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1 Úvod 

 

V současné tržní ekonomice je řešení logistických otázek velmi důležitou 

činností, protože logistika se zabývá toky peněz, zboží a informací od dodavatele až 

po odběratele, konečného zákazníka. Při tomto procesu vznikají samozřejmě 

náklady, které je potřeba minimalizovat. Běžně se uvádí, že náklady na skladování 

činí u průměrného podniku okolo 20 % jeho obratu. Z toho plyne, že skladování 

v poptávkou i nabídkou řízených dodavatelských společnostech je nedílnou součástí 

logistického řetězce, a je  nutné správné řízení zásob tak, aby náklady plynoucí 

ze skladování byly co nejnižší a zásoby byly dostačující pro uspokojení potřeb 

odběratelů. 

Bakalářská práce má za cíl analyzovat logistiku skladování a postupy, které 

jsou se skladováním spojeny. A dále také zjistit optimální místo pro umístění nového 

skladu zásobujícího dva kraje v ČR, které by vedlo k dalšímu snížení nákladů a 

zefektivnění dodávek k odběratelům. V práci je využita souřadnicová metoda pro 

optimální umístění centrálního skladu. 

Bakalářská práce je rozdělena do tří stěžejních částí. V první části, jsou 

popsána potřebná teoretická a metodologická východiska týkající se logistiky zásob, 

skladování a s tím souvisejícími činnostmi. 

Druhá část zahrnuje představení a popis společnosti ČEPRO a.s. Další 

kapitola je věnována zjišťování, popisu a rozboru skladování zásob v tomto podniku 

a zjišťování optimálního místa pro nový sklad společnosti. 

Třetí částí je závěr, který obsahuje dosažené výsledky, a možné návrhy na 

zlepšení, tedy na zefektivnění skladování a s tím spojenou možnost snížení nákladů. 
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2 Teoreticko metodologická východiska 

 

2.1 Základní pojmy logistiky 

 

Tato kapitola popisuje nejprve vývoj logistiky a její základní pojmy a poté se 

zabývá logistikou skladování. 

 

 

2.1.1 Vývoj podnikové logistiky 

 

O podnikové logistice se mluví až po převedení teorie a praxe vojenské 

logistiky do civilního hospodářského života, což nastalo po druhé světové válce. 

Velký podíl na rozšíření podnikové logistiky měl Oskar Morgenstern, který přišel 

v roce 1955 myšlenkou, že logistika umožňuje sdružovat fyzické statky (z hlediska 

času, druhu, množství a prostoru) v souladu s výrobními a obchodními procesy 

v podnicích, kdy dochází zároveň k vzájemnému ovlivňování. 

Další rozvoj podnikové logistiky probíhal v 50. až 70. letech v Americe, kdy 

byly postupy z vojenské logistiky implementovány do procesů (zásobování, přeprava, 

skladování, manipulace a balení) v organizacích a mezi nimi. Logistika začala být 

vykládána jako systém toku materiálu, zboží a informací, spojující místa, kde dochází 

k produkci s místy, kde jsou statky spotřebovávány. V podnicích západní Evropy, 

dochází k čerpání z amerických poznatků v oboru logistiky až v druhé polovině 

70. let. 

Až do roku 1985 se hovoří o třetím období vývoje hospodářské logistiky. 

V průběhu této fáze se také zjistilo, že samotná fyzická logistika, musí být doplněna 

o informační systémy a ekonomický pohled na veškerou činnost. 

Následuje období do roku 1995, ve kterém vzniká systém integrované 

logistiky, postavené na informačních tocích, a za cíl se klade uspokojení potřeb 

zákazníka v souladu s ekonomickými faktory. 

V posledním období přichází na řadu elektronika a internetové technologie, 

pomocí kterých se vytváří velké logistické sítě a řada logistických partnerů tzv. 

Supply Chain Net, vše řízené Supply Chain Management.  
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Výše popsané se ve většině literatury uvádí jako čtyři fáze, v některých 

publikacích jako pět fází, vývoje hospodářské logistiky. 

Pojem podniková logistika je dnes nahrazen zkráceným pojmem logistika, 

důvodem je spojování podniků a provázanost logistiky s oblastmi jako je volba místa 

podnikání, dopravy, uskladnění, balení apod. Navíc v dnešní době se stává logistika 

součástí globální strategie, klíčovým nástrojem pro posílení konkurenceschopnosti 

podniku a je nutné, byla maximálně integrovaná. 

 

 

2.1.2 Definice logistiky 

 

Existuje množství platných definic logistiky od různých autorů. Neexistuje tedy 

jen jedna platná a používaná definice. Pro příklad uvedu více než jen jednu z definic. 

V roce 1964 definoval Haskelt a Ivie logistiku jako: 

„Řízení všech činností, které zajišťují pohyb a koordinaci zásobování 

a spotřeby při tvorbě časové a místní užitnosti zboží.“1 

Podle Rose (1974) je logistika: 

„Systém hmotných a nehmotných řetězců tvořených následujícími 

komponenty, které jsou navzájem propojeny hmotnými a informačními vazbami: 

doprava, manipulace s materiálem, skladování, balení, územní rozmístění, kontrola 

zásob, dokumentace, informace, služby.“2 

Novější a velmi poučná definice, podle Evropské logistické asociace zní:  

„Logistika je organizace, plánování, řízení a výkon toků zboží vývojem 

a nákupem počínaje, výrobou a distribucí podle objednávky finálního zákazníka 

konče tak, aby byly splněny všechny požadavky trhu při minimálních nákladech 

a minimálních kapitálových výdajích.“ 

Pernica definuje logistiku následovně:  

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

koordinací, synchronizací a celkovou optimalizací řetězců hmotných a nehmotných 

operací, vznikajících jako důsledek dělby práce a spojených s výrobou a s oběhem 

určité finální produkce. Je zaměřena na uspokojení potřeb zákazníka jako 

                                                 
1 STEHLÍK, A.; KAPOUN, J. Logistika pro manažery. 1. vyd. Praha: Ekopress, 2008. 266 s. ISBN 978-80-
86929-37-8. Str. 26. 
2 STEHLÍK, A.; KAPOUN, J. Logistika pro manažery. 1. vyd. Praha: Ekopress, 2008. 266 s. ISBN 978-80-
86929-37-8. Str. 26. 
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na konečný efekt, kterého se snaží dosáhnout s co největší pružností 

a hospodárností.“3 

J. Sixta a V. Mačát v jedné kapitole své knihy uvádí také příklady různých 

definic logistiky, které komentují a na závěr přidávají jednu svou definici:  

„Logistika je řízení materiálového, informačního i finančního toku s ohledem 

na včasné splnění požadavků finálního zákazníka a s ohledem na nutnou tvorbu 

zisku v celém toku materiálu. Při plnění potřeb finálního zákazníka napomáhá již při 

vývoji výrobku, výběru vhodného dodavatele, odpovídajícím způsobem řízení vlastní 

realizace potřeby zákazníka (při výrobě výrobku), vhodným přemístěním 

požadovaného výrobku k zákazníkovi a v neposlední řadě i zajištěním likvidace.“4 

  

 

2.1.3 Logistický řetězec 

 

Důležitým a často používaným pojmem v logistice je „logistický řetězec“. Tento 

pojem vyjadřuje: 

„Takové dynamické propojení trhu spotřeby s trhy surovin, materiálů a dílů 

v jeho hmotném a nehmotném aspektu, které je účelné od poptávky konečného 

zákazníka, která se váže na konkrétní zakázku, výrobek, druh a surovinu výrobku“.5 

 Jedná se o provázání všech činností a článků od výrobce až po zákazníka, 

při kterém dochází k efektu synergie, tedy efektu, kdy je výsledek spolupráce větší, 

než by tomu bylo při samostatném působení každého článku. 

 Aby byl logistický řetězec efektivní a vznikl synergický efekt, je nutné dbát 

z pohledu podniku na 3 základní vlastnosti logistického řetězce: 

 transparentnost procesů týkajících se všech článků řetězce 

a informovanost o potřebných faktech, 

 konektivita (propojitelnost) všech článků do řetězce, založena na přístupu 

k informacím, jejich hladkém předávání mezi články a správném výkladu 

a použití, 

                                                 
3 PERNICA, P. Logistika pro 21. století. 1. vyd. Praha: Radix, 2005. 1718 s. ISBN 80-86031-59-4. Str. 35. 
4 SIXTA, J.; MAČÁT, V. Logistika: teorie a praxe. 1. vyd. Brno: CP Books, 2005. 315 s. ISBN 80-251-0573-3. 
Str. 22. 
5 PERNICA, P. Logistika pro 21. století. 1. vyd. Praha: Radix, 2005. 1718 s. ISBN 80-86031-59-4. Str. 120. 
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 agilnost článků v řetězci, znamená to, že při splnění dvou předchozích 

podmínek a na základě přijatých informací, se podniky dokáží přizpůsobit, 

své postupy, provést praktické změny a být flexibilní. 

 

Obecně jsou rozlišovány dva druhy logistického (dodavatelského) řetězce. 

Na jedné straně je poptávkový řetězec (prodej a objednávky) a na straně druhé je 

cenový řetězec (platby). Podniky mají většinou více než jeden logistický řetězec, 

protože vyrábějí a obchodují s více výrobky. Nezabývají se jen prodejem, ale také 

vývojem, zajišťováním vstupů pro výrobu apod. Tudíž existuje v každém podniku více 

logistických řetězců, pro každý produkt jiný a v různých oborech (např. automobilový 

průmysl, pivovary, lihovary) specifický právě pro daný obor. 

 

 

2.1.4 Logistické cíle 

 

Výše už bylo řečeno, že logistický řetězec, a vlastně i celé pojetí logistiky, má 

dvě strany. Stejně tak i logistické cíle leží ve dvou rovinách: 

 jednak musí být stanoveny s ohledem na podnikovou (globální) strategii 

a musí vycházet z celopodnikových cílů (pomáhat k jejich dosažení), 

 musí také zajistit splnění požadavků a přání zákazníků při minimalizaci 

nákladů. 

 

Cíle podnikové logistiky se dělí dle hlavních kritérií na: 

 prioritní: 

o Vnější – zaměřené na uspokojování potřeb zákazníka (např. 

zvyšování objemu prodeje, zkracování dodacích lhůt, zvyšování 

spolehlivosti a úplnosti dodávek apod. 

o Výkonové – zajišťují optimální úroveň služeb, jedná se o dodržování 

správného množství, ve správný čas na správném místě 

v požadované kvalitě.  

 sekundární: 

o Vnitřní – orientované na snižování nákladů v souladu s vnějšími cíli.  

o Ekonomické – dosahování výkonových cílů s přiměřenými náklady, 

vzhledem k úrovni služeb minimálními. 
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2.1.5 Logistické náklady 

 

Stejně jako jiné náklady, tak i logistické náklady, by měl být minimalizovány. 

Jejich maximální výše může být rovna ceně, ale to jen po krátkou dobu, 

dlouhodobého hlediska musí být menší. V logistice se používá koncepce celkových 

nákladů, protože náklady vznikají v různých logistických činnostech a není možné se 

zaměřovat pouze na snižování jednotlivých nákladů odděleně. Pokud by byl takový 

přístup aplikován, tak může nastat situace, kdy snížení nákladů jedné logistické 

činnosti, vyvolá zvýšení nákladů jiné činnosti. Právě tuto hrozbu odstraňuje koncepce 

celkových nákladů, která umožňuje efektivně řídit logistické náklady. 

