
  



  



  



  

 

 



  

Abstrakt 

Diplomová práce pojednává o problematice řízení údržby třídících linek ve společnosti 

PPL CZ s.r.o. 

V teoretické části je zhodnocen význam údržby s popisem jednotlivých strategií 

údržby a klasifikace nákladů vzhledem ke skladování a údržbě. Dále je zde uveden význam 

logistiky, řízení zásob a skladování. V praktické části byla provedena analýza údržby třídících 

linek, nákladová analýza současného systému údržby, vyhodnocení současného vytížení 

lidských kapacit a navrhnutí zlepšení současného stavu údržby. 

 

Klíčová slova: náklady, údržba, servisní smlouva, servisní technik, automatická třídící linka, 

poruchovost, náhradní komponenty. 

 

 

Abstract 

 This graduation theses treat of issues managing of sorting lines maintenance                  

at company PPL CZ s.r.o. 

 The theoretical part is evaluated the importance of maintenance with a description of 

maintenance strategy and classification of cost due to warehousing and maintenance. There is 

also shown the importance of logistics, inventory management and warehousing. The 

practical part was analyzed of sorting line maintenance, cost analysis of current maintenance 

system, evaluation current utilization of human capabilities and proposition improvements to 

the current state of maintenance. 

 

Keywords: costs, maintenance, servise contract, service engineer, automatic sorting line, 

failure rate, spare parts. 

 

 

 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Děkuji vedoucímu diplomové práce Ing. Petrovi Bestovi, Ph.D, za spolupráci při vedení mé 

diplomové práce, za jeho rady a připomínky. Rovněž děkuji Ing. Romanu Reissovi za 

odborné rady, poskytnutí veškerých potřebných materiálů a věnovaný čas. 



  

Obsah 
 

Úvod ........................................................................................................................................... 1 

1 Teoreticko - metodologická východiska .............................................................................. 2 
1.1 Údržba strojů – cíle, strategie a hospodárnost .................................................................. 2 

1.1.1 Cíle a náklady ............................................................................................................ 2 

1.1.2 Strategie ..................................................................................................................... 2 

1.1.3 Náklady na údržbu ..................................................................................................... 7 

1.2 Logistické náklady ............................................................................................................ 9 

1.3 Definice logistiky ........................................................................................................... 10 

1.3.1 Řízení zásob ............................................................................................................. 12 

1.3.2 Úkoly zásobování .................................................................................................... 14 

1.4 Skladování ...................................................................................................................... 15 

1.4.1 Základní funkce skladování ..................................................................................... 15 

1.4.2 Charakter a význam skladování ............................................................................... 16 

1.4.3 Velikost a počet skladů ............................................................................................ 17 

1.4.4 Nejběžnější chyby při skladování ............................................................................ 18 

1.4.5 Základní funkce skladu ............................................................................................ 18 

1.5 Zhodnocení teoretické části ............................................................................................ 19 

2 Charakteristika společnosti ................................................................................................ 20 
2.1 Organizační schéma ........................................................................................................ 20 

2.2 Zastoupení firmy ............................................................................................................ 21 

2.3 Partneři ........................................................................................................................... 22 

2.4 Prodejní sortiment .......................................................................................................... 22 

2.5 Zákazníci ........................................................................................................................ 23 

3 Charakteristika porovnávaných společností v oblasti expresní přepravy ..................... 24 
3.1 PPL CZ s.r.o ................................................................................................................... 24 

3.2 Geis CZ s.r.o. .................................................................................................................. 29 

3.3 Charakteristika společností z hlediska využívání servisních služeb .............................. 31 

3.4 Charakteristika společností z hlediska podílu na trhu .................................................... 32 

4 PPL CZ s.r.o. ........................................................................................................................ 34 
4.1 Servisní podpora třídících linek ...................................................................................... 34 

4.2 Nákladová analýza .......................................................................................................... 35 

4.2.1 Servisní smlouva ..................................................................................................... 38 

4.3 Současné vytížení lidských kapacit ................................................................................ 39 

4.4 Kontrola a údržba ........................................................................................................... 40 

4.4.1 Softwarové nástroje pro plánování a řízení údržby ................................................. 42 

4.5 Poruchovost ATL ........................................................................................................... 43 

4.6 Náhradní díly .................................................................................................................. 45 

4.6.1 ABC analýza ............................................................................................................ 46 

4.7 Externí údržba................................................................................................................. 48 

Závěr ........................................................................................................................................ 50 

Seznam použité literatury ...................................................................................................... 53 

Seznam zkratek (vysvětlivky) ................................................................................................ 54 

Seznam obrázků ...................................................................................................................... 54 

Seznam grafů .......................................................................................................................... 54 

Seznam tabulek ....................................................................................................................... 55 

Seznam příloh ......................................................................................................................... 55



1  

Úvod 

Cílem každé údržby je v nejjednodušším a základním pohledu udržovat výrobní 

zařízení v technicky dobrém a provozuschopném stavu při vynakládání optimálních nákladů, 

což by v praxi mělo vést výrobní management k zájmu o efektivní reprodukci výrobní 

základny – údržbu a obnovu výrobního zařízení. Tento základní pohled znamená transformaci 

konvenčně pojaté údržby do nových podmínek, které by umožnily opět dosahovat optimální 

nákladovost a vysokou produktivitu práce.  

Splnění daného cíle je velmi obtížné, neboť údržba jako taková patří sice k základním, 

tzv. obslužným procesům každé výroby, ale je prostředkem velmi rozporným. Na jedné straně 

spotřebovává finanční prostředky, pracovní sílu a techniku a na druhé straně odstraňuje 

následky opotřebení, tzn. prodlužuje životnost, zvyšuje spolehlivost apod., tedy přináší 

nesporný užitek.  

Údržba se tak stává nedílnou a integrující součástí každého toku výrobního procesu 

výrobní společnosti, kdy potřebuje definovat vizi a strategii, formulovat opravdu měřitelné a 

kontrolovatelné cíle, zjednodušit procesy a nároky na zdroje, zjednodušit strukturu a zvýšit 

motivaci lidí a tím vytvořit předpoklady správného fungování nejen údržby, ale celé výrobní 

společnosti [1]. 

 

Tato práce je zpracována ve firmě LogTech s.r.o., která zajišťuje servisní podporu 

společnostem působící v oblasti expresní přepravy. Cílem společnosti je poskytovat kvalitní 

služby při pravidelných údržbách tak, aby již nedocházelo k opravám v neplánovaných 

časech. 

Předmětem studia této diplomové práce bylo porovnání společností PPL CZ s.r.o. a 

Geis CZ s.r.o. poskytujících služby v oblasti expresní přepravy z hlediska podílu na trhu, 

struktury třídících uzlů a využívání externích servisních služeb. 

Dále byla tato práce zaměřena na servisní podporu třídících linek, systém kontroly a 

údržby probíhající ve firmě PPL CZ s.r.o. a stanovení nákladové analýzy současného systému 

údržby. 
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1 Teoreticko - metodologická východiska 

1.1 Údržba strojů – cíle, strategie a hospodárnost 

1.1.1 Cíle a náklady 

Úkolem inženýrů a techniků je vyrábět stroje s minimem osobních, investičních a 

surovinových nákladů a provozovat pak tyto stroje po co možná nejdelší dobu při maximální 

hospodárnosti, jakosti a spolehlivosti. 

Těchto cílů se dá zpravidla dosáhnout pouze systematickou údržbou strojů. V jednotlivostech 

slouží údržba především k  

 zachování základních prostředků; 

 zabránění nepředvídaným přerušením provozu a výpadkům výroby (tj. k zachování 

schopnosti plynulých dodávek); 

 zlepšení bezpečnosti práce, jakosti a ochrany životního prostředí [20]. 

 

Údržba tak dostává v průmyslu a moderním průmyslovém státě významnou 

ekonomickou úlohu. To se také zřetelně projevuje v nákladech, které se do údržby vkládají. 

Náklady na údržbu se dají prokazatelně výrazně snížit použitím pokrokových strategií, 

moderní výpočetní techniky a vhodné měřící techniky. Současně se s těmito opatřeními 

zvyšuje využitelnost strojů, prodlužuje jejich životnost, a pokud se jedná o výrobní stroje, 

zlepšuje se i jakost výrobků. 

Krátce řečeno: progresivní údržba strojů zvyšuje hospodárnost a konkurenční schopnost 

vlastního podniku [20]. 

 

1.1.2 Strategie 

Podle normy DIN 31 051 můžeme údržbu chápat jako: 

Všechna opatření k zachování a opětovnému vytvoření požadovaného stavu, jakož i k zjištění 

a posouzení skutečného stavu technických prostředků daného systému [20]. 

 

Veškerá údržba se vlastně točí kolem těchto tří pojmů. 

Udržování 

Pod pojmem udržování (drobná údržba) rozumíme opatření k zachování 

požadovaného stavu, především různé ošetřovací činnosti jako čištění, konzervování, mazání, 

doplňování a výměna provozních hmot a dodatečné nastavování resp. seřizování [20]. 
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Inspekce 

Pod pojmem inspekce (revize, prohlídka) rozumíme opatření k zjištění a posouzení 

skutečného stavu strojů, zařízení, konstrukčních skupin (uzlů) nebo konstrukčních prvků. 

Inspekce je čistě informační opatření, při němž se provádění např. činnosti měření, zkoušení, 

zjišťování a kontrola [20]. 

 

Opravy 

Pod pojmem opravy rozumíme opatření k opětovnému vytvoření požadovaného stavu; 

sem patří činnosti jako vlastní opravy, renovace (částečná obnova), modernizace a nové 

nastavení [20]. 

 

Jestliže jsou opatření v rámci údržby organizována tak, aby předcházela škodám, 

vyvolaným následným škodám a výpadkům výroby, pak hovoříme o preventivní údržbě, 

nazývané též někdy plánovaná údržba.  

Opak je nutno spatřovat v tzv. korektivní údržbě (neplánované údržbě), která je nutná 

k opětnému vytvoření požadovaného stavu při dílčích nebo celkových výpadcích.  

Existuje několik strategií údržby: 

- po poruše, podle časového plánu a podle stavu zařízení; 

- preventivní opravy, produktivní údržba, mezní údržba, údržba podle skutečného stavu, 

automatizovaná údržba, proaktivní údržba [20]. 

 

Systém údržby po poruše 

V tomto případě se stroje provozují bez jakýchkoli významnějších nákladů na 

udržování a inspekce až do té doby, kdy dojde k jejich poruše. Tato koncepce je v moderním 

průmyslovém podniku účelná jen ve výjimečných případech, totiž tehdy, jestliže se jedná o 

stroje, které jsou k dispozici v nadbytečném množství anebo mají jen podřadný význam pro 

výrobní proces.  

Pokud se praktikuje údržba strojů až po poruše, nemůže provozovatel ovlivňovat jejich 

výpadky. Odstávky vznikají zcela neočekávaně. Operativní plánování výroby se tím stává 

obtížným nebo dokonce nemožným.  

Opravy až po nastalé poruše jsou rozšířeny především v soukromé sféře. Podle této 

koncepce údržby se provozují v domácnostech např. vysavače prachu [20]. 
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Systém plánovaných preventivních oprav  

Po uplynutí předem stanoveného časového cyklu (většinou určován požadavky 

výroby, tzv. technické režimy apod.) se provádí plánovaná preventivní prohlídka a plánovaná 

preventivní oprava.  

Rozhodujícím ukazatelem je zde cyklus oprav a prohlídek, definovaný jako časový 

interval mezi pořízením zařízení a generální opravou.  

V provozní praxi je znám nejčastěji pod označením PPO, který začíná formou tzv. 

týdenních preventivek, pokračuje přes čtvrtletní opravy (revize), pololetní opravy a roční 

opravy k uzavření cyklu generální opravou.  

Tento systém údržby bývá v různých odvětvích označován i jako: 

 Systém údržby podle časových plánů. 

 Systém po preventivní prohlídce. 

 Systém standardních periodických oprav. 

 Systém preventivních periodických oprav [1]. 

Daný systém je velmi nákladný, není optimální, neboť je založen na pevném časovém 

cyklu bez ohledu na objektivní technický stav udržovaného objektu.  

Výhodou je plánovité odstavení, které vytváří technologické odstávky k řešení výrobních 

problémů, většina řešených otázek údržby je postavena na empirii a intuici, takže pořád chybí 

cesta objektivizace technického stavu.  

Často se vyměňují části, které by byly ještě upotřebitelné; jindy se zas poškozené dílce 

nahrazují příliš pozdě. 

Proti výhodě možnosti plánovitého odstavování strojů zde tedy při údržbě podle časového 

plánu máme celou řadu nevýhod nákladového charakteru i různá nebezpečí. Tyto nevýhody se 

dají snížit na únosnou míru dvěma doplňujícími opatřeními: 

 diagnostikou strojů, 

která v průběhu provozu umožňuje posoudit stav stroje a rozpoznat závady a poškození. 

Takováto diagnostika se provádí v pravidelných intervalech, v odůvodněných případech i 

jen ojediněle; 

 provozním sledováním strojů, 

které průběžně zjišťuje stav stroje, porovnává nasnímané hodnoty s předem určenými 

mezními hodnotami a hlásí poruchy na stroji [20]. 
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Systém diferencované proporcionální péče  

Stroje a zařízení žádného výrobního subjektu netvoří homogenní soubor, ale dílčí 

soubory různého významu, různých vlastností, různé v projektované životnosti, různého 

provozního zatížení, různého časového využití apod., což zákonitě vedlo k diferencovanému 

přístupu k provádění údržby. 

