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Anotace 

V současné době se, v důsledku proběhnuté celosvětové krize, společnosti, více než 

kdy jindy, zaměřují na snižování nákladů a hledají způsob, jak v procesech najít optimální 

cestu finančně efektivnějších řešení. Logistika ve své podstatě prolíná do všech 

obchodních či výrobních subjektů a je jedním z oborů, kde lze právě v oblasti snižování 

nákladovosti získat významný efekt finančních úspor. Vhodně zvoleným systémem 

nastavení a vyhodnocování parametrů, provázaností a monitoringem procesů, pečlivým 

výběrem partnerů, náročností k dodavatelům a orientací na zákazníka toho lze dosáhnout. 

Cílem logistiky na všech úrovních je maximalizovat efektivnost oběhových procesů a mezi 

jeden z  nejvýznamnějších procesů logistiky patří doprava a dopravně-logistické systémy.  

Klíčová slova: logistika, doprava, Kebek, proces, systém, optimalizace    

 

 

Annotation 

In these days,  due to past global crisis the company more than ever focus on cost reduction 

and looking for ways to straemline processes to find the optimal path of cost efective 

solutions. Logistics, essentially, affects all business and production entities and belongs to 

a domain, where significant effect on financial savings could be achieved. With a properly 

selected system settings and parameters evaluation, by interconnection with monitoring 

processes, careful business partners selection, demands on the suppliers and with 

concentrating on the customer that can be achieved. The objective of logistic on each level 

is to maximize the efficiency of circulation processes and among of the most important 

logistic processes, belongs transport and transport and logistics systems.  
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ARL technologické skladovací zařízení, typ zakladače  

CNC číslicově řízený stroj (z anglického Computer numeric control) 

CPFR plánování spolupráce a prognostika (z anglického Collaborative 

planning, forecasting and repelnishment) 

ČSN Česká státní norma  

DIN německý institut pro normalizaci (z německého Deutsches Institut für 

Normung) 

DPD přímý balíkový rozvoz (z anglického Direct Parcel Distribution) 

ECR pohotová spotřebitelská odezva (z anglického Efficient consumer 

response)  

EU Evropská unie  

GLS  generální logistické systémy (z anglického General Logistics Systems)  

HRL technologické skladovací zařízení, zakladač 

H&S hlava a rameno (z anglického Hub and spoke) 

HU Maďarsko  

IS Informační systém  

ISO mezinárodní organizace pro standardizaci (z anglického International 

Organization for Standardization) 

JIT právě v čas (z anglického Just in time), logistická technologie   
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MSV Mezinárodní strojírenský veletrh  
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SCM řízení dodavatelsko-odběratelského řetězce (z anglického Supply chain 

management) 

SCOR vztahy odběratelsko-dodavatelského řetězce (z anglického Supply 

Chain Operations Reference) 

Sk Slovenská koruna  

SR  Slovenská republika 

VŘ výběrové řízení 
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1. Úvod, cíl práce 

Logistika v současné době prolíná v podstatě do všech oborů činností a je řešena ve 

všech oblastech podnikání. Pojímá mnoho procesů, od nákupu či výroby, skladování, 

manipulaci se zbožím, přes kontrolu jakosti až po expedici a dopravu ke konečnému 

zákazníkovi. Každý z těchto procesů lze řešit samostatně, či pojmout proces jako celek a 

zabývat se spojitostmi a návazností všech činností, jež spolu souvisí. Z výše uvedeného je 

patrné, že důležitým článkem v celém logistickém řetězci jsou právě dopravně-logistické 

systémy a technologie vedoucí k optimálnímu zajišťování dopravy materiálu a řízení zásob 

v logistickém procesu dodavatelsko-odběratelského řetězce.  

Pracuji v obchodně-výrobní společnosti, kde mám možnost se v oblasti logistiky 

pohybovat a konkrétně se zabývat řešením dopravně-logistických systémů. Téma 

optimalizace jakéhokoliv procesu je v současné době, která vytváří tlak na snižování 

nákladů, velmi aktuální. Proto jsem si jako cíl své diplomové práce zvolila analýzu části 

logistického řetězce z pohledu řešení dopravních systémů ve zvolené společnosti 

Kebek s.r.o. 

V první části diplomové práce představím společnost Kebek s.r.o. a v obecné 

rovině vysvětlím pojem logistika a pojmy s ní související. Následně stručně popíši v 

současné době nejvíce používané dopravně-logistické technologie a nastíním jednu 

z možností, jak lze řešit tento proces jako samostatný celek outsourcingem. Informaci 

doplním o výhody a nevýhody této metody.  

V druhé části práce se zaměřím na to, jakým způsobem je tato problematika řešena 

ve vybrané společnosti a která z uvedených dopravně-logistických technologií je v této 

společnosti zavedena a užívána. Provedu analýzu stávajícího stavu a zvážím, jaké jsou 

možnosti vedoucí k optimalizaci v této oblasti.  

Ve třetí části diplomové práce navrhnu společnosti nákladově efektivnější způsob 

zajištění dopravních služeb. Závěrem celou práci zhodnotím z hlediska možnosti 

finančního přínosu v podobě snížených nákladů na tuto část logistického řetězce. 

Cílem diplomové práce je analyzovat přepravní zajištění logistického řetězce ve 

společnosti Kebek s.r.o. se zaměřením na proces importu a exportu zboží, definovat 

nedostatky současného stavu a navrhnout řešení k zajištění finančně efektivnějšího 

způsobu zajištění dopravních služeb.  
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2. Charakteristika vybrané společnosti 

Společnost KEBEK s.r.o. byla založena dne 23. září 1992 jako rodinná firma otcem 

Bohuslavem Bekem a synem Ing. Daliborem Bekem, jako společnost zabývající se 

komplexními dodávkami v oboru klimatizace a vzduchotechniky. 

Holding Kebek je ryze českou obchodně výrobní společností poskytující dodávky 

na průmyslové i stavební trhy v celém středoevropském regionu (ČR, SR, HU). Obratem 

přes 360 mil. Kč (rok 2010), téměř 6 000 zákazníky a 13 regionálními pobočkami se 

společnost řadí k největším velkoobchodním organizacím v oborech dodávek spojovacího 

materiálu, dodávek komponentů VZT a klima jednotek. Společnost zaměřuje své služby 

zejména na špičky průmyslu a největší stavební společnosti. Vlastní sítí regionálních 

poboček tzv. Kebek center však pokrývá i trh středních a menších zákazníků v regionech. 

V roce 2010 tak pravidelně obsluhovala přes 5 000 registrovaných zákazníků 

s pravidelnými odběry. Pro zajištění špičkové kvality a možnosti snižování nákladů 

vybudovala společnost vlastní výrobní kapacity pro produkci výkresových součástí [1]. 

Obrázek 1: Ukázka ze sortimentu Kebek s.r.o. 

 

Pramen [1] 

2.1. Struktura holdingu  

Historicky, v době vzniku, společnost zaměstnávala 24 pracovníků a zabývala se 

především výrobou a montáží vzduchotechnických zařízení. Počátkem roku 1993 bylo 

založeno obchodní oddělení a byl zahájen prodej komponentů pro výrobu a montáž 

vzduchotechnických zařízení. V září 1993 se společnost poprvé zúčastnila MSV v Brně a 
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zahájila ve svém pardubickém závodě výrobu vlastních výrobků závěsové techniky. Dnes 

je společnost Kebek obchodně výrobním holdingem tří národních společností v regionu 

střední Evropy. Mateřská společnost s hlavním administrativním a skladovým a výrobním 

zázemím sídlí v České republice v Chomutově. Dvě dceřiné společnosti Kebek Slovakia 

s.r.o. a Kebek Hungaria jsou lokalizovány v Bratislavě a Szolnoku. Kebek Slovakia je 

dceřinou společností společnosti Kebek, zaměstnává 35 pracovníků a v roce 2010 dosáhla 

obratu 100 mil. Sk. Obchodní zaměření je totožné jako v České republice. Dodávky 

spojovacího materiálu směřují od nejmenších zákazníků obsluhovaných prostřednictvím 

Kebek center až po velké průmyslové výrobce obsluhované systémem Kanban. Hlavní 

centrála ve Slovenské republice je lokalizována v Bratislavě. V rámci zlepšení dostupnosti 

služeb v krajích a regionech je od roku 2000 vybudována vlastní prodejní síť již 

zmíněných tzv. Kebek center. Cílem a ambicí společnosti je kompletní pokrytí 

středoevropského trhu [1].  

Graf 1: Podíl prodeje Kebek s.r.o. 
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Pramen [1] 

 

Sídlo společnosti Kebek s.r.o. je v Chomutově (obr. 2). Areál se skládá 

z administrativní budovy, prodejny pro hotovostní prodej, navazujícího komplexu skladů a 

samostatného provozu vlastní výroby. 

Administrativní budova je centrálou celého holdingu. Sídlí zde vedení společnosti, 

ekonomický a obchodní úsek zajišťující servis strategickým zákazníkům společnosti napříč 

všemi komoditami. V obchodní části pracuje 73 zaměstnanců. 
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Prodejny jsou určené zejména pro přímý hotovostní i bezhotovostní prodej menším a 

středním podnikům, řemeslníkům a živnostníkům v regionu 4–5 okresů. Komfortní prodej 

je zajištěn cca 5 pracovníky a je realizován formou samoobslužného maloobchodního 

prodeje. 

Skladové prostory jsou výraznou předností celé společnosti. Je zde uskladněno přes 

15 000 položek v 30 000 samostatných skladových pozicích, pro které je využito 

nejmodernějších automatických skladovacích technologií HRL a ARL. V současné době 

zabezpečuje provoz skladu 23 skladníků. 

Výrobní část společnosti realizuje cca 5 % výkonu celé firmy. Výroba disponuje 

čtyřmi linkami výstředníkových lisů určených ke tváření plechů za studena a 3 moderními 

CNC obráběcími centry.  Na úseku výroby je zaměstnáno okolo 42 pracovníků [1]. 

 Obrázek 2: Kebek s.r.o. - sídlo společnosti 

 

Pramen [1] 

2.2. Komoditní portfolio 

Majoritní podíl prodeje je realizován v České republice. Přímý export do zemí EU 

(vyjma SR a HU) je tvořen výhradně produkty vlastní výroby (lisovny). Objemy prodejů 

dceřiných společností ve Slovenské republice a Maďarsku nadále soustavně rostou a 

rozšiřují sortiment (graf. 1).  

Společnost je jedním z nejvýznamnějších importérů spojovacího materiálu v ČR. 

V současné době disponuje skladem ve výši 110 mil Kč, ve více než 15 tis. položkách. 

Celková nabídka standardního spojovacího materiálu dle norem DIN, ČSN, EN ISO 

přesahuje 40 000 položek, které společnost dodává 3 000 zákazníků v celé ČR.  
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Rozličným nastavením služeb dokáže společnost oslovit jak velké strojírenské výrobce, tak 

menší zákazníky z řad řemeslníků a živnostníků v regionech. Největší zákazníci jsou 

obsluhování logistickým systémem Kanban, největší část standardními velkoobchodními 

dodávkami, nebo prostřednictvím regionálních prodejen [1]. 

Společnost své obchodní aktivity zaměřuje na 4 hlavní komodity určené pro 

průmyslové výrobce a stavební společnosti [1]. 