Podstatné oblasti logistického systému, kterými se koncepce celkových 

nákladů zabývá, jsou: 

 Úroveň zákaznického servisu – hlavním úkolem je dbát na spokojenost 

zákazníků, podporovat servis a pohyb náhradních dílů (spadají zde 

dodávky náhradních dílů, jejich uskladnění, doprava vadných výrobků 

od zákazníků apod.), starat se o reklamace a manipulaci s vrácenými 

výrobky (náklady této oblasti jsou vysoké a je nutné věnovat jim 

pozornost). 

 Přepravní náklady – tato oblast nákladů zahrnuje náklady na přísun 

materiálu až po náklady na dodání zboží a výrobků konečnému 

spotřebiteli, případně až přesun do místa jejich likvidace. Způsoby snížení 

těchto nákladů jsou např. vhodný výběr způsobu dopravy, trasy přepravy, 

dopravce. Tyto náklady vznikají také uvnitř podniku při manipulaci 

s materiálem, polotovary, hotovými výrobky, takže i zde vznikají náklady 

na přepravu. 

 Náklady na udržování zásob – zde se zahrnují náklady na kapitál vázaný 

v zásobách, skladovací náklady (správa skladu, pojištění), náklady 

na pořízení zásob a náklady na likvidaci zastaralých (opotřebených) zásob. 

Úkolem je udržovat takovou úroveň zásob, která uspokojí potřeby 

zákazníků, při minimálních nákladech. 

 Skladovací náklady – všechny náklady, které vznikají při uskladnění zásob. 

Rozhodující vliv má vhodné umístění a počet skladů, které ovlivňují 

náklady na přepravu mezi skladem a podnikem, rychlost odezvy 

při objednávce od zákazníka. 
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 Množstevní náklady – týkají se změn v množství nakupovaných, 

vyráběných a prodávaných výrobků. Tyto náklady jsou velice provázány 

s ostatními oblastmi, jelikož množství má vliv na skladovací náklady, 

náklady dopravy, udržování zásob apod. 

 Náklady na informační systém - informačním systémem je systém 

pro přijímání objednávek od zákazníků, jejich kontrole, komunikaci se 

zákazníky a vyřízení objednávek. V současné době se tyto náklady snižují 

elektronickými systémy pro tyto činnosti, které zahrnují také kontrolu stavu 

zásob, fakturace a stavu pohledávek. Použitím moderních technologií se 

zvyšuje efektivita a automatizace informačních systémů. 

 

 

2.2 Skladování 

 

Skladování je důležitý článek v dodavatelském řetězci, který je spojovacím 

článkem mezi výrobcem a konečným spotřebitelem. Sklady sjednocují, rozdělují 

hromadné náklady zboží, překládají a kompletují dílčí zásilky a poskytují služby 

s přidanou hodnotou. Dále jsou nástrojem pro překlenutí prostoru a času. Je nutně 

zařadit skladování mezi strategická hlediska podnikání a otázky s ním spojené řešit 

v souvislosti s budoucí výrobou, výrobkem, dodavateli, odběrateli a objemy výroby 

spolu s výrobní kapacitou. Mezi ty hlavní otázky spojené se skladováním patří: 

 vybavení skladu, způsob správy a řízení, 

 velikost a počet skladů, 

 vlastní sklady nebo outsorcing skladování, 

 umístění skladu, 

 velikost zásob ve skladu. 

 

Při skladování a všech činností s tím spojených se podnik může dopouštět 

řady chyb a měl by se snažit všechny je odstranit. Mezi ty nejčastější patří: 

 přebytečná nebo nadměrná manipulace, 

 nízké využití skladové plochy a prostoru, 

 nadměrné náklady na údržbu a výpadky kvůli zastaralým zařízením, 

 zastaralé způsoby příjmu a expedice zboží, 
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 zastaralé způsoby počítačového zpracování rutinních transakcí. 6 

 

 

2.2.1 Funkce skladování 

 

Existují tři základní funkce skladování a to přesun produktů, jejich uskladnění 

a přenos informací. Každá z těchto funkcí se ještě dělí na dílčí. 

 

Přesun produktů zahrnuje: 

 Příjem zboží – spadá sem vytvoření místa pro vykládku, vedení evidence 

příjezdů vozidel, kontrola průvodní dokumentace, samotná vykládka 

a zajištění bezpečnosti při vykládce, kontrola množství, kvality, stavu 

a možných škod, zaznamenání průběhu vykládky (jakýchkoli 

nesrovnalostí). 

 Transfer či ukládání zboží – přesun zboží na místo uskladnění (sklad), 

nebo do prostoru, kde bude dočasně drženo. Tento proces může být někdy 

vynechán, viz níže. 

 Kompletace zboží podle objednávky – skládání a přesun zboží dle 

požadavků zákazníka. 

 Překládka zboží – zároveň probíhající příjem a expedice zboží bez 

uskladnění (tzv. cross-docking). Zboží je z oblasti příjmu přesouváno přímo 

do oblasti expedice a neprobíhá dlouhodobé uskladnění. Snižuje se tak 

doba pobytu zboží ve skladu a tím také náklady na skladování 

a manipulaci, dále se snižuje dodací lhůta. Pro hladký průběh cross-

dockingu musí být splněny některé podmínky: aktivní spolupráce 

a komunikace mezi dodavatelem a odběratelem (e-mail, EDI, čárové kódy 

atd.), předem známé místo dodání a připravenost odběratele pro příjem, 

hladký a rychlý průběh kontroly kvality, spolupráce všech zúčastněných 

stran. 

 Expedice zboží – tato činnost je opakem příjmu zboží. Stejně jako u příjmu 

zde patří zajištění prostoru pro balení, kompletaci a nakládku, kontrola 

průvodní dokumentace, stavu, množství, kvality, možného poškození, 

                                                 
6 SIXTA, J.; MAČÁT, V. Logistika: teorie a praxe. 1. vyd. Brno: CP Books, 2005. 315 s. ISBN 80-251-0573-3. 
Str. 145. 
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zajištění bezpečnosti při nakládce, samotné naložení a následná evidence 

odjezdů. 

 

Uskladnění produktů: 

 Přechodné uskladnění – jedná se o skladování nutné pro doplňování 

potřebného stavu základních zásob. 

 Časově omezené uskladnění – skladování nadbytečných zásob, než je 

nutné pro běžné potřeby podniku (někdy též nárazníková nebo pojistná 

zásoba). Důvody pro toto uskladnění jsou:  

o sezónní poptávka, 

o kolísává poptávka, 

o úprava výrobků spekulativní nákupy, 

o zvláštní podmínky obchodu. 

 

Přenos informací: 

 Zahrnuje přenos dat, týkajících se skladování, jako např. stav zásob, stav 

zboží v pohybu, umístění zásob, vstupní a výstupní dodávky, zákazníci, 

personál, využití skladů apod. Hlavní roli zde hrají informační systémy 

a jejich propojení v síti, tak aby měli všichni, kteří jsou zapojení do činností 

spojených se skladováním a manipulací se zásobami potřebné 

a srozumitelné informace ve správný čas. Pokud je použití informačních 

systémů správné, tak přispívají k zefektivnění, urychlení a zkvalitnění 

všech funkcí skladování. 

 

2.2.2  Důvody skladování zásob 

 

„Skladování zajišťuje vytvoření zásob ve všech fázích logistického procesu. 

V podnicích se uskladňují obecně dva základní typy zásob: 

 Suroviny, součástky a díly (fáze zásobování – fáze vstupu materiálu 

do podniku), 

 Hotové výrobky (fáze distribuce – fáze na straně výstupu materiálu 

z podniku).“ 7 

                                                 
7 SIXTA, J.; MAČÁT, V. Logistika: teorie a praxe. 1. vyd. Brno: CP Books, 2005. 315 s. ISBN 80-251-0573-3. 
Str. 134. 
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Kromě základních typů zásob se skladují také zásoby rozpracovaných výrobků 

a zásoby materiálu (výrobků, polotovarů, zmetků) pro likvidaci nebo recyklaci. Tyto 

typy zásob by měli být minimalizovány a zastávat jen malý podíl na celkových 

zásobách. 

Důvody pro skladování zásob jsou různé u jednotlivých podniků, zpravidla se 

jedná o jeden nebo více z těchto důvodů: 

 úspora nákladů ve výrobě a přepravě, 

 množstevní slevy (proto nákup většího množství a následné uskladnění), 

 reakce na podmínky trhu (např. sezónní a jiné změny v poptávce, 

konkurence), 

 udržení si dodavatelského zdroje, 

 časové a prostorové rozdíly mezi výrobcem a spotřebitelem, 

 uskladnění materiálu pro likvidaci a recyklaci. 

 

 

2.2.3 Systém tlaku a systém tahu ve skladování 

 

Systém tlaku byl využíván hlavně v minulosti. Při tomto systému se 

předpokládá, že to co se vyrobí, se také prodá a plány výroby jsou tvořeny 

na základě kapacity podniku. Vyrábí se určitým tempem a při snížení poptávky 

po produktu se začnou výrobky hromadit ve skladech. Pak je nutné se buď snažit 

zvýšit poptávku, a tím odbyt výrobků, nebo snížit tempo výroby. Hlavní funkcí 

skladování při „push system“ je úschova výrobků vyrobených nad míru odbytu.  

V dnešní době se aplikuje převážně systém tahu („pull system“), který funguje 

na neustálém sledování a analýze poptávky. Na skladech se netvoří velké rezervy 

výrobků, které by neměly odbyt a skladování má funkci „průtokovou“, kdy nabízí 

vyšší úroveň servisu. V tomto systému se produkt přesouvá blíže k zákazníkovi 

a nastává tak pozdější individualizace výrobku. 
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2.2.4 Funkce skladu 

 

Hlavní úkol, který sjednocuje všechny základní funkce skladu, je slaďování 

toků s různou kapacitou a množstvím v daném toku. Mezi základní funkce patří: 

 Vyrovnávací funkce – při vzájemně odchylném materiálovém toku 

a materiálové potřebě z hlediska jejich množství, kvality a z hlediska času. 

 Zabezpečovací funkce – vyplývá z nepředvídatelných rizik během 

výrobního procesu a kolísání potřeb na odbytových trzích a časových 

posunů dodávek na zásobovacích trzích. 

 Kompletační funkce – spočívá v tvorbě sortimentu v obchodě nebo 

sortimentních druhů dle potřeb v průmyslových podnicích, protože některé 

materiály dostupné na trhu nemusí odpovídat konkrétní potřebě z hlediska 

výrobně-technických požadavků. 

 Spekulační funkce – vyplývá z očekávaných cenových zvýšení na trzích 

zásob a odbytových trzích. 

 Zušlechťovací funkce – tato funkce je spojena se změnami v jakosti 

uskladněných produktů (např. kvašení, zrání, sušení, stárnutí). Jedná se 

o technologické skladování (vyžaduje si to výrobní proces) v tzv. 

produktivních skladech (skladováním se výrobku přidává hodnota). 

 

Ze základních funkcí skladu vyplývá jejich základní rozdělení na: 

 Obchodní sklady s velkým počtem dodavatelů a odběratelů s dalšími než 

jen základními funkcemi (např. změna sortimentu). 

 Odbytové sklady jsou jednou z forem obchodních skladů s jedním 

dodavatelem, malým počtem výrobků a více odběrateli (někdy se o těchto 

skladech mluví, jako o výrobně odbytových skladech. 

 Veřejné a nájemní sklady zajišťují pro zákazníky (zpravidla podniky) 

skladování produktů, pronajmutí skladových prostor a zajišťují činnosti se 

skladováním spojené dle objednávky zákazníka (příjem zboží, skladování, 

výdej aj.) 

