu. Ideální je skladovat zboží 
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poblíž místa budoucí spotřeby. Skladování ovlivňuje také uspořádání skladu, 

vlastnictví skladu, automatizace a zaškolení personálu. [3] 

Výběr místa výrobního závodu skladu  – určení správné lokality pro výrobní 

kapacity a sklady podniku jsou zásadní strategická rozhodnutí, která ovlivňují 

nejen náklady na dopravu surovin směrem dovnitř a náklady na přepravu hotových 

výrobků směrem ven, ale také úroveň zákaznického servisu a rychlost odezvy 

na požadavky zákazníků. [3] 

2.5.6 Náklady na vy řizování objednávek a informatiku 

Tato část zahrnuje náklady spojené s činnostmi, jako je vyřizování objednávek, 

logistická komunikace a prognózování. 

Vyřizování objednávek  – jedná se o systém, který slouží k přijímání a kontrole 

stavu objednávek od zákazníků, následné komunikaci s nimi a k samotnému 

vyřízení objednávek. Součástí systému je kontrola stavu zásob, kreditního limitu 

zákazníka, fakturace a stav pohledávek. Nastavený systém bývá vysoce 

automatizovaný, vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o styčný bod v komunikaci 

se zákazníkem. [3] 

Logistická komunikace  – současnými trendy v logistické komunikaci jsou 

rychlost, komplexnost a automatizace. Logistika se při své činnosti dotýká široké 

řady činností a organizací. Vysoká úroveň komunikace je klíčem k efektivnímu 

fungování jakéhokoliv systému a může být základem konkurenční výhody podniku. 

[3] 

Prognózování/plánování poptávky  – existuje mnoho prognóz a plánování 

poptávky. Marketing předpovídá poptávku na základě odhadu účinku prodeje, cen 

a nebo vychází z informací o konkurenci. Výroba předpovídá požadavky z prognóz 

marketingu a ze stavu zásob na skladě. Prognózování je složitý problém, protože 

je ovlivněno mnoha proměnnými. [3] 
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3 Úvodní analýza logistiky plast ů 

Snahou managementu firem je optimalizovat celkové logistické náklady. Máme-li 

však minimalizovat tyto náklady, musíme především pochopit vzájemné nákladové 

vazby v rámci logistického řetězce a vazby, jakými na sebe jednotlivé faktory 

působí. 

3.1 Logistika v UNIPETROLU RPA 

Úsek logistiky a distribuce je začleněn do útvaru SCM (Supply Chain 

Management) - Řízení dodavatelského řetězce a jeho náplní je zabezpečení 

logistických služeb pro obchodní jednotky BU II a BU III. Součástí CSM je také 

útvar logistického plánování. 

Rozhraní mezi logistikou UNI RPA a obchodními jednotkami tvoří tok materiálu 

z výrobních sil do skladů hotových výrobků pro plasty, močovinu a chezacarb 

(jedná-li se o pevnou formu produktu - granulát, prášek) a zároveň i možnou 

přímou expedici kapalných a nebo plynných produktů z výroby přímo 

k zákazníkovi (schéma rozhraní výroba-logistika je znázorněno na obrázku 2). 

V této práci jsem se zaměřil na část logistického řetězce zabezpečující služby pro 

obchodní jednotku BU III, týkající se zásob, balení, skladování a manipulace, 

vymezené na jedné straně rozhraním s výrobou plastů (vyrobený materiál před 

přepravou do skladu) a na straně druhé rozhraním na prodej (vyexpedovaný, 

případně dodaný materiál k zákazníkovi) - na obrázku 2 je toto rozhraní 

vyznačeno modrou přerušovanou čarou.  
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Sila a sklad palet PCH (C115)

Silové kapacity: 6 400 t 
Kapacita palet: 8 000 t
Zařízení: 6x pytlovací automat, 5x 
paletizační zařízení, 3x balící automat, 
1x automobilová váha, 
1x poloautomatické depytlovací 
zařízení

Sklad palet SS (C130) - interní

Kapacita palet: 9 000 t
Kapacita big-bag: 500 t
Zařízení: 1x poloautomatické 
depytlovací zařízení

Manipulace a obsluha- externí

Sila a sklad palet PCH PCH (C125)

Silové kapacity: 8 800 t 
Kapacita palet:      700 t 
Zařízení: pytlovací automat, Plnící 
automat AS - gravitační plnění, balící 
automat, paletizační zařízení

Výroba Polyolefin ů

HDPE:  325 kt/rok
PP:       250 kt/rok

Externí sklad palet I
(Sedlec - C131)

Kapacita palet : 16 000 t

Externí sklad palet II
(Čepirohy - C135)

Kapacita palet : 18 000 t

HDPE

PP

Zásobník Etylenu

Kapacita: 19 kt

Zásobník Propylenu

Kapacita: 8 kt

Zásobníky pro 
kapaliny a stla čené 
plyny

C4, C9, C10 Frakce
Benzen
Pyrolízní olej
Naftalen

Výrobna Chezacarbu

Kapacita: 15 t/hod

Sklad palet Chezacarbu

Kapacita palet:  350 t 
Kapacita sila:    200 t 
Kapacita big-bag: 15 t
Zařízení: 2x plnění pytlů, 1x paletizační 
zařízení, 1x balící automat

Výrobna Mo čoviny

Kapacita: 25 t/hod
Sklad palet Mo čoviny

Kapacita palet:  300 palet 
Kapacita sila:    10 kt 
Kapacita big-bag: 0 t
Zařízení: 1x plnění pytlů, 1x plnění big-bag
1x paletizační zařízení, 1x balící automat 
(sekce MTZ)

Zásobníky pro 
kapaliny a stla čené 
plyny

Amoniak
OXO

Rozhraní

Výroba Logistika

Nákladní vůz

Vlak

Nákladní vůz

Nákladní vůz

Vlak

Potrubí

Potrubí

Potrubí

Externě

Nákladní vůz

Přeprava

Přeprava

Interně

Bioplyn

Vlak
Nákladní vůz

Nákladní vůz 18 kt

Vlak 27 kt

Vlak

Vlak

Nákladní vůz

Přeprava

Přeprava

Nákladní vůz

Nákladní vůz

1,9 kt

71 kt

99 ktVlak

BU III

BU II

Nákladní vůz 474 kt

26 ktVlak

 
Obrázek 2 - Schéma rozhraní výroba – logistika 

Zdroj: [vlastní schéma] 



Jiří Sedláček: Proces optimalizace logistických nákladů ve společnosti UNIPETROL RPA 

2010 13 

3.2 Úzká místa logistiky plast ů 

Hlavní úzká místa a problémy z pohledu logistických nákladů a zabezpečení 

zákaznického servisu jsou:  

− skladové kapacity, které neodpovídají dosahované úrovni zásob, 

− skladové kapacity, které neodpovídají struktuře prodeje (z důvodu 

nedostatku kapacity pro volně ložené zboží je potřeba část materiálu 

nuceně zabalit s tím, že v momentě požadavku na expedici se zabalené 

zboží znovu z pytlů vysype, tzv. depytlace - viz Příloha 1), 

− depytlace představuje vyšší riziko kontaminace materiálu a náklady s ní 

spojené mají vzrůstající trend (mzdové náklady, ztráty na materiálu), 

− skladování a řešení expedice současně z pěti míst jsou náročná na řízení 

toku materiálu a omezení jednotlivých skladů (nemožnost depytlace, 

neexistuje železniční vlečka), 

− vysoký podíl osobních nákladů, 

− decentralizovaná manipulační technika s nepřehlednými náklady, 

− ztrátové časy a duplicity v procesech skladování a expedice plastů, 

− náklady na balení jsou vysoké a balení nevyhovuje i kvalitativně, 

− vysoké jednotkové náklady na silniční přepravu s neprůhledným členěním 

nákladů. 

Kroky podniknuté k odstranění úzkých míst a optimalizaci logistických nákladů 

jsou zaměřeny zejména na oblast logistiky plastů a jejich konkrétní řešení jsou 

uvedena v následujících kapitolách. 

• Optimalizace zásob. 

• Racionalizace procesů. 

• Skladování. 

• Balení. 

• Interní manipulace. 

• Transport management. 
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4 Optimalizace logistických náklad ů 

Na výkonnosti organizace závisí optimální fungování vnitřních procesů 

společnosti. Snahou firem je proto tyto procesy zmapovat, popsat a pokusit se je 

optimalizovat, a to z důvodů snížení nákladů, zvýšení produktivity, flexibility 

a přehledného toku informací. 

Pojem optimalizace logistických nákladů je široký a týká se všech oblastí, ve 

kterých firma podniká. Vesměs se jedná o optimalizaci spojenou s řízením 

hmotných toků. 

4.1 Optimalizace náklad ů spojených s držením zásob 

Pro chod podniku jsou zásoby nevyhnutelné a jiná jsou i kritéria pro různé druhy 

výroby. Snahou je minimalizovat výši zásob a tím snižovat náklady s držením 

zásob spojené. 

Významným prvkem z pohledu logistiky je rychlost obratu zásob, která je 

sledovaná jako počet obrátek zásob (vymezuje, kolikrát se průměrná zásoba 

uskutečněným prodejem obměnila za dané časové období) a doba obratu zásob 

ve dnech. 