 

Hlavními komoditami:  

 spojovací materiál; 

 komponenty pro výrobu a montáž vzduchotechnických zařízení; 

 výztuhové profily pro plastové okenní systémy; 

 komodita klimatizačních jednotek. 

 

Tato struktura, tak jak je zobrazena v grafu č. 2, by měla zajistit stabilitu výsledků i při 

sezónních, či oborových výkyvech. 

Graf 2: Komoditní portfolio Kebek s.r.o. 
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2.3. Velkoobchod i výrobce 

Společnost KEBEK poskytuje díky svým vlastním výrobním kapacitám výrazně 

kvalitnější a širší nabídku sortimentu oproti konkurentům. Technologické vybavení výroby 

je navrženo pro doplnění tvarově a rozměrově nestandardních dílů. KEBEK nabízí své 

výrobní kapacity v následujících oblastech zpracování kovu:  

 

 Obrobna má výrobní program zaměřen na výrobu normalizovaných 

součástí atypických rozměrů, nenormalizovaných či tvarově nestandardních 

dílů, 

 Lisovna je naproti tomu zaměřená na hromadnou výrobu lisovaných dílů 

technologií tváření za studena na postupových lisovacích nástrojích [1]. 

 

Komponenty vzduchotechniky 

V průběhu 18 let existence společnosti je u svých téměř 500 zákazníků vnímána, 

jako stabilní a spolehlivý dodavatel, který díky svým skladům zajišťuje pružné dodávky 

kompletního sortimentu komponentů pro výrobu a montáž vzduchotechnických zařízení, 

vč. závěsové techniky nutné pro její zavěšení. Moderní vzduchotechnické systémy se 

skládají z velkého množství částí a komponentů, z nichž u každého dílu je třeba zajistit 

potřebnou kvalitu a provedení tak, aby byl výsledný systém funkční, spolehlivý a 

především měl co nejmenší úniky a ztráty. Veškeré komponenty pro výrobu čtyřhranného 

a kruhového potrubí, protidešťové žaluzie a regulační klapky jsou vyráběné 

v nadstandardní kvalitě v příznivých cenových relacích. Zajišťují rychlou montáž a 

dlouhodobou spokojenost s výsledným produktem [1]. 

Obrázek 3: Ukázka komponentu závěsové techniky 

 

Pramen [1] 
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2.4. Služby 

Společnost Kebek vyvinula a dnes nabízí nejširší nabídku logistických služeb na 

trhu. Z nabídky 6 typů logistických služeb založených na principu Kanban lze dle 

charakteru výroby a velikosti zákazníka vždy vybrat službu, která svým principem a 

náklady vede k největším úsporám. Vhodným řešením logistiky lze dosáhnout výrazné 

optimalizace zejména u hodnoty zásob, docházkových vzdáleností, manipulace se zbožím, 

jeho evidence a objednávání. Společnost Kebek je na středoevropském trhu leaderem 

v oblasti logistiky, o čemž svědčí zájem o přednášky na logistických konferencích, či 

publikování zkušeností v odborném tisku [1]. 

 

KANBAN 

Kanban - Princip 2 zásobníkového systému 

Dvouzásobníkový systém Kanban byl vyvinut zejména pro sériově spotřebovávané 

C-díly. Princip vychází z mechanického rozdělení zásoby na dvě části - provozní, ze které 

je sortiment odebírán přímo do výroby a část pojistnou. Každá část zásoby je uložena 

v samostatném zásobníku označeném tzv. kanban kartou, ta nahrazuje objednávku, 

usnadňuje identifikaci a kontrolu. Plynulé doplňování zásobníků, neboli binů (obr. 4), je 

zajištěno pracovníkem zákazníka nebo dodavatele v pravidelných cyklech (obvykle 1x 

týdně) [1]. Cyklus je znázorněn v obrázku č. 5. 

Společnost Kebek s.r.o. nabízí komplexní systém služeb zásobování spojovacím 

materiálem – cíleně snižuje náklady, zejména v oblasti režijních nákladů materiálových, 

informačních a finančních toků a opakujících se informací (minimalizace jejich zjišťování, 

přenos, přepisování aj.) [1]. 

Obrázek 4: Ukázka zásobníkového systému 

 

Pramen [1] 
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Tento systém umožňuje: 

 

• ZÁSOBOVÁNÍ:  nabízí flexibilitu – schopnost do 24 hodin reagovat na nenadálý 

požadavek u více než 15 tisíc typů položek spojovacího materiálu a za pomoci vlastního 

vozového parku dopravit k zákazníkovi;  

• OUTSOURCING:  přebírá plnou odpovědnost za dodávky materiálu, zjišťuje jejich 

potřebu a doplňuje, provádí dílčí logistické audity a navrhuje službu dle jednotlivých 

potřeb a požadavků zákazníka; 

• OPTIMALIZACI:  navrhuje optimální úroveň velikosti dodávek a štíhlou velikost 

držených skladových zásob, celý tento systém pravidelně vyhodnocuje a optimalizuje; 

• EFEKTIVITU:  požadovaný materiál dodává až k místu spotřeby, zvyšuje produktivitu 

výroby, za pomoci systémů čárových kódů (čipové technologie) minimalizuje náklady na 

zjišťování opakujících se informací; nabízí elektronickou komunikaci (dodací listy, faktury 

v elektronické podobě – možnost přímého importu těchto dat);  

• ZPŘEHLEDNĚNÍ:  nabízí přehledný systém zásobování, vyhledání a identifikaci zboží 

(tvorba štítků ve spolupráci se zákazníkem); se zákazníkem sdílení jeho interní identifikaci 

zboží, tyto informace jsou poskytovány po celé šíři zásobování (dodací listy, faktury, štítky 

aj.);   

• UNIFIKACI: předkládá technickému oddělení zákazníka možnost zeštíhlení v šíři typů 

spojovacího materiálu; navrhuje efektivnější náhrady, hledá lepší a levnější varianty 

možnosti použití spojovacího materiálu; 

• KONTROLU:  nabízí kvalitní provedení technických a množstevních kontrol a svou 

dodavatelskou připraveností předchází potenciálním vadám a neshodám, za které plně 

odpovídá; 

• VYBAVENOST:  zajišťuje vybavení veškerými prostředky pro pravidelnou obsluhu a 

převzetí dodávek spojovacího materiálu (regály, zásobníky, snímače, systémy štítků), 

zpracování návrhů na potřebný prostor, velikost regálů a optimální velikost zásobníků [1]. 
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Obrázek 5: Logistický řetězec KANBAN 

 

 

Pramen [1] 

2.5. Řízení jakosti 

Systém řízení jakosti je pravidelně recertifikován od roku 2001 společností TÜV 

NORD Praha a splňuje požadavky normy ISO 9001:2008. Certifikát je přílohou č. 2 této 

práce. Hlavním cílem společnosti je profesionální poskytování stabilních, rychlých a 

kvalitních dodávek. Zavedení procesního modelu řízení je nejvhodnějším způsobem, jak 

tyto cíle aplikovat do praktického chodu společnosti [1]. 

Přechodem na nový informační systém společnost docílila velmi těsného navázání 

procesů a pracovních postupů implementovaných do IS. Informační systém poskytuje 

přímo výstupy v podobě parametrů jednotlivých procesů v časových řadách umožňující 

detailní sledování parametrů jejich trendů a odchylek. Na základě těchto reportů je rychle a 

přesně identifikovatelná příčina a rozhodnuto o optimalizaci konkrétního  procesu. I proto 

výsledná služba pro zákazníky je neustále zkvalitňována a to při současné snaze o 

snižování nákladů [1].  
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3. Vymezení základních pojmů z oblasti logistiky 

Následující kapitola přiblíží a vysvětlí především pojem logistika, který je 

definován mnoha způsoby. Další pojmy, které se v práci vyskytují a jejichž vysvětlení je 

důležité pro pochopení obsahu práce, uvádím podrobně v příloze č. 1 diplomové práce. 

3.1. Logistika 

Existuje mnoho odborných definic pojmu logistika: 

„Hospodářská logistika je disciplína, která se zabývá řízením toků materiálu v čase a 

v prostoru a to v komplexu se souvisejícími toky informací a v pojetí, které zahrnuje 

fyzickou i hodnotovou stránku pohybu materiálu (zboží)“ [6].   

„Logistika je postup, jak řídit proces plánování, rozmístění a kontroly materiálních a 

lidských zdrojů, vázaných ve fyzické distribuci výrobků odběratelům, podpoře výrobní 

činnosti a nákupních operací“ [7].   

„Logistika je integrované plánování, formování, provádění a kontrolování hmotných a s 

nimi spojených informačních toků od dodavatele do podniku, uvnitř podniku a od podniku 

k odběrateli“ [8].   

 

Význam a vývoj logistiky 

Akademická půda uvádí, že pojem logistika je odvozen ze stejného základu jako 

slovo „logika“ – z řeckého slova logos. Výraz „logos“ má v mnoha kontextech různé 

významy: logos je řád, slovo, princip, počítání, ale i například Bůh [17].   

Původ logistiky můžeme odvozovat nejspíše od řeckého logistikon, důmysl, rozum nebo 

logos, slovo, řeč, myšlenka, pojem, rozum, zákon, pravidlo, smysl [15].   

V historii používali slovo logistika nejdříve řečtí filozofové, později se vyskytoval 

v aritmetice a znamenalo praktické počítání s čísly.  

Již od 9. století se je pak možné s tímto pojmem setkat ve vojenství. Logistika 

v této době zajišťovala veškeré potřeby vojska, zásobování potravou, zbraněmi, municí, 

palivem apod. Jako samostatný předmět zkoumání se logistika objevuje poměrně pozdě, až 

na počátku dvacátého století, a to v souvislosti s podporou obchodních strategií podniku a 

zvyšování užitné hodnoty času a místa. 
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Výrazná pozornost se začala věnovat logistice po druhé světové válce a to 

především v USA. Důvodem bylo, že efektivní distribuce a zásobování významně přispěly 

k úspěchu spojenců. V 50. letech přešla v USA logistika také do obchodu a vyvolala ji 

nutnost neustálého tlaku na snižování nákladů. Dnes je v podnikové praxi logistika po 

celém světě chápána jako „proces strategického řízení, zajišťovaní, přesunovaní a 

skladovaní materiálu, dílů a dokončených zásob (a souvisejících informačních toků) napříč 

organizací a jejími tržními kanály a to způsobem, který pomocí nástrojů, jež umožňují 

nákladově-efektivní zohlednění požadavků zákazníků, maximalizuje současné i budoucí 

výnosy“ [15].   

Obrázek 6: Propojení logistických toků 

 

Pramen [1] 
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4. Charakteristika dopravně logistických systémů 

Logistika svou činností nevytváří hmotné statky, ale souborem svých činností 

umožňuje jejich výrobu, směnu, spotřebu nebo řeší nevyrovnanosti mezi místy přebytku a 

nedostatku určitého zboží. Cílem logistiky na všech úrovních je maximalizovat efektivnost 

oběhových procesů [9].  