 Tranzitní sklady (tzv. mezisklady) jsou umísťovány do uzlů distribuce, kde 

se shromažďuje velké množství zboží (např. v přístavech, železničních 

překladištích apod.) a dochází zde k příjmu, rozdělení a nakládce 

ve vhodném množství na vhodné dopravní prostředky. 
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 Konsignační sklady jsou sklady dodavatele umístěné u odběratele. 

Náklady spojené s provozem skladu hradí dodavatel a odběratel může 

z těchto skladů zboží kdykoli odebírat a ve smluveném čase za zboží platit, 

případně také upozorňuje na nutnost doplnění skladu. 

 

 

2.2.5 Velikost skladu 

 

Při určování velikosti skladu je nejprve nutné jednoznačně určit jednotky, 

pomocí kterých bude vyjádřena velikost skladu. V závislosti na skladovaném zboží to 

mohou být metry čtvereční (měří velikost skladové plochy) nebo metry krychlové 

(měří celkový objem skladového prostoru). Velikost skladu v prostorových jednotkách 

(m3) lépe vyjadřuje reálnou velikost skladu, než je tomu při vyjádření v jednotkách 

skladové plochy (m2). 

 Je mnoho faktorů, které mají větší, či menší vliv na rozhodování o velikosti 

skladu.  

Patří mezi ně: 

 úroveň zákaznického servisu (s růstem úrovně souvisí zvyšování 

skladovaného množství zásob), 

 velikost trhu (čím je obsluhováno více trhů, tím rostou nároky na velikost 

skladových prostor), 

 počet skladovaných produktů (větší počet skladovaných produktů 

s různými nároky na skladování vyžaduje větší skladové prostory), 

 používaný systém manipulace s materiálem (manuální systém manipulace 

také vyžaduje větší skladové prostory), 

 typ použitého skladu, 

 pohyb zboží ve skladu, 

 celková doba výroby produktu (delší doba výroby také zvyšuje nároky 

na velikost skladu), 

 velikost kancelářských prostor (pokud se ve skladu provádí také 

administrativní činnost vyžadující vlastní prostory, tak se velikost skladu 

samozřejmě zvětšuje). 8 

                                                 
8 SIXTA, J.; MAČÁT, V. Logistika: teorie a praxe. 1. vyd. Brno: CP Books, 2005. 315 s. ISBN 80-251-0573-3. 
Str. 141 
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Kromě těchto faktorů je potřeba analyzovat poptávku po skladovaném 

produktu. Pokud je kolísavá s častými výkyvy, tak skladované množství bude vyšší, 

a tím budou větší nároky na velikost skladu. Řešením může být využití veřejného 

skladu, kdy v období stálé poptávky podnik využívá vlastní prostory a v období, kdy 

poptávka začne kolísat a skladované množství přesáhne kapacitu vlastního skladu, 

tak se zbývající množství zásob přesune do veřejných skladů. Toto řešení je výhodné 

při krátkodobém kolísání poptávky. 

 

 V neposlední řadě ovlivňuje velikost skladu také rychlost obratu zásob a výše 

přímých dodávek, kdy není využit sklad a dodávky jdou přímo k zákazníkovi. 

 

 

2.2.6 Počet skladů 

 

Stejně jako u rozhodování o velikosti skladu, tak i u rozhodování o počtu 

skladů, existují důležité faktory, které ovlivňují rozhodnutí. Jsou to náklady související 

se ztrátou prodejní příležitosti, náklady na zásoby, náklady na skladování a přepravní 

náklady. 

Náklady související se ztrátou prodejní příležitosti je možné jen obtížně 

nějakým způsobem předvídat a kalkulovat a samotná ztráta prodejní příležitosti je 

velmi závažná. Tyto náklady se velmi liší v jednotlivých odvětvích, i dle výrobku 

a zákazníků. Obecně náklady spojené se ztrátou prodejní příležitosti s počtem skladů 

klesají. 

Náklady na zásoby se, na rozdíl od předchozích nákladů, s počtem skladů 

zvyšují. Předpokladem je, že podnik v každém svém skladu udržuje určitou výši 

zásob výrobků s různou dobou obratu, a tím se zvyšují náklady na prostor ve skladu, 

vznikají náklady na držení zásob, zásoby mohou podléhat zkáze a tím vyžadují 

likvidaci apod. 

Náklady na skladování se také zvyšují s větším počtem skladů. U vlastních 

prostor souvisí hlavně s náklady na jejich správu, u pronajatých skladovacích prostor 

se jedná o náklady za pronájem. Zatímco u vlastních prostor tyto náklady s počtem 

skladů rostou, tak u pronajatých skladů mohou od určitého počtu klesat. Pokud si 

podnik pronajme více skladových prostor od jednoho pronajímatele, tak může využít 

množstevní slevy, které veřejné a smluvní sklady často poskytují.  
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Přepravní náklady mají odlišný průběh než výše uvedené náklady. S růstem 

počtu skladů zpočátku klesají, poté ale opět rostou. Pokud má podnik příliš mnoho 

skladů, zvyšují se náklady na vstupní a výstupní dopravu. Do celkových nákladů 

na dopravu produktů od výrobce k zákazníkovi se započítávají i náklady na přesun 

produktů do skladovacích zařízení. Obecně tedy platí, že menší počet skladů má za 

následek nižší náklady na vstupní dopravu (díky expedici větších objemů zboží), ale 

větší náklady na přepravu výrobků k zákazníkovi. Může nastat okamžik, kdy počet 

skladů dosáhne takového množství, že podnik není schopen dodávat produkty 

do skladů v dostatečně velkém množství, aby byly sazby za přepravu nižší, a je 

nucen platit přepravcům vyšší sazby za přepravu malého množství produktů. 

Náklady na dodávku produktů ze skladu k zákazníkovi se ale v dané lokalitě mohou 

snižovat.  

Z výše uvedených skutečností o nákladech spojených s počtem skladů se 

může zdát, že pokud podnik zvolí menší počet skladů, tak ušetří náklady. Toto by 

platilo jen v případě, že by nebral v úvahu zákaznický servis a s ním spojené náklady 

ztráty prodejní příležitosti, které mají důležité postavení v nákladech. Obecné 

pravidlo zní, že pokud náklady související se ztrátou prodejní příležitosti jsou vysoké, 

tak je výhodnější zvětšit počet skladů a hledat optimální poměr mezi náklady 

na skladování s náklady ztráty prodejů, poměr mezi počtem skladů a úrovní 

zákaznického servisu. 

 

 

2.2.7 Umístění skladu 

 

Umístění skladu má vliv na úroveň logistických služeb, efektivitu využívání 

skladů, náklady se skladováním spojené, tržby podniku a další. V dnešní době je 

trendem koncentrace, což je vyšší stupeň centralizace a využívá mnohých 

organizačních výhod, jako např. specializace dle sortimentu nebo odběratelů. 

Při koncentraci se snižuje především rozsah zásob díky vysokému stupni 

mechanizace manipulačních a skladových operací, dále probíhá centralizace 

nákupu, která je ale podmíněna rozvojem informačních technologií, manipulací  a 

dopravy. 
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Při rozhodování o vhodné lokalitě pro umístění skladu je třeba brát v úvahu 

některé aspekty: 

 možnosti odbytu v dané lokalitě, 

 úroveň a rozsah konkurence (předpoklady podniku být dostatečně 

konkurenceschopným), 

 schopnost dosažení kvalitního zásobování v dané lokalitě a jejím okolí, 

 geografický charakter zásobované oblasti, 

 dopad na pracovní sílu a příležitost náboru, 

 blízkost dopravní sítě (zejména silniční spojení, případně možnost napojení 

se na železniční síť, vzdálenost letiště apod.), 

 ekologické vlivy (např. různá ekologická omezení z důvodu výskytu 

ohrožených druhů živočichů a rostlin apod.), 

 orgány místní správy (sklady nemusí být přijaty okolními obcemi), 

 daňová zvýhodnění, 

 a dále např. hodnoty realit, dostupnost sociálního a kulturního vybavení, 

ubytování pro personál, obchod s nemovitostmi v sousedství, vnímání ze 

strany odběratel, narušení služeb aj. 

 

 

2.3 Doprava 

  

Doprava je významným prvkem logistického řetězce, jako taková zajišťuje 

prostorový přesun (přemísťování) produktů od výrobce ke spotřebiteli a přidává tak 

výrobkům hodnotu. Zvyšování přidané hodnoty pro zákazníka je zapříčiněno 

včasným a kvalitním dodáním. Právě způsob dopravy ovlivňuje rychlost 

a spolehlivost dodávky.  Vliv dopravy na úroveň zákaznického servisu je velice 

významný a dopady přepravy se na této úrovni silně podepisují. Pro udržení 

vyhovující úrovně zákaznického servisu je nutné, aby byla přeprava spolehlivá, 

s přijatelnou dobou přepravy a pokrytím trhu. Dále hraje u zákazníků roli flexibilita 

dopravy a řešení ztrát či poškození zboží při přepravě. Náklady spojené s dopravou 

jsou jedny z největších v logistice a u většiny výrobků významně ovlivňují jejich cenu.  
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Definice dopravy zní:  

„Doprava je záměrná pohybová činnost, která spočívá v přemístění věcí nebo 

osob prostřednictvím pohybu dopravních prostředků po dopravních cestách.“9  

Doprava je časově i směrově nerovnoměrná, závislá na kapacitě dopravních 

cest i dopravních prostěrku a probíhá v rozsáhlých sítích. Dva základní procesy 

dopravy jsou dopravní proces (přemístění dopravních prostředků) a přepravní proces 

(přemístění přímo zboží nebo osob). Z toho plyne i rozlišení na dopravce 

(provozovatel dopravy a poskytovatel služeb) a přepravce (uživatel služeb dopravce, 

zákazník). 

 

 

2.3.1 Rozdělení dopravy 

 

Služby dopravy poskytují různé společnosti, které jsou vzájemně propojené 

v dopravní systém, jako podsystémy fungují jednotlivé dílčí dopravy. Společnosti si 

mohou vybrat, zda budou poskytovat jen jednu dílčí oblast dopravy a služby s ní 

související, nebo budou působit ve více podsystémech dopravy.  

Doprava se člení z různých hledisek:  

 z hlediska druhu dopravní cesty a dopravních prostředků na železniční, 

silniční, leteckou, vodní, kombinovanou a nekonvenční (pásová, potrubní 

atd.), 

 podle místa provozování na vnitropodnikovou a mimopodnikovou, 

 podle území na vnitrostátní a mezinárodní, 

 podle pravidelnosti na pravidelnou a nepravidelnou, 

 a podle dalších hledisek v závislosti na odvětví a potřeby rozlišení. 

 

Nyní se budu věnovat charakteristice vnitřní a vnější dopravy, jak dopravu 

většina podniků rozděluje a mezi těmito dvěma způsoby se často podniky rozhodují. 

Použití vlastní dopravy pro přemísťování produktů je výhodnější při náhle vzniklých 

potřebách přemístění, při nutnosti speciálních dopravních prostředků 

(za předpokladu, že tyto speciální dopravní prostředky budou v podniku dostatečně 

                                                 
9 SIXTA, J.; MAČÁT, V. Logistika: teorie a praxe. 1. vyd. Brno: CP Books, 2005. 315 s. ISBN 80-251-0573-3. 
Str. 161. 
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využity), navíc může být obsluha z řad vlastních zaměstnanců lépe seznámena 

s vlastnostmi přepravovaných látek a požadavky na jejich přepravu. 