4.1.1 Vývoj držení zásob 

Vývoj zásob plastů je do značné míry ovlivněn nepřetržitým kontinuálním tokem 

materiálu z výroben PP a HDPE, který je dán charakterem výroby těchto produktů. 

Struktura zásob je rozdělena podle druhu balení, a to na produkt uskladněný v sile 

(volně ložený materiál do AS) nebo na paletované jednotky, které prošly celým 

procesem balení a paletizace. 

Původní produkce výrobních jednotek ve výši 220 kt/rok se během sledovaného 

období zvýšila v důsledku intenzifikací výrobních jednotek na současnou kapacitu 

575 kt/rok, bohužel nebyla vždy zohledněna i potřeba velikosti skladovacích 

kapacit. Její úroveň nebyla dostatečně dimenzována na intenzifikovanou výrobu 

a neodpovídala potřebám, které byly dány výší zásob a strukturou expedice. 
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4.1.2 Úroveň zásob plast ů 

Následující graf na obrázku 3 a tabulka 1 charakterizují vývoj zásob plastů 

v absolutní výši a ve vazbě na vyrobené množství. Vzhledem k účelu analýzy jsou 

zásoby vyjádřené jak v průměrné, tak v maximální výši. 

Vývoj zásob plast ů
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Obrázek 3 - Vývoj zásob plastů 

Zdroj: [UNI RPA, SAP, 2009] 

 
Tabulka 1 - Vývoj obrátkovosti zásob 

Vývoj obrátkovosti zásob 
  Průměrná obrátka (den) Max. obrátka (den) 

2002 30 60 

2003 38 55 

2004 27 39 

2005 31 44 

2006 32 37 

2007 44 64 

2008 45 53 

2009 36 46 

                                                                              Zdroj: [UNI RPA, SAP, 2009] 
Komentá ř: 

• Maximální obrátky 2002-2003 odráží výkyvy při nájezdu intenzifikovaných 

výroben. 

• Období 2004-2006 je z pohledu zásob relativně stabilní s průměrnou 

obrátkou kolem 30 dní. 
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• V období 2007-2008 došlo k výraznému prodloužení obrátky a rovněž 

i k vysokým výkyvům směrem k maximu. 

• Maximální úroveň zásob v roce 2007 byla na úrovni 80 kt. 

• V roce 2008 byla průměrná zásoba 3x vyšší než v 2002. 

• V roce 2009 dochází k poklesu průměrné zásoby v důsledku zkrácení 

kampaní na výrobní jednotce HDPE2. 

4.1.3 Rozdělení způsobu expedice 

Vývoj zásob se do značné míry odvíjí od druhu požadované expedice. Kloubí se 

zde dva aspekty, požadavek prodejců a reálné možnosti splnění tohoto 

požadavku. Chci expedovat volně, ale nemohu. Následující graf na obrázku 4 

charakterizuje podíl expedice plastů podle formy expedovaného produktu (silo, 

depytlace, pytle). 

Podíl expedice plast ů silo, depytlace a pytle
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Obrázek 4 - Podíl expedice plastů silo, depytlace a pytle 

Zdroj: [UNI RPA, SAP, 2009] 
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4.1.4 Požadavky na expedici voln ě loženého materiálu (bulk) 

Níže uvedené grafy na obrázku 5 a obrázku 6 charakterizují vývoj expedice bulk 

v absolutní objemu, ve vazbě na celkovou expedici a zároveň vývoj expedice 

formou depytlace zabaleného materiálu. 
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Obrázek 5 - Vývoj expedice bulk 

Zdroj: [UNI RPA, SAP, 2009] 
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Obrázek 6 - Podíl způsobu expedice bulk 

Zdroj: [UNI RPA, SAP, 2009] 
Komentá ř: 

• V roce 2008 byl objem expedice bulk téměř 5x vyšší než v 2002. 

• Objem depytlace vykazuje za sledované období nárůst 400 %. 
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• V období 2004-2006 vzrůstá depytlace proporcionálně s expedicí bulk. 

• V období 2006–2008 dochází ke stagnaci depytlace (pozitivní vliv „nových 

sil PP“, negativní vliv prodloužení obrátky zásob). 

• Poměr expedice bulk materiálu se za sledované období více jak 

zdvojnásobil (tempo růstu 3 %/rok). 

• Z maxima v roce 2006, kdy bylo téměř 50 % bulk expedice řešeno formou 

depytlace, došlo v dalších letech k poklesu až na současných 32 %. 

4.1.5 Analýza p říčin 

Na výši zásob má vliv kampaňovitá výroba jednotlivých typů polyolefinů, zejména 

relativně dlouhé kampaně HDPE2. To je do značné míry dáno velikým portfoliem 

vyráběných typů materiálu. Výkyvy ve výši zásob ovlivňují také nepravidelnosti 

v prodeji a ve výrobě. Odlišná je též struktura zásob ve skladě, kdy požadavek 

prodejce na držení materiálu v sile nemůže být realizován z důvodu nedostatečné 

silové kapacity a musí být řešen alternativním způsobem zvyšujícím náklady 

(depytlace). 

4.1.6 Predikce pot řeb skladování (držení zásob) 

Pro cílové řešení potřebných skladovacích kapacit je potřeba znát dva základní 

vstupní parametry - celková potřeba skladování a poměr expedice bulk. Budoucí 

poměr expedice bulk je stanoven celkem jednoznačně na 50 % a toto číslo 

odpovídá jak historickému vývoji, tak předpovědím ze strany obchodní jednotky 

BU III. Tento poměr je rovněž podpořen výsledky provedeného benchmarkingu 

a míra nepřesnosti je pouze v časovém horizontu dosažení 3-5 let. Zcela odlišná 

je situaci v oblasti kvantifikace celkových potřeb skladování, kde je míra nejistoty 

velmi značná a celková potřeba skladování se může pohybovat od 60 kt (úroveň 

zásob 2004-2006), přes 80 kt (2007-2008) až do 90-120 kt (v závislosti na další 

plánované intenzifikaci). Určení celkové potřeby skladování je základní parametr, 

který výrazně ovlivňuje všechny následující. Pro komplexní zodpovědné 

rozhodnutí v oblasti cílového řešení skladů je nezbytně nutné zpřesnit parametr 

celková potřeba skladování. 
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4.2 Racionalizace proces ů 

Racionalizace je chápána jako volba správné cesty ke zjednodušení, účelnému 

uspořádání procesů a nalezení optimálního řešení k odstranění zdrojů ztrát, 

snižování vlastních nákladů, zvyšování produktivity a flexibility. 

Veškeré prvky racionalizace procesů logistiky plastů byly zaměřeny zejména na 

eliminaci ztrátových časů, zrovnoměrnění výkonů a v neposlední řadě i snížení 

osobních nákladů. 

Sklady plastů mají v současnosti 70 zaměstnanců a vedle činnosti skladování 

zajišťují také balení plastů a následnou expedici materiálu. Z původního počtu 131 

zaměstnanců v roce 2002 a zmanipulování 220 kt plastů ročně se postupnými 

kroky došlo k současnému stavu zaměstnanců a 575 kt materiálu ročně. 

Provoz skladu je zabezpečen ve dvou pracovních režimech, část příjmu materiálu 

z výroby a balení je zajištěna v nepřetržitém provozu, část nakládky je zajištěna 

v dvousměnném provozu (pondělí až pátek). 

4.2.1 Řízená expedice 

Do roku 2002 byla expedice plastů prováděna na původním skladě v nonstop 

režimu a jednotlivé případy se většinou řešily až po příjezdu kamionu, který nebyl 

koordinován. Tento systém se projevoval na jedné straně tvořením front, dlouhých 

čekacích dob na nakládku a na druhé straně velkými výkyvy ve využití nakládky  

a expedice. Tento systém nebylo možno vzhledem k intenzifikované výrobě udržet 

a pro zrychlení nakládky, zajištění průchodnosti expedice a zvýšení produktivity se 

v následujících letech realizovalo: 

• Sloučení činností expedice a celních služeb, kumulace funkcí a přemístění 

pracovišť na terminál ČeR. 

• Zavedení metodiky nakládky - ze zadu z rampy s časovým limitem. 

• Omezení expedice na pracovní dny od 6 do 22 hod. 

• Určení rozhraní s prodejem a zavedení dispozic (co, kdy, komu a kolik se 

má nakládat). 
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• Zavedení grafikonu nakládek (nakládací místa rozdělená po časech 

nakládky - Příloha 2). 

• Zavedení stejného systému i na externích skladech včetně on line 

propojení. 

4.2.2 Řízený pohyb dopravních prost ředků ve spole čnosti 

Účelem zavedení tohoto systému bylo zabezpečení efektivního způsobu nakládky 

a odbavení vozidel v areálu společnosti tak, aby byla zajištěna plynulá expedice 

produktů, eliminována chybovost a sníženy náklady na vlastní expedici a odbavení 

vozidel. 

Původně nastavený systém najíždění dopravních prostředků do společnosti 

vykazoval několik problematických míst: 

• Veškeré odbavení, jako zaevidování vozidla, průjezdy do areálu, vážení, 

plnění a další činnosti spojené s expedicí probíhaly na základě ručních 

vstupů do IT systémů. 

• Problematickým se ukázalo nevyhovující časové plnění produktu ze sil, při 

kterém se vozidla musela několikrát převažovat, než došlo k naložení 

požadovaného množství. 