Takže se stanovuje: 

- stupeň složitosti strojů; 

- stupeň technické úrovně; 

- technický stav na základě zjevných znaků opotřebení; 

- úroveň opravitelnosti (rozsah, náročnost a možnost údržby); 

tzn. plánování a stanovení údržbářských procesů už probíhá na určitém základě všeobecně 

známých intenzifikačních faktorů (diferenciace, preventivnost, plánovitost, komplexnost, 

proporcionalita, interaktivnost), v zahraniční literatuře označována jako: 

 proaktivní údržba [1]. 

 

Systém diagnostické údržby 

Tento systém údržby je první, který respektuje skutečný technické stav 

objektivizovaný metodami technické diagnostiky. Stroje a zařízení jsou odstavovány pouze 

tehdy, když dosáhly mezní fáze opotřebení, či překročily meze přípustné tolerance. Metodami 

technické diagnostiky detekujeme poruchu, lokalizujeme místo možného defektu a 

specifikujeme druh defektu. Diagnostická měření jsou prováděna formou kontrolně inspekční 

činnosti v časových cyklech, na objednávku nebo monitorováním. 

Tento systém údržby je tedy kvalitativně novým systémem údržby, postaveným na 

údržbě strojů a zařízení podle jejich skutečného technického stavu objektivně zjišťovaného 

metodami technické diagnostiky. 

Často je označována jako: 

 mezní údržba [1]. 

 

Systém prognostické údržby 

Uvedený systém údržby logicky navazuje na předchozí systém diagnostické údržby, 

resp. je jeho pokračováním. Naměřených diagnostických parametrů není využito pouze 

k vyhodnocení momentálního technického stavu, ale na základě trendů je prováděna predikce 

(prognóza) určení tzv. zbytkové životnosti diagnostikovaného objektu, resp. čas do následně 

nutné opravy. Vlastní zbytková životnost je určována trendovou analýzou analytickým 
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měřícím systémem, resp. pomocí expertních systémů. Tento systém údržby vyžaduje 

dokonalou měřící přístrojovou techniku z oblasti technické diagnostiky, tzn. představuje 

pokrokový systém údržby po stránce technické diagnostiky, tzn. představuje pokrokový 

systém údržby po stránce technické, která je zde použita k objektivizaci kontrolně inspekční 

činnosti a prognóze technického stavu udržovaného objektu. Tento systém údržby umožňuje 

výrazně zdokonalit řízení údržby v souladu s požadavky výroby, resp. sladit odstávky 

technologické s odstávkami pro údržbu a samozřejmě předcházet haváriím se všemi 

následnými důsledky. 

Často je označována jako: 

 systém údržby podle skutečného stavu; 

 eliminační údržba [1]. 

 

Systém automatizované údržby 

Tento systém řízení údržby umožňuje řízení údržby v reálném čase a bývá 

dekomponován do několika základních modelů a častěji než o systému automatizované 

údržby se mluví o informačních systémech pro řízení údržby. Je určitě zřejmé, že řízení 

údržby v této podobě není možné bez podpory výpočetní techniky, a že daný systém můžeme 

častěji nalézt v literatuře pod označením – Informační systém k řízení údržby v reálném čase 

[1]. 

 

Systém totálně produktivní údržby  

Základní koncepce TPM je postavena na těchto principech: 

- maximalizace celkové účinnosti a výkonnosti zařízení snižováním tzv. šesti velkých 

ztrát (poruchy, chod naprázdno, zmetky, seřizování, snížená výtěžnost, ztráty 

najížděním); 

- zlepšení stávající koncepce údržby; 

- rozvíjení autonomní údržby výrobními pracovníky; 

- zvyšování dovednosti a znalosti prostřednictvím týmové práce a motivace pracovníků; 

- kontinuální zlepšování zařízení (organizačně apod.). 

Vlastní ztráta účinnosti zařízení (porucha) nastává často pouze proto, že není odstraněna 

základní příčina problému, neboť tlak výroby a další omezení brání důkladnému 

prozkoumání. 

Klíčovým cílem TPM je tedy pomoci výrobním dělníkům a údržbářům, zlepšit 

výkonnost zařízení a strojů výroby a pracovat v odpovídajícím prostředí [1]. 
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V literatuře je označována jako: 

 proaktivní údržba 

- soustřeďuje se na příčiny a ne na symptomy opotřebení; 

- prostředek pro dosažení úspor, zvýšení účinnosti a výkonnosti nedosažitelných 

konvenčními metodami údržby; 

- špína a znečištění jsou příčinou řady poruch zařízení; 

- prvním, striktním krokem implementace této údržby je kontrola znečištění mazacích a 

hydraulických kapalin [1]. 

 

1.1.3 Náklady na údržbu 

 

Obr. 1: Vývoj nákladů na údržbu během doby provozu stroje [1] 

 

 

Obr. 1 ukazuje vývoj nákladů na údržbu v průběhu provozování stroje. Při normálním 

provozu je nejekonomičtější ta strategie údržby, při níž se údržbářské zásahy provádějí 

v optimálním okamžiku, totiž právě na počátku vznikajícího poškození. 

Údržba prováděna výlučně podle časového plánu zpravidla nemůže tento požadavek splnit 

[20]. 

 

Při příliš krátkých intervalech údržby se předčasně vyměňují strojní části ještě schopné 

funkce. Dlouhé intervaly v sobě skrývají nebezpečí, že poškození bude rozpoznáno příliš 
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pozdě. Toto riziko se dá snížit pomocí přídavných diagnostických měření nebo průběžným 

provozním sledováním strojů, protože pak je možno škody včas rozpoznat a odstranit je 

s poměrně nízkými náklady [20]. 

 

Obr. 2: Náklady v závislosti na četnosti inspekce [1] 

 

 

 

Obr. 2 znázorňuje vývoj nákladů spojených s výrobními ztrátami a opatřeními pro 

údržbu v závislosti na četnosti inspekcí. Celkové náklady představující úhrn výrobních ztrát a 

nákladů na údržbu klesající s počtem inspekcí až k dosažení jejich optimální četnosti, avšak 

opět narůstají s počtem prohlídek nadbytečných. 

Náklady na inspekce samotné narůstají s jejich četností lineárně. 

Obr. 1 a 2 ukazují, že strategií údržby podle časového plánu lze dosáhnout 

optimálního, tj. hospodárného termínu pro údržbu a opravy opravdu jen náhodně. 

Optimální termín pro údržbu a opravy dokáže určit jediná metoda, totiž koncepce 

údržby podle skutečného stavu zařízení, zajišťující sběr, shromažďování a prognostický 

výpočet provozně důležitých parametrů strojů [20]. 
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1.2 Logistické náklady 

 

V odborné literatuře i v praxi se lze setkat s různými náhledy na to, co chápat pod 

pojmem logistické náklady. 

Pro tuto práci jsem vybrala tradiční pojetí nákladů v logistice, dotýkající se jen 

některých článků logistického řetězce, nerozlišující fixní a variabilní náklady. 

 

Členění nákladů spojených se zásobami: 

Pořizovací náklady 

 jsou součinem velikosti zásoby a jednotkové ceny. V případě odběru velkého 

množství se zde promítnou množstevní slevy vyjádřené zpravidla v procentech ze 

základní ceny. 

Objednací náklady 

 zahrnují náklady na vystavení objednávky, sledování jejího vyřízení u dodavatele, také 

náklady na dopravu a přejímku. Náklady na jedno objednání zpravidla nejsou závislé 

na velikosti objednávky, avšak celkové objednací náklady (zpravidla za 1 rok) jsou při 

stejném ročním objemu spotřeby a stejném způsoby dopravy tím větší, čím bude větší 

počet dodávek. Teorie zásob zahrnuje do této kategorie i seřizovací náklady výrobních 

dávek, které se chovají analogicky jako objednací náklady u nakupovaných dodávek. 

Náklady na držení zásob 

 náklady ušlých příležitostí spojené s vázaností prostředků v zásobách; typickými 

náklady ušlých příležitostí jsou náklady na držení zásob; při kvantifikaci nákladů 

ušlých příležitostí se používá reálná úroková míra (jestliže využíváme cizího kapitálu 

k financování zásob), resp. míra zhodnocení vlastního kapitálu (rentabilita) dosažitelná 

při optimální alternativě investování vlastního kapitálu; 

 náklady na skladování – jde o náklady na skladové prostory, na správu zásob a provoz 

skladů (odpisy budov, nájemné, provoz skladovacích a manipulačních zařízení, 

počítačové techniky, mzdy pracovníků, spotřeba energie, údržba a opravy, 

bezpečnostní opatření, pojištění), tyto náklady lze vyjádřit dvojím způsobem: jako 

pevné procento z nákupní hodnoty zboží vztažené k určitému časovému úseku (např. 

ročnímu), nebo jako náklady na 1 
2m  použité plochy; 

 náklady spojené s rizikem – jde o ztráty plynoucí z budoucí neprodejnosti nebo 

nepoužitelnosti zásob. Existuje riziko ztráty původních vlastností skladovaných 

surovin, materiálů a výrobků (zkažení, zničení), morálního zastarání, zcizení apod. 
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S tímto rizikem jsou spojeny náklady na pojištění, na získání náhradního zákazníka, 

ztráty z cenových slev, náklady na likvidaci neupotřebitelných zásob. 

Náklady z nedostatku zásob 

 zahrnují náklady z přerušení výroby při nedostatku materiálu, náklady při použití 

náhradního materiálu, náklady na urgentní dopravu při skluzu, ztráty z prodeje, penále 

za zpoždění, ztrátu zákazníka. 

Praxe, která se opírá o účetní výkazy, však s řadou položek nákladů spojených se zásobami 

pracuje jen intuitivně, odhaduje je. Nejhůře se kvantifikují náklady z nedostatku zásob, neboť 

řada z nich je nepřímých či skrytých a projeví se až v delším časovém úseku. Jedná se 

například o ztrátu zákazníka [13]. 

 

1.3 Definice logistiky 

 

Z řady definic logistiky vyplývá její systémový charakter. Chtěla bych zde proto uvést 

několik málo názorů. 

 

 Věda používá pojem logistika pro systémovou teorii zahrnující všechny procesy, 

které slouží k překonávání prostoru a překlenutí času libovolných objektů – logistika je 

plánování potřeby, výkonu, času a prostoru, jakož i řízení a provádění plánovaných 

materiálových toků při hledání nákladového optima [2]. 

                                           RUPER, P. – SCHEUCHZER, R.: lager – und transport logistik, 

                                                                       Zuricht, Verlag Industrielle organization 1988 

 

Logistika – vědecká nauka o plánování, řízení a kontrolování toků materiálů, osob, 

energií a informací v systémech a klade ji vedle jiných oborů kybernetiky, jako je operační 

analýza nebo systémové inženýrství [3]. 

                          JUNEMANN, R.: Materialfluss und Logistik, Berlin, Sprinter 1989 
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Přínosné jsou i definice publikované českými autory. 

 

Logistiku si lze představit jako posloupnost činností zahrnujících řízení a vlastní 

realizaci pohybu a skladování materiálů, polotovarů a finálních výrobků. Jde v podstatě o 

sled obchodních a fyzických operací končících dopravou výrobků k odběrateli [4]. 

                                                                                                               GROS, I.: Praha 1996 

 

Logistika je disciplína, která se zabývá celkovou optimalizací, koordinací a 

synchronizací všech aktivit v rámci samoorganizujících se systémů, jejichž zřetězení je 

nezbytné k pružnému a hospodárnému dosažení daného konečného (synergického) efektu [5]. 

                                                                                                PERNICA, P.: Praha 1998  

 

 

Logistika využívá metody a principy jednak z technických, ale také z ekonomických 

věd. Při realizaci systému informačního integrovaného materiálového toku logistika používá 

metod znázornění, analýzy a optimalizace materiálových toků v zásobovacích, výrobních a 

distribučních procesech, včetně informačních a finančních toků [10]. 

Intenzivně se zabývá sběrem a využíváním informací a systémového přístupu z oblasti: 

- dopravy, manipulace, skladování a balení; 

- informatiky; 

- vnitropodnikového účetnictví; 

- automatizace výrobních procesů, apod. [10]. 

Logistika staví na základech dílčích disciplín z oblasti manipulace s materiálem, 

skladování, balení, počítání entity a dopravy a na základech informačních a komunikačních 

systémů. Logistiku tvoří technická a organizační opatření – tj. plánování, řízení, neustálé 

sledování a optimalizace procesů, jakož i jejich zavedení, udržení a ukončení. V těchto 

procesech, které je nutné brát jako systémy, dochází k transformaci materiálů a biologických 

objektů s příslušnými nezbytně nutnými informacemi z počátečního do konečného stavu. 

Logistika hraje zásadní a klíčovou roli ve všech aktivitách spojených s fungováním 

logistického řetězce jako celku, tj. jak uvnitř, tak mimo danou organizaci. Vně organizace 

představuje logistika důležitý styčný bod se zákazníky z pohledu vyřizování a plnění 

objednávek a realizací dodávkových cyklů. Logistika rovněž uskutečňuje styk s dopravci, 

externími sklady, dodavateli a dalšími třetími stranami, které jsou součástí řetězce. Uvnitř 

organizace je logistika v přímém kontaktu s každou další funkční oblastí vnitropodnikové 
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organizace, tj. spolupráce s finančním útvarem podniku v rámci plánovacího procesu a při 

analýze kapitálových výdajů spadajících do oblasti investic do budov a zařízení důležitých 

pro podporu distribuce, uskladnění pro různé typy produktů, různé zákazníky a distribuční 

kanály komunikuje logistika s účetnictvím. 

