
 
 



 
 



 
 



 
 



 
 

 
 



 
 

Abstrakt 
 

V dnešním systému dodavatelů v automobilovém průmyslu je veškerá výroba podřízena 

objednávkám, které se kaţdý den elektronicky od zákazníků načítají a tím i mění. 

Logistickým cílem kaţdé firmy v automobilovém průmyslu je maximální flexibilita a snaha 

uspokojit poţadavky zákazníka. I kdyţ není vţdy moţné reagovat na krátkodobé velké změny 

v objednávkách, je dnes celý proces v logistice i ve výrobě podřízen tomuto principu. 

Poţadavky na maximální flexibilitu musí splňovat i dodávky od výrobců a také velikost 

balících jednotek musí být v tomto souladu. 

 

Klíčová slova: optimalizace balení; technická čistota; přepravní boxy KLT; pletivový 

přepravní box Gitterbox; transport. 

 

 

Abstract 
 

There is the whole production submited to the orders in today´s suppliers´ system 

in automotive industry. These orders are uploading electronicaly from the customers every 

day and are changing accordingly. The logistic target of each company in automotive industry 

is maximal flexibility and an effort to satisfy the customer´s needs. Although it is not allways 

possible to react to short-term large changes in the orders, there is the whole logistic 

and production process submited to this principle. The requirements for maximal flexibility 

have to fulfil also the deliveries from the producers and also the size of the package units 

has to be in this accord. 

 

Key words: package optimizing; technical cleanliness; transportation boxes KLT; wire mesh 

crate Gitterbox; transport. 
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Úvod  

 

V nové hospodářské praxi, do které naše ekonomika vstoupila po roce 1989, je potřebné 

uplatňovat nejmodernější způsoby myšlení a jednání.  

Změny v ekonomice vyvolané změnou politického prostředí v celé Evropě přinášejí 

i změny v řízení a usměrňování provozně ekonomických procesů. Vývoj ekonomické reality 

posledních let je charakteristický nebývalou dynamikou a komplexností všech vstupů, 

výstupů i vnitřních souvislostí. Obecně jsou tyto trendy dány rozvojem technologií, materiálů, 

strojního vybavení, stejně tak jako změnami potřeb dříve charakterizovaných jako masové, 

aţ k potřebám individuálním, dále pak s tímto trendem související prohlubující se segmentace 

trhů, včetně růstu rozmanitosti potřeb a nových poţadavků na konkurenční schopnost firmy. 

Sladit poţadavky zákazníků a tím zajistit konkurenční schopnosti výrobního podniku, 

lze integrací jejich plánování a řízení, při rozhodujícím podílu integrující funkce logistiky. 

Nestačí kvalitní zboţí vyrobit, nakoupit nebo připravit kvalitní sluţby, je zapotřebí 

postarat se, aby správné zboţí či sluţba ve správné kvalitě bylo k dispozici u správného 

zákazníka, ve správném mnoţství, na správném místě, ve správném okamţiku s vynaloţením 

přiměřených nákladů. [1] 

Logistika získává v současné ekonomice stále větší význam. Vliv logistiky 

na hospodářské výsledky firem neustále stoupá.  

V této diplomové práci se zabývám optimalizací balení nakupovaných výrobků 

jako základním prvkem transportní a výrobní logistiky. 

 

 

Cíl  

 

Cílem této diplomové práce je analyzovat balení dodávaných výrobků a upravit 

je na poţadavky současné logistiky. Současně je třeba zohlednit transportní a skladové 

náklady a najít nejvhodnější řešení mezi balením, skladováním a transportem dodávaných dílů 

s ohledem na kvalitu a náklady. 
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1 Pojem logistika a její vývoj  

 

Výraz logistika je odvozen od řeckého logistikon (důmysl, rozum) nebo logos (obecně 

řeč, slovo, myšlenka, věta, úsudek, rozum, zákon, pravidlo).  

Původní pouţití výrazu logistika spadá do vojenství. Kdy v době válek bylo zapotřebí 

organizovat ubytování a zásobování vojsk. První náznaky logistiky se objevují 

jiţ v starověkém Řecku, Římě a Byzanci. Byzantský císař Leontos VI. (886 -911) 

charakterizoval logistiku takto: Předmětem logistiky je „muţstvo zaplatit, příslušně vyzbrojit 

a vybavit ochranou i municí, včas a důsledně se postarat o jeho potřeby a kaţdou akci 

v polním taţení příslušně připravit, tzn. vypočítat prostor a čas, správně ohodnotit terén 

z hlediska pohybu vojsk i v případě nutnosti jejich rozdělení“. [5]  

Podrobněji byla logistika rozvedena v práci švýcarského generála Antoine-Henri Jomini, 

který ve svém díle „Náčrt vojenského umění“ vydaném v Paříţi v roce 1837, hovoří 

o důstojnické funkci „major general de logis“ pod tímto pojmem byli chápáni „důstojníci, 

kteří zajišťují ubytování a tábory pro útvary, určují pochodové směry při přesunech 

a upřesňují je podle místních podmínek“.[5] V roce 1862 bylo dílo přeloţeno v USA 

a myšlenky obsaţené v Jominiho díle byly rychle realizované do praxe zejména v oblasti 

vojenského námořnictva. 