 

Mezi základní činnosti logistiky patří: 

 doprava jako nositel hmotného toku; 

 činnost skladových systémů včetně řízení zásob; 

 manipulace s materiály, komponenty a se zbožím v průběhu výroby, při 

skladových operacích i v průběhu oběhu zboží či při změně dopravních 

systémů; 

 balení přepravní i komerční; 

 zpracování a přenos informací ve směru i proti pohybu hmotných toků; 

 řídící činnosti vedoucí k optimalizaci synergického efektu logistického 

systému. 

Z výše uvedeného je patrné, jak důležitým článkem v celém logistickém řetězci 

jsou právě dopravně logistické systémy a technologie vedoucí k optimálnímu zajišťování 

přepravy materiálu a řízení zásob v logistickém procesu dodavatelsko-odběratelského 

řetězce. 

 

Nejvýznamnější logistické technologie: 

 Just In Time (JIT);  

 Kanban;  

 Hub and Spoke (H&S);   

 Quick Response (QR);  

 Efficient Consumer Response (ECR);  

 Collaborative Planning, Forecasting and Repelnishment (CPFR);  

 Supply Chain Management (SCM).  
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4.1. JUST IN TIME - JIT 

Tato technologie je v současné době patrně nejznámější logistickou technologií. 

Její význam je v uspokojování poptávky po určitém materiálu ve výrobě nebo po určitém 

hotovém výrobku v distribučním článku jeho dodáváním „právě v čas“, to znamená v 

přesně dohodnutých a dodržovaných termínech podle potřeby odběratele. Odtud také 

pramení její anglický název.  

Materiálu či výrobku je dodáváno přesně požadované množství, v přesně 

stanoveném dni a v duchu řízení zásob, pokud možno v co nejpozdějším okamžiku. 

Dodávky jsou velmi časté a díky tomu mohou na sebe v logistickém řetězci navazovat jen 

s minimální pojistnou zásobou. Zásoby se mnohdy udržují pouze na dobu i jen několika 

hodin [10]. 

Tato technologie klade obrovské nároky na dodavatele a je samozřejmostí, že v 

rámci nastolené spolupráce v režimu JIT je u dodavatele zajištěna přesnost na vysoké 

úrovni, pružnost v reakcích a kvalita v dodávkách. Od odběratele se předpokládá vyspělý 

informační systém, dopředu stanovený a dodržovaný plán výroby a dokonalý systém 

odvolávek na základě jednoznačně specifikovaného požadavku – násobku kusovníku. 

Systém JIT je dobře uplatnitelný tam, kde se zákazník nachází v dominantním postavení a 

disponuje mocí vyžadovat po svých dodavatelích poměrně striktní a naprosto bezchybný 

způsob dodávek materiálu.  

 

Pro technologii JIT je vhodným prostředím provoz, kde je zajištěno splnění určitých 

podmínek:  

  při změně výstupů dochází k minimálním nákladům;  

  poptávka je stabilní a funguje dlouhodobé plánování;  

  ve srovnání s dodavateli má odběratel na trhu významné postavení; 

  probíhá spolupráce mezi výrobcem a odběratelem (eliminace skladů jako 

mezičlánku, který celý proces zneefektivňuje); 

 

a předpokladů: 

 

 odběratel je dominujícím článkem, jemuž se dodavatel musí přizpůsobit tím, 

že svou činnost synchronizuje s jeho potřebami, tzn., že garantuje jím 
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požadovanou kvalitu dodávky a poskytuje informace potřebné pro 

plánování a operativní řízení;  

 přeprava musí být svěřena kvalitnímu dopravci; spolehlivost a přesnost je 

ceněna více než rychlost přepravy.  

 

Dalšími podmiňujícími prvky jsou:  

 vhodně rozložená místa výroby a spotřeby - vhledem k vysokým nákladům 

a nárokům na dopravu vyžaduje tento systém dobrou alokaci dodavatelů, 

často jsou celé výroby subdodavatelů přesouvány za montážními závody 

automobilek;  

 náklady na dopravu musí být nižší než úspory z omezení nebo likvidace 

skladů;  

 dopravní prostředky i infrastruktura musí zabezpečovat spolehlivost 

intervalů dodání zásilky.  

 

Výše uvedená kritéria ovšem nejsou jediná pro vhodnost použití systému JIT. Z 

pohledu druhů materiálu dle ABC analýzy je systém JIT vhodný zejména pro položky typu 

A, aplikovatelný je i na položky skupiny B, u položek skupiny C záleží zejména na 

efektivitě a rentabilitě vložených a investovaných prostředků do systému JIT, které se v 

převážné míře ukazují jako neefektivní. Položky skupiny A podnik zpravidla nakupuje u 

samotných výrobců, takto se chová i u podstatné skupiny položek skupiny B, položky 

skupiny C jsou specifické v tom, že je velká část těchto položek nakupována u 

specializovaných velkoobchodníků. Příkladem může být spojovací materiál, kde nakupovat 

od výrobců je krajně neefektivní už jen z pohledu, že by podnik musel nakupovat od 

desítek výrobců po celém světě a neúměrně by tím zvyšoval náklady na režii a na dopravu. 

Samotné rozdělování na menší objednávané množství v pojetí systému JIT je neefektivní z 

pohledu doprovodných nákladů na dopravu, zvýšenou manipulaci a administrativu, navíc 

tyto položky jsou svou pořizovací cenou natolik nízké, že v pojetí systému JIT je riziko a s 

ním spojené náklady při jejich nedisponibilitě (zastavení výroby) podstatně vyšší, než 

držení vyšších skladových a pojistných zásob. Podstatně efektivnější se v oblasti 

zásobování položkami skupiny C nabízí varianta s vyšší pojistnou skladovou zásobou a to 

technologií Kanban [10].  
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Logistické systémy JIT jsou rozšířením systému Kanban, protože propojují nákup, výrobu 

a logistiku.   

 

KANBAN  

Role tohoto systému v oblasti výrobních a logistických činností v poslední době 

roste. Systém je rovněž znám pod jménem TPS – Toyota Production System, byl vyvinut 

společností Toyota Motor Company v průběhu 50. a 60. let minulého století. Princip 

systému Kanban spočívá v tom, že materiály a díly by se měly dodávat přesně v tom 

okamžiku, kdy je výrobní proces požaduje. Technologie je vhodná jak pro vnitřní 

logistické řetězce ve výrobních organizacích, tak i pro smluvně stabilizované vnější 

řetězce. Mezi dodavatelem a odběratelem funguje tzv. samořídící regulační okruh, který je 

spojen jednosměrným řetězcem [10]. 

Obrázek 7: Přepravní zásobník v systému Kanban 

 

Pramen [1] 

Odběratel odešle dodavateli prázdný přepravní prostředek (obrázek č. 7) opatřený 

výrobní průvodkou, což bývá štítek (japonsky „kanban“) plnící funkci standardní 

objednávky. Příchod prostředku k dodavateli je impulsem k zahájení výroby dané dávky. 

Vyrobená dávka se uloží do přepravního prostředku, který je opatřen průvodkou k odeslání 

odběrateli. Ten převezme došlou zásilku a zkontroluje počet a druh dodaných kusů. Jak 

dodavatel, tak odběratel si tedy nevytváří žádné zásoby. Je to optimální podnikatelská 

strategie nejen z nákladového hlediska, ale i z hlediska úrovně služeb [10].  

Tato technologie, stejně jako JIT, vyžaduje vysokou kvalitu poskytovatelských 

služeb, včetně dopravních, nezajišťuje-li si tyto služby přímo dodavatel či ve vzácných 
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případech odběratel sám. V případě společnosti Kebek s.r.o. je tento systém zajišťován 

vlastním vozovým parkem. Technologie Kanban je velmi vhodná pro ty položky, které se 

používají opakovaně, přičemž nezáleží o jaký typ položky A-B-C se jedná. Nejčastěji je 

však tato metoda užívána v souvislosti s C-díly. 

4.2. HUB AND SPOKE – H&S  

Tato technologie patří mezi nejčastěji používaný systém logistické obsluhy území. 

H&S je založena na sdružování a rozdružování menších zásilek v logistických centrech, 

dopravních uzlech, terminálech tak, aby rozhodující přepravní vzdálenost, kterou je 

vzdálenost mezi výchozím a cílovým centrem či uzlem, překonaly pomocí pravidelných, 

rychlých a kapacitních dopravních systémů (např. železniční dopravou). Kapacitní dálková 

doprava je hospodárnější a ekologičtější než proudy lehkých užitkových a dodávkových 

automobilů. Těm je posléze vyhraněn pružný svoz zásilek z jednotlivých spádových oblastí 

logistických center nebo dopravních uzlů.  

Obrázek 8: Sdružovací a rozdružovací systém v DPD 

 

Pramen [3] 

Systém obsluhy území lze rozdělit na dva podsystémy: 

 vnější systém, obvykle zabezpečující možnosti přepravy velkých zásilek, 

dostatečně kapacitní k tomu, aby přepravil veškeré množství zboží v ročních 

i týdenních špičkách (obvykle se používá kombinace více druhů dopravy); 
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 vnitřní systém, kterým je prováděna obsluha vnitřního území přilehlého k 

logistickému centru, přičemž jde obvykle o dopravu silniční a vozidla 

odpovídající velikosti zásilek a stavu vnitřní dopravní sítě.  

 

Logistická technologie H&S umožňuje příjem a odesílání velkých směrových 

zásilek vnějším systémem dopravy, přičemž: 

 zásilky došlé rozdružuje a pak distribuuje podle objednacího seznamu 

jednotlivým odběratelům; 

 pro zásilky příchozí provede svoz zboží systémem vnitřní dopravy od 

jednotlivých odesilatelů, provede kompletaci zásilek podle směrů nebo míst 

určení [10].  

Obrázek 9: Automatická linka v DPD 

 

Pramen [3] 

V důsledku stále stoupajícího tlaku na rychlost dodání a překonávání dříve 

nemyslitelných vzdáleností se tento systém H&S řadí v současné době k velmi žádaným. 

Typickým představitelem tohoto dopravně logistického systému jsou společnosti fungující 

na tzv. sběrném systému (PPL, DPD, GLS a jiné). 

4.3. QUICK RESPONSE - QR 

Systém rychlé odezvy je strategie používaná v sektoru maloobchodu, která je 

kombinací několika taktik zaměřených na zdokonalení řízení zásob a zvýšení efektivnosti 

pomocí zrychlení toku zásob. Většina systémů QR dnes funguje hlavně ve vztahu mezi 

výrobcem a maloobchodníkem. Úplná implementace systému QR zahrnuje uplatnění 

principu JIT v rámci celého logistického řetězce, tj. od dodavatele vstupních materiálů až 

po konečného zákazníka.  
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Tento systém funguje na bázi kombinace elektronické výměny dat a systému 

čárového kódu mezi články řetězce. To umožňuje průběžné sledování prodeje konkrétních 

položek zákazníkům. Tato informace se předává výrobci, který uvědomí své dodavatele, 

naplánuje výrobu a dodá odpovídající množství zboží tak, aby se průběžně doplňovaly jeho 

zásoby.  

Tím dochází: 

  ke snížení stavu zásob a současně k urychlení reakce;  

  k omezení situace, že určité zboží není na skladě; 

  ke snížení rozsahu manipulace se zbožím; 

  k celkové úspoře času v řetězci, což znamená, že zboží může být dodáváno 

v rozmezí 24-48 hodin [10].   