Předmětem logistiky je shromažďovat a zpracovávat tok informací z odbytového trhu, 

transformovat obsah informací na stranu trhu pořizovacího a integrovat je s tokem látkových 

objektů (surovin, polotovarů a výrobků) a tyto integrované toky optimalizovat. 

Širší pojetí logistiky je spojeno s materiálovým tokem v celém jeho průběhu jak ve firmě, tak 

i mezi firmami. Výraznou složkou logistiky je plánování a řízení výroby, plánování poptávky, 

řízení prodeje a celá problematika nákupu. Takto chápána logistika je často nazývána jako 

integrální logistika, protože integruje všechny funkce plánování a řízení materiálového toku 

[10]. 

 

 

Skladové hospodářství, tvorba zásob 

Splnění základního cíle logistiky, tj. dosažení toho, aby se výrobky a služby dostaly od 

výrobce, poskytovatele, ke spotřebiteli, zákazníkovi, tedy podle definice logistiky: na správné 

místo, ve správný čas, za přiměřené náklady, souvisí s problematikou zásob, skladování, 

vytvoření optimálních skladovacích prostor, apod.  

 Zásoby, skladování polotovarů, hotových výrobků jsou vedle času druhou klíčovou 

veličinou logistiky. Zásoby tím, že vážou prostředky, jsou z hlediska ekonomiky nežádoucí a 

měly by být minimalizovány. Výroba a navazující činnosti se zároveň bez nich neobejdou. 

Proto bychom měli hovořit spíše o optimalizaci zásob v celém logistickém řetězci. Zároveň 

platí, že zásoby zpomalují pohyb materiálu, výrobků a proto úsilí o snižování zásob, případně 

o jejich úplné vyloučení, patří k základním cílům logistiky [10]. 

 

1.3.1 Řízení zásob 

Zásobování je jednou z nejdůležitějších podnikových aktivit. Zajišťuje hmotné a 

nehmotné výrobní činitele potřebné k činnosti podniku. Pro podnik mají zásoby pozitivní i 

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

prostředky, nesou s sebou riziko znehodnocení, nepoužitelnosti nebo neprodejnosti. Na 

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

a spotřebou, zajišťují plynulost výrobního procesu a kryjí různé nepředvídané výkyvy [11]. 
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Zásoby přestavují velkou a nákladnou investici. Jejich kvalitním řízením lze 

dosáhnout zlepšení jak cash – flow, tak návratnosti investic. Předmětem řízení jsou prakticky 

všechny suroviny, polotovary a výrobky, které procházejí podnikem [16]. 

Cílem řízení stavu zásob je zvyšovat rentabilitu podniku, předvídat dopad 

podnikových strategií na stav zásob a minimalizovat celkové náklady logistických činností při 

současném uspokojování požadavků na zákaznický servis. 

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

Snížení nákladů spojených se zásobami je možné dosáhnout např. snížením počtu 

nevyřízených objednávek a urychlených dodávek, odstraněním mrtvých zásob, přesnějším 

prognózováním poptávky, kvalitnějším plánováním zásob apod.  

Častým problémem bývá udržování nadnormativních objemů zásob. Nadměrná 

hladina zásob snižuje rentabilitu podniku, a to dvojím způsobem. Jednak se snižuje čistý zisk 

o hotovostní náklady spojené s udržováním zásob (pojištění, skladování, poškození atd.) a za 

druhé se zvyšuje celkové jmění o částku vázanou v zásobách. To snižuje obrátku jmění a 

výsledkem je snížení výkonnosti čistého jmění. Jestliže však chce podnik objednávat menší 

množství zásob a potřebuje zjistit, jaký to bude mít vliv na rentabilitu podniku, musí porovnat 

úspory v nákladech na udržování zásob se zvýšenými náklady. Je to takový stav, kdy se 

minimalizuje součet následujících logistických nákladů: náklady na udržování zásob, 

množstevní náklady, náklady na vyřizování objednávek a informatiku, skladovací náklady a 

přepravní náklady. Současně však musí být dosaženo stanovené úrovně zákaznického servisu. 

Jak již bylo výše uvedeno, požadovaná úroveň zákaznických služeb se stává prioritní a ve 

spojitosti s jejím dosažením se jedná spíše o optimálních logistických nákladech, než o 

nákladech nejnižších. Dosažení optimálního vztahu mezi náklady na udržování zásob a úrovní 

zákaznického servisu vyžaduje nepřetržité a komplexní plánování závisející na dostupnosti 

informací. Ke zkvalitnění řízení zásob dochází tehdy, má-li management k dispozici 

relevantní informace použitelné při plánování strategie zásob. Automatizovaný a integrovaný 

logistický informační systém snižuje možnost vzniku mylných zpráv a časových zpoždění. 

Velmi důležitou součástí procesu řízení zásob je prognózování pravděpodobného 

nákupu jednotlivých typů produktů. Průzkum záměrů kupujících se může provádět např. 

pomocí dotazníků či pohovorů. Tato metoda je však poměrně nákladná a poměrně nejistá. 

Další metodou jsou kvalifikované odhady, tzn. názory příslušných expertů. Budoucí prodeje 

je možné plánovat i na základě údajů o prodejích minulých. Přesnost předpovědí může být 

zlepšena tím, že management provádí prognózu na vyšší úrovni a tato předpověď se pak na 

základě minulého vývoje prodeje rozkládá směrem dolů [11]. 
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Metoda používaná pro řízení zásob 

Analýza ABC a její využití 

 ABC analýza je jedním z pracovních postupů kdy dochází ke klasifikaci 

materiálových položek do skupin A, B, C [14]. 

 Jedná se o velmi užitečný a efektivní nástroj pro monitorování zásob [15]. 

Řízení zásoby velkého počtu skladových položek pomocí objednacích systémů nebo 

plánů potřeby dodávek s individuálně určovanými parametry by vyžadovalo jednotlivě pro 

každou položku stanovit a pak periodicky aktualizovat velikost dodávky a pojistnou zásobu. 

To je jeden extrém. Zásoby by sice byly optimální, avšak jen za cenu jejich velmi pracného a 

nákladného řízení. 

 Druhým extrémem je používání jednotných časových norem velikosti dávky a pojistné 

zásoby pro všechny položky (časové normy vyjadřují průměrnou dobu spotřeby daného 

množství a tím i průměrný počet dodávek za rok) spolu s hrubými metodami k předvídání 

poptávky po hotových výrobcích a k odhadu budoucí potřeby položek. Takový systém řízení 

by byl sice velmi jednoduchý a provozně levný, ale ani výše zásob, ani úroveň služeb 

zákazníkům by zdaleka nebyla optimální. 

 Je proto potřeba najít jistou „střední cestu“ mezi těmito extrémy, která by snížila 

náklady jak na držení zásob, tak na jejich řízení, a která by přitom zabezpečila požadovanou 

úroveň služeb zákazníkům. Jako velmi efektivní cesta se nabízí rozdělit skladové položky do 

několika kategorií a zásobu jednotlivých kategorií řídit diferencovaným způsobem. Vhodným 

podkladem pro diferenciaci je analýza ABC [12].   

 

1.3.2 Úkoly zásobování 

Na správném a účelném zásobování, jeho schopnosti pružně reagovat na požadavky 

zákazníků, závisí úspěch výrobní činnosti podniku. To znamená, že zásobování ovlivňuje i 

výsledné ekonomické výsledky podniku. Dobře fungující zásobování se musí opírat zejména 

o: 

- co možná nejlepší orientaci na trhu, což znamená neustále sledovat vývoj na trhu a 

předpokládané trendy do budoucna; 

- výhodné uzavírání smluv s dodavateli nejenom s ohledem na finanční podmínky 

nákupu, ale i s ohledem na termínované zajištění i kvalitu dodávek; 

- účelnou organizaci a výkon správních a fyzických činností, spojených s materiálovými 

toky. 
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Úspěšnost v plnění těchto úkolů spočívá ve správném vymezení a naplnění zásobovací 

politiky a stanovení zásobovací strategie [6]. 

 

Cíle zásobování 

Za hlavní cíle zásobování je nutno považovat: 

- Snižování nákladů souvisejících s opatřováním předmětu zásobování; 

- zlepšování výkonů nejenom jednotlivých pracovníků, ale především útvaru 

zásobování jako celku; 

- zachování autonomie podniku, což znamená zajistit možnost zásobování z více zdrojů. 

Cíle zásobování nelze naplnit nezávisle na ostatních, zejména strategických cílech podniku. 

Hlavním strategickým cílem podniku je zajištění jeho úspěšnosti a uspokojení požadavků 

zákazníků [6]. 

 

1.4 Skladování 

Skladování je jednou z nejdůležitějších částí logistického systému. Skladování tvoří 

spojovací článek mezi výrobci a zákazníky. Zabezpečuje uskladnění produktů na místech 

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

rozmístění skladovaných produktů [7]. 

 

1.4.1 Základní funkce skladování 

Rozeznáváme tři základní funkce skladování. 

 Přesun produktů: 

- Příjem zboží – vyložení, vybalení, aktualizace záznamů, kontrola stavu zboží, 

překontrolování průvodní dokumentace. 

- Transfer či ukládání zboží – přesun produktů do skladu, uskladnění a jiné přesuny. 

- Kompletace zboží podle objednávky – přeskupování produktů podle požadavků 

zákazníka. 

- Překládka zboží – z místa příjmu do místa expedice, vynechání uskladnění. 

- Expedice zboží – zabalení a přesun zásilek do dopravního prostředku, kontrola zboží 

podle objednávek, úpravy skladových záznamů [7]. 
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 Uskladnění produktů: 

- Přechodné uskladnění – uskladnění nezbytné pro doplňování základních zásob. 

- Časově omezené uskladnění – týká se zásob nadměrných, důvod jejich držení: sezonní 

poptávka, kolísavá poptávka, úprava výrobků, spekulativní nákupy, zvláštní podmínky 

obchodu [7]. 

 Přenos informací: 

Přenos informací se týká stavu zásob zboží v pohybu, umístění zásob, vstupních a 

výstupních dodávek, zákazníků, personálu a využití skladových prostor [7]. 

 

1.4.2 Charakter a význam skladování 

Skladování tradičně zabezpečuje uskladnění produktů v průběhu všech fází logistického 

procesu. Existují dva základní typy zásob, které podnik potřebuje uskladnit: 

- suroviny, součástky a díly (fáze zásobování – fáze vstupu materiálu do podniku); 

- hotové výrobky (fáze distribuce – fáze na straně výstupu materiálu z podniku).  

Kromě dvou výše uvedených typů zásob má většinou výrobní podnik ještě zásoby zboží ve 

výrobě a zásoby materiálů určených k likvidaci nebo recyklaci. V současné době u většiny 

podniků jsou pečlivě sledovány a představují jen malý podíl z celkových zásob [7]. 

 

Podniky udržují zásoby ve většině případů z následujících důvodů: 

- zabezpečení proti kolísání potřeby a požadavků; 

- zabezpečení před výpadkem dodávky (např. porucha v dopravě); 

- ochrana před očekávaným zdražením, inflací; 

- prvotní základna pro obchod; 

- úspory na objednacích nákladech; 

- sezónní vlivy; 

- zásoby z důvodu velké opravy výrobních agregátů; 

- pro zvýšení racionality distribučního systému; 

- stabilizace zaměstnanosti; 

- potřeba přípravy surovin, materiálu pro výrobu; 

- ochrana před výpadkem výroby vlivem poruch, stávek apod. [8]. 
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1.4.3 Velikost a počet skladů 

Management společností musí řešit dvě protichůdné záležitosti: velikost a počet 

skladovacích zařízení. Jde o vzájemně propojená rozhodnutí, protože mezi nimi obvykle 

panuje vztah nepřímé úměry; tzn. s rostoucím počtem skladů se průmětná velikost skladu 

snižuje a naopak [7]. 

 

Velikost skladu 

Při úvahách o velikosti skladu je nutné zvažovat mnoho faktorů. K faktorům, které jsou 

určující pro stanovení velikosti skladu, patří následující: 

- úroveň zákaznického servisu; 

- velikost trhu nebo trhů, které se budou obsluhovat; 

- počet prodávaných produktů; 

- velikost produktu nebo produktů; 

- používaný systém pro manipulaci s materiálem; 

- míra pohybu zboží; 

- celková doba výroby produktů; 

- efekty založené na rozsahu; 

- rozmístění zásob; 

- požadavky na šířku uličky/chodby mezi regály; 

- kancelářské prostory v rámci skladu; 

- typy používaných regálů a polic; 

- úroveň a model poptávky [9]. 

 

Počet skladů 

Při rozhodování o počtu skladů jsou významné čtyři faktory - náklady související se ztrátou 

prodejní příležitostí, náklady na zásoby, náklady na skladování a přepravní náklady [7]. 

 Náklady související se ztrátou prodejní příležitosti 

Ztracená prodejní příležitost je pro podnik mimořádně závažná, je velmi obtížné jí nějakým 

způsobem kalkulovat nebo předvídat. U jednotlivých podniků a podle různých odvětví se 

hodně odlišuje [7]. 

 Náklady na zásoby 

Náklady na zásoby se s počtem skladů zvyšují, protože podnik obvykle v každé lokalitě 

skladuje určitý, i když minimální, objem zásob všech svých výrobků. To v praxi znamená, že 
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se na skladě udržují jak položky s rychlým, tak s pomalým obratem, v důsledku toho se 

zvyšují nároky na prostor ve skladovém hospodářství [7]. 