Na základě zjištěných skutečností došlo k následujícím úpravám: 

• Zavedení identifikace vozidel na základě elektronických karet při vstupu do 

areálu. 

• Instalace čtecích zařízení pod skladová sila. 

• Automatické propojení vážních a plnících systémů. 

• Propojení těchto systémů s bilančním systémem SAP Stock. 

Realizací těchto úprav došlo k zautomatizování nakládek, čímž se zvýšila 

průchodnost a rychlost odbavení vozidel, snížila se chybovost při identifikaci 

a zadávání údajů, což v konečném důsledku vedlo k úspoře času a prostředků 

nutných k nakládce a odbavení vozidel a v neposlední řadě také k usnadnění 

práce. 
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Na obrázku 7 je v horní části zobrazena dodávka, kterou systém identifikoval na 

základě čísla z elektronické karty. Systém je schopen tuto dodávku porovnat 

v ISDL a zobrazit ji pro operátora, který ji následně přiřadí k vlastnímu plnění. 

Ve spodní části tohoto obrázku je znázorněn přehled vozidel evidovaných na 

plnicích místech podle stavu, ve kterém se právě nachází. 

 

Obrázek 7 - Řízení pohybu vozidla při nakládce 

Zdroj: [UNI RPA, ISDL, 2010] 
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4.2.3 Výsledky racionalizace 

Níže uvedené grafy na obrázcích 8, 9, 10 a 11 prezentují výsledky zavedených 

změn do systému řízení expedice a řízeného pohybu vozidel. Dokladují, že 

systémy jsou funkční a umožňují v současnosti zvládnout vícenásobné množství 

materiálu při snížení směnnosti na polovinu a se sníženým počtem zaměstnanců. 
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Zdroj: [UNI RPA, ISDL, 2009] 
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Obrázek 10 - Porovnání délky nakládky plastů 2002 a 2009 

Zdroj: [UNI RPA, ISDL, 2009] 
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Obrázek 11 - Produktivita logistiky plastů 

Zdroj: [UNI RPA, SAP, ISDL, 2009] 

4.3 Skladování 

Prvním krokem, kterým začíná proces skladování plastů, je přeprava materiálu 

z výrobních sil HDPE a PP pomocí pneumatických dopravních systémů do 

skladových sil. 
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Proces řízení veškerých pneumatických doprav plastů je zajištěn řídicím 

systémem B&R 2005 řady PCC firmy Bernecker & Rainer a vizualizačním 

systémem Control Web 2000 firmy Moravské přístroje Zlín. 

Ovládání ŘS je realizováno aplikací vyvíjenou v prostředí Control Web 2000, 

využívající prostředí Windows 2000. Obrázek 12 zobrazuje rozmístění 

rovnocenných operátorských stanic, které jsou propojeny pomocí sítě Ethernet. 

 

 

Obrázek 12 - Schéma řídícího systému plastů 

Zdroj: [PAS, 2006] 

4.3.1 Struktura skladovacích kapacit 

Kapacitu, umístění a formu zajištění současných skladovacích kapacit plastů 

charakterizuje následující tabulka 2: 

Tabulka 2 - Skladovací kapacity – plasty 

Skladovací kapacity - plasty 
  Kapacita (kt) Vlastnictví Provoz Vybavení 
Sila PE 6,4 UNI UNI   
Sila PP 8,8 UNI UNI   
Palety areál PCH 9,0 UNI UNI vlečka 
Palety Severní svah 7,0 UNI externí depytlace, vlečka 
Palety Sedlec 16,0 externí externí depytlace 
Palety Čepirohy 18,0 externí externí   

Zdroj: [UNI RPA, Technologický reglement, 2009] 

Velikost skladovacích kapacit, jejich rozmístění a úroveň nebyla dimenzována na 

intenzifikovanou výrobu a stále neodpovídá potřebám, které jsou dány výší zásob 

a strukturou expedice. 
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4.3.2 Realizované kroky, které se podnikly v souvis losti se skladováním 

Sila 

V rámci intenzifikace petrochemických výrob v roce 2002 byla dvojnásobně 

zvýšena kapacita sil. I přes toto zvýšení to byly právě silové kapacity, které se 

staly nejužším místem celého systému. V oblasti zvýšení silových kapacit se 

realizovalo: 

• 2001-2002 určení optimálního řešení na základě analýz, simulačního 

modelu a technických možností. 

• 2002 - zpracování studie proveditelnosti. 

• 2002-2004 realizace výběrového řízení. 

• 2003 - aktualizace studie proveditelnosti. 

• 2004 - prověření možnosti řešení outsourcingem. 

• 2004 - zahájení realizace výstavby nového skladu PP (44 ks sil, včetně 

zajištění balení a paletování). 

• 2006 - zahájení zkušebního provozu skladu. 

Palety 

V oblasti paletovaného zboží muselo rovněž dojít k navýšení původních 

skladovacích kapacit: 

• 2001 - ztráta volné plochy v okolí původního skladu (prostor pro výstavbu 

nových sil). 

• 2002 - vytvoření nové skladové plochy v prostoru Severního svahu a její 

zastřešení (využití plochy v areálu společnosti). 

• 2002 - vyhlášení výběrového řízení na zajištění skladování a zahájení 

externího skladování. 

• 2003 - prověření možného skladování v objektech společnosti - nereálné 

(nedostatečné velikosti skladových objektů - roztříštěnost). 

• 2003 - rozšíření externího skladování na dva sklady. 

• 2004 - snížení jednotkových cen za skladování (-15 %, v závislosti na 

úrovni zásob 5-10 mil. Kč/rok) a přerozdělení kapacit na tři externí sklady 

(viz graf: Příloha 3). 
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4.3.3 Posouzení stávajícího stavu a budoucích nárok ů na skladování 

Skladování jsem posuzoval z pohledu úrovně zásob, obrátky a požadavků balení 

při expedici. Základní data jsou shrnuta v následujících tabulkách 3 a 4. 

Analýzu jsem provedl také pro střednědobý výhled, kdy se předpokládá 

intenzifikace výroby plastů v několika variantách. Pro potřeby analýzy jsem použil 

variantu „Mírný rozvoj“, která předpokládá navýšení pro rok 2012 - 780 kt/rok. 

 

Tabulka 3 - Rozdělení skladových kapacit - rok 2009 

Rozdělení skladovacích kapacit - rok 2009 

  Kapacita (kt) Kapacity (%) 
Max. obrátka 
zásob (dny) 

Kapacita sila celkem 13 21  9,5 
Kapacita palety celkem 50 79  36,5 
Kapacita celkem 63 100  46,0 

Zdroj: [UNI RPA, Technologický reglement, 2009] 

• U kapacity sil je uvedena maximální reálná kapacita skladování bez 

nutného prostoru na příjem z výroby 

 

Tabulka 4 - Parametry pro skladování 

Parametry pro skladování  
  Plán 2009 Rok 2014 Rozdíl % 
Výroba (kt/rok) 528 800 51 
Maximální obrátka zásob (dny) 46 39 -15 
Maximální úroveň zásob (kt) 63 85 35 
Podíl expedice bulk (%) 38 50 12 
Množství expedice bulk (kt/rok) 200 400 100 
Množství expedice bulk formou 
depytlace (kt/rok) 80 120-150 50–87 

Zdroj: [UNI RPA, SAP, studie rozvoje výrob PO, 2009] 

• Zrychlení obrátky je založeno na optimistickém předpokladu dosažení 

obrátkovosti konkurence a rovněž z intenzifikace PP, který vykazuje 

rychlejší obrátku zásob. V případě, že budeme vycházet ze zásob roku 

2008 (70 kt), jedná se o průměr let 2007–2009, dojdeme k potřebné 

skladovací kapacitě větší než 110 kt (obrátka 52 dní)! 
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• Klíčovým faktorem výše uvedeného porovnání je zdvojnásobení množství 

expedice volně loženého zboží v následujících letech a z toho vyplývající 

nárůst depytlace. 

Úzká místa současného zajištění jsou následují: 

• Poměr skladovacích kapacit balené x volně ložené (bulk) (79 % : 21 %) 

neodpovídá struktuře prodeje (62 % : 38 %), toto se odráží ve velkém 

podílu expedice řešené formou depytlace. 

• Přestože kapacita depytlace byla v posledních letech navýšena o více než 

200 %, ve špičkách je nedostatečná a dochází k prostojům při nakládce, 

případně ke zpoždění expedovaných dodávek. 

• Řešení expedice depytlací představuje vyšší riziko kontaminace materiálu  

a náklady na toto řešení mají vzrůstající trend (mzdové náklady, ztráty 

materiálu při manipulaci, převozy do meziskladů). 

• Skladování a řešení expedice součastně z pěti míst je náročné na řízení 

toku materiálu a omezení jednotlivých skladů (depytlace, železniční vlečka) 

má vliv na vícenásobné převozy. 

• Více než polovina kapacit externích skladů poskytuje horší podmínky 

skladování než požadovaná standardní úroveň. Ve srovnání s konkurencí 

je tato skutečnost dosti nepříznivá, konkurence standardně drží materiál 

v silech, balí a expeduje ho až na základě požadavků prodeje. V UNI RPA 

je zboží zabaleno bezprostředně po výrobě, následují manipulace, převozy 

a relativně dlouhodobé skladování paletovaného zboží. Tento způsob 

skladování a manipulace se v konečném důsledku projeví negativně na 

vzhledu paletové jednotky u zákazníka. 