Rozhodnutí pro vlastní vnější dopravu (mimopodnikovou, po veřejných 

komunikacích) je časté v případě silniční dopravy vlastními nákladními automobily 

a v posledních letech se častěji, než dříve, objevují společnosti s vlastními 

železničními vozy využívající železniční dopravu po tratích Českých drah za zvláštní 

tarify (cena zahrnuje náklady na péči o železniční tratě a řízení provozu na nich). 

Pro vlastní silniční dopravu se podniky rozhodují hlavně v případech, kdy si přeprava 

daného zboží vyžaduje zvláštní péči, kterou by veřejná doprava zajistila za vysokou 

cenu nebo vůbec. Stejně jako u vlastní vnitřní dopravy platí pravidlo dostatečného 

využití vlastních dopravních prostředků a jejich obsluhy, jinak dojde k nežádoucímu 

zvýšení nákladů na zajištění vlastních vnějších přeprav. Sledování využití nákladních 

automobilů je v dnešní době běžné a provádí se z hlediska využití času, kapacity 

a jízd. 

Pro veřejnou vnější dopravu se rozhoduje většina podniků a organizací, někdy 

veřejní dopravci zabezpečují veškerou mimopodnikovou přepravu, jindy pouze její 

vhodnou část. Na trhu existují také speciální zásilkové (speditérské) organizace, 

které nabízí k přepravě i řadu doprovodných služeb. Výhody přenechání 

mimopodnikové přepravy veřejným přepravcům jsou hlavně nižší náklady na zajištění 

přepravy (v případě, že by vlastní dopravní prostředky byli málo využity), možnost 

soustředit se na hlavní činnost podnikání a využívat i jiné druhy dopravy. 

 

 

2.3.2 Silniční automobilová a železniční doprava 

 

Tyto dopravy jsou základními a nejrozšířenějšími v České republice. Silniční 

nákladní doprava u nás přepravuje největší množství zboží a dosahuje nejvyšších 

přepravních výkonů měřených v tunových kilometrech (tkm). Vhodná je pro přepravu 

hodnotnějších produktů na krátké, střední a někdy i dlouhé vzdálenosti, díky jejího 

širokého pokrytí trhu a flexibility dané hustotou silniční sítě. Silniční doprava velice 

vyhovuje požadavkům zákazníků, protože dokáže propojit téměř jakékoli místo 

nakládky a vykládky s dostatečnou rychlostí a spolehlivostí. Pro podniky je výhodou 

široký vozový park a tak velmi dobré přizpůsobení dopravního prostředku povaze 

zásilky a způsobu její přepravy. Další výhodou také lepší ochrana přepravovaného 



 
18 

zboží než u jiných způsobů dopravy. U větších vzdáleností přepravy značně narůstají 

náklady, což je jedna z nevýhod a další je závislost na počasí a dopravních situacích 

na silnicích (havárie, zácpy, velká hustota a přetíženost dopravy kolem velkých měst 

apod.), které snižují rychlost a spolehlivost této dopravy.  

Železniční doprava je druhý nejvýznamnější způsob přepravy zboží v České 

republice, vhodná zejména pro přepravu na střední a dlouhé vzdálenosti objemných 

a velkokapacitních dodávek. Velice výhodná je železniční doprava tam, kde je 

v dosahu vlečka, v tom případě je nákladovost nízká. Pokud je k přepravě zboží 

k železniční vlečce použita silniční doprava, tak se nákladovost značně zvyšuje, také 

tím, že vzniká vícerá překládka. V porovnání se silniční dopravou je železniční 

doprava velmi málo závislá na počasí a nezávislá na silničních kongescích, na 

dlouhé vzdálenosti mnohem levnější, avšak pomalejší. U nás se v dnešní době 

objevují také nevýhody v podobě nepravidelnosti jízd nákladních vlaků a neflexibilní 

doba dodání zásilek, tyto nevýhody částečně začínají řešit nové pravidelné nákladní 

spoje, v některých případech provozované také soukromými společnostmi.  

 

 

2.3.3 Rozhodování o způsobu dopravy 

 

Cílem výběru způsobu přepravy je, jako u všech procesech logistiky, 

maximalizace efektivnosti dopravy. Pokud je systém přepravy zboží v souladu 

s ostatními logistickými procesy, pak se nazývá logistickou dopravou. Při výběru je 

důležitá kapacita dopravy, kterou ovlivňuje kapacita dopravních sítí, kapacita 

dopravních prostředků, jejich vzájemný soulad a technologie přepravního procesu. 

Efektivní dopravní systém vzniká při vzájemném souladu mezi logistickou 

objednávkou dopravy (kvalitativní úroveň přepravy), kapacitou dopravy a kvalitou 

přepravy. Neefektivita v dopravě se projevuje ztrátami, jejichž příčiny jsou obecně 

dvě. Jednak zbytečná, neúčelná přeprava, kdy je přepravováno zboží, které lze 

například získat z bližších zdrojů. Dále je to nesplnění účelu, pro který se přeprava 

uskutečňuje, vinou dopravy (včasné nedoručení zásilky, zkáza přepravovaného zboží 

apod.)  

Pro správný výběr dopravy může managementu pomoci vztah pro měření 

efektu dopravy, výsledek může být srovnáván v čase, u různých druhů přepravy nebo 
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posloužit pro vytvoření různých ukazatelů. Jednotkou přemístění je tunový kilometr 

(tkm) vznikající v důsledku výkonu (efektu) dopravního prostředku. 

 

Σhrtm = Σtkm + (tkm/Zd) * t * (1+ α) 

  

 Σhrtm  … výkon v hrubých tunových kilometrech 

Σtkm  … výkon v čistých tunových kilometrech 

Zd  … dynamické vytížení vozidla (s ohledem na vzdálenost přepravy) 

t  … tára (vlastní hmotnost) vozidla 

α  … koeficient prázdného běhu vozidla 

 

 

2.4 Řízení zásob 

 

Cílem řízení zásob je řídit tok výrobků, tak aby bylo dosaženo požadované 

úrovně služeb za přijatelnou cenu. Právě tok výrobků je klíčovým prvkem v řízení 

zásob, protože když dojde k jeho zastavení, tak se zpravidla přidává hodnota. 

I přesto, že tok je důležitý, tak existuje nutnost udržovat stav zásob na skladě.  

Důvody jsou následující: 

 Odstranění vazby mezi nabídkou a poptávkou. V místě mezi nabídkou 

a poptávkou, kde se nachází sklady, se objevují zásoby surovin a materiálu 

pro výrobu, zásoby rozpracovaných výrobků a zásoby konečných hotových 

výrobků určených pro vyřizování zakázek. 

 Bezpečnost v podobě ochrany např. proti nejistotě vůči dodavatelům, 

výkyvům v poptávce (náhlý nárůst poptávky) a proti vnějším faktorům 

(fyzická ochrana výrobků samotným skladem). 

 Očekávání poptávky, např. sezónní nárůst poptávky, nárůst spojený 

s reklamou, akcemi pro posílení poptávky, množstevními slevami. 

 Poskytování služeb odběratelům (vnitřních a vnějších), např. cyklické 

zásoby hotových výrobků, dostupnost pohotovostní zásoby pro případ 

neočekávané poptávky. 10 

 

                                                 
10 EMMETT, S. Řízení zásob: jak minimalizovat náklady a maximalizovat hodnotu. 1. vyd. Brno: Computer 
Press, 2008. 298 s. ISBN 978-80-251- 1828-3. Str. 43. 
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Pro účely řízení zásob se obecně používají následující ukazatele: 11 

 Průměrná fyzická zásoba Zc uměle rozděluje obratovou (běžnou) zásobu 

Zb a pojistnou zásobu Zp. Pojistná zásoba je ve skladu přítomna stále. 

Platí:  

Zc = Zb + Zp 

 Rychlost obratu zásoby n udává, kolikrát za rok se průměrná zásoba 

spotřebuje (obrátí). Označíme-li B roční velikost potřeby, pak dostaneme 

vztah 

n = B / Zc 

 Doba obratu zásoby t je převratnou hodnotou n. Platí: 

t = 365 / n 

 

 

2.4.1 Analýza poptávky 

 

Pro objektivní výsledek analýzy je třeba rozbor u každého výrobku zvlášť. 

Výsledky se využívají při tvorbě požadavků na výrobky z hlediska jejich zásob 

a odráží dodávkový a poptávkový cyklus příjmu a expedice produktů ze skladu.  

Při analýze se poptávka primárně dělí na nezávislou (nahodilou) a závislou 

(předvídatelnou). Nezávislá poptávka není závislá na ostatních výrobcích a je řízena 

spotřebitelem, obsahuje tedy prvek nejistoty, nahodilosti. Závislá poptávka vychází 

ze spotřebitelské poptávky, která vytváří výrobky pro konečné užití. Je běžná 

v prostředí, kde probíhá výroba dle plánu vytvořeného na základě prognózy. Vzniká 

tak výhoda pro dodavatele, kteří mohou odbyt plánovat.  

Kromě výše uvedených forem poptávky existují ještě: 

 stabilní poptávka (v čase trvalá, ustálená), 

 sporadická poptávka (naprosto nepředvídatelná, nestálá), 

 trendová pozitivní (rostoucí) nebo negativní (klesající). 

 

Dalším krokem v analýze poptávky je hledání následujících skutečností: 

 rychlá frekvence poptávky s pohybem velkého objemu produktů se stálou 

průměrnou rychlostí spotřeby a stabilním kolísání, 

                                                 
11 STEHLÍK, A.; KAPOUN, J. Logistika pro manažery. 1. vyd. Praha: Ekopress, 2008. 266 s. ISBN 978-80-
86929-37-8. Str. 74. 
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 pomalá frekvence poptávky s pohybem malého objemu produktů a nízkou 

(někdy až nulovou) průměrnou spotřebou, 

 vysoká nebo nízká hodnota výrobku, 

 zastarávání při dlouhé nulové poptávce (zpravidla delší než jeden rok) 

z důvodu technického opotřebení, zkažení nebo tím, že produkt není na 

trhu již žádán. 

Na poptávku mohou mít vliv také sezónnost, reklamní kampaně a životní 

cyklus výrobku. Sezónnost se projevuje pravidelným opakováním průměrné poptávky 

v čase a intervalech (ročních, měsíčních, týdenních). Reklamní kampaň vyvolává 

prudký vzestup a následný ostrý pokles poptávky. Životní cyklus se projevuje 

ve skladování většího množství výrobků se silnou poptávkou a menšího množství 

výrobků se slábnoucí poptávkou. 

Pokud proběhne analýza poptávky správně, pak může být provedena 

prognóza s cílem, co nejlepšího odhadu budoucí poptávky a případných změn. 

Pro prognózu může být použita subjektivní nebo objektivní metoda. Subjektivní 

metoda poskytuje odhady lidí z oboru (prodeje, výzkumu trhu apod.). Pro relevantní 

výsledky je nutné, aby odhady poskytovali lidé zkušení v daných oblastech. Dále se 

do prognózy zahrnuje subjektivní posouzení např. chování konkurentů a odběratelů, 

posouzení vnějších vlivů (např. počasí) a všech faktorů, které mohou mít vliv na 

poptávku a vyžadují subjektivní náhled. Objektivní metody stojí na využití 

matematicko statistických analýzách předchozí poptávky. Pro prognózování zásob 

jsou vhodnější, ale např. při uvedení nového výrobku na trh nelze vycházet 

z předchozí poptávky a využívají se subjektivní metody. Nejlepším způsobem 

prognózy je kombinace objektivních a subjektivních metod. K těmto dvěma metodám 

se nakonec při prognózování ještě přidává srovnání minulých prognóz se 

skutečností, určení chyb v předchozí prognóze a jejich zohlednění. 