 Skladovací náklady 

Náklady na skladování se s počtem skladových zařízení také zvyšují. Více skladů znamená 

více skladového prostoru. Při dosažení určitého většího počtu skladových zařízení však tyto 

náklady začínají klesat, zejména v případech, kdy si podnik skladový prostor najímá [7]. 

 Přepravní náklady 

Přepravní náklady zpočátku s počtem skladů klesají, následně však opět vzrůstají. Je-li do 

distribučního systému zahrnuto příliš mnoho skladů, zvyšuje se součet nákladů na vstupní a 

výstupní dopravu. Podnik musí zahrnout do výpočtu celkových nákladů na dodání produktů 

od výrobce k zákazníkům i náklady vzniklé přesunem výrobků do skladovacího zařízení. 

Obecně platí, že použití menšího počtu skladů znamená nižší náklady na vstupní dopravu [7]. 

 

1.4.4 Nejběžnější chyby při skladování 

Neefektivity v důsledku přesunu produktů, uskladnění produktů a přenosu informací se 

projevují ve formách: 

- 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; 

- zastaralé způsoby počítačového zpracování rutinních transakcí. 

Pro provoz skladu je velmi důležitá zejména optimální kombinace manuálního a 

automatizovaného manipulačního systému [7]. 

 

1.4.5 Základní funkce skladu 

Základním úkolem skladu je ekonomické sladění rozdílně dimenzovaných toků. Mezi 

hlavní funkce skladování patří zejména: 

- vyrovnávací funkce při vzájemně odchylném materiálovém toku a materiálové potřebě 

z hlediska jejich kvantity nebo ve vztahu k časovému rozložení; 

- zabezpečovací funkce vyplývající z nepředvídatelných rizik během výrobního procesu 

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

trzích; 
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- kompletační funkce pro tvorbu sortimentu v obchodě nebo pro tvorbu sortimentních 

druhů podle potřeb individuálních provozů v průmyslových podnicích, protože 

materiály, disponibilní na trhu neodpovídají obvykle konkrétním výrobně technickým 

požadavkům;  

- spekulační funkce vyplývající z očekávaných cenových zvýšení na zásobovacích a 

odbytových trzích; 

- zušlechťovací funkce zaměřená na jakostní změny uskladněných druhů sortimentu 

(např. stárnutí, sušení, kvašení) [7]. 

 

Z předchozího textu vyplývá, že každý sklad má: 

- statickou část, která je tvořena samotnou budovou, skladovací plochou, regálovým 

vybavením, nádržemi apod.; 

- dynamickou složkou, což představuje vlastní manipulaci s materiálem (uložení, 

vyskladnění, kompletace, expedice, apod.); 

- informační subsystém, který zajišťuje evidenci skladovaných položek a řídí pohyb 

zboží ve skladu [10]. 

 

1.5 Zhodnocení teoretické části 

 

V teoretické části jsem zhodnotila význam údržby s popisem jednotlivých strategií 

údržby a nákladů na údržbu. Mimo jiné se zde zmiňuji o klasifikaci nákladů vzhledem ke 

skladování a údržbě, zejména o nákladech na skladování, kterým se věnuji v praktické části. 

V druhé části popisuji logistiku. Její definice, řízení zásob a metodu ABC používanou 

pro řízení zásob, skladování zásob. Dále jsem se zde věnovala otázce skladování, jejich 

velikosti a počtu skladů a především důležitou funkcí skladu. 
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2 Charakteristika společnosti 

Firma LogTech, s.r.o. byla založena v roce 2004. Sídlo společnosti se nachází ve 

Slezské Ostravě. 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku jako společnost s ručením omezeným. 

Základní kapitál firmy tvoří 2 200 000,- Kč. Statutárním orgánem společnosti je jednatel 

firmy, který stejně jako jeho společník vlastní 50 - ti % obchodní podíl. 

 

Obrat společnosti 

V následující tabulce je uveden roční obrat firmy od jejího založení. Fiskální rok 

společnosti začíná k 1.5.  

Tab. 1: Roční obrat společnosti LogTech s.r.o. [22] 

Rok Obrat v mil. Kč 

2004 4,413 

2005 17,683 

2006 10,958 

2007 25,751 

2008 50,613 

2009 25,429 

2010 35 - předpokládaný obrat 

 

Světová krize se společnosti přímo nedotkla, její dopad byl pouze sekundární. A to 

například při poklesu letecké dopravy, který jsme mohli zaznamenat v minulých letech. 

Pražské Ruzyni ubylo 8 procent cestujících a severomoravskému Mošnovu 13 procent. 

Hospodářská recese ovlivnila i další tuzemské mezinárodní letiště a některé z nich poslala do 

červených čísel. Pro LogTech s.r.o., to mělo negativní význam z důvodu pozastavení 

některých výstaveb. 

 

2.1 Organizační schéma 

Firma má v současné době 8 stálých zaměstnanců. Ředitele, projektového manažera, 

prodejce, asistentku a 4 servisní techniky. Do budoucna uvažuje o rozšíření pracovních míst, 

zejména by se jednalo o marketingového specialistu a dalšího servisního technika. Firma si 
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však často najímá externí pracovníky na montáž nových linek, především se jedná o 

mechaniky a elektrotechniky. Organizační schéma firmy je uvedeno v příloze 1. 

 

2.2 Zastoupení firmy 

Firma LogTech s.r.o. je výhradním zástupcem britské firmy ConveyorUnits      

v České Republice, která se zabývá výrobou flexibilních a hnaných dopravníků. 

ConveyosUnits nabízí řešení pro dodávky malých balíků až po 2000 kg vážící palety. 

Za flexibilní dopravník představovaný na pražském veletrhu FOR LOGISTIC 2010 

firmou LogTech, na kterém se představily novinky a trendy v oborech strojírenství, 

odpadového hospodářství a logistiky, u nás 2. mezinárodní veletrh dopravy, logistiky, 

skladování a manipulace, byla firmě udělena cena za nejlepší exponát GRAND PRIX 2010. 

Flexibilních dopravníků využívá spousta zákazníků zejména v rámci vybavení logistických 

center. 

Obr. 3: Gravitační válečkový roztažitelný dopravník [17] 

 

 

Dále je výhradní zástupce pro českou a slovenskou republiku, zastupující firmu 

Kilews Industrial sídlící v Taiwanu, která je na trhu od roku 1984. Jedná se o společnost 

zabývající se výrobou momentových šroubováků a jejich součástí. Poslední zcela výhradní 

zastoupení firmy na našem trhu je prodej světelného zařízení Led Neon Flex. 

 

http://www.conveyor-units.co.uk/home
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2.3 Partneři 

Firma LogTech je partnerem firmy VanDerLande Industries, předního světového 

integrátora automatizovaných systémů manipulace dodávky automatizace pro letiště, expresní 

přepravu zásilek, distribuční centra a  průmysl a dále firmy SavoyePack, dodavatele 

inovativních přístrojů pro balení do kartonů. 

 

2.4 Prodejní sortiment 

Flexibilní dopravníky 

 gravitační válečkový roztažitelný dopravník 

 poháněný válečkový roztažitelný dopravník 

 gravitační kolečkový roztažitelný dopravník 

 návěsový nakládač 

 balíkový dopravník 

Elektrické momentové šroubováky 

 Nízkomomentové – jsou napájené přímo ze sítě nebo pomocí napájecího zdroje 

 Bezúdržbové – šroubováky poháněné bezkomutátorovým motorem, jsou velmi šetrné 

k životnímu prostředí. Bezkomutátorové motory jsou  synchronní elektrické motory 

poháněné stejnosměrným napětím s elektronicky řízenou změnou polarity namísto 

mechanické změny polarity prováděnou u klasických  motorů prostřednictvím 

komutátoru a uhlíků. U bezkomutátorových konstrukcí se elektromagnety nepohybují. 

Místo toho rotují permanentní magnety. 

 Vysokomomentové – elektrické DC šroubováky pracují s nízkým napětím. 

 Příslušenství – odkládací pouzdro, rameno, rukojeť, krabička na šroubky. 

Led Neon Flex 

Jednoduché světelné zařízení, nahrazující klasické neonové trubice. Může se stříhat, ohýbat a 

jednoduše instalovat na plochý povrch různých materiálů, jako např. dřevo, plasty, kovy, nebo 

zdi atd. a tvarovat podle různých předloh a šablon dle vaší představy. Velice jednoduše se 

připojuje k napájení . 

Výhodou je snadná montáž, odolnost proti rozbití, energetická úspornost, flexibilita. V 

porovnání se skleněným neonem je daleko jednodušší jeho řezání a může být ohýbán do 

jakýchkoliv úhlů pouhou silou ruky. Instalace je hotová během pár minut [17]. 
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2.5 Zákazníci 

Mezi klienty využívající dodávky logistických služeb firmy patří hlavně dvě skupiny 

zákazníků. Kupec využívající služby na základě smluvní dohody ohledně dojezdového času, 

tzv. hotline kdy servisní technik musí být u zákazníka v předem stanoveném čase smlouvou. 

Mezi zákazníky tohoto typu patří především firmy působící v oblasti expresní přepravy a to 

PPL CZ s.r.o., Geis CZ s.r.o. a letiště Praha Ruzyně. Dalším zákazníkem je společnost VF 

Czech Servises, s.r.o., zabývající se distribucí značkového jeansového oblečení a oděvů pro 

volný čas. 

Druhou skupinu tvoří klienti objednávající si služby LogTech s.r.o. na základě 

potřeby, jestliže nechtějí platit za pravidelný servis kontrol třídících linek.. Týka se to 

především letišť Karlovy Vary, Mošnov a slovenského letiště Košice a Poprad. Mimo jiné jde 

také o společnost LEGO Group s.r.o. 

Dále firma spolupracuje se zákazníky, jako jsou ADLER Czech a.s., kde se jedná o 

dodávku technologií pro vychystávací sklad. Společnost Van Riet využívá služeb stavby linek 

pro konečného zákazníka - firmu DHL. I zde probíhá mezi firmami stejný princip zakázek. 

Dalším typem zákazníků jsou firmy, které nemají stálý servis, protože jejich zařízení 

nevyžaduje preventivní prohlídky. Jedná se o tzv. nahodilé zákazníky, kteří mají zájem pouze 

o jednorázovou opravu linky. 
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3 Charakteristika porovnávaných společností v oblasti 
expresní přepravy 

3.1 PPL CZ s.r.o 

Systém PPL – Professional Parcel Logistic - byl založen v roce 1995 jako 7 navzájem 

kooperujících nezávislých subjektů. Tyto společnosti se v roce 2004 sloučily a vznikla PPL 

CZ s.r.o. V březnu 2006 se PPL stala členem skupiny Deutsche Post DHL, jejíž součástí je i 

celosvětový poskytovatel expresních a logistických služeb DHL. 

Společnost PPL CZ s.r.o., působící na trhu od roku 1999, nabízí široké portfolio služeb 

v oblasti expresní přepravy pro firmy i podnikatele. Od počátku existence se specializuje na 

vnitrostátní balíkovou přepravu, která byla později díky spolupráci s partnerskou společností 

DHL rozšířena o přepravu zásilek do Evropy a vnitrostátní paletovou přepravu. V rámci 

České Republiky společnost PPL CZ s.r.o., působí i jako doručovatel zásilek na soukromé 

adresy [18]. 

Distribuce zásilek byla původně zajišťována ze sedmi regionálních dep. S nárůstem 

počtu zásilek z původních několika desítek tisíc v roce 1995 až na současných několik 

milionů bylo nutné průběžně otevírat nové provozy a stávající depa přesouvat do nových 

vyhovujících prostor, které jsou vybaveny nejnovějšími logistickými technologiemi. 

V současné době PPL provozuje 13 regionálních dep a jedno centrální překladiště v Praze.  

Svoz a distribuce zásilek je zajištěna vozidly dodávkového typu. Jejich počet vzrostl z 

původních 40 na cca 750 v současnosti. V průběhu noci jsou zásilky mezi jednotlivými depy a 

centrálním překladištěm přepravovány kamiony, jejichž počet se pohybuje okolo 50. 
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Obrat společnosti charakterizuje následující tabulka. 

Tab. 2: Roční obrat společnosti PPL CZ s.r.o. [18] 

Rok Obrat v mil. Kč 

2001 450 

2002 500 

2003 550 

2004 599 

2005 659 

2006 900 

2007 1129 

2008 1326 

2009 1576 

2010 1800 

 

 

Počet zaměstnanců 

S přibývajícími léty od založení společnosti vzrůstá stále jak obrat, tak i počet 

zaměstnanců, který je znázorněn v tab. 3. 

V roce 2011 si člen skupiny Deutsche Post DHL může připočítat od dubna 2011 cca 

200 zaměstnanců z důvodu plánovaných změn ve vedení společnosti DHL v rámci České 

republiky. 
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Tab. 3: Počet zaměstnanců společnosti PPL CZ s.r.o. [18] 

Rok Počet zaměstnanců 

2001 150 

2002 170 

2003 200 

2004 250 

2005 250 

2006 250 

2007 442 

2008 490 

2009 500 

2010 510 

2011 680 

 

K 1.4. 2011 nastane pro PPL CZ zlomový okamžik, a to v podobě převzetí části 

společnosti DHL, konkrétně produktu SPRINT, což je paletová přeprava zásilek do 200 kg. 