• Externí skladování plastů je smluvně zajištěno na jeden rok, což 

nepředstavuje stabilní a optimální řešení jak z pohledu dodavatele, ale  

i odběratele. 

• Celková skladovací kapacita je zajištěna na maximální obrátku zásob 

46 dní. V předešlé době bohužel docházelo k prodlužování obrátky zásob 

a stávající skladovací kapacita nepokrývá tyto potřeby skladování. 
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Při současných skladovacích kapacitách je zajištění plynulého toku materiálu 

velmi problematické a je spojeno s relativně vysokými provozními náklady. Vysoký 

podíl depytlace, dlouhodobé skladování paletovaného zboží a horší podmínky 

skladování neumožňují dosažení konkurenceschopné úrovně služeb v oblasti 

skladování a expedice. Pro předpokládanou intenzifikaci výroby „Mírný rozvoj“ 

jsou současné skladovací kapacity a zejména jejich struktura výrazným limitujícím 

faktorem. 

4.3.4 Alternativní možnosti řešení 

Podle poskytnutých informací UNI RPA již prověřoval alternativní možnosti 

různých forem skladování. Pro prověření těchto možností byl zvolen komplexní 

přístup, jehož řešení zahrnuje skladování volně loženého i baleného zboží. Na 

počátku roku 2009 byly stávající a předpokládané budoucí potřeby zapracovány 

do „Požadavků na informace“ (RFI). Zvlášť byly zpracovány RFI na bulk 

kontejnery a paletované zboží. Požadavky byly zaslány potenciálním dodavatelům 

a výsledky byly vyhodnoceny během 5/2009 a společně s interními kalkulacemi 

jsou uvedeny v následujících kapitolách. 

4.3.5 Řešení pro voln ě ložené zboží 

Intenzifikace silových kapacit  

Společně s útvarem investic bylo konzultováno řešení pro intenzifikaci silových 

kapacit HDPE. Záměrem je výstavba 50 ks sil po 200 t o celkové skladovací 

kapacitě 10 tis. tun v areálu PCH v bloku č. 77. Řešení předpokládá pneumatickou 

dopravu z výrobny HDPE s kapacitou 50 t/hod. a zpětnou přepravu do stávajících 

skladů o kapacitě 30 t/hod. Záměrně nebyla řešena intenzifikace sil PP, protože 

přestavuje zásah do stávajících skladů, intenzifikaci balení a řešení by nebylo 

porovnatelné s variantou „kontejnery“. 

Odhad investičních a provozních nákladů byl proveden na základě známých 

cenových úrovní s realizací „sil PP“, které byly dokončeny v roce 2007 a jsou 

uvedeny v následující tabulce 5: 
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Tabulka 5 - Jednotkové náklady - varianta sila 

Jednotkové náklady – varianta Sila 
 Sila (Kč/t) 
IN - odpisy 352 
Provozní náklady   22 
Celkem 374 

 Zdroj: [8] 

• Předpokládané IN ve výši 480 mil. Kč budou odepisovány 15 let. 

• Provozní náklady budou zejména náklady na údržbu. Zajištění provozu se 

předpokládá ze stávajícího velínu a stávající obsluhou bez dodatečných 

nákladů. 

Použití bulk kontejner ů 

Toto řešení není zatím ve skupině UNIPETROL využíváno, ale je používáno 

společností BOP v PKN ORLEN Group. Jedná se o využití 30stopých 

velkoobjemových kontejnerů, které jsou upraveny pro horní plnění sypkého 

materiálu a slouží ke skladování nebo následné přepravě plastů k zákazníkům 

(forma skladování v IBC kontejnerech je zobrazena v Příloha 4). 

Předpokladem RFI bylo zajištění 400 ks IBC po 25 tunách o celkové skladovací 

kapacitě10 tis. tun, dále přeprava z areálu PCH na kontejnerové překladiště, 

skladování, manipulace a přeskladnění materiálu z IBC do AS pro následnou 

expedici. Pro získání technického řešení a cenové úrovně bylo paralelně využito 

podkladů od PKN ORLEN (BOP), nabídek z RFI a odborných odhadů v případě 

vlastní realizace. Zpracované podklady jsou shrnuty v následující tabulce 6. 

 

Tabulka 6 - Jednotkové náklady - varianta IBC 

Jednotkové náklady - Varianta IBC 
  IBC RFI (Kč/t) IBC RPA (Kč/t) 
Lokalita Lovosice Areál společnosti 
Doprava 200 99,5 
Manipulace 83 započteno v Dopravě 
Vnitřní vložka 97 62,0 
Nájem + skladování 200 x 
Ostatní 6 53,6 
Investice (mil Kč) x 210 
Celkem 586 503 

 Zdroj: [7] 
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• IBC RFI vychází z nabídek a sloupec IBC RPA obsahuje předpokládané 

náklady v případě řešení ve vlastní režii. 

• Lokalita pro skladování je v případě IBC RFI Lovosice a pro IBC RPA areál 

PCH nebo v jeho blízké okolí. 

• Předpokládané IN ve výši 209,85 mil Kč jsou v kalkulaci uvedeny formou 

odpisů na 8 let (kontejnery, nakladače, přepravní tahače a návěsy) 

Porovnání řešení pro voln ě ložené zboží  

V tabulce 7 je uvedeno porovnání intenzifikace sil a využití IBC oproti zajištění 

expedice formou depytlace. 

Tabulka 7 - Porovnání variant (Depytlace - IBC - Sila) 

Porovnání variant 
  Depytlace IBC EXT IBC RPA Sila 
Náklady Kč/t 710 586 503 374 
Náklady tis. Kč/rok 64 610 53 326 45 773 34 034 
Rozdíl tis. Kč/rok   11 284 18 837 30 576 
Investiční náročnost (mil. Kč)     210 480 

 Zdroj: [7], [8] 

• Kalkulace je provedena u všech variant na průměrnou 40denní obrátku zásob. 

• Průtok materiálu je počítán ve výši 91 kt/rok pro skladovou kapacitu 10 tis. tun. 

• Náklady na depytlaci obsahují všechny stávající vícenáklady spojené 

s touto formou expedice. 

• Jednotkové náklady IBC RPA a Sila nezahrnují vliv financování. 

• Z pohledu zajištění provozu má řešení IBC nevýhodu oproti silům v podobě 

nároků na přesnost plánování prodeje. Pro použití IBC je nutné znát způsob 

expedice relativně dlouhou dobu dopředu, zatímco varianta sila umožňuje 

flexibilitu po celou dobu skladování. 

• Z dlouhodobého pohledu hodnocení je nutné vzít v úvahu také skutečnost, 

že po účetním odepsání sil budou jejich provozní náklady výrazně nižší než 

používání IBC (variabilní náklady budou mít rostoucí trend - mzdové 

náklady, pohonné hmoty, atd.). 

• Z výsledků porovnání oproti stávající depytlaci vyplývají nižší jednotkové 

náklady pro variantu jak sila, tak IBC. 



Jiří Sedláček: Proces optimalizace logistických nákladů ve společnosti UNIPETROL RPA 

2010 31 

• V porovnání zajištění provozu jsou sila oproti depytlaci naprosto 

bezproblémová a rovněž použití IBC dává předpoklad pro flexibilnější, 

rychlejší a spolehlivější řešení. 

4.3.6 Řešení pro balené zboží 

Na řešení skladování paletovaného zboží byl rovněž zpracován RFI a jeho 

základní rámec obsahoval: skladovací plochu 35 tis. m 2  (35 kt) s opcí rozšíření na 

45 kt, standardní podmínky skladování, zajištění převozů a potřebné manipulace. 

Výsledky vyhodnocení RFI a porovnání se stávajícími náklady externího zajištění 

jsou shrnuty v tabulce 8. 

Tabulka 8 - Porovnání nákladů na skladování palet 

Porovnání náklad ů na skladování palet 
  Současný skladovatel RFI min RFI max 
Skladování (Kč/m2) 71 100 150 
Skladování (tis. Kč/rok) 29 492 42 000 63 000 
Rozdíl skladování (Kč/rok)  0 12 508 33 508 
Doprava (Kč/t) 65 90 150 
Doprava (tis. Kč/rok) 14 336 19 800 33 000 
Rozdíl doprava (tis. Kč/rok)  0 5 464 18 664 
Rozdíl celkem (tis. Kč/rok)  0 17 972 52 172 

 Zdroj: [6] 

• Kalkulace byla provedena na kapacitu 35 kt, při průměrných zásobách  

27,5 kt a průtoku materiálu ve výši 220 kt/rok. 

• Do porovnání nebyly zahrnuty náklady na manipulace, které nebyly 

vzhledem k formě RFI poptávány v detailní podobě. 

• Lokality nabízené ke skladování jsou Chomutov, Teplice a Lovosice. 

• Z výsledků porovnání se stávajícím dodavatelem je patrný potencionální 

nárůst nákladů o více než 30 % a rovněž i negativní vliv zvýšení nákladů 

na přepravu (větší vzdálenost nabízených lokalit). 