 

 

2.4.2 Stanovení optimálního objednacího množství a termínu 

 

Cílem je určení takového množství, které vyhovuje minimu celkových nákladů 

spojených s objednáním a skladováním. Kdy menší objednací množství zvyšuje 

počet objednávek a tím objednací náklady, zvyšující náklady skladovací.  
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tNjns

npzD
Qopt **

**2
=  

Qopt  … optimální dávka 

D  … celková spotřeba za období (ks) 

Npz  … náklady na jednu objednávku (Kč) 

Ns … jednotkové náklady na držení zásob (Kč) 

Nj  … jednicové náklady na kus (Kč/ks) 

t … čas      

 

 Termín objednávky může být pevně dán pomocí optimálního objednacího 

množství, kdy se určí podle optimálního počtu objednávek za rok období mezi dvěma 

objednávkami a z toho vyplyne optimální počet objednávek za rok. 

  

 
opt

opt
Q

D
d =  

 Qopt   … optimální objednací dávka 

 D  … celková spotřeba za období (rok) 

 

 Objednání dle signálního stavu vychází z vývoje spotřeby a při objednávce je 

zajištěno takové množství, které spotřebu zásob vyrovnává. Termín objednání se řídí 

také pojistnou zásobou, která by běžně neměla být čerpána. Zásobovací systém 

funguje na pravidlech vycházejících z trendu ve spotřebě a určuje kdy a v jakém 

množství musí být zásoby do skladu doplněny. 

 Základní systémy doplňování zásob jsou (t, q) při fixní velikosti a době, (t, S) 

s variabilní velikostí a fixní dobou. Dále (s, q) s fixní velikostí a variabilní dobou 

a (s, S) a variabilní velikostí i dobou. Symboly vyjadřují: 

 t … objednací cyklus (doba mezi dvěma objednávkami), 

 q … objednací množství, 

 s … bod (okamžik) objednávky (signální stav zásob pro objednání), 

 S … stav, do kterého by zásoba měla být doplněna. 
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Principy objednacích systémů: 

 (s, q) tkví v tom, že v okamžiku objednání (s) daného výší zásoby, je 

potřeba objednat množství q. Při nerovnoměrné spotřebě jsou 

objednací cykly variabilní. 

 (s, S) také dochází k objednávce v okamžiku objednání (s) a zásoba je 

doplněna na daný stav zásoby S. 

 (t, q) systém objednává pevné množství q v daném objednacím rytmu t. 

 (t, S) opět v daném rytmu t je objednáváno množství, které doplní 

zásobu do výše S. 

  

Vedle těchto systémů existují také strategie jako (t, s, q), která kombinuje 

rytmus objednání a okamžik objednání. Kdy jsou zásoby pravidelně v rytmu t 

kontrolovány, a v případě dosažení bodu s, dojde k objednání pevného množství q. 

Prověřování je tedy pravidelné, ale objednávání může probíhat v nepravidelných 

intervalech. Tento systém může snižovat průměrné stavy zásob než systém (t, q).  

Dalším systémem je (t, s , S), který v pevných intervalech kontroluje stav 

zásob t, a při dosažení dobu s, je objednáno množství doplňující zásoby do výše S. 

Tento systém také snižuje průměrnou zásobu. 
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3 Charakteristika společnosti 

 

Akciová společnost ČEPRO vznikla  1. ledna 1994 privatizací bývalého 

státního podniku Benzina a její název byl původně České produktovody a ropovody, 

a.s. Zakladatelem byl Fond národního majetku ČR a do 31. 12. 2005 byl také jediným 

akcionářem společnosti.  

 

Obr. 3.1: Logo společnosti 

 

 

 

 

Zdroj: Společnost ČEPRO, a.s. 

 

Od 1. 1. 2006 je jediným akcionářem ČEPRO, a.s. Ministerstvo financí České 

republiky.  Řadí se mezi největší firmy v České republice a s objemem svých tržeb se 

v posledních letech umisťuje mezi 10 nejvýznamnějších firem v České republice. 

Společnost ČEPRO, a.s. se zabývá zejména přepravou, skladováním 

a prodejem ropných produktů, poskytováním přepravních, skladovacích a dalších 

speciálních služeb v této oblasti dalším subjektům, ochraňováním zásob státních 

hmotných rezerv, provozem sítě čerpacích stanic pod obchodním názvem EuroOil. 

ČEPRO, a.s. vlastní a provozuje největší českou síť čerpacích stanic 

pod obchodní značkou EuroOil. V současné době disponuje 192 čerpacími stanicemi 

po celém území České republiky, což ji řadí na třetí místo v počtu čerpacích stanic 

a čtvrté místo podle objemu prodaných pohonných hmot.. 

 

 

3.1 Produkty, služby a činnosti 

 

Společnost ČEPRO, a.s. se zabývá následujícími činnostmi: 

• velkoobchodní prodej pohonných hmot, 

• maloobchodní prodej, 

• plnění automobilových cisteren podle požadavků zákazníků, 
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• dopravu ropných produktů podle potřeb zákazníka, a to prostřednictvím 

produktovodů, železničních cisteren, autocisteren a nákladních vozů, 

• aditivace pohonných hmot, 

• skladování zboží ve skladech ČEPRO, a. s., 

• skladování a ochraňování povinných zásob ropných produktů pro další 

subjekty z oblasti výroby a obchodu, 

• pronájem skladových kapacit pro skladování zboží v originálním balení, 

• zásobování čerpacích stanic, 

• cejchování průtokoměrů, 

• havarijní střediska zajišťují odborné zásahy při vzniku ropných havárií. 

 

Jednou z hlavních činností akciové společnosti ČEPRO je přeprava 

a skladování pohonných hmot. Ať už se zboží přepravuje produktovodem, 

autocisternami nebo po železnici, v každém případě jeho manipulace podléhá přísné 

evidenci. Postupy měření příjmu a výdeje zboží jsou v souladu s platnými 

metrologickými předpisy. Akreditovaná zkušebna pravidelně ověřuje a certifikuje 

veškerá měřidla, aby byla stále zaručena jejich přesnost. 

Evidence pohonných hmot v systému naší společnosti je od konce roku 2003 

součástí nového informačního systému. Všechny dosavadní systémy byly sloučeny 

do jednoho, který pracuje automaticky a vyžaduje minimální zásah operátorů. 

 V oblasti biopaliv zajišťuje ČEPRO, a.s. přimíchávání biosložek u pohonných 

hmot vydávaných ze svého skladovacího systému, dodávky a prodej biosložek, 

zabezpečuje kvalitativní vlastnosti vydávaných PHL s příměsí biosložek a nese 

odpovědnost za splnění zákonných povinností spojených s přimícháváním biosložek. 

Biosložky, skladované ve zvláštních nádržích, se přidávávají ve stanoveném poměru 

pomocí dávkovacího zařízení do benzinu nebo motorové nafty přímo na výdejní 

lávce před plněním do automobilové cisterny. V současné době je toto zařízení 

vybudováno na 11 skladech - Včelná, Třemošná, Smyslov, Roudnice, Mstětice, 

Cerekvice, Šlapanov, Střelice, Loukov, Klobouky a Hájek. 
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3.2 Sít středisek a skladů 

 

Obr. 3.2: Mapa skladů a středisek 

 

Zdroj: Společnost ČEPRO, a.s. 

 

Produktovodní systém spojuje potrubím sklady a střediska akciové společnosti 

ČEPRO (viz obr. 3.2) s rafineriemi Litvínov, Kralupy nad Vltavou a Bratislava. Systém 

umožňuje přímé čerpání a zásobování mezi jeho jednotlivými úseky. Výstavba 

prvních úseků produktovodu začala v roce 1953, v současné době přesahuje jeho 

délka 1 100 km. 

Chod produktovodů řídí centrální dispečink, sleduje základní technické 

parametry provozu (např. stavy zásob na střediscích, čerpací režimy) a také údaje 

v systému zabezpečení. Jeho ohrožení představují zloději, kteří mohou způsobit 

hned trojí škodu: krádež paliva, poškození potrubí a významnou ekologickou havárii. 

Z tohoto důvodu byl na všechny úseky nainstalován monitorovací systém detekce 

úniků, který současně odhaluje i úniky vzniklé např. únavou materiálu.  

Potrubí produktovodu je z bezpečnostních důvodů uloženo v hloubce cca 1,2 

metru pod zemí, pouze v záplavových oblastech nebo v oblastech s důlní či 

tektonickou činností je potrubí vedeno na povrchu. Na podzemní část potrubí mohou 

negativně působit prudké výkyvy teploty a vlhkosti půdy, stavební práce v jeho 

blízkosti apod.  

Jedním z hlavních úkolů společnosti je ochrana zásob státních hmotných 

rezerv. V 16 střediscích a skladech jsou uloženy různé druhy paliv v takovém 

množství, aby dosáhly devadesátidenní zásoby průměrné denní spotřeby. Areál 
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skladů tvoří nadzemní a podzemní zásobníky, manipulační nádrže, plnící lávky 

automobilových cisteren, objekty pro stáčení a plnění železničních cisteren, dílny, 

technologické rozvody, kotelny, administrativní budovy, hasičské zbrojnice, 

laboratoře, strojovny, požární nádrže, elektrické rozvodny, železniční vlečky aj. 

ČEPRO, a. s. má osm provozních středisek, které provozují celkem 18 

skladů.  Prostřednictvím středisek je realizována obchodní politika v oblasti přepravy 

a skladování pohonných hmot a ochrany státních hmotných rezerv,  na skladech jsou 

zabezpečeny činnosti spojené s provozem technických a technologických zařízení, 

určených ke skladování a přepravě paliv a maziv. 

Nejnovější sklad pohonných hmot, který byl vybudován v katastru obce 

Sedlnice v blízkosti letiště Leoše Janáčka v Mošnově. Slouží pro příjem, výdej 

a skladování automobilových benzinů, motorové nafty a leteckého petroleje. Sklad je 

napojen na produktovodní systém a využívá tak všech výhod potrubní přepravy. 

V areálu skladu se nachází 10 nadzemních skladovacích nádrží a kapacita těchto 

nádrží je dohromady 100000 m3. Každá nádrž je také opatřena jímkou, která pojme 

veškerý obsah nádrže. Sklad má 35 stálých zaměstnanců. Ještě před zahájením 

stavby skladu byl vybudován umělý biokoridor, který umožňuje migraci rostlin 

a živočichů mezi jednotlivými biocentry, a napomáhá tak zachování přirozeného 

způsobu jejich života. 

 

 

3.3 Hospodářská situace 

 

Tab. 3.1: Hospodářská situace 

 2005 2006 2007 2008 2009 
Náklady 28 802 633 38 115 067 49 117 209 62 890 353 46 184 318 
Výnosy 28 826 520 38 217 655 49 574 744 63 455 920 46 932 958 
Hospodářský výsledek 21 725 102 588 339 753 507 206 555 823 
Tržby za prodej zboží 27 511 380 32 506 734 41 800 442 50 323 721 39 837 868 
Tržby z prodeje vl. výrobků a 
služeb 1 082 835 1 253 824 1 630 043 3 205 636 4 329 258 
Počet zaměstnanců 876 840 838 843 848 

Zdroj: vlastní zpracování na základě informací z výroční zprávy 

 

V tab. 3.1 je  zřetelný vliv povinnosti správy státních hmotných rezerv (zásoby 

benzinu a nafty) na náklady. Tato povinnost plyne z členství v Evropské Unii a je 
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platná od roku 2006. Náklady v roce 2006 vzrostly a vyšší úrovně dosahovaly 

i v dalších letech. Jeden z důvodů jsou náklady spojené právě se skladováním 

a správou státních rezerv a náklady na vybudování skladových prostor.  