PPL CZ je poskytovatelem balíkového produktu a DHL paletového produktu. Tyto 

dva způsoby přepravy jsou jednak na prostory a také na zařízení navzájem neslučitelné. 

DHL je stále vlastníkem společnosti PPL, dojde však ke změně, kdy budou celoplošně v 

České republice na PPL převedeny jednak všichni zaměstnanci a budovy, ale také účetnictví  

produktu DHL SPRINT. Ze strany DHL to bude pro společnost PPL znamenat kontroly 

správy, vedení a zodpovědnosti ve formě měsíčních kontrol. 

 

Struktura třídících uzlů 

Jako už jsem zmínila, firma PPL CZ, člen skupiny Deutsche Post v dnešní době 

provozuje 13 dep a centrální překladiště v Praze.  

 

 Veškeré zásilky jsou v noci tříděny na centrálním překladišti v Praze Malešicích, 

které bylo zprovozněno v roce 2004. Tento klíčový bod přepravy je vybaven nejmodernějším 

třídícím systémem od holandské společnosti Van Riet. Zásilky jsou automaticky tříděny na 

základě technologie čárového kódu, viz obr. 4. 
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Obr. 4: Čárový kód [21] 

 

Společnost DHL, přední světový poskytovatel expresních a logistických služeb, 

zprovoznila s partnerskou společností PPL CZ v roce 2007 po Českých Budějovicích a Plzni 

další významný distribuční terminál v České republice, tentokrát v Krupce u Teplic. Toto 

moderní centrum zajistí překládkové operace spojené s distribucí zásilek v Ústeckém, 

Libereckém a částečně Středočeském kraji. 

V roce 2008 firma uvedla do provozu nové prostory depa v Ostravě - Svinově, a tím 

rozšířila jeho provozní kapacitu. Jedná se o významné depo obsluhující spádovou oblast 

severní Moravy. Celková investice přesáhla částku 100 milionů korun. Stávající depo bylo 

rozšířeno o druhé křídlo terminálu, díky kterému se zvětšila manipulační plocha depa včetně 

administrativní části budovy. Investice do budovy přesáhly 70 milionů Kč. Náklady na 

technologii, IT vybavení a security systémy činily 30 milionů Kč. V ostravském depu pracuje 

ve dvou směnách přes 100 zaměstnanců včetně řidičů. 

V lednu roku 2009 se Olomouc stala po Plzni, Teplicích a Českých Budějovicích 

dalším městem nové terminálové sítě společností DHL a PPL. Distribuční terminál umístěný 

v obci Nemilany zefektivnil překládkové operace spojené s distribucí zásilek téměř po celé 

Moravě. Cílem rozsáhlého projektu výstavby nových terminálů je integrace terminálové a 

distribuční sítě obou společností v České republice. Investice do projektu přesáhly miliardu 
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korun. Společnosti si od tohoto plánu slibují zvýšení kapacity, modernizaci současného 

zařízení, ale hlavně zrychlení a zkvalitnění služeb. 

V červenci roku 2009  PPL zprovoznila rozšířenou část svého brněnského terminálu.  

 Depo zaujímá plochu 18 822 m² a je tvořeno dvěma křídly se 107 vraty pro nakládku a 

vykládku dodávek. Obě křídla jsou propojena jedinečným, 45 metrů dlouhým technologickým 

tunelem, ve kterém se nachází přepravní systém. Díky technologickým inovacím může nyní 

depo zpracovat třicet tisíc balíků denně. Ačkoliv celková délka pásů v brněnském terminálu 

se blíží jednomu kilometru, cesta balíku od vykládky po nakládku trvá jednu minutu [18]. 

Na jaře roku 2010 byl postaven ve spolupráci s DHL nový terminál v Hradci Králové, 

také vybavený moderní holandskou technologií Van Riet. 

Celkový přehled jednotlivých dep společnosti PPL CZ zachycuje následující tabulka. 

 Tab. 4: Třídící uzly společnosti PPL CZ s.r.o. [18] 

Název Ulice PSČ Město 

PPL Centrála U Vozovny 658/8 108 00 Praha 10 – Malešice 

PPL Depo 01 Bečovská 939 104 00 Praha 10 – Uhříněves 

PPL Depo 02 Hlinská 2 370 01 České Budějovice 

PPL Depo 03 Podnikatelská 32 301 00 Plzeň – Borská pole 

PPL Depo 04 Kateřinská 95 417 42 Nové Modlany 

PPL Depo 05 Březhradská 199/2a 503 32 Hradec Králové 

PPL Depo 06 Drčkova 3 628 00 Brno - Líšeň 

PPL Depo 07 Františka a Anny Ryšových 

Ryšových 1168/21 

721 00 Ostrava Svinov - Dubí 

PPL Depo 08 Nové Dvory 763 15 Slušovice 

PPL Depo 09 Dolní Novosadská 779 00 Olomouc - Nemilany 

PPL Depo 10 K Třebonicům 155 00 Praha 5 - Řepoje 

PPL Depo 11 Americká 363 460 10 Liberec - Františkov 

PPL Depo 12 Jiřice 270 396 01 Humpolec 

PPL Depo 14 Mělnická 109 250 65 Líbezníce 

 

Firma PPL přepraví za noc průměrně 118 000 ks zásilek.  

Největší počet posílaných zásilek je během vánoc, kdy firma roztřídí a zpracuje za noc až 

160 000 ks zásilek. 
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Toto stoupající množství balíků a zásilek odbavovaných během jedné noci je 

zapříčiněno především vzrůstajícím zájmem o nakupování přes internet a tím i větším zájmem 

o odvětví logistiky. V současné době jsou internetové obchody na vzestupu. Český trh čeká 

podle odhadu tuzemských odborníků letos až patnáctiprocentní růst tržeb v porovnání 

s předchozím rokem, kdy se tržby vyšplhaly podle Asociace pro elektronickou komerci na 33 

miliard korun. 

Pro firmu PPL CZ to znamená každoroční růst zhruba 2% přepravy zásilek, což je 

v dnešní době, která se neustále vzpamatovává ze světové krize, velký úspěch. 

 

3.2 Geis CZ s.r.o. 

Společnost je členem německé logistické skupiny Geis, která působí na českém trhu 

od roku 1991. V současné době patří mezi přední přepravní a logistické společnosti v České 

republice stejně jako PPL.  

Širokou nabídku služeb zajišťuje pro klienty téměř 750 zaměstnanců. Zákazníkům 

nabízí vlastní přepravní síť, tvořenou strategicky umístěnými pobočkami i specializovaná 

logistická pracoviště a distribuční centra.   

Geis CZ má dnes v České republice 19 poboček a specializovaných logistických 

pracovišť. Díky globálnímu charakteru své mateřské společnosti a úzké spolupráci se silnými 

partnery má k dispozici logistickou síť nejen po celé Evropě, ale i po celém světě [19].  

S účinností od 1. listopadu 2010 přebírá mezinárodně činná skupina Geis českého 

poskytovatele logistických služeb společnost Spedition Feico spol. s r.o. Společnost Feico 

zaměstnává v hlavním sídle v Prostějově a dále na pobočce v Praze cca 80 zaměstnanců. 

 

Standardní produkty:  

CargoExpres – systém vnitrostátní přepravy kusových a celovozových zásilek, doručení 

následující pracovní den v celé ČR.  

CargoEvropa – systém mezinárodní silniční, letecké a námořní přepravy, celosvětová síť 

poboček a partnerů.  

GeisLogistics – logistický servis na míru, zásobovací, distribuční a kontraktní logistika. 

Kombinace produktů - zajištění komplexní logistické služby. 
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Struktura třídicích uzlů 

 

Geis CZ spustil v únoru 2011 novou sběrnou linku s denním odjezdem, tentokrát do 

Velké Británie. Tato linka byla doposud organizována s odjezdem pouze dvakrát v týdnu. 

Každodenní odjezdy přinášejí klientům výhodu výrazně flexibilnější expedice a samozřejmě 

také kratší dodací lhůty. Geis CZ nyní nabízí svým klientům pravidelné mezinárodní sběrné 

linky do 29 evropských států. Linky s denním odjezdem tvoří většinu (16 destinací),ostatní 

mají pravidlené odjezdy 1 - 2x týdně.  

V lednu tohoto roku byla uvedena do provozu nová pobočka v Prostějově. 

Společnost Geis CZ vybudovala v areálu své pobočky v Ústí nad Labem prodejní a 

distribuční sklad pro firmu Bosch Termotechnika, divize Buderus. Koncem roku 2010 vznikla 

během šesti týdnů nová logistická hala o rozloze 1 100
2m . Uvnitř haly jsou umístěny 

kontejnerové kanceláře zajišťující prezentační, administrativní a technické zázemí. Hala 

splňuje nejmodernější parametry pro bezpečné a efektivní skladování. Z přepravního hlediska 

je napojení na terminál Geis CZ velmi efektivní. Její přepravní systémy umožňují do 24 hodin 

distribuovat zboží po celé České republice, a to díky zvětšení skladových prostor a rozšíření 

sortimentu k okamžitému odběru. To je nespornou výhodou klientů Buderusu. 
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Charakteristika jednotlivých poboček je znázorněna v následující tabulce: 

Tab. 5: Třídící uzly společnosti Geis CZ s.r.o. [19] 

Název Ulice PSČ Město 

Sídlo společnosti Zemská 211/I 337 01 Ejpovice 

Systémová pobočka Stará pošta 819 664 61 Rajhrad 

Systémová pobočka Hraniční ul. 2253 370 06 České Budějovice 

Systémová pobočka Pávovská 73 586 01 Jihlava 

Systémová pobočka Fričova 74 360 04 Karlovy Vary 

Systémová pobočka Americká 363 460 10 Liberec 

Systémová pobočka AOS II  Modletice 

Systémová pobočka Kladská 1072 500 03 Hradec Králové 

Systémová pobočka Za Olomouckou 393/4 796 07 Prostějov - Držovice 

Systémová pobočka U cementárny 1183 700 30 Ostrava 

Systémová pobočka Přístavní 432/8 400 08 Ústí nad Labem 

Systémová pobočka Husova 452/IV 566 01 Vysoké Mýto 

Systémová pobočka Lípa 270 760 01 Zlín 

Logistika Markova 953 744 11 Frenštát p.P. 

Logistika Nádražní 25 789 85 Mohelnice 

Logistika 17. listopadu 3A 708 00 Ostrava - Poruba 

Letecká a námořní přeprava Aviatická 1048/12 168 00 Praha - Ruzyně 

 

3.3 Charakteristika společností z hlediska využívání servisních 

služeb  

Pro společnost Geis CZ zajišťuje servis na pražské pobočce společnost Van Riet. Ta si 

najala pro tuto práci servisního lokálního partnera firmu LogTech. Firma na centrální pražské 

překladiště nasadila svého servisního technika, zajišťujícího nepřetržitou službu v době 

nočního třídění od 20.00 do 04.00 hodin. V případě jakýchkoliv závad je technik povinen 

linku vybavenou automatickým třídícím systémem opět uvést do původního a 

provozuschopného stavu. Dále LogTech působí jako asistence při preventivních prohlídkách 

prováděných jednou do roka holandskými servisními techniky na pražské pobočce. 
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Jak je již zmíněno v další kapitole této práce, společnost PPL platí za poskytování 

servisu jak společnosti Van Riet, tak i LogTech. LogTech zajišťuje 2x ročně pravidelnou 

prohlídku a Van Riet 1x ročně preventivní prohlídku, což je zahrnuto v servisní smlouvě. 

Firma LogTech zajišťuje mimo jiné korektivní opravy systémů způsobené náhlým výpadkem 

linky, který je řešen nejdříve telefonicky a poté osobním příjezdem na danou lokaci a 

vyřešením poruchy třídící linky. Veškeré tyto kontroly a servisní služby podléhají pouze 

devíti pobočkám a centrálnímu překladišti. Třídící uzly v Uhříněvsi, Slušovicích, Líbeznících 

a Liberci nejsou vybaveny technologií od společnosti Van Riet. 

 

3.4 Charakteristika společností z hlediska podílu na trhu 

PPL CZ zaujímá v současné době vůdčí postavení v oblasti expresní přepravy, 

grafické znázornění je zobrazeno v grafu 1. Ostatními konkurenty jsou již zmiňovaný Geis, 

který v porovnání s PPL přepraví denně zhruba jen 30 000 ks balíků. Mezi další přední 

poskytovatele zásilkových vnitrostátních i mezinárodních služeb patří Direct Parcel 

Distribution CZ s.r.o., TNT Express Worldwide, spol. s r.o. 

Graf 1: Podíl firem na trhu bez České pošty 
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Jediným a pro společnost PPL největší konkurentem je Česká pošta, se kterou se 

bohužel nemůže srovnávat v cenách poskytovaných služeb. Tato skutečnost je dána tím, že 

Česká pošta je státní instituce přijímající dotace státu, oproti tomu PPL je soukromá 

společnost. Státní podnik Česká pošta vznikl současně s osamostatněním České republiky a 
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zřizovatelem pošty je Ministerstvo vnitra České republiky. Česká pošta měla na konci roku 

2010 34 374 zaměstnanců. V současné době se však nachází v programu restrukturalizace. 

Jako příklad uvedu, že obyčejný 2 kg balík je možno odeslat z České pošty za 43,- Kč. 

Za stejnou službu 1 kg balíku si PPL CZ účtuje 114,- Kč včetně DPH. Tato vysoká cena se 

však vykompenzuje rychlým doručením zásilky do druhého dne, naproti tomu u České pošty 

není možno stanovit přesný termín doručení.  