4.4. EFFICIENT CONSUMER RESPONSE - ECR 

Technologie ECR je zvláštní variantou předchozího systému QR, která se vyvinula 

v potravinářském průmyslu. Jeho účastníci jsou jak výrobní podniky s dodavateli, tak 

velkoobchod a maloobchod. Předpoklady uplatnění ECR spočívají v automatické 

identifikaci zboží, elektronické výměně dat, elektronickém převodu peněz, bankovních dat 

apod. Důležitá je intenzivní spolupráce mezi potravinářským průmyslem a obchodem s 

cílem splnit potřeby a přání konečných zákazníků.  

Systém je zaměřen na hodnotovou stránku logistických řetězců a eliminuje činnosti, které 

hodnotu nepřidávají. 

 

Systém ECR se opírá o tyto strategie: 

 strategie řízení logistických řetězců vedoucí ke stabilizaci toků s 

minimálními zásobami zboží;  

 strategie objektivního uspořádání sortimentu do výrobkových skupin a 

odpovídající stabilizace logistické infrastruktury i řízení procesů; 

 strategie uvádění nových výrobků na spotřební trh; 

 akce na podporu prodeje jsou prováděny pouze tehdy a tak dlouho a tam, 

kde přinesou maximální užitek [10]. 
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4.5. COLLABORATIVE PLANNING, FORECASTING AND  
REPELNISHMENT - CPFR 

Základním cílem tohoto systému je posílení integrovaného plánování a 

předpovídání poptávky při plnění služeb zákazníkům. Základním principem je společné 

plánování a řízení materiálového toku, automatizovaný rozpis požadavků zákazníků na 

jednotlivé partnery v logistickém řetězci, implementace předpovědních metod, integrované 

řízení zásob v logistickém řetězci, postupné rozšiřování řetězce proti směru materiálového 

toku. CPFR - systém sloužící pro upevňování a zvyšování kvality spolupráce partnerů v 

logistickém řetězci, který vede k rychlejší a efektivnější reakci na požadavky zákazníků 

[7].  

4.6. SUPPLY CHAIN MANAGEMENT - SCM 

Je označení pro činnost řízení dodavatelského řetězce. Jedná se o propojení 

jednotlivých článků dodavatelského řetězce (dodavatel - výrobce - distributor - prodejce - 

zákazník), a tím podstatně zlepšuje jeho schopnost reagovat na požadavky zákazníka, např. 

zkrácením časů dodání. Princip tohoto systému tedy spočívá v koordinaci partnerů v 

dodavatelském řetězci, dodavatelské síti při efektivním plnění služeb zákazníků. 

Základním principem je implementace referenčního modelu SCOR (metodika měření 

výkonnosti dodavatelských řetězců) při řízení řetězce. Jednotné uplatnění základních 

standardů – plán, zdroje, dodávka, zpětná vazba – při plánování aktivit, identifikace 

rozsahu a hloubky dodavatelského řetězce. Princip řízení toků zboží je orientován na 

efektivní poskytování služeb individuálním zákazníkům, postavený na spolupráci, 

otevřenosti při předávání informací všem, kteří se na realizaci uvedených cílů podílejí [16]. 

SCM řeší následující problémy: 

 distribuce v síti: počet, umístění a úkoly v síti dodavatelů, výrobních 

zařízení, distribučních center, skladů, překladišť jednoho druhu dopravy na 

jiný (cross-docking); 

 distribuční strategie: otázky řízení provozu (centralizované, 

decentralizované, sdílené); dodavatelský systém (např. přímá doprava do 

obchodu apod.); 
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 kompromisy v logistických činnostech: výše uvedené činnosti musí být 

dobře koordinovány, aby byly dosaženy co nejnižší celkové logistické 

náklady; 

  informace: integrace procesů v rámci dodavatelského řetězce pro sdílení 

cenných informací, včetně signálů poptávky, prognóz, zásoby, dopravy, 

případné spolupráce, atd.; 

 management inventáře: množství a umístění zásob, včetně surovin, 

pracovní-in-progress  a hotových výrobků; 

 cash-flow: uspořádání platebních podmínek a metodik pro výměnu 

finančních prostředků mezi subjekty v rámci dodavatelského řetězce. 

 

SCM je stále častěji využívané logistické řešení i v tuzemské praxi, které není 

ohraničeno prostředím firmy. Mnohem významnějších úspor a dalších výhod lze 

dosáhnout rozšířením na partnery v logistickém řetězci. Propojení je realizováno 

součinností s dodavateli nebo odběrateli reorganizované firmy. Konkrétním zdrojem 

profitu může být standardizace informačních systémů nebo vybraných logistických 

postupů a procesů.  

Měřítkem úspěšnosti celého řešení je zkrácení doby, za kterou projde vyrobený 

konečný produkt celým řetězcem až ke konečnému zákazníkovi a snížení celkových 

vynaložených nákladů všech článků řetězce. Profit plynoucí ze synergického efektu přináší 

partnerům konkurenční výhodu v podobě kvality zákaznického servisu nebo ceny. 

Stále častěji využívanou variantou je uplatnění logistického outsourcingu. Výběr vhodného 

garanta zajištění logistiky celého řetězce vychází ze znalosti trhu poskytovatelů 

logistických služeb [6]. 

Oblasti možného efektivního outsourcingu jsou: 

 efektivní řízení nákupu materiálu a surovin; 

 řízení vztahu s dodavateli, výběr poskytovatelů zdrojů; 

 nastavení efektivní informační zpětné vazby; 

 koordinace režimu objednávek; 

 hodnocení možného přechodu na komplexní outsourcing logistiky [2]. 
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5. Outsourcing logistických služeb 

Outsourcing - uskutečňování daných činností prostřednictvím jiných subjektů. 

Outsourcing - vychází z anglického slova „outsider“ vnější a „resource“ zdroj. 

Metoda outsourcingu se provozuje již od sedmdesátých let v USA a v současné době je 

zajišťování služeb pomocí outsourcingu celosvětově zvyšujícím se trendem. 

Uvažujeme-li o smyslu podnikání jako o spravování zdrojů, aby včas a v 

požadované kvalitě a množství vytvořily požadované vstupy, potom můžeme outsourcing 

charakterizovat jako obhospodařovaní zdrojů z vnějšku externím poskytovatelem služby na 

základě smluvního vztahu [11]. 

Jedná se v podstatě o přenesení kompetence a odpovědnosti za konkrétní funkční 

činnost, která bezprostředně nesouvisí s hlavním předmětem podnikání, na externího 

poskytovatele této služby. Princip outsourcingu spočívá v tom, že tento poskytovatel 

specializující se na daný obor, má zpravidla mnohem proškolenější a v dané problematice 

zkušenější pracovníky a je lépe vybaven potřebnými specifickými technologiemi 

potřebnými pro zajištění této služby. Odpovědnost za problematiku této služby přitom nese 

v plné míře vnější poskytovatel a výchozí firma se může plně věnovat svému oboru. 

Náklady na zajištění specializované činnosti jsou při využití outsourcingu zpravidla 

významně nižší.  

K outsourcingu je po stránce strategické přistupováno především z nutnosti co 

nejpružnější reakce na požadavky zákazníků a jak již bylo dříve zmíněno k násobení 

poskytovaných hodnot pro zákazníka. Přesunutí části podnikové činnosti vně společnosti 

usnadňuje rozhodování o vynakládání firemních prostředků. Při snaze o obsažení 

veškerých procesů si dnes již žádná společnost nemůže z pohledu nákladů dovolit 

opakované investice do špičkových technologií veškerých podnikových procesů, které jsou 

nevyhnutelné pro dosažení světové úrovně. Taktické důvody zohledňují levnější cenu 

činnosti prováděné specializovaným externím poskytovatelem pro větší počet partnerů i 

možnost odprodání strojů a zařízení, které sloužily k odsouvané činnosti, poskytovateli.  

Předpokladem outsourcingu jsou jasně stanovené podnikové cíle vyplývající 

z řádně zpracované firemní strategie. Součástí firemní strategie je přesné definování hlavní 

činnosti a každé jednotlivé vedlejší podpůrné činnosti [15]. 
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Před zavedením outsourcingu je třeba si odpovědět na otázky:  

 kterou činnost je možné vytěsnit?  

 bude na externího partnera převeden kompletní zásobovací nebo distribuční 

řetězec, eventuálně ucelený integrovaný logistický řetězec (outsourcing 

logistiky)?  

 nebo bude vytěsněn dílčí proces nebo článek logistického řetězce jako je 

vnější doprava?  

 jaké výhody a rizika to může přinést? 

 na jakého poskytovatele se dá činnost přenést? 

 bude lepší zvolit jednoho poskytovatele nebo několik specializovaných 

poskytovatelů? 

Implementovat tuto metodu není zdaleka jednoduché a nese s sebou kromě výše 

zmíněných otázek, také neméně důležitý předpoklad nalezení ideálního poskytovatele 

služby a následné jasné stanovení a udržování vzájemně vyhovujících podmínek [15]. 

5.1. Výhody a nevýhody outsourcingu 

V mnoha současných publikacích pojednávajících o logistice je outsourcing, jako 

jedna z možností řešení, zmiňován a jsou porovnávány výhody a nevýhody outsourcování 

procesu či určité podnikové činnosti. Všechny zmínky mají jedno společné. Vždy je 

důležité zvážit potřeby společnosti a uvědomit si, že při outsourcingu dochází 

k významnému zásahu nejen do podnikové struktury, ale i do vazeb uvnitř i navenek. 

Outsourcing nabízí společnosti řadu výhod a možností rozvoje, nicméně vznikají s jeho 

zavedením i mnohá rizika negativních dopadů, která jsou uvedena v tabulce č. 1. 
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Tabulka 1: Výhody a nevýhody outsourcingu 

Výhody Nevýhody 

- firmy, specializující se na daný obor, 

mají zpravidla mnohem 

proškolenější a v dané problematice 

se orientující pracovní síly 

- riziko zahlcení operativním řízením 

a nárůst administrativy 

- odpovědnost za problematiku nese 

jiný subjekt a výchozí firma se může 

plně věnovat svému oboru 

- náklady na samotné zavedení 

outsourcingu 

- náklady na zajištění specializované 

činnosti jsou při využití 

outsourcingu zpravidla výrazně nižší 

- značná závislost na poskytovateli 

služeb 

- zajišťování služeb pomocí 

outsourcingu je celosvětově 

zvyšujícím se trendem 

- riziko změny dodavatele 

- nové technologie bez vedlejších 

nákladů 

- náklady na změnu kontraktu 

- lepší úroveň služeb - výpadek zavedeného provozu 

vytěsněné oblasti s negativním 

dopadem na firemní procesy 

- zlepšení výkonnosti organizace - riziko vyzrazení důvěrných 

informací 

- zlepšení řízení procesů - možnost zneužití získaných dat 

- možnost lépe využít vnitřní zdroje - možné snížení kvality služeb či 

výrobků 

- snížení podnikatelského rizika - nejednoznačné stanovení rozhraní 

mezi zákazníkem a poskytovatelem 

- fixní náklady se mění na variabilní - riziko krachu spolupráce 

- zkrácením výrobního procesu úspora 

času 

- změna okolních podmínek během 

dlouhodobého vztahu 

 

- díky outsourcingu přístup k jinak 

nedostupným technologiím a 

expertům a tím možnost 

technologického zkvalitnění výroby 

- konkurence může využívat stejného 

poskytovatele služeb 

 

- možnost zlepšení cash-flow 

prodejem části fixních aktiv 

- ztráta kontroly nad procesem 

 - poskytovatel služeb zbankrotuje 

 - negativní reakce zaměstnanců 

zákazníka outsourcingových služeb a 

tím poškození jména společnosti 

 - problematika vyhodnocení 

finančního efektu outsourcingu 

Pramen [4, 5] 
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Proces outsourcingu se dělí do 3 fází:  

 rozhodnutí o outsourcování; 

 vlastní proces vytěsnění činnosti na poskytovatele; 

 řízení outsourcované činnosti. 