V moderním válečnictví se důleţitost logistiky ukázala naplno v období II. světové války. 

Frontu bylo nutné neustále zásobovat střelivem, potravinami, lidmi i zbraněmi, a zde doznala 

logistika maximálního rozšíření. [2] 

Na základě poznatků z vojenské logistiky se v poválečném období začíná logistika 

rozvíjet v civilním sektoru, a to především v oblasti obchodu. Do obchodu přešla logistika 

v 50. letech minulého století, jako snaha ještě více sníţit náklady. Systém byl vytvořen 

analogicky podle vojenského modelu, který se ukázal jako úspěšný a rozhodl mnoho bitev. 

Na počátku 60. let přichází významný autor, obchodní expert a konzultant Peter Drucker 

s myšlenkou, ţe logistika je jednou z posledních moţností a příleţitostí, kde mohou podniky 

zvýšit svou efektivnost. [3] Tato myšlenka přispěla k tomu, ţe se zájem o logistiku významně 

zvýšil. 

Dalším obdobím, které přispělo k rychlejší implementaci logistiky do hospodářské praxe, 

bylo období energetické krize v 70. letech dvacátého století. Krizí vyvolaný růst cen paliv 

a energií a s tím spojená potřeba radikálních úspor a zvyšování produktivity práce v oblasti 

dopravy a skladování a stagnace ekonomik, iniciovala rozvoj materiálového managementu, 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Starov%C4%9Bk
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98ecko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Starov%C4%9Bk%C3%BD_%C5%98%C3%ADm
http://cs.wikipedia.org/wiki/Byzantsk%C3%A1_%C5%99%C3%AD%C5%A1e
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=V%C3%A1le%C4%8Dnictv%C3%AD&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1le%C4%8Dn%C3%A1_fronta
http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99elivo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Potravina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zbra%C5%88
http://cs.wikipedia.org/wiki/Obchod
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hledání cest sniţování rizik v oblasti zásobování, zavádění systémů dlouhodobých kontraktů 

s dodavateli, rozvoj nových výrobních strategií, např. metody Just in Time aj. [4] 

Logistika 80. let je poznamenána masovým uplatněním výpočetní techniky. Revoluce 

v komunikační technice umoţnila zrychlení procesu zpracování objednávek systémem  

klient-server. Nastupující éra informačních technologií, pouţití videotechniky 

v komunikačních logistických systémech, mikroprocesorů v řízení skladů, měly vliv na rozvoj 

logistiky. Logistika se stává dominujícím prvkem v oblasti integrace materiálových 

a informačních, později i kapitálových toků, výrobních organizací. Systémové řešení 

logistického procesu umoţňuje efektivně sladit poţadavky ekonomické výroby s pruţným 

uspokojováním potřeb zákazníků. [1] 

Význam logistiky roste s rozvojem přechodu na globální trhy. Za významný faktor 

je také povaţována moţnost vyuţívat logistiku jako účinný nástroj konkurenčního boje 

při zvyšování podílu na trhu. Cena srovnatelných výrobků se mnoho neliší, jejich kvalita 

je souměřitelná, reklama je stejně masívní a moţnosti odlišení se začínají soustřeďovat 

do oblasti poskytování sluţeb zákazníkům a sniţování nákladů spojených s řízením a vlastní 

realizací materiálových toků. Dalším významným faktorem k zavedení logistiky do výroby 

a obchodu byl postupný přechod od trhu výrobce, který byl charakteristický omezeným 

sortimentem výrobků ve velkých výrobních sériích, k trhu zákazníka, jehoţ důsledkem 

je potřeba rychlé inovace výrobků s širokým sortimentem. Tato změna trhu výrobce na trh 

zákazníka vyvolala silný tlak na neustále se zvyšující náklady v oblasti distribuce výrobků 

a surovin a vedla tak k vývoji nových, levnějších a účinnějších metod. [1] 

Faktor času v konkurenčním boji se zaslouţil o stále rychlejší zavádění logistiky 

do praxe. Podniková logistika se tak stává nejen důstojným partnerem marketingu, 

ale především jeho součástí.  

 

1.1 Definice logistiky 

 

Vymezení logistiky není zcela jednoznačné, lze ji definovat i chápat různými způsoby 

a můţe být uplatněna v různých oblastech lidské činnosti vzájemně na sebe navazujících.  