A přes toto všechno PPL zaujímá na trhu stejné procentuální postavení jako Česká 

pošta, jak je možné vyčíst z následujícího grafu. 

Graf 2: Podíl firem na trhu s Českou poštou 
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Zaměření na segmenty 

 

Společnost PPL má samozřejmě i klíčové zákazníky, kterým věnuje vždy největší 

pozornost. Pro firmu je prioritou držet politiku zákaznického servisu co nejvíce v kategorii 

těchto zákazníků. Tito kmenoví zákazníci zajišťují firmě denně až 10 000 ks balíků. 

Nezaměřuje se těsněji na určitý segment trhu, ale snaží se poskytnout servis dodávky 

zboží všem svým zákazníkům a to jak ve vnitrostátní, tak i mezinárodní dopravě na 

Slovensko a do Německa. 

Pokud dojde k situaci, kdy množství přepravovaných zásilek již není možné doručit, 

firma se vždy zaměřuje na své klíčové zákazníky a přednostní doručení jejich zásilek. 

Prioritou je včasná dodávka a spokojenost zákazníka vzhledem k termínu doručení 

zásilek. Dále pak správné zacházení se zásilkami, aby nedošlo k poničení. 
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4 PPL CZ s.r.o. 

4.1 Servisní podpora třídících linek 

Pro tuto práci jsem si vybrala dva strukturně rozlišné třídící uzly firmy, a to centrální 

překladiště v Praze - Malešicích a terminál v Plzni. 

V příloze č. 2 přikládám plán centrálního překladiště v Praze, a v příloze č. 3, schéma depa v 

Plzni. 

Plzeňské depo bylo první, které se začalo stavět ve spolupráci s DHL. Jedna část 

budovy je tvořena právě již zmiňovaným paletovým produktem DHL. V této části se 

přepravují zásilky s hmotností až nad 200 kg. Druhou část tvoří vyloženě balíkové zásilky 

společnosti PPL, která zpracovává zásilky do hmotnosti 50 kg a zde využívá třídící 

technologie. Obsluhu třídící linky a související práce s vykládkou zásilek zajišťuje 35 

zaměstnanců. 

 

V současné době se uvažuje o výstavbě nové PPL centrály. Centrála se sídlem v Praze 

– Malešicích v současných podmínkách nesplňuje kapacitní požadavky přepravy zásilek. Je to 

zapříčiněno pouze nárůstem odbavovaných zásilek, kdy kapacita je zhruba 60 000 ks balíků 

za noc a množství odbavených zásilek je často převýšeno dvojnásobně. Samozřejmě není 

nutností svoz všech zásilek na pražskou centrálu, často se zásilky třídí přímo mezi depy tzv. 

přímá přeprava, nebo probíhá pseudopřímá přeprava, což znamená vytřídění zásilek pro jiné 

konkrétní depo do jednoho kamiónu. Tyto zásilky se svezou na centrálu, kde si bez dalšího 

třídění řidič z depa, pro kterého jsou zásilky určeny zboží naloží a odveze na konkrétní 

pobočku. Odtud se dopravují ke konečnému zákazníkovi, což je nejlepší východisko pro 

přímou přepravu zásilek, pokud je převoz alespoň z části rentabilní. Tím je myšleno množství 

přepravovaných balíků v dané lokalitě. 

Pražská centrála má 27 výstupních směrů. Tyto směry slouží k třídění zásilek na 13 

lokálních dep PPL. Třídění probíhá podle počátečního směrovacího čísla, např. Ostrava 708 

00 na jednotlivá depa. Tyto depa mají v průměru každý 40 podoblastí, kdy každé depo rozváží 

zásilky podle posledních tří směrovacích čísel v dané oblasti. 

Třídění zásilek na překladišti probíhá zásadně v noci, kdy automobily přijíždějící 

z různých měst české republiky. Balíky se vyloží na třídící linku, která roztřídí jednotlivé 

zásilky podle regionů doručení. Jedinečnost centrály spočívá právě v tom, že dokáže rozeznat 

a roztřídit všechny zásilky přivezené na třídící linku pro jednotlivé třídící uzly. Centrála tedy 
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pracuje pouze v noční směně, oproti třídícím uzlům, kdy k přepravě zásilek dochází ve 

dvousměnném provozu a to ranním a odpoledním. Počet zaměstnanců na vykládku 

nepřesáhne během roku 75. 

 

4.2 Nákladová analýza 

Náklady na údržbu pro rok 2010 

Tab. 6: Servisní opravy centrálního překladiště technologii Van Riet  za rok 2010 

Van Riet 1Q (v Kč) 2Q (v Kč) 3Q (v Kč) 4Q (v Kč) Celkem (v Kč) 

Servisní smlouva 114 546,49 114 546,49 114 546,49 114 546,49 458 185,96 

Náhradní díly 38 608 2 999 26 830 24 800 93 237 

Mimořádné zásahy 14 058 6 456 7 884 30 894 59 292 

Celkem 167 212,49 124 001,49 149 260,49 170 240,49 610 714,96 

 

 

Tab. 7: Servisní opravy centrálního překladiště ostatní technologii za rok 2010 

Ostatní servis 1Q (v Kč) 2Q (v Kč) 3Q (v Kč) 4Q (v Kč) Celkem (v Kč) 

Zásahy 3. stran 35 000 0 15 000 30 000 80 000 

Drobné opravy 13 356,40 14 908,60 17 930,30 36 575,70 82 771 

Náhradní díly 20 000 28 363,40 25 634 6 046,60 80 044 

Revize 60 000 0 0 0 60 000 

Celkem 99 500 82 853,40 60 100 55 546,60 302 815 

Podrobný rozpis nákladů centrálního překladiště dle jednotlivých měsíců je v příloze 4. 

 

Tab. 8: Servisní opravy depa 03 Plzeň technologii Van Riet  za rok 2010 

Van Riet 1Q (v Kč) 2Q (v Kč) 3Q (v Kč) 4Q (v Kč) Celkem (v Kč) 

Servisní smlouva 98 066,36 98 066,36 98 066,36 98 066,36 392 265,44 

Náhradní díly 11 158 0 28 798 26 085 66 041 

Mimořádné zásahy 5 628 6 483 0 9 312 21 423 

Celkem 114 852,36 104 549,36 126 864,36 133 363,36 479 729,44 
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Tab. 9: Servisní opravy depa 03 Plzeň ostatní technologii za rok 2010 

Ostatní servis 1Q (v Kč) 2Q (v Kč) 3Q (v Kč) 4Q (v Kč) Celkem (v Kč) 

Zásahy 3. stran 0 0 49 000 0 49 000 

Drobné opravy 5 200 3 000,30 2 000 7 320 15 520,30 

Náhradní díly 0 16000 0 5000 21 300 

Revize 25 000 0 0 0 25 000 

Celkem 30 200 19 330,30 51 000 10 320 110 820,30 

Podrobný rozpis nákladů dle jednotlivých měsíců je v příloze 5. 

Částka servisní smlouvy na základě kvartálního přehledu znázorněném v předchozích 

tabulkách 6 – 9 je dána dlouholetým smluvním kontraktem s firmou Van Riet, kdy se 

jednotlivé částky na depo a centrální překladiště nemění. Pouze při rekonstrukci a 

modernizaci stávajících dep nebo vzniku nových prostor, tzv. nového třídícího uzlu, se mění 

podmínky ve smlouvě s Van Riet a tím i finanční částka na dané lokální depo. Tak tomu bylo 

i v případě třídícího uzlu 05 Hradec Králové, kdy na jaře roku 2010 zde byla postavena nová 

pobočka vybavená nejmodernější technologií společnosti Van Riet. Poměrná část nákladů se 

zobrazila již v roce 2010 a to na celkovou částku 227 566,80 Kč. V roce 2011 již byla do 

těchto nákladů zahrnutá celková částka a to 298 206,90 Kč. Jiným případem odlišných 

nákladů uvedených v servisní smlouvě v roce 2011 je depo 06 Brno, kde došlo k poskytnutí 

jednorázové roční slevy 15 000 Eur, v důsledku zanedbání přístupu k řešení problémů se 

sorterem, což bylo napadnutelné z hlediska podepsaného smluvního kontraktu. 

Tyto náklady jsou znázorněny v tab. 10.  

Proto předpokládané náklady na servisní smlouvu pro rok 2011 v tab. 10 vycházejí 

z reálných dat za předchozí roky. K jediným změnám docházejícím v servisní smlouvě s Van 

Riet na začátku roku je minimální částka, která vychází ze změny koeficientu kurzu Eur, 

neboť náklady jsou hrazeny holandské společnosti v cizí měně Euro. Koeficient je stanoven 

Českým statistickým úřadem. 

Tyto částky na jednotlivá depa vycházejí standardně z celkové sumy za zakoupení 

projektu, tím je myšlena stejná částka u všech poboček. Již v loňském roce u tohoto projektu 

finanční částky vycházejí hlavně ze sofistikovanosti jednotlivých poboček. U dep s náročným 

a moderním zařízením jsou náklady na tuto smlouvu vyšší z důvodu možné poruchy instalace 

a tím vyššího rizika oprav. Moderní linky jsou sice plně automatické, ale pravděpodobnost 

poruchy je u nich o to vyšší. Celkové částky stanovuje holandský dodavatel servisní 

technologie Van Riet. 
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Uvedené položky v tab. 7 vycházejí ze skutečných oprav za rok 2010. Byla prováděná 

elektro - revize zařízení ATL. V minulém roce byly nakupovány komponenty jako lamely 

sorteru a botičky sorteru. Drobná údržba se vztahuje k výměně řetězů dopravníku ATL, oprav 

zrcátek senzorů firmou SICK s.r.o. a válečků interrol. Mezi zásahy 3. stran patří výměna 

frekvenčního měniče hlavní dráhy a k tomu se vztahují samozřejmě i náklady za výjezd, dále 

výměna motoru atypické dráhy společností Sew – Eurodrive CZ s.r.o. jakožto zástupce 

pohonné techniky v rámci ČR, v celkové hodnotě 15 000,- Kč. Poslední servisní výpomoc na 

pražské centrále byla v minulém roce výměna optické hlavy scanneru firmou SICK s.r.o., 

která stála 30 000,- Kč. 

V tab. 9 je uvedena položka revize kompresorů 1x (probíhá na začátku roku) a vážních 

pracovišť 4x (podle počtu vážních pracovišť v Plzni). Během roku byly nakupovány náhradní 

díly jako koncový válec hlavního dopravníku za 10 000,- Kč a hnací válec dopravníku depové 

linky za 5 000,- Kč a řemeny a řetězy dopravníku za 6300,- Kč. Mezi drobné opravy patří 

téměř na všech depech stejné součástky jako zrcátka senzorů, řetězy a ozubená kola 

dopravníků ATL, výměny válečků. Mezi zásahy 3. stran byly zařazeny výměny frekvenčního 

měniče společností Sew – Eurodrive CZ s.r.o., který stojí okolo 35 000,- Kč a k tomu byly 

připočítány náklady na výjezdní akci. 

Celkový přehled zpracování nákladů dle dep 01 – 14 je zpracováno v příloze 6. 
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Tab. 10: Srovnání nákladů na servisní smlouvu společnosti Van Riet 

 Rok 2010 (v Kč) Rok 2011 (v Kč) 

Centrála 458 185,95 458 185,95 

D01 0 0 

D02 321 984,45 321 984,45 

D03 392 265, 44 392 265,45 

D04 398 754,92 398 754,90 

D05 227 566,80 298 206,90 

D06 398 062,36 782 812,35 

D07 701 322,32 701 322,30 

D08 0 0 

D09 333 193,52 333 193,50 

D10 337 938,76 337 938,75 

D11 0 0 

D12 330 423,32 330 423,30 

D14 0 0 

Celkem 3 899 697,84 4 355 087,85 

 

 

4.2.1 Servisní smlouva 

Van Riet je společnost zajišťující servis firmě PPL CZ. Tato spolupráce je uzavřena na 

základě dlouhodobého smluvního kontraktu. Van Riet si účtuje nemalé pravidelné finanční 

částky za to, že je k dispozici firmě 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Pokud dochází k  problému 

se softwarem, je pracovník firmy během krátkého časového okamžiku schopen a hlavně 

povinen připojit se na systém firmy PPL, nalézt chybu a následně jí odstranit. Vše probíhá 

pomocí vzdáleného přístupu přes modem připojení. Jak je uvedeno v tab. 10, tyto náklady za 

servisní smlouvu se za letošní rok vyšplhají až na 4 355 000,- Kč. Samozřejmě je nutno 

počítat se souvisejícími náklady uvedenými v tabulkách č. 6 a č. 8, které si firma za jednotlivé 

zásahy určuje navíc. V částce servisní smlouvy je zahrnuta kromě hotline assistance 24/7, 1x 

ročně preventivní prohlídka holandskými techniky Van Riet a 1x ročně kontrola elektro dílů, 

dále pravidelná údržba prováděná 2x ročně lokálním partnerem Van Riet - společností 

LogTech. Další částka, zvyšující náklady servisní smlouvy, je remote kontrol PLC a 
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přednostní expedice náhradních dílů v případě potřeby, dále garanční časy per depo. Depa 

01 Uhříněves, 08 Slušovice, 11 Liberec a 14 Líbezníce nejsou vybaveny technologií Van Riet 

a proto neobsahují náklady spojené se servisní smlouvou, mimořádnými náklady a 

náhradními díly firmy Van Riet. 