 

Ve většině zdrojů se uvádí jako stěžejní procesy, tedy nevhodné k outsourcingu: 

výroba, marketing a prodej. Všechny ostatní procesy ve společnosti probíhající lze tedy ve 

většině případů outsourcovat. Logistika jako celek, její části (skladování, doprava), IT 

služby, účetnictví apod. Činnosti, které jsou pro tento postup více či méně vhodné jsou u 

každé společnosti jiné a rozhodnutí je vždy individuální pro danou společnost.  

5.2. Poskytovatelé logistických služeb 

Jedná se o specializované firmy, zapojující se do logistických řetězců, zpravidla do 

zásobovacích nebo do distribučních částí řetězců jako externí partneři, nejčastěji vůči 

výrobcům (prodejcům) hmotného zboží, jimž poskytují služby na míru, a to od přepravy a 

skladování až po třídění a kompletaci zboží a to včetně přebírání plné zodpovědnosti za 

logistické uspokojení potřeb koncového zákazníka. My se, vzhledem k tématu diplomové 

práce, zaměříme na poskytovatele dopravních služeb. Těmi jsou podnikatelské subjekty, 

které nabízejí uživatelům své dopravní výkony a další služby a bezprostředně zabezpečují 

a usměrňují dopravně přepravní proces. Uvedená skupina subjektů je tvořena jednak 

nejrůznějšími dopravci, jednak zprostředkovateli, kteří svým klientům zajišťují všechny 

potřebné služby a za ně jednají s příslušnými dopravci či jinými orgány [15]. 

Asi největší zastoupení dopravních služeb tvoří skupina dopravců silničních. Jejich 

služby se v nákladní přepravě zpravidla vztahují: 

 k celovozovým zásilkám, přepravovaným jednomu odesílateli jednou jízdou 

vozidla (soupravy vozidel), kdy celková hmotnost nákladu přesahuje  

           2,5 tuny; 

 ke sběrné službě jako přepravě kusových zásilek „z domu do domu“ s 

využitím jejich sdružování (konsolidace) a rozdružování (dekonsolidace) 

prováděním ve sběrných střediscích („hubs“), mezi nimiž probíhá přeprava 

sdružených zásilek v celovozové formě, svoz a rozvoz kusových zásilek 
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bývá organizován sběrnými linkami podle předem daného přepravního řádu. 

Sběrné linky jsou prostorově vymezeny hranicemi sběrného obvodu; 

 k ostatním přepravám jako jsou např. přepravy živých zvířat, přepravy 

nebezpečných věcí a látek, přepravy zboží pod kontrolovanou teplotou a ke 

zvláštním přepravám zásilek (přesahující povolenou hmotnost vozidla, 

povolené osové tlaky nebo max. povolené rozměry), ke kterým je nutné 

povolení a zvláštní dopravní technika [15].  
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6. Analýza současného stavu v oblasti logistiky ve 

vybrané společnosti  

Kebek s.r.o. je převážně obchodní společností zaměřující se především na 

uspokojení potřeb tuzemských zákazníků zajištěním komplexního sortimentu 

prostřednictvím importu především z oblasti Evropy a Asie. Co se týče evropských zdrojů, 

jsou největší objemy dovozu realizovány z Německa, následuje Itálie, Nizozemí a Belgie. 

Z asijských oblastí je zboží importováno převážně z Tchaj-wanu, Číny a Indie. V menší 

míře je zboží také exportováno, a to do Polska, Rumunska, Slovenska a Německa. 

S přihlédnutím k charakteru zboží, dodací lhůtě a akceptovatelným nákladům se jedná 

převážně o volbu dopravy silniční, případně lodní, výjimečně je zvolena doprava letecká. 

Procentuální podíl dopravního zajištění v oblasti importu, exportu a k tuzemským 

zákazníkům je patrný z obrázku č. 10.    

Obrázek 10: Mapa zajišťování dopravy v Kebek s.r.o. 

 

Pramen [interní informace + vlastní zpracování] 
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Tabulka 2: Druhy doprav dle způsobu zajištění 

Druhy dopravy dle způsobu zajištění  

IMPORT EXPORT DOMESTIC 

Asie  Evropa Evropa ČR 

námořní  letecká  silniční letecká  silniční silniční  

        balíková  

palety a 

svazky balíková  

palety a 

svazky 

Pramen [interní informace + vlastní zpracování] 

 

Logistika jako celek v současné době ve společnosti zasahuje a propojuje 4 

samostatné oblasti činností. Je jimi oddělení logistiky, oddělení skladu, oddělení prodeje a 

oddělení nákupu. Každý z těchto samostatných úseků se svým způsobem na zajišťování 

logistických toků zboží podílí, a to i v neoddělitelné a velmi významné součásti 

logistického řetězce, jako jsou dopravně-logistické systémy.  

Oblast dopravy je zde členěna do následujících skupin: 

 námořní doprava;  

 balíková doprava;    

 palety a svazky; 

 nákladní doprava. 

   

Podrobnější přehled s charakteristikou, objemy a četností každé skupiny uvádím 

v tabulce č. 3.  
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Tabulka 3: Skupiny dopravy 

Skupina 

dopravy 
Typ Charakteristika Zajišťuje Četnost 

Roční 

objem 

2010 v t 

Roční 

objem 

2010 v Kč 

Námořní import 
oblast Asie, 20" 

kontejnery, 

oddělení 

nákupu 
nepravidelná 680  3 382 000 

Balíková ČR 

ČR, balíkové 

zásilky do 50 kg, 

dodání do 24 

hodin 

oddělení 

logistiky 
denní 416 1 175 337 

Palety a 

svazky 
ČR 

ČR, palety a 

svazky profilů do 

5m délky, dodání 

do 24 hodin 

oddělení 

logistiky 
denní 520  2 629 410 

Nákladní 

doprava 
import 

EU, paletové 

zásilky 

oddělení 

nákupu 
nepravidelná 80   

 
export 

EU, paletové 

zásilky 

oddělení 

prodeje 
nepravidelná 10   

 
ČR 

ČR, paletové 

zásilky o 

hmotnosti nad  

2 t nebo  

s dodáním v den 

nakládky 

oddělení 

nákupu i 

prodeje 

nepravidelná 65  

Nákladní 

doprava 
celkem    celkem 1 226 000 

Pramen [interní informace + vlastní zpracování] 

 

Z tabulky je patrné, že vyjma pravidelných denních přeprav (Balíková a Palety a 

svazky), které jsou zajišťovány smluvními dopravci, se kterými byla v minulosti sepsána 

smlouva s každoročně prodlužovanou platností, jsou ostatní druhy dopravy zajišťovány 

přímo na odděleních prodeje a nákupu. V praxi to znamená, že referenti nákupu při avízu o 

možnosti odběru zboží od dodavatele sami kontaktují určeného dopravce a informují ho o 

času nakládky. V podstatě stejným způsobem je řešena doprava na oddělení prodeje. Výběr 

dopravce je limitován maximálně dvěma stálými, zavedenými partnery, kteří mají stejné, 
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pevné ceny na kilometr a volí se ten, který má volnou časovou kapacitu (tabulka č. 4). 

Nejsou tedy zohledněna kritéria, jakými jsou orientace dopravce na určité oblasti, rychlejší 

čas dodání v případě využití dokládky, ale především ani možnost volby lepší ceny.    

Tabulka 4: Stávající cenové podmínky 

Dopravce  Vozidla  Cena 
Skupina 

dopravy  
Typ 

A lodní  

50 546,- Kč/20" 

kontejner včetně 

poplatků 

Námořní  import 

B 
nákladní 

do 3,5 t 

56,- Kč/balík 50 

kg 
Balíková  ČR 

C 
nákladní 

do 5 t 
smluvní  

Palety a 

svazky 
ČR 

D osobní  6,50 Kč/km Nákladní Import, export, ČR 

  
dodávka 

do 1,5 t 
8,50 Kč/km   Import, export, ČR 

  
nákladní 

do 3,5 t 
16,50 Kč/km   Import, export, ČR 

 
nákladní 

do 9 t 
22,- Kč/km  Import, export, ČR 

 
nákladní 

do 24 t 
28,- Kč/km  Import, export, ČR 

Pramen [interní informace + vlastní zpracování] 
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7. Návrh optimálního řešení k zajištění nejefektivnějšího 

způsobu výběru poskytovatelů logistických služeb 

Oblast zajišťování dopravy lze řešit několika možnými způsoby. Jednou z možností 

je již zmíněný outsourcing, tedy možnost postoupení zajišťování této oblasti jako celku 

externímu provozovateli těchto služeb. S přihlédnutím k četným nevýhodám tohoto 

systému, které jsem podrobně uvedla v tabulce č. 1, bych tuto volbu nedoporučovala. Jako 

hlavní nevýhodu vidím ve vzniklé závislosti na poskytovateli, ztrátě kontroly nad touto 

oblastí, rizikem zhoršení kvality služeb u zákazníka a v neposlední řadě právě ve značných 

finančních nákladech na zavedení a následně obtížně vyhodnocovatelném systému, co do 

finančního efektu. Otázkou je, zda by tento postup vedl k námi vytčenému cíli, tedy 

nalezení optimálního způsobu zajišťování dopravy. Právě na finanční efekt a tedy na 

snížení nákladů jsem se v návrhu prioritně zaměřila.  

Stávající způsob využívání stálých dopravců přináší svá pozitiva, což mohou být 

jejich znalost poměrů u dodavatele či zákazníka, postupem času již zavedená komunikace 

s obchodními partnery, či zadavatelem postupně prověřená spolehlivost. Tyto ukazatele 

jsou jistě významnými kritérii pro volbu obchodního partnera. Z pohledu pracnosti se 

nejspíš také jedná o jednoduchý způsob, který objednateli dopravy (referentovi prodeje 

nebo nákupu) zabere minimum času. Nevybírá dopravce, nelicituje o ceně, neprověřuje 

jeho spolehlivost atd. Zjednodušeně lze říci, že s touto oblastí dále nepracuje. Od toho se 

ovšem odvíjí podstatné minus celého systému a tím je stálá cena, která není ohrožena 

konkurenčním prostředím a není přizpůsobena vytížení vozidla u konkrétního případu. 

Každá ze zmíněných 4 skupin dopravy, které jsou uvedené v tabulce, má také svá specifika 

a ta je třeba při hledání optima zohledňovat. 

Aby firma docílila finančních úspor, je potřeba, aby začala oblast dopravních 

služeb řešit jako jeden celek a aby bylo s touto oblastí daleko více průběžně pracováno. 