• Nabídky nejsou zcela porovnatelné se stávajícím zajištěním, protože 

nabízené sklady jsou nové a poskytují standardní podmínky skladování, 

oproti tomu stávající zajištění poskytuje u cca poloviny kapacity horší 

podmínky než standardní. Na druhou stranu nabídky z RFI jsou na 

dlouhodobý kontrakt (10 let), stávající zajištění je na 1 rok, což má na rozdíl 

nákladů opačný vliv. 
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4.3.7 Cílový koncept pro skladování plast ů 

Optimální řešení vyplývá z výše uvedené analýzy a předpokladů. Celková 

potřebná kapacita je na úrovni minimálně 85 kt v rozdělení 45 kt balené 

a minimálně 40 kt volně ložené zboží. Variantní návrh rozdělení dle skladů je 

uveden v následující tabulce 9: 

Tabulka 9 - Struktura skladových kapacit (kt) 

Struktura skladovacích kapacit (kt) 
  Varianta 1. Varianta 2. 
  PP PE PP PE 
Stávající sila 7,5 5,5 7,5 5,5 
Nová sila 7 10 7 0  
IBC kontejnery 10 20 
Stávající palety 16 16 
"Externí" palety 29 29 
Celkem bulk 40 
Celkem bag 45 
Celková kapacita 85 

 Zdroj: [UNI RPA, studie rozvoje výrob PO, 2009] 

Doporu čení dalšího postupu 

• Na základě předložené analýzy z RFI doporučuji soustředit se prioritně 

na zvýšení skladové kapacity volně loženého materiálu (bulk) alternativně 

v silech a IBC kontejnerech, a to do výše 45-50 % z celkové požadované 

skladové kapacity. 

• Rozšířit sila PP o 7 kt a variantně sila PE o 10 kt. V případě polypropylenu 

se jedná o intenzifikaci stávajících skladů v bloku č. 78. Pro polyetylen 

představuje toto zvýšení nový sklad v bloku č. 77. 

• Zajistit řešení formou IBC s kapacitou 10 kt, resp. 20 kt. Bulk kontejnery 

budou využívány především pro výrobu z HDPE2 a nahradí efektivnějším 

způsobem stávající depytlaci. Dosažení cílové kapacity doporučuji 

realizovat postupnými kroky. 

• Zahájit jednání se stávajícím dodavatelem o zajištění standardních 

podmínek skladování. 

• Dle varianty „Mírný rozvoj jednotky BU III“ doporučuji prověřit možné lokality 

pro vybudování plochy na uskladnění kontejnerů a lokality pro vybudování 

skladů paletovaného materiálu v areálu nebo jeho blízkém okolí. 
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4.4 Balení 

Vlastní balení produktů zajišťují sklady plastů umístěné ve dvou blocích. První 

část pro skladování a balení HDPE je využívána od roku 1975, kdy byla ukončena 

výstavba petrochemického komplexu. 

S rozvojem nových technologií se z původního využití manuální práce ve spojitosti 

s papírovými pytli přešlo na poloautomatické pytlovací automaty a využití PE-pytlů. 

Při optimalizaci procesů v tomto bloku se muselo vycházet ze stávajícího 

situačního členění. To je, a i nadále bude, limitujícím faktorem využití celého 

skladového komplexu. Materiál z výroben HDPE je možné dopravními systémy 

přepravovat pouze do předem daných sil, ne ze všech sil je umožněno plnit AS. 

K přepravě materiálu nad pytlovací automaty musí být využíváno vnitřní přepravy 

a tzv. „mezizásobníků“. To samozřejmě klade větší nároky na plánování 

rozmístění materiálu v závislosti na požadavcích prodejců a na produktivitu práce. 

Na obrázku 13 je schematicky znázorněn tok materiálu z výroben HDPE. 

Granulovaný přírodní a černý HDPE je z homogenizačních sil PE1 a PE2 

přepravován do skladových sil pěti pneumatickými dopravními systémy. Výstup ze 

skladových sil, ze kterých je umožněna přímá nakládka materiálu do AS, je 

zobrazen šipkou. Vlastní pytlování a paletování probíhá ve st. 7302 a 7304. 

Na obrázku je zobrazeno poziční rozmístění pytlovacích a balicích automatů. 

Naplněné pytle jsou přepravovány dopravními pásy na automatické paletizátory, 

kde jsou složeny do paletové jednotky. Odsud jsou dopraveny válečkovou 

přepravní dráhou na automatické balicí stroje, kde jsou paletové jednotky 

zabaleny do tepelně smrštitelné fólie, která pytle uložené na paletách chrání při 

další manipulaci. Z balicích strojů jsou následně palety se zbožím přepraveny 

vysokozdvižnými vozíky na skladová pole st. 7301 k uskladnění, odkud jsou dle 

potřeby expedovány přímo k zákazníkům na kamionech a železničních vozech 

a nebo přeskladňovány do meziskladů.  

Součástí uvedeného obrázku jsou popisy kapacitních výkonů dopravních systémů, 

pytlovacích a balících automatů a kapacity skladových sil, centrálního skladu 

v bloku 73, včetně externích skladů.  
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Obrázek 13 - Schéma materiálových toků HDPE 

 Zdroj: [PENTO, 2009] 
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Na obrázku 14 je schematicky znázorněn tok materiálu z výrobní jednotky PP do 

druhého bloku určeného pro skladování tohoto materiálu a vybudovaného v roce 

2006 dle standardů pro skladování a balení plastů, který je oproti původnímu bloku 

koncipován pro maximální variabilitu, kterou zajišťují čtyři mobilní plnicí a jeden 

pytlovací automat (zobrazení technologie skladu PP – viz Příloha 5). 

Granulát z výrobní jednotky PP je přepravován střídavě dvěma dopravními 

systémy do skladových sil st. 7814. Prostor této stavby je řešen technickým 

podlažím. Jakékoliv ze 44 skladových sil je možné využít pro skladování, balení 

a nebo následnou přímou expedici do AS. Nevýhodou je pouze sériové zapojení 

pytlovacích a balicích automatů, které zhoršuje v případě poruch propustnost 

skladu a klade větší nároky na zabezpečení provozuschopnosti celé linky. 

Z tohoto důvodu se při výběru dodavatelů technologie kladl důraz na zjednodušení 

identifikace možných závad na zařízení (viz identifikace závady na pytlovacím 

automatu Příloha 6). 

K vlastnímu pytlování skladovaných produktů slouží jeden mobilní pytlovací 

automat, který se přesouvá pomocí vzduchových polštářů a je možné ho libovolně 

připojovat pod skladová sila. Vlastní transport naplněných pytlů je zajištěn pomocí 

pásových dopravníků, které naplněné pytle přepraví k paletovací lince. Zde jsou 

pytle poskládány do paletové jednotky a následně transportovány do balicího 

automatu k tepelnému smrštění obalové fólie, která slouží k následné ochraně 

zboží. Pomocí vysokozdvižných vozíků se pytlovaný materiál přímo z linky 

nakládá na dopravní prostředky, které materiál zaváží do meziskladů. Vyrovnávací 

sklad v této stavbě je využíván mimo provozní dobu nakládky produktů. 

Z meziskladů následně probíhá vlastní nakládka produktu, a to na kamionech, 

železničních vozech a nebo i formou depytlace produktu. 

Součástí uvedeného obrázku jsou opět popisy kapacitních výkonů dopravních 

systémů, pytlovacího a balicího automatu, mobilních plnicích zařízení a kapacity 

skladových sil, vyrovnávacího skladu ve st. 7824, včetně externího skladu. 
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Obrázek 14 - Schéma materiálových toků PP 

 Zdroj: [PENTO, 2009] 
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4.4.1 Realizované zm ěny v oblasti balení 

Zásadní změnou v oblasti balení, která byla realizována v roce 2002, byla změna 

paletizace z 1250 kg/paletu na 1375 kg/paletu. Větší paletová jednotka se začala 

používat v roce 2002 a přinesla nákladové úspory v oblasti skladování, dopravy 

a samotných palet. Detailní vyčíslení úspor je uvedeno v tabulce 10. 

Tabulka 10 - Paletizace 1375 kg (údaje v tis. Kč) 

Zdroj: [UNI RPA, SAP, 2009] 

V souvislosti s intenzifikací výrob plastů se začaly projevovat i negativní efekty 

na kvalitu balení: 

• Materiál z výroben má vyšší teplotu a v omezeném počtu sil nestačí 

zchladnout a balí se, a v některých případech i nakládá horký. 

• Některé nové typy s přídavkem kluzných aditiv velmi těžce držely tvar. 

• Používané pytlové a obalové fólie nedosahovaly požadované kvality. 

• Paletové jednotky byly zatížené zvýšenou manipulací. 

Z tohoto důvodu se pro zvýšení kvality balení realizovalo: 

• Ukončení vlastní výroby pytlové a obalové fólie. 

• Zavedení lepení pytlů pro zlepšení fixace paletové jednotky. 

4.4.2 Ukončení vlastní výroby pytlové a obalové fólie 

Zařízení využívané pro vlastní výrobu fólie bylo instalováno v roce 1989 a v době 

intenzifikace výrobních jednotek již nedosahovalo požadovaných kapacit. Výroba 

byla limitována nejen kapacitou, ale zároveň i požadavky na kvalitu balení, kde 

nejvíce problematické pro paletizaci byly typy s přídavky kluzných aditiv. 