Druhou část servisní výpomoci poskytuje společnost LogTech, kdy lokální pracovník 

firmy je nejdříve požádán o telefonickou konzultaci závady a při jejím nevyřešení je následně 

nucen dostavit se do daného depa v co nejkratším čase. Tato časová linie je stanovena jednak 

pro centrální překladiště v Praze – Malešicích, kdy se jedná o nejkratší dobu necelých dvou 

hodin. Interval pro ostatní depa je stanoven do čtyř hodin od vzniku poruchy. Tyto hodnoty 

jsou zaznamenány v tabulce 11. Jak jsem již uvedla, povinnost tohoto výjezdu je zahrnuta 

v servisní smlouvě, náklady spojené s cestou a samotná oprava je již hrazena v položce 

mimořádné zásahy. 

Tab. 11 : Garantovaná reakční doba 

Depo Garantovaná reakční doba 

D02 4 hodiny 

D03 3 hodiny 

D04 3.5 hodiny 

D05 3 hodiny 

D06 3 hodiny 

D07 2 hodiny 

D09 3 hodiny 

D10 2 hodiny 

D12 3 hodiny 

HUB 1.5 hodiny 

 

 

4.3 Současné vytížení lidských kapacit 

Na každém lokálním depu zajišťuje údržbu technik provozovny, který má na starosti 

úkony související právě s třídícími linkami. Samozřejmě jeho pracovní náplní není jen 

kontrola a dozor třídících linek, ale i další operace, které s třídícími linkami přímo nesouvisí. 
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Jedná se například o instalace softwaru u zákazníků PPL, aby mohli klienti sami zásilky vážit 

a nalepovat etikety s čárovým kódem a tím nedocházelo ke zdržování přímo na třídící lince 

PPL. 

Hrubá mzda technika provozovny činí na jednotlivých depech 20 000,- Kč. U tohoto 

pracovníka nedochází ke střídání ve dvousměnném provozu, jeho pracovní činnost je 

dostačující v ranní směně a v případě jakýchkoliv problémů je technik schopen dorazit zpět na 

dané pracoviště v krátkém časovém horizontu do půl hodiny. 

 

4.4 Kontrola a údržba 

Údržba probíhá v jednotlivých depech převážně pomocí vlastního týmu. Nejčastěji se 

jedná o provádění údržby denní, týdenní a měsíční. 

Větší zásahy sloužící pro kontrolu třídících linek probíhají dodavatelsky nebo pomocí 

lokálního servisního zastoupení, viz tabulka 13. 

 

Tab. 12: Kontrola a údržba systému 
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Z tab. 12 je možno vyčíst průběh celoroční údržby třídících linek na všech depech 

vybavených technologií Van Riet. Kontroly na ostatních pobočkách, které nemají moderní 

technologii společnosti Van Riet, nepodléhají pravidelné údržbě. 

Tab. 13: Plán údržby 

Depo Únor Květen Červenec Srpen Říjen Prosinec 

01 - - - -   

02 Van Riet LogTech Van Riet PPL LogTech Inventura ND 

03 Van Riet LogTech Van Riet PPL LogTech Inventura ND 

04 Van Riet LogTech Van Riet PPL LogTech Inventura ND 

05 Van Riet LogTech Van Riet PPL LogTech Inventura ND 

06 Van Riet LogTech Van Riet PPL LogTech Inventura ND 

07 Van Riet LogTech Van Riet PPL LogTech Inventura ND 

08 - - - - - - 

09 Van Riet LogTech Van Riet PPL LogTech Inventura ND 

10 Van Riet LogTech Van Riet PPL LogTech Inventura ND 

11 - - - - - - 

12 Van Riet LogTech Van Riet PPL LogTech Inventura ND 

14 - - - - - - 

HUB Van Riet LogTech Van Riet PPL LogTech Inventura ND 

 

 Systém údržby je ve firmě zajišťován pomocí provozní, pravidelné a korektivní 

údržby a také formou preventivních prohlídek.  

Provozní údržba je prováděna ze strany PPL 1x ročně. Van Riet zaškolila odpovědné 

osoby za provádění údržby a byl jim poskytnut manuál pro servis a údržbu systému. 

Preventivní prohlídka je konána vždy na začátku roku. Tuto prohlídku provádí Van 

Riet kvalifikovanými servisními techniky z Holandska a jsou zde přítomni také technici 

z firmy LogTech. Preventivní prohlídka zahrnuje důkladnou kontrolu všech mechanických 

a elektrických komponent třídících linek, u kterých dojde k částečné demontaci. 

U kontrolovaných dílů, které podléhají opotřebení, servisní technik po shodě s oprávněným 

zástupcem PPL posoudí, zda je nutné díly vyměnit ihned v rámci korektivní údržby nebo až v  

další naplánované pravidelné údržbě. 

Dalším typem je pravidelná údržba prováděná 2x ročně. Tato údržba je prováděna 

opět společností Van Riet, již ne však holandskými techniky, ale jejím servisním lokálním 
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partnerem, což je již zmíněná firma LogTech. Pravidelná údržba se skládá z čištění a oprav, 

popřípadě výměny vadných dílů, zjištěných při preventivní prohlídce nebo u povinné 

prohlídky v rámci pravidelné údržby a pokrývá jak mechanické, tak i elektronické 

komponenty systému. Údržba je zaměřena na kritické montážní celky. Tato prohlídka probíhá 

na základě poslechu chodu jednotlivých komponentů a vizuálních prohlídek jednotlivých 

komponentů při chodu systému. 

Každým rokem, vždy v létě, probíhá kontrola všech elektro dílů na jednotlivých 

depech. Prohlídka je zaměřena na podrobnou kontrolu pouze eletrických komponentů, nikoliv 

mechanických. Prohlídku provádí pouze holandští technici, bez přítomnosti lokálního partnera 

LogTech. 

Korektivní údržba je prováděna tehdy, pokud dojde ke zjištění vadných komponentů a 

oprava již nesnese odklad v rámci další preventivní prohlídky. Údržba je prováděna firmou 

LogTech. 

 

4.4.1 Softwarové nástroje pro plánování a řízení údržby 

Firma nevyužívá žádné softwarové programy zajišťující řízení údržby. Dle mínění 

firmy není tato investice opodstatněná. Jednak si firma platí pravidelné kontroly ATL a dále 

se o tyto skutečnosti stará supervizor provozních technologií, který díky svým bohatým 

zkušenostem rozpozná snížení spolehlivosti třídících linek a následné problémy jsou řešeny 

s firmou LogTech, která zajišťuje údržbu. 

V tuto chvíli mají k dispozici remote kontrol PLC software pro komunikaci mezi 

třídícími linkami. PLC je řídící jednotka celého systému, zajišťující přímý chod linky.  

Obr. 5: Zařízení PLC [21] 
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4.5 Poruchovost ATL 

Nejčastějším problémem na všech pobočkách je roztržení pásu, ke kterému dochází při 

vykládání špatné zásilky, což může být způsobeno například špatným zabalením zásilky 

zákazníkem. Tento problém má dva stupně závažnosti. 1) Pás je roztržen na vstupním bodu, 

což z hlediska poruchy není tak problematické, protože vstupních bodů je na každém pásu 

více. 2) K poruše dojde mimo vstupní body - jedná se o větší problém, který způsobí 

zastavení celé linky. Pokud se jedná o hlavní linku na daném depu, která není nijak 

nahraditelná, způsobuje výše uvedená skutečnost velké finanční ztráty. Pro tyto případy jsou v 

jednotlivých depech uskladněny náhradní díly, které umožňují mechanické spojení pásu, kdy 

se pás nemusí svařovat, ale je na čas spojen sponou. Spona se pásem provlíkne, zajistí a linka 

může být opět spuštěna. Tuto manuální opravu je schopen provést servisní technik firmy PPL. 

Oprava je možná řádově od 25 minut do 2 hodin, podle znalostí a zkušeností servisního 

technika. Při následném svařování pásu je přítomná specializovaná firma, vlastníci 

specifickou svářečku, nikoli LogTech, protože cena svařovacího přístroje se pohybuje okolo 

500 000,- Kč. V rámci České republiky společnost PPL spolupracuje s firmou Dopravní pásy 

Beroun, s.r.o., na základě vzájemné dohody, že při zastavení linky centrálního překladiště je 

tato firma schopna reagovat okamžitou pomocí a výjezdem na pražskou centrálu. Dohoda je 

nesmírně důležitá, vzhledem k tomu, že pokud dojde k zastavení centrály, ostatní depa jsou 

nucena svou činnost také zastavit. 

Důležitou poruchou, kterou způsobuje výpadek proudu, je přerušení PLC komunikace. 

Pokud po opětovném výpadku proudu systém není schopen spuštění, musí dojít pomocí 

Eprom  karty k záloze softwaru PLC a jeho následnému obnovení. Eprom kartu společnost 

získala před rokem. A díky ní je porucha vyřešena do půl hodiny. Veškeré předchozí 

přerušení komunikace PLC musely být řešeny s holandskou firmou Van Riet, na jejíž pomoc 

byla PPL odkázána.  

Další porucha, ke které dochází na strukturních uzlech je například prasknutí řetězu -  

toto je technik schopen opravit během půl hodiny.  Dochází také k zadření ložiska. Zde délka 

opravy záleží na typu ložiska. Ložisko koncového válce je možno opravit za 1 hodinu, oproti 

tomu oprava ložiska hnacího válce může zabrat technikovi až půl dne v závislosti na možnosti 

přístupu k danému válci. Poslední nejčastější poruchou je poškození optického snímače ATL 

- oprava je provedena velmi rychle, zhruba do deseti minut. Všechny výše uvedené probémy 

je schopen opravit interní servisní technik PPL. 
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Korektivní servisní akce LogTech 2010

Četnost údržby

Mezi nejčastější poruchy, které zajišťuje externí servisní pracovník, patří převážně 

opravy elektrických zařízení, například oprava rozvaděče. Pracovníci PPL nemají oprávnění 

zasahovat v těchto případech. 

 

Graf 3: Četnost poruch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 14: Korektivní servisní akce LogTech za rok 2010 

 1Q (v Kč) 2Q (v Kč) 3Q (v Kč) 4Q (v Kč) Celkem (v Kč) 

Centrála 14 058 6 456 7 884 30 894 59 292 

České Budějovice 0 36 777 0 9 930 46 707 

Plzeň 5 628 6 483 0 9 312 21 423 

Teplice 0 0 0 0 0 

Hradec Králové 0 0 0 6 690 6 690 

Brno 0 7 543,50 0 28 646,40 36 189,90 

Ostrava 32 429,10 25 069,20 9 469,20 0 66 967,50 

Olomouc 0 0 0 0 0 

Řeporyje 16 074 0 9 348 9 574,80 33 996,80 

Humpolec 0 0 0 0 0 

Celkem 68 189,10 82 328,7 26 701,20 95 047,20 272 266,20 
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Korektivní servisní akce během minulého roku narostly na 272 266,20 Kč, jak je 

znázorněno v tab. 14. Je možné si povšimnout, že na pobočkách v Teplicích, Humpolci a 

Olomouci nebyl za rok 2010 žádný náhlý servisní výjezd. V Olomouci to bylo dáno 

skutečností, že na automatickou třídící linku holandské společnosti Van Riet se ještě 

vztahovala dvouletá záruční lhůta a většina uznatelných reklamací s třídícím systémem byla 

řešena v rámci záruční lhůty bez nároků na odměnu. V Humpolci nebylo třeba žádných 

servisních výpomocí, veškeré opravy se odstranily v rámci servisních prohlídek. Některé 

výjezdy v místech blízko Prahy obstarává supervizor servisních technologií. 

Pokud by došlo k vyřazení některých méně problémových dep ze servisní smlouvy 

s firmou Van Riet a byl by požadován výjezd servisního technika z externí firmy, objednávka 

by mohla trvat až několik dní a takové prostoje si PPL v žádném případě nemůže dovolit. 

Některé mechanické instalace si firma může dovolit zajistit interním pracovníkem, ale další 

instalace převážně elektrického zaměření musí zajistit specializovaná firma a tyto opravy není 

možné odhadnout předem. Ve chvíli vyjmutí jedné pobočky ze servisní smlouvy firma Van 

Riet ztratí vizuální kontrolu nad danou linkou a fyzický kontakt se zařízením a musely by být 

přehodnoceny podmínky servisní smlouvy.  

Velmi důležitou roli hrají v poskytování servisu pravidelné prohlídky. Díky těmto 

prohlídkám, probíhajících každé 3 měsíce, je odstraněna většina závad. Nemusí už pak 

docházet tak často k využívání externí údržby. Tyto prohlídky jsou časované účelově, v únoru 

začíná první, zde probíhá doporučení výměny náhradních dílů a při další inspekci jsou dané 

díly vyměněny. Většinou se jedná i o deset položek na jedné pobočce. Pokud by toto nebylo 

včas zachyceno, bylo by nutné časem zavolat externí servisní údržbu, což by se promítlo do 

nákladů. Cílem pravidelných prohlídek je minimalizovat opravy v neplánovaných časech. 

 

4.6 Náhradní díly 

Náhradní díly tvoří značnou část nákladů firmy, ať už se jedná o centrální překladiště 

nebo jednotlivá depa. V rozpočtu, přímo úměrném realitě stanové firmou, se v jednotlivých 

měsících nakupují náhradní díly, které jsou z větší části skutečně využity pro opravy linek a 

strojů. 

Na každé pobočce je sklad, čítající seznam nejdůležitějších a hlavně specifických dílů 

pro každé depo. Na centrálním překladišti je navíc sklad dílů univerzálních pro jednotlivé 

pobočky.  