Toho lze docílit 2 kroky, tj. sjednocením a prací s cenou.  

Sjednocení 

Ve společnosti funguje oddělení logistiky, které se, kromě zajišťování logistického 

systému Kanban zčásti také zabývá dopravou a to u skupiny Balíková přeprava a Palety a 
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svazky. Skupiny Námořní doprava a Nákladní doprava si, jak již bylo zmíněno, zajišťují 

pracovníci oddělení prodeje a nákupu sami. Jako vhodnější by, dle mého názoru, bylo 

sjednotit práci s dopravou pod jedno oddělení, oddělení logistiky, ideálně pokud by byla 

zajišťována jedním pracovníkem. Oddělení prodeje a nákupu se tím vlastně stanou 

interními zákazníky, kterým na jejich požadavek, oddělení logistiky službu dopravy zajistí. 

Tím se zajišťování dopravy z těchto dvou oddělení zcela sejme a bude kompletně v plném 

rozsahu zastřešováno pracovníkem oddělení logistiky. 

Práce s cenou  

Jak jsem již zmínila, v současné době jsou ve společnosti Kebek s.r.o. zavedeny 

stálé ceny a využíváni stálí dopravci. Tím ovšem nevzniká konkurenční prostředí a není 

vytvářen tlak na cenu. Řešením je zavedení systému poptávkových a výběrových řízení. 

Doprava je ve společnosti dělena dle specifik do skupin uvedených v tabulce č. 2. Všechny 

uvedené skupiny lze do tohoto navrhovaného systému zahrnout. A to následujícími 

způsoby:  

 výběrová řízení (smluvní); 

 poptávková řízení (příležitostná). 

7.1. Výběrová řízení 

Jsou vhodná u druhů dopravy, kde značný význam, kromě ceny dopravy, je třeba 

přisoudit dalším neméně důležitým kritériím. Těmi jsou spolehlivost dopravce, 

propracovaný systém dodávek, možnost sledování průběhu zásilky a velmi významná 

kvalita dodání (tedy kromě času dodání, také stav zboží v okamžiku dodání). Jako cyklus 

opakování výběru je vhodná volba období 1 roku. A to z několika důvodů. Je to přiměřeně 

dlouhá doba pro analýzu všech sledovaných kritérií vhodnosti volby dopravce a také 

přiměřeně dlouhá doba pro případnou změnu v provozech souvisejících se zajišťováním 

dopravy ve firmě zadavatele (sklad-oddělení expedice, příjmu zboží apod.). Změna 

dopravce v tomto případě může znamenat úsporu v ceně za zásilku, nicméně může vyvolat 

v určitém rozsahu i nutnost úpravy v IS, či nutnost již zmíněné změny v expedičních 

hodinách, dodací lhůtě apod. Tyto změny mohou znamenat případné finanční náklady a ty 

je vždy třeba v nové ceně zohlednit. V případě změny dodavatele je nutné si tyto nově, i 

když jednorázově, vzniklé náklady uvědomit a do kalkulace zahrnout.    

Tento systém je u společnosti Kebek dobře uplatnitelný u skupin dopravy:   
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 námořní;                    

 balíková;  

 palety a svazky. 

 

Před vyhlášením výběrového řízení je vhodné, aby se zadavatel, tedy logistik, 

seznámil s  profily dopravců, kteří se na tomto trhu pohybují, udělal si určitou selekci a 

vytvořil vlastní databázi dopravců, které chce do tendru zahrnout. Vlastní výběrové řízení 

probíhá většinou tříkolově s cca čtrnáctidenním rozmezím mezi koly, sloužícím 

k vyhodnocení předložených nabídek. S vítězem je sepsána smlouva o spolupráci na 

období 1 roku.      

7.2. Poptávková řízení  

Tento způsob práce s výběrem vhodného dopravce klade, oproti předchozímu 

způsobu, jednoznačně maximální důraz na cenu. Aktuálnost tohoto systému umožňuje 

zadavateli v případě, že dopravce nabízí nejnižší cenu, nicméně v ostatních kritériích není 

schopen poptávce vyhovět, tuto skutečnost obratem odhalit a tomuto stavu se přizpůsobit 

formou rychlé změny dopravce. Těmito kritérii mohou být  dodržení času dodání, 

informace o průběhu zásilky, minimalizace kvalitativních a kvantitativních reklamací, 

komunikace se zákazníkem apod. Vztah mezi dopravcem a zadavatelem v tomto případě 

není založen smlouvou, pouze jednorázovou objednávkou na konkrétní zakázku.       

Tento systém je u společnosti Kebek dobře uplatnitelný u skupin dopravy:   

 nákladní (Import, export i ČR). 

 

Před zavedením poptávkových řízení je opět vhodné, aby se logistik seznámil 

s  profily dopravců, kteří se na tomto trhu pohybují. Druh dopravy Nákladní lze rozdělit 

dle území, kde se zboží ve firmě nakupuje nebo kam se často dováží. Lze se tedy zaměřit 

na dopravní partnery, kteří jsou na těchto územích „silní“. Následně jsou vytvořeny 

v emailové poště skupiny kontaktů, které budou obsahovat počet cca 20 dopravců pro 

určitou oblast. Např. vytvoříme seznam Itálie, kde budou uvedeny kontakty na dopravce, 

kteří se v této oblasti často pohybují. Stejným způsobem vytvoříme databázi vhodných 

dopravců např. pro Německo, ČR, Maďarsko a Polsko.  
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V případě poptávkových řízení nám může dobře posloužit, kromě elektronické 

pošty, některý z nabízených dopravních serverů. Jedná se v podstatě o burzu, kde po 

registraci lze zadat svou časově omezenou poptávku na volný vůz či náklad. Pomocí 

komunikátoru jsou pak zadavateli zasílány aktuální nabídky. Příklad obrazovky jednoho 

z těchto nástrojů je k nahlédnutí v příloze č. 13 této práce.  

 

Vlastní poptávkové řízení probíhá následovně: 

 pracovník nákupu (případně přímo dodavatel) odesílá logistikovi avízo o 

zboží k vyzvednutí u dodavatele. Pracovník prodeje odesílá logistikovi 

požadavek na odeslání zboží k zákazníkovi; 

 logistik odesílá poptávku dopravy na příslušnou skupinu svých dopravců 

s časovým omezením, do kdy je nutno nabídky předložit; 

 po uplynutí stanovené doby (cca 3 hodin) logistik vyhodnotí došlé nabídky; 

 odesílá objednávku k dopravci, který nabídl nejlepší podmínky a ostatní 

zúčastněné vyrozumí o výsledku; 

 vyrozumí nákupce, případně prodejce o výsledku.    

7.3. Zhodnocení finančního efektu navrhovaného systému  

Pro možnost posouzení vhodnosti a efektivnosti mnou navrhovaného systému 

finančních úspor jsem provedla u všech 4 skupin dopravy, které lze ve společnosti 

identifikovat, vzorová výběrová a poptávkové řízení.  

7.3.1. Námořní doprava – roční výběrové řízení  

Jak již bylo zmíněno, pro výběr partnera u dopravy námořní je vhodné zvolit 

výběrového řízení na období 1 roku.  

 

Zadání VŘ znělo: 

 IMPORT; 

 nepravidelně; 

 kontejnery 20´;  

 doba dodání: dle dohody;  

 oblast CHINA: Shanghai, Ningbo;  

 objem: cca 20 ks kontejnerů/rok.    
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Při zpracování nabídky zmiňte také následující body:  

 pravidelné aktualizace cen;  

 vliv změny cen za PHM;  

 pojištění zásilek;  

 ekonomické ukazatele (splatnosti faktur, množstevní slevy, bonusy apod.); 

 zajištění informovanosti o zásilkách (týdenní reporty o stavu zásilek – co je 

na cestě, termín vykládky, v přístavu, ve stavu proclení apod.).   

 

Výběr účastníků 

Do výběrového řízení bylo zahrnuto 17 dopravních společností, specializujících se 

na námořní dopravu, včetně stávajícího dopravce. Byly obeslány podmínkami VŘ a 

seznámeny s harmonogramem vyhodnocování. Po vyhodnocení každého kola byli všichni 

seznámeni s výsledkem, 3 postupující do dalšího kola byli přizváni k osobnímu jednání a 

do 2. kola postoupili 2 nejlepší, ze kterých vzešel partner, se kterým by společnost sepsala 

dohodu. Nabídky účastníků 1. kola VŘ tvoří přílohu č. 3. Názvy dopravních společností 

byly pro potřeby této diplomové práce upraveny (zkráceny) tak, aby byla zachována jejich 

anonymita. Stejným způsobem bylo postupováno i u dalších, zde zveřejněných nabídek.     

Při vyhodnocování nabídek byla posuzována i jiná kritéria než cena, jako jsou splatnost 

faktur, případné další poplatky, nabídka pojištění nad rámec, délka platnosti nabídky a 

četnost aktualizace cen, možnost monitoringu zásilek apod. Nicméně cena byla prvořadým 

hodnotícím prvkem. K přepočtu USD a EUR byl použit kurz ČNB ze dne zpracování, 

22. 12. 2010.  

 

Tabulka 5: Vyhodnocení výsledků VŘ - Námořní doprava 

Vyhodnocení výsledků VŘ námořní doprava  

Stávající 

cena/kontejner 

20´ 

Cena po 

VŘ/kontejner 

20´ 

Finanční úspora 

na 1 ks 

kontejneru 

Roční finanční úspora 

při objemu 20 ks 

kontejnerů/rok 

50 546,- Kč 45 548,- Kč 4 998,- Kč 99 960,- Kč 

Pramen [interní informace + vlastní zpracování] 
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Výsledkem provedeného VŘ bylo doporučení společnosti Kebek s.r.o. ke změně 

dopravce zajišťujícího tento druh dopravy. Provedený tender nabízí firmě možnost 

roční úspory dopravních nákladů ve výši 99 960 Kč (tabulka č. 5). 

7.3.2. Balíková doprava – roční výběrové řízení  

Balíková doprava je další skupinou, kde je vhodné provádět roční výběrová řízení 

na dopravního partnera. Společnosti, které tuto službu nabízí, pracují na logistické 

technologii Hub and Spoke. Jedná se o systém hromadného svozu zásilek na logistické 

centrum, kde se zásilky dále rozdružují dle oblastí výskytu příjemců. Podrobně jsem tento 

systém popsala v kapitole 4. 2. této práce.  

  

 Zadání VŘ znělo: 

 destinace celé ČR; 

 pravidelný denní svoz a rozvoz po ČR;  

 zásilky do 50 kg;  

 doba dodání: do 24 hodin;   

 objem: cca 100 balíků/den = cca 25 300 ks/rok;   

 objem balíků na dobírku: cca 25 ks/měsíc = cca 300 ks/rok. 