Výnosy dosáhly nejvyšší hodnoty v roce 2008, podíl na tom mělo i zavedení 

značkových prémiových paliv, jako reakce na evropský trend v prodeji benzínu 

a nafty. 

Prodej značkových paliv, konkrétně Optimal Diesel a benzinu Optimal 95E, se 

podepsal i na zvýšení tržeb z prodeje vlastních výrobků a služeb. Jejich zvýšení 

nastalo právě v roce 2008, kdy byly tyto paliva zavedeny na trh. V následujícím roce 

2009 se tržby ještě zvýšily díky navýšení objemu a rozsahu služeb poskytovaných 

v oblasti přepravy a skladování pohonných hmot. 

 

 

3.4 Organizační struktura 

 

Společnost se dělí na jednotlivé úseky, jedná se o: 

 úsek obchodní – zabezpečuje obchodní politiku společnosti, 

 úsek finanční – zajišťuje účetní, daňové a finanční agendy spojené 

s činností společnosti, 

 úsek provozní – zajišťuje provoz a spravuje technické a technologické 

zařízení prostřednictvím středisek, 

 úsek vnitřních služeb – činnosti v oblasti personální, marketingu, právní, 

nákupu a IT, 

 odbor průmyslových rizik a interního auditu - přípravu bezpečnostní 

politiky, koncepcí, cílů, zásadních postupů, metodiky a kontrolních 

mechanismů, 

 odbor controllingu – zpracovávání a vyhodnocování ročního, 

střednědobého podnikatelského záměru společnosti a měsíčního 

hospodaření společnosti, 

 odbor čerpacích stanic (ČS) – přípravu, realizaci a kontrolu plnění 

uzavřených smluv, schválených plánů a předepsaných postupů 

souvisejících s provozem ČS. 
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Úkolem úseků je zabezpečovat a podílet se na obchodním vedení 

a zajišťování provozních záležitostí společnosti v rámci působností přidělených 

organizačním řádem. Úseky se člení na odbory a oddělení v rámci centrály 

společnosti. Specifická (divizionální) struktura je u provozního úseku, který se člení 

na střediska (analogie odboru). Střediska se dále člení na oddělení a sklady.  

Ve společnosti jsou zřízena střediska: 

 Produktovody (Oddělení Provozní dispečink a Dálkovod I , II, III), 

 Třemešná, 

 Smyslov, 

 Roudnice nad Labem, 

 Cerekvice, 

 Šlapanou, 

 Loukov, 

 Střelice. 

 

Střediska jsou místem realizace obchodní politiky společnosti. Jsou 

rozhodujícími organizačními složkami, které v rámci přijatých podnikatelských plánů 

vytvářejí zisk. Za řízení střediska je odpovědný vedoucí střediska. Středisko se člení 

na oddělení provozní, údržby, ekonomické, provozní bezpečnosti a sklady. 
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3.4.1 Organizační struktura skladu Sedlnice 

 

Obr. 3.3: Organizační struktura 

 

Zdroj: vlastní zpracování na základě organizační struktury. 

 

Na obr. 3.3 vidíme všechny pracovní pozice ve skladu. 

Vedoucí skladu provádí řízení skladu a je přímo podřízen a odpovědný 

vedoucímu střediska. 

Za oddělení provozní bezpečnosti zodpovídá vedoucí oddělení provozní 

bezpečnosti, který zajišťuje činnost provozní bezpečnosti, tj. požární zabezpečení 

skladu, ekologické zajištění skladu, bezpečnost práce na skladu a metodické vedení 

pracovníků laboratoře. 

Vedoucí provozního oddělení odpovídá za provozní činnost na jednotlivých 

objektech (skladu, příjem, výdej, doprava). 

Operátor provádí činnost vyplývající z obsluhy řídícího systému, provádí 

kontrolu technologie skladu pomocí řídícího systému atd. 

Blokař provádí činnosti plynoucí z provozu skladu. 

 

Vedoucí skladu 

Vedoucí oddělení 
provozní bezpečnosti 

Vedoucí provozního 
oddělení (skladu) 

Účetní Strojní údržbář, 
elektro údržbář, 

manipulační dělník 

Laborant Operátor 

Blokař 
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4 Analýza logistických činností 

  

V této kapitole jsou nejprve popsány technické parametry skladu a průběh 

skladových operací. Také způsob hodnocení dodavatelů pohonných hmot. Další 

částí této kapitoly je bližší pohled na finanční ukazatele spojené se zásobami a jejich 

výpočet. Poslední částí je popis provedení souřadnicové metody pro určení 

centrálního skladu. 

 

 

4.1 Sklad Sedlnice a organizace skladových operací 

 

Obr. 4.1: Mapa skladu Sedlnice 

 

Zdroj: interní zdroje společnosti 
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 Sklad Sedlnice (viz obr. 4.1) tvoří deset skladovacích míst, kterými jsou 

nadzemní zásobníky (H01 – H10) o kapacitě 10 000 m3, kde je možné skladovat 

automobilový benzin (BA), motorovou naftu (NM) a letecký petrolej (PL). Provozní 

kapacita těchto zásobníků je 93%. Objekt je koncipován jako distribuční sklad 

pohonných hmot (PH) a je zde také prováděno dlouhodobé skladování PH 

pro Správu státních hmotných rezerv. 

Počet pracovníků je cca 10. Pohyb nákladních automobilů cca 30 souprav 

denně. Cca  50 m severně od hranice areálu skladu se rozprostírá průmyslová zóna 

Mošnov. Letiště Mošnov je od skladu Sedlnice vzdálen cca 3 km severním směrem. 

Areál skladu je napojen na křižovatku silnic II/464 ve směru Studénka – Příbor 

a III/4809 směr Mošnov. Podél areálu skladu vede železniční vlečka Sedlnice, která 

je vlastnictví ČEPRO, a.s.. Železniční vlečka je napojena na nádraží Sedlnice a končí 

křížením se silnicí II/464 ve směru Studénka. 

 

Skladové operace jsou prováděny prostřednictvím provozovaného zařízení, 

které slouží pro příjem, stáčení, přečerpávání, skladování a expedici pohonných 

látek. Přeprava PH mezi jednotlivými technologickými provozy je prováděna pomocí 

příslušných čerpadel a navazujících potrubních rozvodů. 

Veškerá činnost na skladovacích a výdejních objektech PH probíhá 

na základě denního pracovního příkazu, vydávaného vedoucím provozu. Pohyby 

zboží a veškeré manipulace se zbožím jsou sledovány a dokumentovány operátorem 

na velínu pomocí počítačového technologického řídicího systému skladu. 

 

Příjem 

Pro příjem se využívá objekt stáčiště, které slouží ke stáčení nebo plnění žel. 

cisteren PH. Plnění nebo stáčení se provádí přes čerpadla. Stáčiště je vybudováno 

jako dvoukolejné, je zde celkem 10 stáčecích (resp. plnících) míst. Provedení 

technologického zařízení umožňuje provádět současně dvě manipulace, tj. stáčení 

nebo plnění dvou různých produktů. 

Mezi kolejemi je vybudován hlavní technologický kanál, řešený jako 

železobetonová bezodtoková vana, který současně tvoří záchytnou a havarijní jímku 

při případném úniku PH. Průměrné ložné množství PH v jedné železniční cisterně je 

cca 60 – 80 m3 . Veškerou činnost na stáčišti provádí obsluha na základě písemného 

příkazu vedoucího provozu, který určuje rozsah činností a daný čerpací režim. Po 
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přistavení železničního vagónu na stáčecí místo proběhne nejdříve kontrola kvality 

zboží vč. množství, kterou provádí pracovník laboratoře dle Plánu kontrol a zkoušek. 

Po obdržení souhlasu ke stáčení napojí obsluha na cisternu stáčecí hadice a nastaví 

potrubní trasu dle daného čerpacího režimu. Telefonicky se spojí s operátorem na 

velínu a vzájemně si odsouhlasí připravenost k čerpání, tzn. je postavena a 

překontrolována potrubní trasa a koncový objekt čerpání je připraven na příjem. 

Stáčení zahájí otevřením výpustné armatury a zapnutím čerpadel. Po zahájení 

čerpání překontroluje těsnost propojení a provádí kontrolu po celou dobu stáčení. 

Železniční cisternu je nutno úplně vyprázdnit. Po ukončení stáčení vypne obsluha 

čerpadlo, stáčecí potrubí spustí do příslušné manipulační nádrže. Překontroluje úplné 

vyprázdnění ŽC, uzavře armaturu na ŽC, odpojí stáčecí hadice, překontroluje jejich 

vyprázdnění a uloží je na určené místo. Ukončení čerpání ohlásí operátorovi na 

velín.  

 

Skladování 

 Skladové prostory se skládají z deseti nadzemních, válcových, kovových 

svařovaných nádrží o objemu každá cca 10 000 m3, s ochrannou kovovou jímkou, 

ve kterých je uskladňována motorová nafta, automobilové benzíny a letecký petrolej.  

Odvzdušňovací potrubí od skladovacích nádrží a odkalovacích nádrží je 

napojeno na centrální sběrný systém uhlovodíkových par, který je napojen 

na rekuperační jednotku. Jedenkrát za 5 let je prováděno čištění nádrží a následná 

defektoskopie. 

Každá nádrž v objektu (10 nádrží) je osazena vyhodnocovací jednotkou Tank 

Side Monitor. Monitorované veličiny se zobrazují na displeji na kopuli nádrže, 

na displeji pod schodištěm na nádrž a na technologickém monitoru na velínu. 

Kontinuální měření hladiny probíhá snímačem. Jedná se o mikrovlnný systém 

měření s připojením na vyhodnocovací zařízení Tank Side Monitor. Maximální 

provozní hladina je 93% naplnění jmenovitého objemu nádrže.  

Vícebodové měření teploty produktu v profilu celé nádrže. Průměrový teploměr 

je svým výstupem připojen na vyhodnocovací zařízení Tank Side Monitor. Zde je 

měření zpracováno a předáno do řídícího systému. 

Měření hydrostatického tlaku sloupce produktu v nádrži za účelem výpočtu 

hustoty produktu a měření přetlaku a podtlaku v parním prostoru nádrže za účelem 

ochrany nádrže proti případné deformaci při plnění (přetlak), nebo při výdeji (podtlak), 
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se provádí tlakoměrem a výsledky jsou, přes vyhodnocovací zařízení Tank Side 

Monitor, předány do řídícího systému. 

Zvuková a optická signalizace dosažení max. hladiny v nádrži je svedena 

do řídícího systému k operátorovi na velín. Zařízení proti přeplnění nádrže zajišťuje 

uzavření napouštěcí servoarmatury v případě dosažení havarijní hladiny (tj. cca 

o 100 mm výše než maximální plnění nádrže na 93 %) a po dosažení tlaku 0,5 Mpa 

v potrubí k automatickému výpadku daného čerpadla. 

 

Výdej 

Expediční čerpací stanice zajišťuje výdej vč. Aktivace, dále zajišťuje expedici 

motorové nafty (NM), automobilového benzínu (BA) a leteckého petroleje (PL) 

do automobilových cisteren zákazníků na 5 výdejních stopách třech výdejních lávek. 