Paletizace 1 375 kg v tis. K č 

Ukazatel 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Úspora na paletách (Kč) 4 641 5 694 7 244 7 697 6 675 6 812 7 322 6 940 

Úspora ve skladování (Kč) 906 2 111 2 801 3 239 3 196 3 095 3 453 3 184 

Úspora na manipulaci (Kč) 674 1 570 2 083 2 409 2 377 2 957 3 302 3 044 

Úspora celkem 6 221 9 375 12 129 13 345 12 249 12 866 14 077 13 168 
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Výrobní zařízení již bylo zastaralé a jeho další provozování bylo nevyhovující jak 

z pohledu kvality, tak i spolehlivosti a mělo následující negativní vlivy na balení 

plastů: 

• Nedostatečné sváry vzhledem k výkyvům profilu - ztráty materiálu. 

• Zeslabení a následné prasknutí pytle – reklamace. 

• Horší homogenizace taveniny - horší parametry vyráběné fólie. 

• Nespolehlivost zařízení - snížení výkonu. 

• Nedostupnost ND - snížení výkonu, riziko omezování výroby. 

• Nemožnost zeslabení tloušťky fólie a případné použití více složek (vyráběna 

fólie o síle 0,180 mm - konkurence balila do 0,140 mm silné fólie). 

K eliminaci výše uvedených vlivů byly provedeny následující kroky: 

Vlastní výroba 

Ve spolupráci s Polymer Institut Brno byly navrženy možné varianty úprav 

receptury vyráběných fólií. Od počátečních velmi špatných výsledků bylo postupně 

dosaženo úrovně původní výroby s potenciálem zlepšení. Zvýšení kvality, za 

současného požadavku na zeslabení tloušťky fólie, však nebylo možno dále 

rozvíjet vzhledem ke stavu zařízení. 

Zároveň byly prověřovány možnosti modernizace zařízení. Částečná rekonstrukce 

by však vedla pouze ke zvýšení spolehlivosti, možnosti míchání více složek 

a k částečnému zeslabení fólie, ale bez jednoznačných garancí. Odborný odhad 

IN této varianty se pohyboval okolo 20 mil. Kč. Kompletní náhrada stávajícího 

zařízení včetně garancí by si vyžádala IN ve výši 60 mil. Kč. Na základě vysoké 

investiční náročnosti a relativně dobrých možností v oblasti zajištění fólie nákupem 

byl vývoj této varianty zastaven. 

Externí dodávky 

Odbor nákupu prověřoval možnosti zajištění dodávek pytlové fólie pro balení 

plastů, kde požadavek na roční množství pytlové fólie byl ve výši cca 2 500 až 

2 800 tun. V době nedostatku kapacit již bylo chybějící množství pytlové fólie 

nakupováno od Dodavatele A ve výši cca 50 tun/měsíc. Tento dodavatel byl 

jediný, který byl schopen a ochoten vyvinout vlastní recepturu a zajistit 

požadované množství a vhodnou kvalitu pro zabalení problematických typů plastů. 
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V průběhu roku 2006 bylo vyhodnoceno výběrové řízení na dodavatele plastových 

obalů. Toto VŘ bylo realizováno v součinnosti: skupina Unipetrol, PKN 

a AT Kearney. Osloveno bylo více než 30 firem. Po ukončení testovací fáze bylo 

konstatováno, že vhodnými dodavateli pytlové fólie jsou firmy: Dodavatel A  

a Dodavatel B. [9] 

Dodavatel B dodal vzorky, ale byl schopen vyrábět požadovanou fólii pouze bez 

potisku a složení (neměl vhodné zařízení). Roční kapacita dodávek byla cca 800 t. 

Dodavatel A dodal vzorky s potiskem a složením a jeho roční kapacita pro 

UNI RPA dosahovala 2 000 t/rok.  

S Dodavatelem B bylo zahájeno jednání o možnosti odprodeje stávajícího 

potiskovacího a záložkového stroje ALINA. Tímto prodejem (v případě, že 

UNI RPA zruší vlastní výrobu pytlové fólie) by Dodavatel B dodával fólii včetně 

potisku a složení. Při jednáních byla stanovena soudním znalcem tržní cena 

1,6 mil. Kč a  účetní hodnota ND byla cca 800 tis. Kč. Při jednáních bylo dosaženo 

dohody o odkupu zařízení UNI RPA, včetně ND za cenu cca 2,4 mil. Kč. 

Oba potencionální dodavatelé byli ochotni garantovat dodávky za předpokladu 

uzavření dlouhodobých smluv v trvání 2-3 roky s výpovědní lhůtou min. 12 měsíců. [9] 

Ekonomika 

V následujících tabulkách 11, 12 a 13 jsou uvedeny vstupní parametry pro výpočet 

ceny fólie, jednotkové náklady a celkové náklady spojené s výrobou a dodatečným 

nákupem. 

Tabulka 11 - Vstupní parametry 

Popis Jednotka Hodnota 
Cena ICIS EUR/t 1 109 
Kurz Kč/EUR 28 
Zabalené množství tis. t/rok 403 

 Zdroj: [9] 

Tabulka 12 - Jednotkové náklady 

Popis Kč/pytel 
Vlastní výroba 5,85 
Dodavatel A 5,73 
Dodavatel B 5,27 

 Zdroj: [9] 
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Tabulka 13 - Celkové náklady 

Popis tis. K č/rok 
Současnost (výroba + dokup) 94 230 
Nákup (Dodavatel A + Dodavatel B) 89 061 

                                                                                                                                   Zdroj: [9]  

(Detailní informace ke kalkulaci uvádí Příloha 7; Příloha 8) 

Zachování výroby pytlové fólie ve stávajícím stavu bylo neperspektivní, jak 

z pohledu nároků na kvalitu, tak z pohledu ekonomiky. Modernizace vlastního 

výrobního zařízení byla investičně náročná, představovala určitou míru rizika, 

v porovnání s možnostmi nákupu neměla výrazně dobrou návratnost, výroba fólie 

nepatřila k hlavním předmětům podnikání UNI RPA a tento způsob zajištění byl 

v porovnání s konkurencí spíše výjimkou. Z těchto důvodů nebyl doporučen rozvoj 

této varianty. 

Zajištění veškerých potřeb nákupem byla varianta, která přinesla požadovanou 

kvalitu a zároveň byla v porovnáním se stávajícím řešením o 5 mil. Kč/rok levnější. 

Do celkové ekonomiky byl zahrnut také předpokládaný výnos za prodej výrobního 

zařízení. 

4.4.3 Zlepšení fixace paletové jednotky 

Fixací pytlů v paletové jednotce bylo nutné vyřešit problémy zejména 

s materiálem, který obsahuje kluzná aditiva. Před zavedením fixace docházelo po 

zabalení a uložení na skladové pole k tzv. rozjetí paletové jednotky. Tento efekt se 

zvětšoval s vícenásobnou manipulací paletové jednotky, kdy byl problém vůbec 

paletu na dopravní prostředek naložit a následně nebylo možné, zejména 

z důvodu bezpečnosti, tyto palety stohovat, čímž se výrazně snižovala kapacita 

skladů. 

K vyřešení problému vedly pouze dvě cesty: mechanické zdrsnění vlastního pytle 

a nebo postřik lepidlem. V první fázi bylo odzkoušeno levnější mechanické 

zdrsnění pytlové fólie, které se však ukázalo jako problematické při procesu 

paletizace (naplněný pytel neklouzal ani tam, kde to bylo potřeba). Z tohoto 

důvodu se od této varianty upustilo a byl využit postřik pytlů lepidlem. 
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V tomto případě pytlované zboží prochází v průběhu paletování procesem postřiku 

vrchní vrstvy pytlů lepidlem, který zajišťuje silný horizontálně zajišťující efekt tak, 

aby během následných manipulací již nebyl umožněn žádný horizontální pohyb 

baleného zboží. Pytle je následně možné od sebe oddělit pouze nadzvednutím 

pytle do vertikálního směru. 

Fixace se testovala na nejproblematičtějších typech materiálu. Po půlročním 

zkušebním provozu se provedlo vyhodnocení s velice pozitivními výsledky. 

Povzbuzující byla zejména reakce ze stran spokojených zákazníků. Na základě 

této úpravy a instalace na veškerá paletizační zařízení mohlo následně dojít 

k zeslabení tloušťky používané obalové fólie. Z níže uvedeného grafu na obrázku 

15 je patrné, že i přes počáteční investice do zařízení a zvýšené náklady spojené 

s lepením dochází k úsporám při nákupu tenčí obalové fólie. 
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Náklady spojené s fixací 
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Úspory nákladů za obalovou folii 6 890 745 5 199 394 5 383 733 5 918 979 5 695 840

Celkové úspory 3 897 185 3 872 745 4 010 048 4 408 724 4 242 520
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Obrázek 15 - Náklady spojené s fixací paletové jednotky 

Zdroj: [UNI RPA, SAP, 2009] 

4.5 Interní manipulace 

Důležitým prvkem, který ovlivnil manipulaci na plastech a zajistil efektivnější 

využití manipulační techniky, byla její centralizace a následná změna systému 

na využití full service. 
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4.5.1 Centralizace manipula ční techniky 

Začátkem roku 2003 byla provedena analýza využití manipulační techniky (dále 

jen MT) v UNI RPA a na základě výsledků proběhla v říjnu téhož roku centralizace 

veškeré MT do odboru logistiky a distribuce. Centralizací bylo 85 % MT 

provozováno ve vlastí režii a zbytek byl řešen centrálně systémem trvalých 

a operativních zápůjček. 