 

Při zpracování nabídky zmiňte také následující body:  

 rozměrové a váhové omezení zásilek;  

 zajištění informovanosti o pohybu zásilek;  

 reporty o nedoručení zásilek;  

 vliv změny cen za PHM;  

 pojištění zásilek;  

 návrh provozu (čas svozu a čas doručení zásilek); 

 ekonomické ukazatele (splatnosti faktur, množstevní slevy, bonusy apod.);  

 ceny sdruženého doběrečného; 

 popište systém identifikace zásilek.  
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Výběr účastníků 

Do výběrového řízení bylo zahrnuto 12 dopravních společností, specializujících se 

na balíkovou dopravu, včetně stávajícího dopravce. Byly obeslány podmínkami VŘ a 

seznámeny s harmonogramem vyhodnocování. Z 12 oslovených dopravních společností 

zaslalo 8 svou nabídku. Proběhlo 3 kolové VŘ a po vyhodnocení každého kola byli všichni 

seznámeni s výsledkem. 3 postupující do dalšího kola byli přizváni k osobnímu jednání a 

do 2. kola postoupili 2 nejlepší, ze kterých vzešel partner, se kterým by společnost sepsala 

dohodu. Nabídky účastníků 1. kola VŘ tvoří přílohu č. 4. 

 

Tabulka 6: Vyhodnocení výsledků VŘ - Balíková doprava 

Vyhodnocení výsledků VŘ balíková doprava  

Stávající 

cena/balík do 50 

kg 

Cena po 

VŘ/balík do 

50 kg 

Finanční úspora 

na 1 ks balíku 

do 50 kg 

Roční finanční úspora 

při plánovaném objemu 

25 300 ks balíků/rok 

56 Kč 52 Kč 4 Kč 101 200 Kč 

Pramen [interní informace + vlastní zpracování] 

 

V tomto VŘ skončil jako partner s nejlepšími podmínkami a nejlepší cenou 

stávající dopravce. Díky vyhlášení VŘ, ale, vstoupil do, již několik let, zavedeného 

obchodního vztahu tlak konkurence a výsledkem bylo snížení ceny o 4 Kč na ks odeslané 

zásilky a o 50 Kč na každé dobírkové zásilce (tabulka č. 6 a 7). A to při zachování stejného 

dopravce. Novou cenu tedy nezatíží případné náklady, které by vznikly při změně 

dopravce. Zavedením volby dopravce ročním VŘ by společnost Kebek s.r.o. mohly 

klesnout náklady na tuto skupinu dopravy o 116 200 Kč za rok. 
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Tabulka 7: Vyhodnocení výsledků VŘ - Balíková doprava doběrečné 

Vyhodnocení výsledků VŘ balíková doprava – doběrečné  

Stávající cena 

doběrečné/balík 

do 50 kg 

Cena po VŘ 

doběrečné/balík 

do 50 kg 

Finanční úspora 

na 1 ks balíku do 

50 kg 

Finanční úspora při 

ročním objemu 300 

ks balíků/rok 

70 Kč 20 Kč 50 Kč 15 000 Kč 

Pramen [interní informace + vlastní zpracování] 

 

7.3.3. Palety a svazky – roční výběrové řízení  

Tato skupina přepravy je specifická tím, že kromě denní přepravy palet, kterou 

zajišťuje asi nejširší spektrum dopravních společností, je zatížena ještě přepravou 

ocelových profilů. Tento druh zboží je problematický z důvodu nestandardních rozměrů 

(délka až do 5m) a své křehkosti. Díky ztížené manipulovatelnosti tohoto artiklu je zde 

zvýšené riziko poškození zboží při překládce na logistickém centru a tím vzniklých dalších 

nákladů s řešením reklamací. Tento aspekt je třeba vzít v úvahu i při hodnocení došlých 

nabídek.  

 Pro výběr spolehlivého partnera je u tohoto druhu dopravy jednoznačně vhodné 

volit roční výběrové řízení. Společností, které se zabývají paletovou dopravou, je velké 

množství, nicméně nám se výběr výrazně zúžil právě potřebou sloučit v jedné přepravě 2 

typy zboží, palety a svazky profilů do jednoho režimu. 

  

Zadání VŘ znělo: 

 destinace celé ČR; 

 pravidelný denní svoz a rozvoz po ČR;  

 zásilky: palety a svazky ocelových profilů do délky 5m;  

 nutnost auta s plachtou;  

 doba dodání: do 24 hodin;   

 objem: cca 50 t/měsíc.   
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Při zpracování nabídky zmiňte také následující body:  

 rozměrové a váhové omezení zásilek;  

 zajištění informovanosti o pohybu zásilek;  

 reporty o nedoručení zásilek;  

 vliv změny cen za PHM;  

 pojištění zásilek;  

 návrh provozu (čas svozu a čas doručení zásilek); 

 ekonomické ukazatele (splatnosti faktur, množstevní slevy, bonusy apod.);  

 popište systém identifikace zásilek.    

 

U tohoto VŘ byl použit již zavedený formulář s předem stanovenými hmotnostními 

kategoriemi a účastníci byli vyzvání k nacenění a uvedení doplňujících informací. Součástí 

podkladů byla také informace o průměrné měsíční četnosti zásilek podle stanovených 

váhových kategorií, vyexpedovaných v roce 2010.  

Cenovou nabídku předložily 3 společnosti, které akceptovaly náš požadavek na 

zajištění dopravy obou komodit najednou. Jedním z účastníků byl také stávající partner. 

Zmíněný formulář s předloženými cenovými nabídkami účastníků zobrazuje příloha č. 5 

této diplomové práce. 
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Tabulka 8: Vyhodnocení výsledků VŘ – Doprava palety a svazky 

Vyhodnocení výsledků VŘ doprava palety a svazky   
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51-75 361 309 11 3971 3399 572 

75-100 436 373 10 4360 3730 630 

101-150 560 481 24 13440 11544 1896 

151-200 652 563 34 22168 19142 3026 

201-300 809 698 45 36405 31410 4995 

301-400 933 799 27 25191 21573 3618 

401-500 1057 909 13 13741 11817 1924 

501-700 1243 1128 17 21131 19176 1955 

701-1000 1559 1475 6 9354 8850 504 

1001-1500 1885 1796 4 7540 7184 356 

1501-2000 2535 2485 3 7605 7455 150 

2001-2500 3184 2954 1 3184 2954 230 

2501-3000 3834 3499 1 3834 3499 335 

3001-3500 4938 4489 0 0 0 0 

3501-4000 5394 4915 0 0 0 0 

4001-4500 5718 5227 0 0 0 0 

4501-5000 6368 5822 0 0 0 0 

Celkem 

průměrně za 

měsíc v Kč 
   

171924 151733 

Měsíční úspora 

v Kč 

20191 

Roční finanční úspora v Kč při 

průměrných objemech roku 2010    
242292 

Pramen [interní informace + vlastní zpracování] 

 

Z porovnání došlých nabídek a zhodnocení nabízených podmínek, za jakých by 

zúčastněné společnosti byly schopny naše požadavky dodržet, vyšel jako nejvhodnější 

partner jiný, než byl stávající. Tabulka č. 8 porovnává měsíční náklady před a po VŘ a 
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vyčísluje měsíční a roční úsporu. I v tomto případě bylo, na základě výsledků VŘ, 

společnosti Kebek s.r.o. doporučeno změnit pro tuto oblast dopravy poskytovatele služby. 

Náklady, vzniklé provozováním této služby, by se, zavedením VŘ, mohly ročně snížit 

o 242 292 Kč (tabulka č. 8).    

7.3.4. Nákladní doprava – poptávková řízení  

Tento druh dopravy je specifický. Jedná se o import i export, o tuzemskou dopravu 

od dodavatelů i dopravu zboží k zákazníkům. Touto dopravou jsou řešeny zásilky, které 

nelze zahrnout do režimu denní balíkové (vyšší hmotnost, kratší lhůta dodání) ani denní 

dopravy palet a svazků (dodací lhůta kratší než 24 hodin, nadrozměr). 

U této skupiny dopravy je vhodné použít navrhovaný princip aktuálních 

poptávkových řízení. Vzhledem k tomu, že zde se jedná o spíše nepravidelnou přepravu a 

přepravu, která většinou spěchá, bude finančně efektivní využívat možnosti aktuálních 

dokládek. Abychom si udělali představu, jak velký finanční efekt tento způsob může 

přinést, opět jsem vytvořila několik modelových poptávek postupem uvedeným v kapitole 

7. 2. této práce. 

Z interních databází společnosti Kebek s.r.o. jsem získala přehled, které destinace, 

kdy a v jakých objemech se v roce 2010 dopravně zajišťovaly a použila jsem tytéž údaje 

jako vstupní pro své vzorové poptávky, na kterých jsem ceny porovnávala. Týkaly se 

importu z oblasti Itálie, Německa a Belgie, exportu do Rumunska a na Slovensko a 

tuzemských přeprav z Libčic do Chomutova a z Chomutova do Lysé nad Labem. Nabídky 

předložené dopravci v těchto poptávkových řízeních jsou přílohami č. 6. - 12., 

vyhodnocení je patrné v tabulkách č. 9 – 15. 

  

Zadání poptávkového řízení č. 1: 

 nakládka: FAR srl, Via Giovanni XXIII 12, 40057 Quarto Inferiore, Itálie; 

 dodání: Kebek s.r.o., Pražská 5382, 430 01 Chomutov; 

 hmotnost: 1 450 kg; 

 zboží: 3 europalety, výška 75 cm, nestohovatelné; 

 termín: nakládka 29. 7. 2010; 

 termín dodání: 2. 8. 2010.  
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Tabulka 9: Vyhodnocení výsledků PŘ č. 1 

Vyhodnocení výsledků poptávkového řízení č. 1 - Nákladní doprava 

 

Cena 

stávajícího 

dopravce v 

Kč (8,50 

Kč/km) 

Cena po 

poptávkovém 

řízení v Kč 

Finanční úspora 

na této zakázce 

při hmotnosti  

1 450 kg v Kč 

Finanční úspora 

na této zakázce 

na 1kg hmotnosti 

v Kč 

Finanční úspora 

při ročním 

objemu importu 

18 t z této oblasti 

v Kč/ rok 2010 

15 674 8 500 7 174 5 90 000 

Pramen [interní informace + vlastní zpracování] 

 

Zadání poptávkového řízení č. 2: 

 nakládka: Anton FOELKER, Am Wasserwerk 2, 58840 Plettenberg, 

Německo; 

 dodání: Kebek s.r.o., Pražská 5382, 430 01 Chomutov; 

 hmotnost: 1 300 kg; 

 zboží: 3 europalety, výška 50 cm, nestohovatelné; 

 termín: nakládka 21. 1. 2010; 

 termín dodání: 22. 1. 2010.  

 

Tabulka 10: Vyhodnocení výsledků PŘ č. 2 

Vyhodnocení výsledků poptávkového řízení č. 2 - Nákladní doprava 

 

Cena 

stávajícího 

dopravce v 

Kč (8,50 

Kč/km) 

Cena po 

poptávkovém 

řízení v Kč 

Finanční úspora 

na této zakázce 

při hmotnosti  

1 300 kg v Kč 

Finanční úspora 

na této zakázce 

na 1kg hmotnosti 

v Kč 

Finanční úspora 

při ročním 

objemu importu 

40 t z této oblasti 

v Kč/ rok 2010 

9 350 4 800 4 550 3,50 140 000 

Pramen [interní informace + vlastní zpracování] 

 

Zadání poptávkového řízení č. 3: 

 nakládka: Climatech, Ave Mercury 1, B-4650 Chaineux, Belgie; 
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 dodání: Kebek s.r.o., Pražská 5382, 430 01 Chomutov; 

 hmotnost: 140 kg; 

 zboží: 1 europaleta, výška 60 cm, nestohovatelná; 

 termín: nakládka 2. 9. 2010; 

 termín dodání: 6. 9. 2010.  