Odlišnost oborů i prostředí, ve kterých logistika působí, udává i odlišné pohledy 

na definici logistiky. Zjednodušeně se dá říci, ţe hlavním úkolem logistiky je dodat výrobky 

či sluţby v poţadovaném mnoţství a kvalitě na poţadované místo, v poţadovaném čase. 
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Specialisté v oblasti logistiky jsou v ČR organizováni v České logistické asociaci (ČLA), 

která je členem Evropské logistické asociace (ELA), která vydala velmi poučnou definici 

logistiky: [6] 

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

a nákupem a konče výrobou a distribucí podle objednávky finálního zákazníka tak, aby byly 

při minimálních nákladech a minimálních kapitálových výdajích splněny požadavky trhu. 

 

Významný vědecko-pedagogický pracovník, propagátor logistiky doc. Ing. Josef Sixta, 

CSc., na základě svých teoretických i praktických zkušeností definuje logistiku takto: [1] 

Logistika je řízení materiálového, informačního i finančního toku s ohledem na včasné 

splnění požadavků finálního zákazníka, s ohledem na nutnou tvorbu zisku v celém toku 

materiálu. Při plnění potřeb zákazníka napomáhá logistika již při vývoji výrobku, při výběru 

vhodného dodavatele a při výběru vhodné cesty výrobku k zákazníkovi a v neposlední řadě 

i zajištěním likvidace morálně i fyzicky zastaralého výrobku.  

 

1.2 Fáze vývoje a implementace hospodářské logistiky  

 

Vývoj logistiky v hospodářské praxi prošel čtyřmi fázemi [1], které se velmi podobají  

její implementaci do hospodářské praxe: 

1. fáze – logistika se zaměřuje (zaměřovala) pouze na distribuci. Důleţitost je kladena 

na obchodní a marketingový přístup, na uspokojení zákazníka, na okraji zájmu je problém 

zásob, projevuje se jejich nedostatečná výše, neodpovídající struktura a rozmístnění.  

2. fáze – v důsledku strategie sniţování nákladů je pozornost obrácena k zásobám, 

jako k místu „uloţeného“ kapitálu. K řešení nadbytečných zásob se začínají pouţívat 

matematické optimalizační metody, matematicko-statistické metody a metody predikce. 

Logistika se rozšiřuje na zásobování a proniká tak do řízení výroby. 

3. fáze – praxe se začíná orientovat na tzv. integrovanou logistiku, v podnicích se začínají 

prosazovat ucelené logistické řetězce a systémy propojené od dodavatelů aţ po finální 

zákazníky, zvýšením pruţnosti pomocí koordinace a synchronizace procesů probíhá 

reengineering k posílení konkurenceschopnosti podniku.  

4. fáze – integrované logistické systémy jsou jako celek optimalizovány. Tato fáze 

je zatím neukončená, jelikoţ se jedná o velmi sloţitý problém systémového charakteru. 
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K úspěšnému zvládnutí je třeba vytvořit řadu předpokladů v oblasti počítačové integrace, 

simulace pro podporu rozhodování, elektronické výměny dat a dalších metod řízení.  

Vzhledem k tomu, ţe 21. století je obdobím informatiky, bude muset mít logistika 

vyuţívaná v hospodářské praxi tyto vlastnosti: [7] 

 logistika se bude muset stát součástí globální strategie – časově podmíněné 

rozmísťování zdrojů (lidi, zboţí, informace) – nahrazení procesů hmotných 

s informačními, 

 logistické sluţby budou muset být jedním z klíčových nástrojů podniku pro dosaţení 

vyšší konkurenceschopnosti s optimálními logistickými náklady, 

 logistický systém bude muset být integrovaný, propojující všechny dodavatele 

s distribučními a obchodními články aţ po konečného zákazníka, rozšířený o zpětný 

tok odpadů a obalů k recyklaci či likvidaci, propojující výrobu s vývojem a tvorbou 

koncepce, 

 logistika bude muset být zaloţena na: 

 řízení projektovém, strategickém, informačních technologiích, řízení procesů, 

prognózování, 

 distribuci, tvorbě zásob, sluţbách zákazníkům, nákupu, exportu a importu, 

 plánování a operativním řízení výroby včetně stanovení výrobního sortimentu, 

 řízení materiálového hospodářství, balení, skladování, manipulaci a recyklaci, 

přepravě,  

 kvalitě, 

 majetku, 

 logističtí specialisté budou muset zvládnout: 

 znalosti z oblasti logistické strategie, logistických systémů včetně dopravních 

systémů a distribučních center, plánování a řízení výroby, logistický přístup 

ke globálnímu podnikání, distribuci v podmínkách evropského a celosvětového 

trhu, 

 navrhování logistických systémů, výběr a oceňování prognostických modelů, 

logistických informačních systémů, controllingu, lidských zdrojů, financí, 

operačního výzkumu, modelování a simulaci.  
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1.3 Podniková strategie 

 