Hlavním zařízením čerpací stanice je 13 ks čerpadel, která jsou napojena na potrubní 

rozvody tak, aby bylo umožněno čerpání do cisteren. Produkty jsou na lávky 

dopravovány potrubím pomocí expedičních čerpadel a do expedovaných produktů je 

možno zajistit přidávání až 12 druhů aditiv. Jednotlivé druhy aditiv jsou uskladněny 

ve 12 samostatných dvouplášťových nádržích, každá o objemu 3 m3.  

Řízení celého výdeje včetně dávkování aditiv a otevírání příslušných 

elektromagnetických ventilů na ventilových hlavách řídí počítač v součinnosti 

s řídícími jednotkami ACCULOAD, umístěnými na výdejních lávkách. Stáčecí 

čerpadla jsou spouštěna ručně obsluhou, jejich vypínání je provedeno buď rovněž 

ručně, nebo při dosažení maximální hladiny v příslušné nádrži jsou vypnuta 

automaticky. Přeplnění nádrží je ještě jištěno akustickou signalizací a blokováním 

stáčecích čerpadel. 

 

 

4.2 Hodnocení dodavatelů 

 

Výběr dodavatelů má na starosti Obchodní úsek s obchodním ředitelem 

v čele. Dodavatelé jsou průběžně (2x za rok) hodnocení na základě předepsaných 

kritérií. Hodnotí se především kvalita dodávaných produktů a dodací podmínky. 

Každé kriterium se bodově ohodnotí a toto bodové ohodnocení se poté převede na 

procenta.  
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Hodnocené kritéria: 

 Kvalita dodávek se vyjádří pomocí poměru mezi počtem vadných dodávek 

a počtem všech dodávek, výsledek se vynásobí 100 pro procentní 

vyjádření. Zde se hodnotí samotná kvalita pohonných hmot a k jednotlivé 

hodnoty odpovídají bodovému ohodnocení (100% = 3 body, 98 – 99% = 2 

body, <98% = 1 bod). Při dodávce je odebrán vzorek, který se v laboratoři 

zanalyzuje dle příslušných interních parametrů. 

 Termíny dodávek ( rychlé = 3b., běžné = 2b., dlouhé = 1b.). 

 Dodržování termínů dodávek (na čas = 3b., občasné zpoždění do 4 hodin 

= 2b, časté zpoždění do 4 hodin a více = 1b.) 

 Dodržování množství v dodávce (vždy v požadovaném množství = 3b., 

drobné odchylky méně než 2x / půl roku = 2b., větší odchylky častěji = 1b.) 

 Platební podmínky a cena (vynikající = 3b., dobré = 2b., uspokojivé = 1b.) 

 Správnost a úplnost dokumentace (zcela správné = 3b., občasné drobné 

formální chyby = 2b., faktické nebo pravidelné formální chyby = 1b.) 

 

Když je každý z dodavatelů bodově ohodnocen, tak jsou dodavatelé rozděleni 

do skupin tří skupin v kvalitě dodávaných produktů a v kvalitě dodacích podmínek. 

Skupiny v kvalitě dodávaných produktů: 

 AAA – dodavatelé standardně hodnocení třemi body, 

 AA – dodavatelé se dvěma body, 

 A – dodavatelé s jedním bodem. 

 

Skupiny v kvalitě dodacích podmínek: 

 AAA – dodavatelé se součtem bodů 13 – 15, 

 AA – dodavatelé s 10-12 body, 

 A – dodavatelé s méně než 10 body. 

 

Dodavatelé jsou informováni o výsledcích a vyzváni k jejich zlepšení. 

V případě kvality dodávaných produktů je čas na zlepšení dalších 6 měsíců 

po hodnoceném půl roku. U kvality dodacích podmínek se zlepšení očekává do 1 

roku. Nedodržení je možné také sankcionovat a případně zrušit smlouvu o odběru 

produktů. 
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4.3 Doba obratu zásob, pohledávek a závazků 

 

Doba obratu zásob = zásoby / denní tržby [dny] 

Doba obratu pohledávek = pohledávky / denní tržby [dny] 

Doba obratu závazků = krátkodobé závazky / denní tržby [dny] 

 

Tab. 4.1: Vypočtené hodnoty ukazatelů 

 2005 2006 2007 2008 2009 
Doba obratu zásob 19 12 9 6 14 
Doba obratu pohledávek 71 71 45 71 35 
Doba obratu závazků 97 92 64 78 69 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 Doba obratu zásob ukazuje, jak efektivně podnik dokáže řídit svůj sklad 

a skaldové operace. Tento ukazatel je výhodnější a má větší vypovídací hodnotu než 

ukazatel obrátky, protože výsledky jsou uvedené v časových jednotkách. Při výpočtu 

jsou použity časové jednotky dny a je počítáno s 365 dny. Někdy se pro výpočet 

používá i kratší období než 365 dnů, ale to vede k odchylkám ve výsledku. 

Z výsledků ve všech letech je patrné, že společnost řídí své zásoby efektivně 

a nedrží je zbytečně dlouho na skladě. Doba obratu zásob ovlivňuje i likviditu podniku 

a tak je vhodné zásoby držet po, co nejkratší dobu. Ve výpočtu nejsou zahrnuty 

zásoby určené pro Státní hmotné rezervy, které jsou drženy stále a jednou za půl 

roku jsou pouze obměňovány. S těmito zásobami se totiž neobchoduje a slouží 

pouze pro výjimečné situace a využívat je může pouze stát. 

 

 Ukazatel doby obratu pohledávek je důležitým ukazatelem, který lze 

jednoduše vypočítat a má velkou vypovídací hodnotu. Vypočítá se podobně, jako 

doba obratu zásob, kdy součet pohledávek podělíme tržbami za časové období, 

v tomto případě se počítá opět s denními tržbami a s 365 dny. Tento ukazatel 

vypovídá o tom, jak dlouho trvá, než jsou společnosti splaceny pohledávky. Neboli, 

jak dlouho poskytuje společnost svým zákazníkům bezúročný dodavatelský úvěr a 

také lze vyvodit, jak silnou vyjednávací pozici podnik má. Výsledky výpočtů 

(viz tab. 4.1.) jsou ve třech letech 71 dnů, v roce 2007 už pouze 45 dnů a v roce 2009 

se podařilo snížit splatnost pohledávek na 35 dnů. Obecně se za optimální dobu 

obratu považuje 14 dnů. V Evropě je standardní doba kolem 40 dnů a hodnoty nad 



 

 
37 

70 snů se už považují za nevyhovující. Jak lze vidět ve výsledcích, společnost se 

v posledním roce dostala na běžnou hodnotu. 

 

 Doba obratu závazků se dá považovat za dobu obratu pohledávek z pohledu 

dodavatelů. Říká, jak dlouho trvá, než společnost uhradí závazky svým dodavatelům. 

Jinými slovy, jak dlouho sama společnost čerpá a využívá bezúročné dodavatelské 

úvěry. Z výsledku lze vyčíst i to, jakou vyjednávací pozici má společnost, jak ke svým 

zaměstnancům, tak k dodavatelům. Výpočet je obdobný, součet závazků se dělí 

denními tržbami. Výsledná doba by neměla být kratší než doba obratu pohledávek. 

Z výpočtů je patrné, že společnost hradí závazky vždy později, než jí jsou uhrazeny 

pohledávky a se snižující se dobou obratu pohledávek se snižuje i doba obratu 

závazků, ale je vždy vyšší. 

 

 

4.4  Souřadnicová metoda pro určení centrálního skladu 

 

Společnost má řadu skladů po ČR. Tyto sklady jsou většinou propojeny 

produktovodem. V Pardubickém (PK) a Olomouckém kraji (OK) zatím tento sklad 

chybí. Souřadnicovou metodou ověřím, kde by se sklad pro tyto dva kraje měl 

nacházet a zda by jeho výstavba byla výhodná.  Pro zjištění optimálního umístění 

centrálního skladu v Pardubickém kraji je mapa tohoto kraje s vyznačenými 

čerpacími stanicemi rozdělena souřadnicovou mřížkou. Následovně byla provedena 

volba souřadnice X a Y pro jednotlivé odběratele, kterými jsou čerpací stanice 

v tomto kraji. Celkově se jedná o 25 čerpacích stanic v tomto kraji. Data pro 

souřadnicovou metodu jsou uvedena v tab. 4.2. 
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Tab. 4.2: Vypočtená data pro souřadnicovou metodu PK 

Čerpací stanice 

Celková 
spotřeba 

dodaných PH v t 
(q)  

Souřadnice 
X 

Souřadnice 
Y x*q y*q 

Cerekvice nad Bystřicí 924 9 33 8316 30492 
Smiřice 950 12 32 11400 30400 
Opočno 915 17 30 15555 27450 
Deštné 768 22 32 16896 24576 
Kratonohy 803 6 26 4818 20878 
Týniště nad Orlicí 862 16 26 13792 22412 
Týnec nad Labem 986 1 22 986 21692 
Chvaletice 853 2 21 1706 17913 
Lázně Bohdaneč 804 8 23 6432 18492 
Borohrádek 974 17 23 16558 22402 
Černá za Bory 1057 11 20 11627 21140 
Choceň 975 20 19 19500 18525 
Vysoké Mýto 1013 18 17 18234 17221 
Letohrad 799 25 21 19975 16779 
Jablonné nad Orlicí 845 28 21 23660 17745 
Ruda nad Moravou 961 34 19 32674 18259 
Golčův Jeníkov 800 3 13 2400 10400 
Litomyšl 1057 23 14 24311 14798 
Česká Třebová 1069 24 15 25656 16035 
Světlá nad Sázavou 954 2 6 1908 5724 
Chotěboř 881 7 8 6167 7048 
Bystré u Poličky 986 22 4 21692 3944 
Jevíčko 935 30 5 28050 4675 
Šlapanov 872 7 1 6104 872 
Svratka 901 15 8 13515 7208 
Σ 22944     351932 417080 

Zdroj: vlastní zpracování 

34,1522944/351932/)( ==∑⋅∑= qqxX  

18,1822944/417080/)( ==∑⋅∑= qqyY  

 

Dle souřadnic, které jsou výsledkem souřadnicové metody, je optimálním 

místem pro centrální sklad Pardubického kraje pozemek v okolí obce Vysoká u Holic 

(viz obr. 4.2). 
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Obr. 4.2: Umístění centrálního skladu PK 

 

Zdroj: vlastní zpracování na základě mapy poboček 
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Následující tab. 4.3 řeší otázku skladu také v Olomouckém kraji, kde se 

nachází 20 čerpacích stanic.  

 

Tab. 4.3: Vypočtená data pro souřadnicovou metodu OK 

Čerpací stanice 

Celková 
spotřeba 
dodaných 
PH v t (q)  

Souřadnice 
X 

Souřadnice 
Y x*q y*q 

Šumperk 964 1 23 964 22172 
Libina 772 4 20 3088 15440 
Břidličná 809 10 21 8090 16989 
Litultovice 812 18 21 14616 17052 
Budišov n. Budišovkou 763 15 17 11445 12971 
Vítkov 796 18 17 14328 13532 
OL - Tabulový Vrch 986 7 10 6902 9860 
OL - Hodolany 1002 7 11 7014 11022 
OL - Pražská 1035 6 11 6210 11385 
OL - Krapkova 1090 8 11 8720 11990 
Kostelec na Hané 953 3 8 2859 7624 
Prostějov - Brněnská 1009 4 6 4036 6054 
Prostějov 993 3 7 2979 6951 
Tovačov 825 8 6 6600 4950 
Kojetín 816 8 3 6528 2448 
Chropyně 820 10 3 8200 2460 
Plešovec 751 10 2 7510 1502 
Hulín 874 12 2 10488 1748 
Bystřice pod Hostýnem 792 16 4 12672 3168 
Loukov 854 18 5 15372 4270 

Σ 17716     158621 183588 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

95,817716/158621/)( ==∑⋅∑= qqxX  

36,1017716/183588/)( ==∑⋅∑= qqyY  
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Výsledkem jsou souřadnice optimálního umístění skladu. Ty ukazují na území 

mezi obcí Hlubočky a Olomoucí (viz obr. 4.3).  