Počty a využití manipula ční techniky 

UNI RPA měl v roce 2003 k dispozici 69 kusů MT. V majetku UNI RPA bylo 

60 kusů MT (z toho 12 kusů NZV) a 9 kusů MT (VZV) již bylo provozováno na full 

service.  

Výsledky vnit řní racionalizace  

• Eliminace manipulací, které byly řešeny nákupem služby (600 tis. Kč/rok). 

• Snížení ceny u 9 vozíků, které byly provozovány na full service o 500 tis. 

Kč/rok. 

• Zajištění údržby ponecháno u stávajícího nasmlouvaného partnera 

s výhledem na řešení full service, vyjma větších oprav a dodávek. 

náhradních dílů, na které byly vyhlášeny poptávky s cílem snížit náklady 

na údržbu minimálně o 10 % (350 tis. Kč/rok). 

• Nastavení jednotného systému sledování nákladovosti a využití techniky. 

• Optimalizace parku ze stávajících 69 na 49 vozíků, které byly poptány 

na zajištění kompletního full service MT. 

Náklady 

Náklady na údržbu veškeré MT ve vlastnictví UNI RPA se pohybovaly kolem 

3,5 mil. Kč za rok. 

Náklady na full service 9 ks MT byly po snížení ceny ve výši 1,5 mil. Kč/rok. 

4.5.2 Zajišt ění manipula ční techniky formou full service 

Vzhledem ke stáří stávajícího parku MT, který z 80 % překračoval stáří 6 let 

a vysokým nákladům na údržbu pohybujících se kolem 3,5 mil / rok, se UNI RPA 

rozhodl řešit problematiku parku MT. V souvislosti s úspěšným přechodem na full 
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service v sesterských společnostech KAUČUK a PARAMO a dosavadními 

dobrými zkušenostmi s fungováním full service se UNI RPA rozhodl vyhlásit 

výběrové řízení na zajištění MT formou 100 % full service. 

Předmětem zadávacích podmínek byl pronájem 49 ks MT včetně zajištění 

komplexní údržby a odprodej stávajícího parku MT a náhradních dílů v majetku 

UNI RPA s předpokladem, že výběrové řízení se bude realizovat dvoukolově, 

přičemž součástí 2. kola bude analýza a návrh optimalizace parku ze strany 

dodavatele, s cílem snížit počet vozíků. Součástí zadávacích podmínek byla 

i garance minimální míry flexibility (snížení počtu najímaných vozíků minimálně 

o 5 ks/rok), která umožní UNI RPA reagovat na případné snížení potřeb 

manipulace a dává prostor pro další optimalizaci. [10] 

I. kolo výb ěrového řízení 

Zde byly posuzovány nabídky oslovených firem z pohledu zajištění potřeb 

a požadavků UNI RPA.  

Příklad různorodosti navrhovaných variant manipulační techniky je uveden 

v tabulce 14: 

Tabulka 14 - Navrhované varianty manipulační techniky 

 Uchazeč 1 Uchazeč 2 
Klady: Hydrostatický pohon 

Ovládání joystiky 
Ex. provedení bez detekce plynu 

Systém aktivní stability (SAS) 
Servisní sazba (395,- Kč/hod) 
Kilometrovné (nebude účtováno) 
Volba paliva (plyn+benzín) 

Zápory: Dvou pedálové provedení 
Servisní sazba (820,- Kč/hod) 
Kilometrovné (760,- Kč/1 cesta) 

Ex. provedení detekční plyn Pyroban 
Pákové ovládání 

Rozdíly: Hydrostatický pohon 
Repase stávající techniky – 5 ks 

Hydrodynamický pohon 
Repase stávající techniky – 9 ks 

Zdroj: [10] 

II. kolo výb ěrového řízení 

Druhé kolo výběrového řízení bylo rozděleno na dvě etapy. 

První etapa: 

• návrh studie optimálního vozového parku na základě dostupných informací 

poskytnutých zadavatelem a na základě vlastního šetření v provozech 

zadavatele, 

• diskuse nad předloženými návrhy. 
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Druhá etapa: 

• na základě diskuse uchazečů a komise výběrového řízení byl definován 

konečný počet MT a následně zapracován do smlouvy (počet MT 41 ks 

+ 2 zálohy bezplatně) 

V předložené tabulce 15 je zpracována nabídka vítězného uchazeče. 

Tabulka 15 - Posouzení nabídky vítězného uchazeče 

Nabídka vít ězného uchaze če tis. K č 
 měsíc 5 let 
Odkup stávající techniky  6 005 
Odkup náhradních dílů  125 
Výnosy – odkup celkem  6 130 
Nájem techniky 323 19 380 
Servis techniky 107 6 420 
Náklady – platby celkem 430 25 800 
   
Cash Flow  -19 670 
NPV (10%)  -13 988 
NPV (5,78%)  -16 071 
   
Zpětný odkup techniky  3 755 
   
Cash Flow  -23 425 
NPV (10%)  -16 319 
NPV (5,78%)  -18 907 

Zdroj: [10] 

Porovnání náklad ů 

Zajišťování potřeb manipulací formou full service je v současné době standardním 

řešením. Oproti klasickému nákupu a zajišťování oprav ve vlastní režii má 

následující dvě výhody, které minimalizují náklady a zvyšují spolehlivost: 

• Pevná cena, která v sobě zahrnuje údržbu a přenáší tak zodpovědnost 

na dodavatele, přičemž UNI RPA se vyhne neprůhledným a těžko 

kontrolovatelným nákladům na opravy. 

• Garance provozuschopnosti, která umožňuje mít menší a spolehlivější 

vozový park. 

Vliv na náklady je patrný i z jednoduchého porovnání původních nákladů 

na údržbu plus full service (cca 5 mil. Kč/rok), oproti nákladům na kompletní full 

service po odečtení odkupu (cca 5 mil. Kč/rok), a to zde není zohledněna obměna 
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parku a pojištění. V případě simulace varianty pořizování a údržby vozíků ve 

vlastní režii a její porovnání s náklady na variantu full service je rozdíl 2,5 mil. 

Kč/rok ve prospěch full service. 

4.6 Optimalizace náklad ů na dopravu 

Pro dopravu výrobků je možné využít širokou škálu dopravních prostředků. Je 

možné využívat vlastní dopravní prostředky a nebo využít služeb specializovaných 

firem. UNI RPA v současné době využívá železnici a automobilovou dopravu. 

Pro výběr vhodného typů dopravy je potřeba brát v úvahu: délku přepravní trasy, 

druh přepravovaného zboží a jeho množství, rychlost dodání a v neposlední řadě 

přepravní náklady. 

4.6.1 Vývoj spedice UNIPETROLU RPA 

Dopravní prostředky pro expedici produktů společnosti, celní odbavování 

exportních a importních zásilek a vlastní odbavování dopravních prostředků 

doklady potřebnými pro transport materiálu k zákazníkům zajišťovala pro UNI RPA 

dceřiná společnost DSL s.r.o. Ta byla v roce 1999 přetransformována v oddělení 

Spedice a celního jednatelství a stala se součástí společnosti UNI RPA. 

Do roku 2001 se objednávání dopravy zajišťovalo bez výběrového řízení 

na základě poptávek na každý případ zvlášť a doprava se ve většině případů 

objednávala u spedičních společností, které dopravu dále najímaly. Tento systém 

se odrážel v malém objemu zajišťování přeprav v relativně vysokých cenách 

a nedostatečné průhlednosti. 

Od roku 2002 byla na základě snahy o snižování nákladů a zvyšování efektivnosti 

zahájena výběrová řízení na zajištění dopravy, která byla realizována ve dvou 

kolech, a dvě jednokolová tzv. „občerstvení cen“ reagovala na okamžitý stav na 

trhu přepravních služeb. Na základě výsledků byli vybráni dopravci pro rámcovou 

smlouvu a rozděleny destinace podle minimálních cen. 

Od roku 2004 se používají k výběrovým řízením webové aplikace, které umožňují 

výrazně rychlejší zpracování a mají vyšší vypovídací schopnost. Přijatá opatření 
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se odráží ve snižování jednotkových cen doprav a ve vyšším přepravovaném 

množství materiálu.  

Následující graf na obrázku 16 charakterizuje vývoj přeprav materiálu na paritě 

CPT. Jak je z grafu patrné, dochází k nárůstu těchto přeprav. Je to ovlivněno 

zvyšující se poptávkou po plastech, kdy zákazníkům je nabízena kompletní služba 

„dodání až do domu“, čímž jim odpadají jakékoliv starosti se zajišťováním 

přepravy a zboží je dodáváno dle individuálních požadavků zákazníka. Druhým 

aspektem, který ovlivnil vzrůstající trend od roku 2007, je reorganizace 

obchodních zastoupení v zahraničí, kdy tyto jednotky původně zajišťovaly dopravy 

na paritách FCA. 

Podíl expedice plast ů na parit ě CPT
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Obrázek 16 - Podíl expedice plastů na paritě CPT 

Zdroj: [UNI RPA, ISDL, 2009] 

Za zmínku stojí i zavedení nového informačního systému ISDL, který usnadnil 

a zjednodušil práci, zautomatizoval některé operace a propojil tento útvar se 

zákaznickým servisem, obchodním oddělením, až po sklady hotových výrobků. 