Vrcholový management, před vypracováním podnikové strategie, by měl vţdy začínat 

zpracováním analýz, a to analýzou okolí podniku, kde rozhodujícími prvky jsou zákazníci, 

dodavatelé, konkurence, finance, legislativa, zdroje pracovních sil, infrastruktura apod., 

a analýzou vlastního podniku, zaměřenou na ekonomiku, výrobky a sluţby, distribuci 

a prodej, cash flow, nákup a zásobování, výrobu, výzkum a vývoj, podnikovou kulturu, 

pracovníky, organizaci a řízení, techniku a technologii. Provedené analýzy pak musí 

být rozpracovány z hlediska silných a slabých stránek. Výsledky obou analýz jsou základem 

tvorby podnikové strategie
1
. Vrcholový management musí svojí strategií podnik výrazně 

odlišit od svých konkurentů, poskytnout odběratelům prokazatelný uţitek a zajistit podniku 

prosperitu a konkurenceschopnost. Jedním z rozhodujících ukazatelů je i stanovisko 

zákazníka, proto je nesmírně důleţité vyuţít všech moţností jak zákazníka získat, udrţet  

a co je neméně důleţité vědět za co je zákazník ochoten zaplatit. Správná podniková strategie 

mimo jiné musí sledovat úspory času (pruţné reakce na poptávku), sniţovat náklady 

a zvyšovat kvalitu. Do celkového rámce podnikové strategie musí bezpodmínečně zapadnout 

strategie logistického systému podniku a logistické cíle musí podpořit hlavní cíl, 

nebo soustavu cílů podniku. [6] 

Chce-li podnik konkurovat na úrovni dodavatelských, tj. logistických sluţeb, je nutné, 

aby se jeho logistický systém stal aktivním spolutvůrcem strategie, musí mít úlohu řídícího 

prvku (musí koordinovat, synchronizovat i optimalizovat) tak, aby se dodání zboţí 

uskutečnilo za současných kapacit, zdrojů, informací i pracovníků. Logistický systém  

se tak stává jedním z nejdůleţitějších systémů v řízení materiálového toku, počínaje 

výzkumem a vývojem nového výrobku přes zásobování a přípravu výroby, řízení výroby, 

aţ po řízení dopravy a skladů. Je-li kvalita sluţeb jedním z hlavních nástrojů 

konkurenceschopnosti podniku, je více neţ pravděpodobné, ţe se tak nestane při minimálních 

nákladech, ale při nákladech optimálních. [6] 

  

                                                             
1 Pod pojmem podniková strategie rozumíme soubor alternativních rozhodnutí pro fungování podniku v různých moţných situacích, jejichţ 

účelem je dosaţení ţádoucích cílů podniku. K vypracování kvalitní strategie se ve vyspělých trţních komikách vyuţívá mnoho ověřených 

metod a technik. Vypracovaná strategie je posléze transformována do dílčích prováděcích projektů. Podniková strategie bývá obvykle 

rozpracována na období tří aţ pěti let, musí být však minimálně jednou za rok kontrolována. Projekty realizace se zpracovávají na jeden, 

maximálně dva roky s okamţitým přepracováním v případě potřeby. [6] 
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2 Cíle logistiky 

 

Logistika můţe být uplatněna v různých oblastech lidské činnosti, které na sebe vzájemně 

navazují, lze ji tedy charakterizovat jako vědu, která se zabývá celkovou koordinací 

a optimalizací všech činností, jejichţ řetězce jsou nezbytné k pruţnému a hospodárnému 

dosaţení daného konečného efektu.
 
[8] 

Dříve byla většina oblastí zahrnutých dnes do logistiky řešena samostatně bez přihlédnutí 

k širším souvislostem, které se v rámci oběhových a výrobních procesů vyskytují.  

A právě komplexní přístup k těmto procesům, uplatnění nejmodernější techniky a metod 

řízení vytvořil z logistiky nový vědní obor. [1] 

Hlavními kritérii, podle kterých můţeme dělit cíle logistiky (viz obr. 1), jsou oblasti 

jejich působení (vně nebo uvnitř podniku) a způsoby měření jejich výsledků (výkonem 

nebo ekonomickým vyjádřením). [1] 

 

 

prioritní      sekundární 

          

 

 

   

 Obr. 1 Dělení a priorita cílů logistiky [1] 

 

 Vnější cíle podnikové logistiky se orientují na uspokojování přání zákazníků (zkrácení 

dodací lhůty, zlepšení spolehlivosti a úplnosti dodávek, flexibilita sluţeb, atd.) 

 Vnitřní cíle logistiky se zaměřují na sniţování nákladů při dodrţení splnění vnějších 

cílů. Jde o náklady na zásobování, dopravu, manipulaci a skladování, výrobu apod. 

 Výkonové cíle podnikové logistiky zabezpečují poţadovanou (optimální) úroveň 

sluţeb a to tak aby poţadované mnoţství materiálu nebo výrobků, 

bylo v poţadovaném mnoţství, druhu a jakosti, ve správném čase, na správném místě. 

 Ekonomickým cílem logistiky je zabezpečit sluţby s přiměřenými náklady.
 
[1] 
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2.1 Základní cíl logistiky 

 

Kdyby logistika v podniku neměla ţádný cíl, neměla by v podniku ani právo na existenci. 