 

Obr. 4.3: Umístění centrálního skladu OK 

 

Zdroj: vlastní zpracování na základě mapy poboček 

 

 Na základě polohy centrálních skladů pro Olomoucky a Pardubický kraj se 

provede analýza umístění jednoho skladu pro oba kraje. Společnost chce, aby bylo 

místo umístění tohoto skladu dostupné po železnici, protože zásobování centrálního 

skladu pomocí vlakové dopravy je z hlediska nákladů výhodnější než zásobování 

automobilovými cisternami. 

 Z mapy železničních koridorů ČR je vidět, že obě místa centrálních skladů lze 

spojit železnicí. Vzdálenost po železnici mezi těmito dvěma sklady je 135 km 

(v Pardubickém kraji je nejbližší možné napojení na železnici obec Zámrsk 

a v Olomouckém obec Hlubočky). Hlavní železniční uzel je v České Třebové, přes 

který se bude sklad zásobovat.  

 Koridory jsou již vybudovány, takže při rozhodování o vhodném místě hraje roli 

objem pohonných hmot, který čerpací stanice v jednotlivých krajích spotřebují, a tedy 

jaké množství projde přes sklady. Centrální sklad pro olomoucký kraj vyžaduje 
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zásobování cca 17 716 t pohonných hmot ročně a sklad v Pardubickém kraji 22 944 t 

pohonných hmot ročně. V procentuálním vyjádření využije 56,4 % PH Pardubický 

kraj a 43,6 % PH kraj Olomoucký. Umístění centrálního skladu je zvolenol dle 

poměru ve spotřebě centrálních skladů těchto dvou krajů a výsledná vzdálenost 

od vypočítaných centrálních skladů Olomouckého a Pardubického kraje vyšla 

na 76,14km od Hluboček a 58,86km od Zámrsku. V těchto vzdálenostech leží 

na železniční spojnici obec Krasíkov. Tato obec je výsledným optimálním umístěním 

centrálního skladu pro kraje Pardubický a Olomoucký (viz obr. 4.4). 

 

Obr. 4.4: Železniční koridory v okolí CS 

 

Zdroj: vlastní zpracování na základě mapy železničního koridoru 

 

 

4.4.1 Umístění centrálního skladu 

 

Ze souřadnicové metody bylo určeno vhodné umístění pro centrální sklad 

Pardubického a Olomouckého kraje v obci Krasíkov, která se nachází v okrese Ústí 

nad Orlicí v Pardubickém kraji. V tomto kraji se průměrná mzda pohybuje okolo 

20 631 Kč, což je ve srovnání s celorepublikovým průměrem podprůměrná hodnota. 
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Nezaměstnanost dosahuje nadprůměrné hodnoty 9,87 %, takže nová pracovní místa 

spojená s výstavbou i pozdějším provozem skladu budou jistě vítána. 

Dopravní spojení je, jak je již uvedeno, železniční a silniční. Dosah kvalitní 

silniční sítě je v tomto místě dobrý. Ve vzdálenosti pouhých 12 km je Moravská 

Třebová ležící na rychlostní silnici R35 Liberec – Turnov – Hradec Králové – 

Moravská Třebová – Mohelnice – Olomouc – Lipník nad Bečvou s přípojkami 

na Dálnici D11 Praha – Hradec Králové – Trutnov – Polsko v Hradci Králové, 

rychlostní silnici R43 Brno – Moravská Třebová ve Svitavách a dálnici D1 Praha – 

Brno – Vyškov – Hulín – Přerov – Lipník nad Bečvou – Bělotín – Ostrava – Polsko 

v Lipníku nad Bečvou. 

Krakov leží na 2. a 3.železničním koridoru spojující. Druhý žel. koridor spojuje 

Ostravu (dále Polsko) – Českou Třebovou – Břeclav (dále Rakousko) s uzlem 

v Přerově. Třetí žel. koridor vede v trase Cheb (dále Německo) – Plzeň – Praha – 

Pardubice – Česká Třebová – Olomouc – Ostrava (dále Slovensko). V České 

Třebové se dá připojit také na trať Děčín (dále Německo) – Praha – Česká Třebová – 

Brno (dále Rakousko). 
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5 Závěr 

 

Bakalářská práce se věnovala popisu skladových operací spojených se 

skladováním pohonných hmot ve skladu v Sedlnicích. Příjem, skladování a výdej 

funguje výborně a všechny postupy jsou velice propracované. O tom svědčí i to, že 

ve skladu je zaměstnáno pouze 10 pracovníků. Příjem a vyskladnění železniční 

soupravy zabere pouhé 4 – 5 hodin a mezi tím je možné nadále odbavovat 

automobilové cisterny, kterých je denně až třicet. Na tom všem má podíl hlavně 

propracovaný systém automatizace procesů. Všechny procesy lze řídit z velínu, který 

dokáže obsluhovat jeden pracovník. Při příjmu působí většina pracovníků spíše 

kontrolně a manuálně provádí pouze přípravné, obslužné a ukončovací práce. Stejně 

i skladování je řízeno z velínu, jako plnění a vyprazdňování nádrží, kontrola stavu a 

zajištění bezpečného skladování pohonných hmot. Při výdeji stačí pouze nasadit 

armaturu a výdej i aditivace je prováděna automaticky až po automatické vypnutí 

výdeje při dosažení nastavené úrovně. Velkou výhodou automatizace procesu je 

snižování nákladů, jak je již uvedeno, a také snižování rizika zneužívání a podnikové 

kriminality. Zvlášť pohonných hmot je to aktuální problém. Využití informačních 

systémů vede k lepší evidenci a tak k znemožňování krádeží při výdeji nebo příjmu. 

 

Doba obratu zásob vyšla ve všech letech velice příznivě. Obecně platí, že by 

měla být co nejmenší. U společnosti, jako je ČEPRO, a.s., která má mnoho skladů 

a skladuje velké množství produktů, vypovídá krátká doba obratu zásob o tom, že se 

svými zásobami hospodaří velmi dobře, zde se také projevuje vysoká automatizace 

a využívání informačních systému ve skladovém hospodářství. Doporučení je 

udržovat dobu obratu zásob od 5 do 10 dnů. Příliš nízká doba totiž může mít vliv 

na úroveň zákaznického servisu. 

Doba obratu pohledávek 71 dnů je vysoká a snížení pod evropský průměr 

na 35 dnů v roce 2009 je velmi pozitivní. Společnost obchodující s pohonnými 

látkami by měla mít tento ukazatel, co nejmenší. Pohonné hmoty jsou 

nenahraditelnou komoditou a tak je zde prostor pro zpřísnění řízení pohledávek. Bylo 

by vhodné dobu nadále snižovat a tak poskytovat bezúročný dodavatelský úvěr 

odběratelům. Peníze vázané v pohledávkách je určitě možné využívat jinými 
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efektivnějšími způsoby. Bylo by prospěšné zlepšit způsoby vedení a vymáhání 

pohledávek a snížit dobu splatnosti pohledávek k 15 až 20 dnům. 

Doba obratu závazků splňuje ve všech letech obecné pravidlo vyšších hodnot 

než doba obratu pohledávek. Konkrétní výsledky jsou uspokojivé. Je vhodné 

udržovat si dobu obratu závazků, co nejvyšší. Samozřejmě, co nejvyšších v mezích 

smluv s dodavateli. V tomto ukazateli se projevuje i to, jak je podnik silný vyjednávač 

a jakou dobu splatnosti závazků si dokáže domluvit. Je vidět, že vyjednávací pozice 

ČEPRO, a.s.je dobrá a doba kolem 70 dnů je velmi slušný výsledek. 

 

Metodou souřadnic bylo určeno optimální místo pro umístění centrálního 

skladu z hlediska přepraveného množství pohonných hmot do čerpacích stanic 

v Pardubickém a Olomouckém kraji. Zohledněn byl poměr mezi množstvím 

dodávaným do obou z krajů. Podle poměru byla, na spojnici mezi dvěma 

vypočítanými sklady v každém kraji, zjištěna vhodná vzdálenost centrálního skladu. 

Následně byla ověřena, v okolí bodu vhodného pro umístění skladu, dostupnost 

silniční dopravy a zejména železniční dopravy. Podle toho je rozhodnutí o finálním 

místě obec Krasíkov. Připojení na silniční síť 1. třídy je pouhých 12 km v Moravské 

Třebové.  

Železniční trať je přímo v obci a stačí tak vybudovat pouze přípojku a vyřídit si 

přístup do sítě železničních tratí. Pro přístup je potřeba být zapsán v obchodním 

rejstříku, být držitelem platné licence na provozování drážní dopravy, být držitelem 

platného osvědčení dopravce, sjednat pojištění z odpovědnosti za škody z provozu 

drážní dopravy, s provozovatelem dráhy uzavřít smlouvu o provozování drážní 

dopravy, mít přidělenou kapacitu dopravní cesty. Toto vše je možné zařídit přes 

Správu železniční dopravní cesty.  
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Seznam zkratek 

 

aj. a jiné 

b. bod 

BA benzin automobilový 

cca přibližně 

ČR Česká republika 

ČS čerpací stanice 

EDI elektronická výměna dat 

IT informační technologie 

km kilometr 

m metr 

m2 metr čtvereční 

m3 metr krychlový 

mm milimetr 

MPa megapascal 

např. například 

NM nafta motorová 

obr obrázek 

OK Olomoucký kraj 

PH pohonné hmoty 

PHL pohonné látky 

PK Pardubický kraj 

PL petrolej letecký 

tab tabulka 

tj to je 

tkm  tunové kilometry 

tzv. takzvaně 

ŽC železniční cisterna 
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školní dílo;  

- beru na vědomí, že Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále jen 

VŠB-TUO) má právo nevýdělečně, ke své vnitřní potřebě, diplomovou práci užít (§ 35 

odst. 3);  

- souhlasím s tím, že diplomová práce bude v elektronické podobě archivována v 

Ústřední knihovně VŠB-TUO a jeden výtisk bude uložen u vedoucího diplomové 

práce. Souhlasím s tím, že bibliografické údaje o diplomové práci budou zveřejněny v 

informačním systému VŠB-TUO;  

- bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční 

smlouvu s oprávněním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona;  

- bylo sjednáno, že užít své dílo, diplomovou práci, nebo poskytnout licenci k jejímu 

využití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v takovém případě ode 

mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB-TUO na 

vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše).  

 

V Ostravě dne 11. května 2011 

 

 

 

………………………………………………..  

Jan Šlahorek 

 

Adresa trvalého pobytu studenta:  

Vlasty Vlasákové 8, 700 30 Ostrava 
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Přílohy 

 

Příloha č. 1 – Souřadnicová mapa Pardubický kraj 

Příloha č. 2 – Souřadnicová mapa Olomoucký kraj 

Příloha č. 3 – Výroční zprávy společnosti ČEPRO, a. s. 2005 – 2009 

Příloha č. 4 – Organizační struktura společnosti ČEPRO, a. s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