Další významný vliv na snížení nákladů na přepravu mělo větší vytížení vozidel 

z důvodu zvýšení hmotnosti palet z 1250 kg na 1375 kg a dále zvýšení objemu 

nakládky volně loženého granulátu z 25 t na 27 t na autě v tuzemské přepravě.
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5 Závěr 

Ve své práci jsem se zaměřil na analýzu procesů optimalizace logistických 

nákladů ve společnosti UNI RPA, zejména v oblasti logistiky plastů. Zmapoval 

jsem časový úsek let 2002-2009 z důvodu realizace velkých investičních celků 

a následně i probíhajících restrukturalizací v uvedené společnosti. Pokusil jsem se 

analyzovat úzká místa celého procesu a následně i realizované kroky, které vedly 

ke snížení nákladů, popřípadě k racionalizaci procesů logistického řetězce 

zajišťujícího skladování, balení, manipulaci a následnou expedici produktů. 

Optimalizace logistických nákladů však není jednorázová činnost, je kontinuální, 

stále je co vylepšovat, nikdy nelze říci, že je vše hotové. Z analýzy jasně vyplývá 

provázanost celého řetězce, kdy je část logisticky úzce spjata s vlastní výrobou 

produktů, to znamená, že jakékoliv změny ve výrobě se úzce dotýkají i této oblasti. 

Z tohoto důvodu je potřeba některé kroky vedoucí ke snížení nákladů řešit 

komplexně a přijatá opatření stále vyhodnocovat a provádět možné korekce těchto 

rozhodnutí. Nastavení optimálních procesů je důležité i z pohledu nepřetržitého 

toku materiálu z výroben, kdy problémy při skladování a balení mohou vyústit 

až do odstavení výrobní jednotky a tím zapříčinit nemalé škody. 

Po schůzce s pracovníky úseku distribuce a logistiky, kde jsme diskutovali kroky, 

které byly podniknuty v souvislosti se snižováním nákladů, jsem dospěl k závěru, 

že pro odpovědné zodpovězení otázky, jakým směrem se při optimalizaci všech 

procesů a nákladů s nimi spojených dále ubírat, je důležitá jedna zásadní 

informace, a to předpoklad cílového konceptu pro skladování plastů. Skladovací 

kapacity by měly odpovídat celkové koncepci prodeje, zejména důležitá je 

provázanost požadavků obchodníků. Něž se začnou řešit další možné konkrétní 

kroky, je potřeba vše někam nasměrovat, není možné pouze „záplatovat“ 

vznikající problémy. Obchodní jednotka BU III musí jednoznačně přijít s „vizí do 

budoucna“. 

Abychom však nemuseli na tuto vizi čekat, pokusím se v následujících řádcích 

doporučit některé kroky, na které je možné se zaměřit. 
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� Nadměrná velikost zásob do značné míry souvisí se střídáním kampaní. To 

má dopad na marže a tržní ceny, nicméně bych doporučil vážně uvažovat 

o změně portfolia vyráběných typů, kdy i konkurence v tomto oboru se úzce 

specializuje např. pouze na fóliové typy. Jednotlivá portfolia jsou zúžena 

na několik, pro ní zásadních typů. 

� Externí skladování je z velké části zaměřeno pouze na cenu, a to je důvod, 

proč nedosahuje úrovně konkurence a v dlouhodobém horizontu by mělo 

být přijato stabilnější řešení, a to výstavba skladu, který bude plnit 

kvalitativní parametry a provoz bude zajištěn buď externě a nebo interně. 

� Jak jsem již zmínil výše, i pro investice do skladových sil je potřeba ze 

strany obchodní jednotky BU III upřesnit celkovou potřebu skladování 

a poměr expedice bulk. Pro podporu argumentů je možné využít 

i dynamického simulačního modelu. V současné době je možné problém 

nucené depytlace materiálu vyřešit efektivnějším způsobem, a to formou 

IBC kontejnerů, které jsou nákladově levnější formou skladování 

a zabezpečují flexibilnější, rychlejší a spolehlivější řešení. Nevýhodou je 

pouze fakt, že pro použití IBC je nutné znát způsob expedice relativně 

dlouhou dobu dopředu. Zajištění této formy skladování a možné expedice 

doporučuji realizovat postupnými kroky. 

� Co se týká jednotkových nákladů, stále jsou rozhodující osobní náklady.  

V rámci další racionalizace je možné prověřit zavedení značení zboží 

pomocí čárových kódů, popřípadě nově se rozvíjejících RFID čipů, které 

mohou dále eliminovat ztrátové časy a prostoje a mohou vést ke snižování 

chybovosti zaměstnanců. Dále doporučuji ve spolupráci s úsekem spedice 

a celního jednatelství pokusit se při výběrovém řízení mít součástí tendru 

také požadavek na samoobslužné plnění AS dopravci. 

� V oblasti balení plastů se docílilo snížení tloušťky používané pytlové 

a obalové fólie, což vedlo ke snížení nákladů. Nicméně výroba obalů je 

velice dynamický obor, kde dochází k vývoji nových receptur. Tendencí 

výrobců je další snižování tloušťky fólie za předpokladu zachování 
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původních vlastností fólie. Z tohoto důvodu navrhuji odzkoušet na 

pytlovacích automatech fólii o síle 0,120 mm. V případě, že na zastaralém 

zařízení nebude možné tuto fólii použít, doporučuji zahrnout tuto podmínku 

do tendru na dodávku případných nových zařízení pro balení plastů. 

� U interní manipulace, kde je MT provozována v rámci full service, navrhuji 

zaměřit se na vyhodnocování vytíženosti MT - doporučuji jednat 

s dodavatelem této techniky na osazení modulů, které mohou sledovat 

a vyhodnocovat vytíženost a optimalizovat náklady na provoz. 

Domnívám se, že tato práce může posloužit jako inspirace k tomu, upustit od 

běžných postupů a s odvahou se pokusit o řešení problémů i s vynaložením 

minimálních prostředků. 
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Vývoj jednotkových cen (K č/paletu/den) za skladování plast ů v externích 

skladech  
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Forma skladování v IBC 
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Kalkulace vlastní výroby pytlové fólie z nakupované ho LDPE + dokup 

                               Tabulka 1 – Potřebné množství pytlové fólie 

Množství Pytle (ks) Fólie (t) 
Roční spotřeba UNI RPA 16 108 800  
Stávající výrobní kapacita UNI RPA 10 285 714 1 800 
Rozdíl (nákup pytlů) 5 823 086 699 
                            

Tabulka 2 – Výroba koextruzní pytlové fólie 0,180 mm s obchodním potiskem 

Variabilní náklady jednotka norma  cena jedn. cena jednotka 
Bralen (LDPE) t/t 1,06 28 527,0 30 329 Kč/t 
El. energie KWh/t 649,35 1,364 886 Kč/t 
Masterbatch – bílý / výroba fólie kg/t 3 116,2 349 Kč/t 
Barvy flexografické / výroba fólie kg/t 1,5 189,36 284 Kč/t 
Ředidlo lihové /výroba fólie kg/t 6 46,44 279 Kč/t 
Pytlová fólie s potiskem 32 037 Kč/t 
Osobní náklady 1 274 Kč/t 
Odpisy nové investice 0 Kč/t 
Ostatní výrobní režie 491 Kč/t 
Celkem cena vyráb ěné pytlové fólie 0,180  mm 33 801 Kč/t 
 

Tabulka 3 – Dokupovaná pytlová fólie 0,140 mm 

Popis cena jednotka  
Dokupovaná pytlová fólie – Dodavatel A 47 784 Kč/t 
 

Tabulka 4 – Náklady na pytlovou folii 

Popis náklady jednotka  
Cekem náklady za vyráběnou pytlovou fólii 60 839 733 Kč/rok 
Cekem náklady za nakupovanou pytlovou fólii 33 389 788 Kč/rok 
CELKEM 94 229 521 Kč/rok 
Cena 1 pytle 5,85 Kč 
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Kalkulace na nákup celkového množství pot řebné pytlové fólie 

 

          Tabulka 1 – Nákup pytlů (maximum dodávek dle smlouvy) 
  – tloušťka 0,180 mm 

Popis množství jednotka 
Dodavatel A 2 000 t/rok 
Dodavatel B 850 t/rok 

  
 
                            Tabulka 2 – Potřeba pytlové fólie 

Popis množství jednotka 
Výroba HDPE 291 000 t 
Výroba PP 212 400 t 
CELKEM 503 400 t 
Fólie  (zabaleno 80 % zboží) 1 933 t 

                             
 
      Tabulka 3 – Náklady na zajištění nákupu veškeré pytlové fólie 

Popis množství jednotka 
Dodavatel A 47 784 Kč/t 
Dodavatel B 43 892 Kč/t 
Náklady - dodavatel A 51 752 358 Kč/rok 
Náklady - dodavatel B 37 308 322 Kč/rok 
CELKEM 89 060 680 Kč/rok 
Cena 1 pytle 5,53 Kč 

      
 
              Tabulka 4 – Jednotkové náklady podle dodavatele 

Popis  Kč/pytel 
Dodavatel A 5,73 
Dodavatel B 5,27 
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Centrální sklad plast ů 

 