Z tohoto důvodu nemohou být logistické cíle v rámci podniku nikdy izolované a jejich 

podstata by měla vycházet z podnikových cílů a priorit. Vzhledem k tomu, ţe v současné době 

převládá trh kupujícího a ne trh výrobce, jak tomu bylo dříve, je nejdůleţitějším článkem 

celého řetězce zákazník. Optimální uspokojování potřeb zákazníka je základním cílem 

logistiky. Od zákazníka vychází informace o poţadavcích na zabezpečení dodávky zboţí  

a na ni navazujících dalších sluţbách. Snaha o optimální uspokojování potřeb zákazníka 

přispívá k posílení pozice výrobce zboţí na trhu, na kterém můţe být více výrobců 

nabízejících přibliţně stejné výrobky za stejné ceny, ale úspěšnější je pouze ten, který bude 

schopen za tuto cenu dodávat výrobky pravidelně, v poţadovaném mnoţství, ve vhodném 

balení, s vyuţitím vhodných přepravních pomůcek, které přispějí ke sníţení nákladů 

na manipulaci se zboţím u zákazníka.
 
[6] 

 

2.2 Orientace na zákazníka 

 

Na trhu působí čím dál tím větší mnoţství konkurenčních podniků, kteří čekají 

na příleţitost přetáhnout zákazníky konkurence a tím navýšit své zisky a trţby,  

a proto uspokojování potřeb zákazníka patří mezi nejdůleţitější cíle logistiky a marketingu, 

díky kterému podniky dosahují zisku. Zisk a jeho maximalizace představuje pro drtivou 

většinu podniků nejvyšší cíl a firmy se všemi moţnými způsoby snaţí o jeho naplňování. [11] 

 

2.3 Dnešní zákazník 

 

S vývojem trhu a trţního prostředí, dochází ke změnám marketingu a logistiky. Na trh 

je třeba nahlíţet jako na značné mnoţství diferenciovaných subjektů vzájemně na sobě 

nezávislých, samostatně jednajících a provádějících činnosti k neustálému vylepšování 

své pozice, zdokonalování sebe sama, zvýhodňování svého postavení proti konkurenci. 

Stejným způsobem je třeba nahlíţet na marketing a logistiku. I zde jednotlivé i zdánlivě 

nesystematické a značně rozdílné činnosti tvoří v konečném důsledku ucelený a systematický 

celek. [11] 
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Pro ucelený pohled na princip fungování logistiky je zapotřebí se blíţe podívat 

na dnešního zákazníka, na jeho potřeby a přání, z pohledu marketingu neboť právě marketing 

jako součást podnikového managementu, má za cíl, uvést podnik do pozice,  

kdy bude dosahovat svých cílů, získávat nové zákazníky i zákazníky konkurence. [11]  

Podrobné pochopení potřeb, přání a poptávky zákazníka představuje důleţitý vstup 

pro vytváření marketingových strategií a naplňování logistických cílů.  

 

2.3.1 Lidské potřeby 

 

Základní koncepcí, na níţ je marketing zaloţen, jsou lidské potřeby. Lidské potřeby 

definujeme jako pociťovaný nedostatek. To zahrnuje i základní tělesné potřeby,  

jako je potrava, ošacení, teplo a bezpečí; dále sociální potřeby sounáleţitosti a citů; a potřeby 

jednotlivce zahrnující touhu poznání a seberealizaci. Tyto potřeby jsou nedílnou součástí 

lidských bytostí. Pokud není potřeba uspokojena, člověk zvolí jednu ze dvou následujících 

moţností: [12] 

 vyhledá předmět, který potřebu uspokojí, 

 nebo se pokusí potřebu omezit. 

 

2.3.2 Lidská přání 

 

Přání představují lidské potřeby utvářené vnější kulturou a osobností jedince. Přání 

jsou utvářena společností a popisována pomocí předmětů, které potřeby uspokojí.  

Lidé jsou vystavováni stále většímu počtu předmětů, které vzbuzují jejich zájem a touhu, 

a výrobci se jim snaţí poskytovat stále více výrobků a sluţeb uspokojujících  

jejich potřeby. [12] 

 

2.3.3 Poptávka 

 

Lidé mají omezené základní potřeby (např. potravu nebo střechu nad hlavou), 

avšak jejich přání jsou neomezená. Zdroje k jejich splnění jsou však omezené. Proto se snaţí 

volit takové produkty, které za vydané peníze přinesou největší uspokojení. Pokud jsou tato 

přání podloţena schopností zaplatit – tedy kupní silou – přání se změní v poptávku. 

Spotřebitelé vidí produkty jako souhrn výhod a vybírají si to nejlepší, co za své peníze 

dostanou. [12] 
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Společnosti, které si uvědomují nutnost získání a udrţení si zákazníka, si také uvědomují, 

ţe v dnešní době zákazníka, který se svými přáními a moţnostmi vyvíjí, mění, diferencuje, 

bez nástrojů jakými jsou marketing a logistika neudrţí.  