 

Tabulka 11: Vyhodnocení výsledků PŘ č. 3 

Vyhodnocení výsledků poptávkového řízení č. 3 - Nákladní doprava 

 

Cena 

stávajícího 

dopravce v 

Kč (8,50 

Kč/km) 

Cena po 

poptávkovém 

řízení v Kč 

Finanční úspora 

na této zakázce 

při hmotnosti 

140  kg v Kč 

Finanční úspora 

na této zakázce 

na 1kg hmotnosti 

v Kč 

Finanční úspora 

při ročním 

objemu importu  

800 kg z této 

oblasti v Kč/ rok 

2010 

8 970 3 900 5 070 36 28 800 

Pramen [interní informace + vlastní zpracování] 

 

Zadání poptávkového řízení č. 4: 

 nakládka: Kebek s.r.o., Pražská 5382, 430 01 Chomutov;  

 dodání: Demark Construct Srl, Calea Buziasului Nr.11, 300714 Timisoara, 

Rumunsko 

 hmotnost: 950 kg; 

 zboží: 5x svazek profilů stohovatelný ( 5m délky) + 4x europaleta;  

 termín: nakládka 26. 10. 2010; 

 termín dodání: 29. 10. 2010.  
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Tabulka 12: Vyhodnocení výsledků PŘ č. 4 

Vyhodnocení výsledků poptávkového řízení č. 4 - Nákladní doprava 

 

Cena 

stávajícího 

dopravce v 

Kč (8,50 

Kč/km) 

Cena po 

poptávkovém 

řízení v Kč 

Finanční úspora 

na této zakázce 

při hmotnosti 

 950 kg v Kč 

Finanční úspora 

na této zakázce 

na 1kg hmotnosti 

v Kč 

Finanční úspora 

při ročním 

objemu exportu 

6 t z této oblasti 

v Kč/ rok 2010 

29 700 19 300 10 400 11 66 000 

Pramen [interní informace + vlastní zpracování] 

 

Zadání poptávkového řízení č. 5:  

 nakládka: Kebek s.r.o., Pražská 5382, 430 01 Chomutov;  

 dodání: Technometal s.r.o., Hlinická cesta, 01401 Bytča, Slovensko;  

 hmotnost: 980 kg; 

 zboží: 4x europaleta s ohrádkami do výšky 1,7m;  

 termín: nakládka 21. 1. 2011; 

 termín dodání: 21. 1. 2011.  

 

Tabulka 13: Vyhodnocení výsledků PŘ č. 5 

Vyhodnocení výsledků poptávkového řízení č. 5 - Nákladní doprava 

 

Cena 

stávajícího 

dopravce v 

Kč (8,50 

Kč/km) 

Cena po 

poptávkovém 

řízení v Kč 

Finanční úspora 

na této zakázce 

při hmotnosti 

980 kg v Kč 

Finanční úspora 

na této zakázce 

na 1kg hmotnosti 

v Kč 

Finanční úspora 

při ročním 

objemu exportu  

4 t z této oblasti 

v Kč/ rok 2010 

8 415 6 800 1 615 1,70 6 800 

Pramen [interní informace + vlastní zpracování] 
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Zadání poptávkového řízení č. 6:  

 nakládka: Šroubárna, 252 66 Libčice; 

 dodání: Kebek s.r.o., Pražská 5382, 430 01 Chomutov; 

 hmotnost: 3 500 kg; 

 zboží: 5x europaleta;  

 termín: nakládka 25. 8. 2010; 

 termín dodání: 25. 8. 2010.  

 

Tabulka 14: Vyhodnocení výsledků PŘ č. 6 

Vyhodnocení výsledků poptávkového řízení č. 6 - Nákladní doprava 

 

Cena 

stávajícího 

dopravce v 

Kč (16,50 

Kč/km) 

Cena po 

poptávkovém 

řízení v Kč 

Finanční úspora 

na této zakázce 

při hmotnosti 

3,5 t v Kč 

Finanční úspora 

na této zakázce 

na 1kg hmotnosti 

v Kč 

Finanční úspora 

při ročním 

objemu 12 t z 

této oblasti v Kč/ 

rok 2010 

2 800 2 000 500 0,14 1 680 

Pramen [interní informace + vlastní zpracování] 

 

Zadání poptávkového řízení č. 7:  

 nakládka: Kebek s.r.o., Pražská 5382, 430 01 Chomutov; 

 dodání: Kovona a.s., Švermova 782, 289 22 Lysá nad Labem;  

 hmotnost: 2 500 kg; 

 zboží: 4x europaleta;  

 termín: nakládka 30. 3. 2010; 

 termín dodání: 30. 3. 2010.  
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Tabulka 15: Vyhodnocení výsledků PŘ č. 7 

Vyhodnocení výsledků poptávkového řízení č. 7 - Nákladní doprava 

Cena 

stávajícího 

dopravce v 

Kč (16,50 

Kč/km) 

Cena po 

poptávkovém 

řízení v Kč 

Finanční úspora 

na této zakázce 

při hmotnosti  

2,5 t v Kč 

Finanční úspora 

na této zakázce 

na 1kg hmotnosti 

v Kč 

Finanční úspora 

při ročním 

objemu 10 t do 

této oblasti v Kč/ 

rok 2010 

4 530 2 500 2 030 0,81 8 100 

Pramen [interní informace + vlastní zpracování] 

 

Z vyhodnocení vzorových poptávkových řízení u skupiny Nákladní doprava bylo 

patrné, že tímto postupem lze dosáhnout významných finančních úspor. Na pouhých 

sedmi poptávkových řízeních by, v případě zavedení navrhovaného systému, bylo 

uspořeno 31 339 Kč.  

Výsledkem tohoto postupu je získaná roční finanční úspora ve výši 341 380 Kč 

(tabulky č. 9-15), nicméně tato částka není zcela průkazná a může být i zavádějící, protože 

je vztažena k ceně na 1 kg pro konkrétní PŘ a ta může u každého dopravního případu 

vykazovat rozdíly. Tato hodnota nám tedy může sloužit spíše pro představu, v jakých 

částkách bychom se v ročních úsporách v dané oblasti mohli pohybovat.      
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8. Závěr 

Snižování nákladů je v současné době skloňováno ve všech pádech napříč všemi 

oblastmi, ať se jedná o soukromé organizace nebo státní správu. Ve většině případů je 

kladen důraz na tvorbu úspor v oblastech, které jsou pro danou organizaci stěžejní a jsou 

hlavním oborem jejich činnosti. V každé společnosti probíhají, ale, doprovodné procesy, 

které s sebou nesou náklady, jež ovlivní konečnou cenu produktu nebo služby. I v těchto 

procesech je třeba hledat cesty k optimálním, tedy nejnižším nákladům. Jak je uvedeno 

v názvu diplomové práce, mým cílem bylo analyzovat současnou situaci v řízení dopravně-

logistických systémů ve společnosti Kebek s.r.o. a navrhnout optimální způsob docílení 

finančních úspor v této oblasti. Je třeba říci, že jsem v  práci obsáhla jen část, i když 

většinovou, z procesů, které ve společnosti v oblasti dopravy probíhají. Dalšími procesy, 

kde by bylo možné hledat úspory, jsou např. již zmíněné závozy Kanban, dopravní řetězce 

mezi dceřinými společnostmi, doprava mezi dceřinými společnostmi a jejich zákazníky 

apod. A navrhovaný systém výběrových a poptávkových řízení by, právě u posledních 

dvou uvedených, byl velmi dobře uplatnitelný.  

Společnost vynakládá ročně nemalé částky, v řádech milionů korun, na zajištění 

dopravy zboží. Navrhovaný systém výběru poskytovatelů dopravních služeb by měl přinést 

pozitiva v podobě, jak značných finančních úspor, tak zefektivnění práce pracovníkům 

nákupu a prodeje a v neposlední řadě sjednocení dopravních procesů, tedy řízení celého 

dopravního řetězce z jednoho místa firmy. Dalším nesporným přínosem této navrhované 

změny je také zprůhlednění celého systému. Princip celého systému spočívá v definování 

dopravních služeb, které jsou ve společnosti zajišťovány najímanými dopravci, do 2 

segmentů a dále tím, že necháme na cenu působit tržní, konkurenční prostředí. Zmíněné 

segmenty v našem případě tvoří skupina, kterou lze podchytit, díky jejím specifikům, 

ročními výběrovými řízeními a skupina, ve které se nabízí využití aktuální situace na trhu 

dopravců.    

 V rámci této diplomové práce byla mnou provedena 3 výběrová řízení na 

dopravního partnera na období 1 roku a 7 aktuálních, poptávkových řízení na zajištění 

jednorázového transportu. V případě výběrových řízení bylo tímto způsobem docíleno 

ročního pozitivního finančního efektu ve výši 458 452 Kč. Provedení porovnání aktuálních 

nabídek v poptávkových řízeních, kde zadání byla náhodně vybrána ze skutečných 
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dopravních zakázek, přineslo společnosti, na 7 případech, snížení nákladů o 31 339 Kč. 

Bereme-li v úvahu četnost transportů v těchto konkrétních váhových kategoriích a 

destinacích za období 1 roku docházíme, na zmíněných 7 případech, k částce  

341 380 Kč/rok.  

Denně pracovníci oddělení prodeje a nákupu řeší aktuální dopravu zboží v cca 

desítce případů. Pokud by se, zavedením mnou navrhovaného způsobu, podařilo 

společnosti uspořit, na každém z těchto transportů, částku ve výši desítek procent, v ročním 

objemu bychom se pohybovali v částkách jednotek milionů korun. Berme v úvahu také 

náklady, související s časem stráveným se zajištěním dopravy. Průměrná hrubá mzda na 

hodinu pracovníků oddělení nákupu a prodeje je stanovena na cca 125  Kč/hod., stejně jako 

mzda logistika, který by tuto činnost jako výhradní ve společnosti zajišťoval. V současné 

situaci tato činnost zabere příslušným pracovníkům celkem cca ½ hodiny denně/osobu. 

Tedy hodnota této činnosti společnost zatíží 63 Kč/den/osobu, tedy při 253 pracovních 

dnech 15 939 Kč/osobu/rok. Při počtu 3 nákupců a 6 prodejců, je to celkem částka  

143 451 Kč/rok. V případě přesunu celého tohoto procesu jako celku na jednoho 

pracovníka oddělení logistiky, vznikne společnosti, v důsledku zvýšené pracnosti denní 

náklad ve výši 625 Kč, ročně tedy 158 125 Kč. Tím se náklady na zajištění dopravy 

pracovníky společnosti zvýší ročně o 14 674 Kč. V porovnání s finančními úsporami, které 

přinese zavedení nového způsobu zajišťování této činnosti, je ovšem navýšení zcela 

zanedbatelné.  

Výsledky mnou provedených zjištění byly společnosti Kebek s.r.o. předloženy a 

ještě před dokončením této diplomové práce, byl navrhovaný systém ve společnosti z části 

zaveden. V budoucnosti tedy může v plné míře splnit tato diplomová práce svůj záměr.    
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