46  

Doporučený seznam jednotlivých komponentů, které by měly být vždy vyměněny 

nebo skladovány, poskytuje firma Van Riet při pravidelných prohlídkách. 

V tab. 15 je porovnání nákupu náhradních dílů centrálního překladiště a depa 03 

Plzeň. 

Tab. 15: Přehled nákladů za nákup náhradních dílů společnost Van Riet pro rok 2010 

 1Q (v Kč) 2Q (v Kč) 3Q (v Kč) 4Q (v Kč) Celkem (v Kč) 

HUB 38 608 2 999 26 830 24 800 93 237 

03 Plzeň 11 158 0 28 798 26 085 66 041 

 

 

4.6.1 ABC analýza 

Princip ABC analýzy spočívá v klasifikaci sledovaných zásob na tři (A, B, C) skupiny, 

přičemž každé skupině by měl být věnován individuální přístup. 

Zásoby náhradních dílů v hodnotovém vyjádření všech strukturních uzlů k 31. 12. 

2008 jsou 5 455 833,73 Kč. Tato analýza je zpracována pro centrální překladiště v Praze. 

Celkovou hodnotu zásob k již zmíněnému datu tvoří 1 012 071,06 Kč. Seznam všech položek 

je uveden v příloze 7. 

ABC analýza je zpracovaná v příloze 8, kde bylo analyzováno 118 položek náhradních 

dílů Van Riet. 

Výsledky vyplývající z ABC analýzy jsou znázorněny v tab. 16 a grafické znázornění 

v grafu 4. 
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Tab. 16: Klasifikace materiálových položek do skupin A, B a C 

Skupina Čísla položek Roční spotřeba v % Počet položek v % 

A 56, 82, 87, 91, 92 42, 81 5, 32 

B 
24, 26, 29, 31, 40, 47, 55, 58, 62, 65, 

66, 72, 74, 75, 81, 88, 93, 94 
34, 88 19,15 

C 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 

25, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 

38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 

50, 51, 52, 53, 54, 57, 59, 60, 61, 63, 

64, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 76, 77, 78, 

79, 80, 83, 84, 85, 86, 89, 90 
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Graf 4: Grafické znázornění klasifikace ABC Lorenzovou křivkou 
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4.7 Externí údržba 

 

Tab. 17: Kalkulace nákladů externí údržby za rok 2010 

 

 Servisní 

smlouva (v Kč) 

Servisní akce 

LogTech (v Kč) 

Servisní akce 

Van Riet (v Kč) 
Celkem (v Kč) 

Centrála 458 185,95 59 292 0 517 477,95 

D02 321 984,45 46 707 681 369 372,45 

D03 392 265, 44 21 423 34 178,33 447 866,77 

D04 398 754,92 0 6 335,55 405 090,47 

D05 227 566,80 6 690 0 234 256,80 

D06 398 062,36 36 189,90 46 834,05 481 086,31 

D07 701 322,32 66 967,50 21 924,90 790 214,72 

D09 333 193,52 0 0 333 193,52 

D10 337 938,76 0 26 308,46 364 247,22 

D12 330 423,32 34 996,80 0 365 4212 

Celkem 3 899 697,84  272 266,20 136 262,28 4 308 226,32 

 

Z tab. 17 je zřejmé, že servisní akce společnosti Van Riet, respektive jejího lokálního 

partnera LogTech, se vyšplhají na 408 528,48 Kč a servisní smlouva 3 899 697,84 Kč. 

Celkem tedy činí náklady pro rok 2010 4 308 226,32 Kč.  

Oproti tomu servisní technik, zajišťovaný na všech depech vybavených technologií 

Van Riet, stojí firmu ročně 2 400 000,- Kč, při hrubé mzdě pracovníka 20 000,- Kč. Navíc 

k měsíčnímu platu je třeba připočítat pojištění placené zaměstnavatelem, náklady na speciální 

oblečení, pracovní pomůcky, odborné semináře a školení, bonusy zaměstnavatele v podobě 

stravného a další zaměstnanecké výhody. 

Společnost PPL by mohla ročně ušetřit za externí servis 408 528,48 Kč (výpočet byl proveden 

z tab. 15), pokud by tuto údržbu zajišťoval interní servisní technik.  

Částka servisní smlouvy by však nebyla nijak snížená, v servisní smlouvě je obsažena 

pouze povinnost výjezdu LogTechu na danou pobočku, náklady na ten samotný výjezd jsou 

placeny navíc. 

 Interní technik bohužel nemá znalosti a zkušenosti technika zajišťující externí 

údržbu. Pokud by se firma PPL rozhodla najmout technika těchto dovedností, měsíční 

náklady na něj by přesáhly 50 000,- Kč - tolik je hrubá mzda servisního technika pracující pro 
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firmu LogTech. Nejsou zde navíc uvedeny další náklady zaměstnavatele na zaměstnance. 

Náklady by tudiž stouply depu z 240 000,- Kč (12 měsíců * 20 000,- Kč hrubá mzda 

pracovníka) na 600 000,- Kč ročně (12 měsíců * 50 000,- Kč hrubá mzda pracovníka), což při 

10-ti stávajících terminálech je ročně 6 000 000,- Kč. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50  

Závěr 

Záměrem každé údržby je udržovat výrobní zařízení v dobrém technicko – provozním 

stavu při vynakládání optimálních nákladů. Splnění tohoto záměru je velmi obtížné. Údržba 

patří k základním procesům každé výroby, ale zároveň je procesem rozporným, protože na 

straně jedné spotřebovává finanční prostředky a pracovní sílu, a na straně odstraňuje následky 

opotřebení a tím prodlužuje životnost a zvyšuje provozuschopnost výrobního zařízení. 

 

Cílem této diplomové práce není navrhovat konkrétní změny v procesu řízení firmy 

PPL CZ s.r.o. 

Byla provedena nákladová analýza současného systému údržby, vyhodnocení 

současného vytížení lidských kapacit a poté navržení zlepšení současného stavu. 

 

Mezi mé doporučení firmě PPL CZ s.r.o. patří: 

a) Snížit náklady servisní smlouvy změnou hotline assistance 7/24 z důvodu pracovní 

činnosti společnosti PPL pouze od pondělí do soboty. 

 Doporučuji změnit původní smlouvu na hotline assistance 6/24 

 Což by znamenalo po odečtení 2 000 000,- Kč za pravidelné prohlídky systému 

z celkové částky 4 355 087,85 Kč za rok 2011, ušetření nákladů na jeden den v 

týdnu, jelikož není potřeba platit související náklady se servisní smlouvou za 

vyskladnění náhradního dílu. Celkově by se jednalo o částku 336 441,- Kč. 

b) Snížení nákladů při provádění provozní údržby vlastním týmem 2x ročně a ne 1x 

ročně jak je tomu doposud. 

 Cena prohlídky zajišťovanou holandskými techniky za podpory lokálního partnera 

LogTech je 750 000,- Kč dohromady pro všechny strukturní uzly. 

 Údržba, kterou provádí LogTech je oceněna 250 000,- Kč. Tyto částky jsou 

obsaženy v nákladech na servisní smlouvu. 

 Pokud by PPL byla schopna zajistit údržbu 2x ročně namísto společnosti LogTech, 

ušetřila by 250 000,- Kč ze servisní smlouvy. To znamená, konečná částka by byla 

snížená na každé pobočce o 25 000,- Kč ročně. 
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c) Snížit množství držených zásob na skladě, nejen z finančních důvodů, ale i 

kapacitních.  

 Z ABC analýzy vyplynulo, že se jedná především o tyto finančně nejvíce náročné 

položky: pásové zatáčky a pásy, které jsou pro všechny třídící linky vybaveny 

moderní technologií Van Riet stejné.  

 Není proto nutné skladovat tyto náhradní díly ve skladovacích prostorách všech 

dep. 

 Tyto komponenty bych doporučila uskladnit ve vhodně zvoleném místě tak, aby 

v případě poruchy na kterékoliv pobočce bylo možné požadovaný díl dovést co 

nejrychleji, například v depu 12 Humpolec, který se nachází na dálnici D1. 

 Grafická analýza je provedena v příloze 9. 

d) Servisní technik společnosti PPL by se mohl zúčastňovat ve spolupráci s technikem 

firmy LogTech na servisních zákrocích u jednotlivých oprav. 

 Vzhledem k faktu že společnost LogTech často posílá k jednotlivým zásahům dva 

techniky, interní pracovník PPL by mohl nahradit druhého servisního technika 

společnosti LogTech a tím by došlo k finančním úsporám společnosti, protože je 

nutno platit oba externí servisní pracovníky. 

 Dále by interní servisní technik získal dovednosti a mohl by provádět více 

mechanických zákroků bez další asistence 

e) Zavést přesný časový harmonogram kontrol servisního technika. Jednalo by se 

především o stanovení časů vynaložených na denní, týdenní a měsíční kontrolu linky 

ATL a teprve potom instalace softwaru zákazníkům. Získala by se tím možnost 

pravidelného plánování a supervizor povozních technologií by měl přehled o všech 

opravách a provedených údržbách. 

 

Údržba a servis se společnosti PPL vyplatí zajišťovat externě s ohledem na 

požadovanou kvalifikaci pracovníků, což by bylo vysoce nákladové z hlediska platových 

podmínek daného pracovníka na každé pobočce. 

 

Cílem společnosti LogTech je poskytovat společnosti PPL pravidelné údržby, kdy 

dochází ke zjištění všech poruch a výměna náhradních dílů v následující pravidelné údržbě po 

třech měsících.  

Smyslem této pravidelné údržby je pro firmu LogTech být využívaná co nejméně v  

neplánovaných časech. 
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Tato práce poukazuje na velmi dobré vůdčí postavení společnosti PPL CZ, která 

v dnešní době nemá odpovídající konkurenci na trhu. 

Společnost PPL CZ s.r.o., je dnes platným partnerem v oblasti logistiky, na nějž se 

zákazníci mohou vždy spolehnout. 
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Příloha 1 – Organizační struktura společnosti LogTech 
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Příloha 2 – Plán centrálního překladiště 
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Příloha 3 – Plán depa 03 Plzeň 
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Příloha 4 – Náklady na údržbu centrálního překladiště za rok 2010 
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Příloha 5 – Náklady na údržbu depa 03 Plzeň za rok 2010 
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Příloha 6 – Náklady na údržbu depa 01 – 14 za rok 2010 
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Příloha 7 – Seznam náhradních komponent pro analýzu ABC 
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Příloha 8 – Analýza ABC 

                   Roční spotřeba 

Číslo  
položky z celku kumulativně 

92. 11,36 11,36 

56. 10,79 22,15 

91. 8,35 30,5 

82. 6,26 36,76 

87. 6,05 42,81 

81. 3,83 46,64 

88. 3,47 50,11 

47. 3,33 53,44 

24. 2,4 55,84 

65. 2,33 58,17 

29. 2,05 60,22 

93. 1,94 62,16 

94. 1,94 64,1 

40. 1,56 65,66 

55. 1,48 67,14 

74. 1,47 68,61 

26. 1,45 70,06 

72. 1,44 71,5 

75. 1,37 72,87 

58. 1,3 74,17 

31. 1,29 75,46 

62. 1,18 76,64 

66. 1,05 77,69 

68. 0,99 78,68 

36. 0,96 79,64 

63. 0,87 80,51 

42. 0,86 81,37 

83. 0,84 82,21 

70. 0,8 83,01 

32. 0,77 83,78 

48. 0,71 84,49 

39. 0,67 85,16 

17. 0,66 85,82 

45. 0,66 86,48 

51. 0,62 87,1 

76. 0,6 87,7 

77. 0,56 88,26 

6. 0,55 88,81 

78. 0,53 89,34 

44. 0,52 89,86 

50. 0,45 90,31 

79. 0,45 90,76 

28. 0,44 91,2 

54. 0,37 91,57 

73. 0,36 91,93 

49. 0,35 92,28 

25. 0,31 92,59 
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                   Roční spotřeba 
  Číslo   

položky z celku kumulativně 

52. 0,31 92,9 

53. 0,31 93,21 

35. 0,31 93,52 

69. 0,3 93,82 

27. 0,29 94,11 

23. 0,28 94,39 

90. 0,27 94,66 

30. 0,26 94,92 

15. 0,25 95,17 

89. 0,25 95,42 

80. 0,24 95,66 

19. 0,23 95,89 

3. 0,21 96,1 

13. 0,2 96,3 

16. 0,2 96,5 

38. 0,2 96,7 

41. 0,2 96,9 

84. 0,18 97,08 

67. 0,17 97,25 

37. 0,17 97,42 

34. 0,16 97,58 

85. 0,16 97,74 

20. 0,15 97,89 

4. 0,15 98,04 

86. 0,13 98,17 

18. 0,12 98,29 

46. 0,12 98,41 

61. 0,12 98,53 

9. 0,11 98,64 

10. 0,11 98,75 

60. 0,11 98,86 

1. 0,1 98,96 

2. 0,1 99,06 

59. 0,1 99,16 

7. 0,09 99,25 

14. 0,09 99,34 

57. 0,09 99,43 

11. 0,08 99,51 

12. 0,08 99,59 

33. 0,08 99,67 

43. 0,07 99,74 

5. 0,06 99,8 

8. 0,06 99,86 

21. 0,05 99,91 

22. 0,05 99,96 

71. 0,05 100,01 

64. 0,02 100,03 
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Příloha 9 – Lokace třídících uzlů  

 

 

 

 

 

 

 
 