 

2.4 Logistické činnosti 

 

Ve většině všechny činnosti, které logistika a marketing vyvíjejí, mají jednoho důleţitého 

jmenovatele a tím je spokojený zákazník. Činností logistiky je mnoho, jsou závislé  

např. na přírodních, lidských, finančních a informačních zdrojích jako na svých vstupech.  

Konkurenční výhoda, vyuţití času a místa, efektivní zásobování zákazníka a poskytování 

souhrnu logistických sluţeb tak, ţe se logistika stává kapitálem podniku, patří k logistickým 

výstupům.  

Tyto výstupy jsou výsledkem efektivně a hospodárně prováděných logistických činností, 

které jsou znázorněny na obr. 2 [1]. 
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Obr. 2 Sloţky logistického řízení [1] 

 

2.5 Logistický management 

 

Všechny manaţerské rozhodovací aktivity, které se přímo dotýkají plánování a řízení 

materiálových toků patří do logistického managementu. Úkolem logistického managementu 

je dosaţení logistických cílů stanovených firemní logistickou politikou, dosaţení 

co nejpruţnějšího a plynulého toku všech prvků logistického řetězce, tak aby nedocházelo 

k neúčelnému vytváření zásob nebo neţádoucímu přerušení jejich toku. 

Logistický management zahrnuje řízení výroby, kontrolu stavu zásob a řízení skladů, 

vyřizování objednávek, řízení dopravy včetně optimalizace dopravních tras a vyuţití loţné 

kapacity dopravních prostředků, plánování výroby, vyhodnocování a prognózování prodeje, 

alokaci poptávky a řízení nákupu. [6] 
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3 Předmět a úkol logistiky 

 

Logistika zkoumá hmotné a nehmotné přemísťovací procesy v celé jejich časové 

a prostorové dimenzi. Jejím úkolem je shromáţdění a zpracování toku informací z trhu 

odbytového, jejich transformaci 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 společnostmi. [6] 

 

3.1 Logistické systémy 

 

Logistický systém umoţňuje zabezpečovat realizaci logistických funkcí, plánuje, řídí, 

organizuje, provádí a kontroluje všechny dopravní, mechanické a skladovací procesy 

v podniku zaměřené na dosáhnutí výkonových cílů v rámci celku. Centrální systémové prvky 

jsou: 

 materiálový systém, 

 řídící systém, 

 informační systém. 

Vlastní realizaci fyzických procesů představuje materiálový tok a ostatní návazné 

procesy, které jsou zabezpečovány tokem informačním. Hlavním úkolem logistického 

systému je uspokojení potřeb zákazníků v určitém čase nebo s minimální potřebou času 

a celková optimalizace pohybu materiálu, a to ne jen v podniku, ale i mimo ně. Cílem 

logistického systému většinou bývá posílení pozice na trhu, dosaţení poţadovaného stavu 

v daném časovém intervalu, dosaţení určité struktury systému nebo chování systému, plnění 

určité funkce nebo dosaţení určitého výstupu (výsledku) systému. [6] 

 

3.2 Logistický řetězec 

 

Je účelné uspořádání mnoţiny technických prostředků pro uskutečňování logistických 

cílů. V systému jde o přemísťování věcí (osob) a přemísťování informací (nosičů informací, 

signálů apod.). Cílem můţe také být přemísťování financí a energií. Logistický řetězec 

je nejdůleţitější pojem logistiky. V řetězci se vyskytují prvky pasivní, jako suroviny, materiál, 

zboţí, obaly, odpady, informace apod. a prvky aktivní, kterými jsou prostředky,  
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jimiţ se uskutečňují pasivní prvky. Za články logistického řetězce povaţujeme hmotné 

objekty, tj. závody, dílny, sklady, komunikace, ţeleznice, přístavy, letiště, distribuční sítě 

apod. [1] 

 

3.3 Členění logistiky 

 

Stejně jako jiné vědní disciplíny, lze i logistiku členit (viz obr. 3) podle různých hledisek 

do jednotlivých skupin. Nejjednodušší dělení logistiky je uvedeno na následujícím obrázku: 

 

  HOSPODÁŘSKÁ LOGISTIKA   

              

            

MAKROLOGISTIKA  MIKROLOGISTIKA 

 

METALOGISTIKA = 

LOGISTICKÝ 

PODNIK 

         

         

  PODNIKOVÁ LOGISTIKA   

              

            

LOGISTIKA 

ZÁSOBOVÁNÍ 
 

VNITROPODNIKOVÁ 

LOGISTIKA  

LOGISTIKA 

DISTRIBUCE 

Obr. 3 Členění logistiky[1] 

 

Makrologistika – se zabývá soubory logistických řetězců, které jsou nutné pro výrobu 

určitých výrobků od těţby aţ po prodej a dodání zákazníkovi. Její pohled překračuje hranice 

jednotlivých podniků a někdy dokonce i států. V tom případě jsou předmětem zájmu 

logistiky především mezinárodní a globální integrace výrobních kapacit, dopravy, spojů, cel, 

mezinárodní doprava, národní či mezinárodní legislativa týkající se přepravy a vlivu 

na ţivotní prostředí. 

Mikrologistika – se věnuje logistickému systému uvnitř určité organizace nebo její částí 

(jednotlivý objekt, jednotlivý sklad, jednotlivý závod), působí tedy na úrovni podnikové 

logistiky a jejím úkolem je vyuţití technických, ekonomických a informačních metod 

při řízení materiálu, zboţí a sluţeb uvnitř podniku. 
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Metalogistika – v dnešní době se ze slovníků tento název pomalu vytrácí a nahrazuje 

jej název logistický podnik
2
, který působí na úrovni dodavatelsko-odběratelských vztahů. 

Zaměřuje se na řešení problémů podniku, které přesahují jeho právní rámec. Věnuje 

se problematice zákazníků, dodavatelů surovin, distributorů, ale také činnosti dopravy, 

meziskladů a kooperaci logistických podniků. [1] 

 

Logistika hraje nesmírně důleţitou roli ve všech výrobních i nevýrobních procesech 

v téměř kaţdé obchodní či výrobní společnosti. Proto je jednou z činností podnikové logistiky 

usměrňování všech logistických procesů v oblasti zájmu podniku.  

Jedná se tedy o tyto základní činnosti: 

 Logistika zásobování – řídí nákup základního i pomocného materiálu, polotovarů 

a dílčích výrobků od subdodavatelů. 

 Vnitropodniková logistika – se zabývá řízením toku materiálu podnikem. 

 Logistika distribuce – jejím úkolem je včasné přemístění zboţí nebo výrobků 

ve správném mnoţství a čase směrem k zákazníkům, při vytvoření optimálního 

poměru mezi poskytovanými sluţbami, výrobky a vznikajícími náklady. [6] 

 

 

4 Materiálové toky a jejich řízení pomocí logistiky 

 

Logistika je klíčovou součástí strategie kaţdé společnosti a ţádnou z výše uvedených 

činností nebude moţné vyuţít, pokud podniková logistika nebude fungovat efektivně.  

Vţdy jde o řízení materiálového a informativního toku v různých odvětvích podnikového, 

regionálního, národního nebo globálního významu ve výrobních nebo obchodních 

organizacích či organizacích poskytujících sluţby. 

V oblasti materiálového toku jsou čím dál tím větší tendence kladeny na neustálé 

zkracování vzdáleností, na sniţování potřebného času, na materiálový tok, jeho jednoduchost 

a efektivnost s ohledem na minimalizaci nákladů. V posledních několika letech dochází v řadě 

podniků k rozšiřování výrobních kapacit, aby pokryly rostoucí poptávku zákazníků.  

Toto rozšíření sebou přináší i zvýšenou potřebu materiálu proudícího podnikem.  

                                                             
2
 Logistický podnik realizuje převáţnou část logistických řetězců vně určité organizace, tj. realizuje propojení mezi dodavatelem a 

zákazníkem.
 
[1] 
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Tím se zvyšují nároky na řízení a optimalizaci materiálových i informačních toků v celém 

logistickém řetězci. [1] 

Pro celkový logistický proces je řízení materiálových toků velmi důleţité. I kdyţ se řízení 

materiálů přímo nedotýká konečných zákazníků, rozhodnutí přijatá v této části logistického 

procesu přímo ovlivňují úroveň poskytovaného zákaznického servisu, schopnost podniku 

konkurovat jiným firmám. Přijatá rozhodnutí ovlivňují hladinu prodeje a tím úroveň zisku, 

kterého je podnik schopen na trhu dosahovat. [1] 

V případě, ţe podnik nezabezpečí efektivní a účinné řízení toku vstupního materiálu, 

výrobní proces nebude schopen vyrábět produkty za poţadovanou cenu, a to v době,  

kdy jsou tyto produkty poţadovány zákazníkem. Řídící pracovníci v oblasti logistiky musí 

proto správně chápat úlohu řízení materiálů a její vliv na skladbu nákladů a poskytovaných 

sluţeb. Ve výrobním prostředí můţe nedostatek potřebného materiálu v době,  

kdy je ho zapotřebí, vést ke zpomalení výroby anebo dokonce k výpadku výroby,  

jehoţ důsledkem můţe být rušení smluv o prodeji. [6] 

Logistika ovlivňuje celý tok materiálu podnikem, jejím obsahem je integrální řízení 

veškerého materiálového toku podnikem jako celku a příslušného informačního toku.  

Funkce, které vykonávají logistikové (materiáloví manaţeři), zahrnují nákup, kontrolu 

stavu zásob surovin a hotových výrobků, přejímku a uskladnění materiálů, výrobní plánování 

a dopravu, jak na straně vstupu, tak i výstupu z podniku. Definice řízení oblasti materiálů 

pohlíţí na tuto aktivitu jako na určitý organizační systém s různými funkcemi, které tvoří 

vzájemně propojené a vzájemně na sebe působící subsystémy. [1] 

 

4.1 Cíle a úkoly řízení oblasti materiálů 

 

Cílem řízení oblasti materiálů je řešit materiálové problémy z celopodnikového hlediska, 

z celopodnikového hlediska je také optimalizovat, a to prostřednictvím koordinace výkonu 

různých materiálových funkcí, poskytováním komunikační sítě a řízením toku materiálů. 

Mezi hlavní cíle a úkoly řízení oblasti materiálů patří: nízké náklady, vysoká úroveň 

servisu, zajištění kvality, nízká úroveň vázaného kapitálu a podpora ostatních funkcí,  

která zahrnuje podporu útvaru prodeje a útvaru vývoje. Kaţdý z těchto cílů je spojen 

s celkovými cíli podniku. Při posuzování jednotlivých cílů je proto nutno na tok materiálů 

pohlíţet z širší perspektivy celého systému, tj. od dodavatelských zdrojů aţ po konečné 

zákazníky. [6] 
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Ve většině podniků, při procesu rozšiřování výrobní kapacity se v podstatě nemění 

dosavadní způsob přepravy materiálu. Zvýšený objem materiálu se neustále dopravuje 

po stále stejných cestách a stejným způsobem. Často tak dochází k neţádoucím stavům, 

jako je nedostatečná plynulost toku materiálu či hromadění materiálu na odstavných plochách 

a ve skladech. V důsledku toho je pak materiál dopravován k výrobním linkám a strojům 

ve zvyšujících se objemech, a tím dochází k růstu zásob, které zvyšují celkové náklady 

podniku. Dochází ke sniţování produktivních ploch a podniku se sniţuje následná moţnost 

operativního zvýšení produkce. Tendence ve skladování je jednoznačná. Skladovat materiál 

co nejkratší dobu, nejlépe ţádnou. Chápání skladu jako dlouhodobého úloţiště materiálu 

se mění na tzv. krátkodobý zásobník, kde je materiál uskladněn mnohdy jen pár hodin. 

Moderní přísun materiálu pro plynulou a hromadnou výrobu záleţí na pravidelném dodávání 

optimálních dávek nebo jednotlivých kusů na jednotlivá pracoviště tak, aby nedocházelo 

k hromadění materiálu. Na plynulý tok materiálu podnikem má vliv i celkové uspořádání 

budov, jednotlivých pracovišť, rozmístění strojů apod. [9] 

 

4.2 Ideální tok materiálu 

 

Za ideální materiálový tok lze povaţovat tok, který je bez různých křiţovatek,  

probíhá jedním směrem, přímo, nejkratší cestou ze skladu k výrobním zařízením  

nebo na místo určení. Jde o to, aby doba, kdy materiál prochází výrobním a skladovacím 

procesem, byla co moţná nejkratší. Jde o řízený pohyb materiálu, který prostřednictvím 

manipulačních, dopravních, přepravních a podpůrných prostředků a zařízení byl k dispozici 

na daném místě, v potřebném mnoţství, v očekávané kvalitě, v poţadovanou dobu a s předem 

určenou spolehlivostí. [7] 

Materiálový tok je charakterizován: [10] 

 Směrem (odkud kam je materiál přepravován). 

 Intenzitou (mnoţství materiálu přepravované za jednotku času). 

 Délkou (vzdálenost mezi místem odeslání a místem příjmu). 

 Frekvencí (počet přeprav za časovou jednotku). 

 Rychlostí pohybu. 
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Jak jiţ bylo zmíněno, ve výrobních podnicích se logistika zabývá řízením materiálového 

toku. S tím je velice úzce spojeno řízení informačních toků.  

Podněty, které v podnicích uvádějí materiálové toky do pohybu: [8] 

 Objednávka zákazníka.  

 Výrobní plán. 

 Plán potřeby materiálu. 

 Objednávky u dodavatele. 

Rozlišení jednotlivých úrovní materiálového toku v podniku: [8] 

 Vstup – materiál přichází do výrobního procesu od dodavatelů. 

 Průchod – materiál prochází výrobním procesem. 

 Výstup – hotové výrobky plynou z výrobního procesu k zákazníkům. 

Faktor času je při sledování efektivity materiálového toku velice důleţitý. Jedná se o čas 

potřebný na skladování, přepravu a manipulaci s materiálem. Čím je materiálový tok 

pomalejší, komplikovanější a sloţitější, tím dosahuje menší efektivnosti, pracuje s vyššími 

náklady a je méně spolehlivý. 

 

 

5. Logistické koncepty pro řízení materiálových toků 

 

Z logistických konceptů pro řízení materiálových toků, se s ohledem na téma 

této diplomové práce, podrobněji zaměřím především na systémy Just in Time (JIT), Kanban, 

a Push and Pull (tlak a tah). 

 

5.1 Marketingový princip Push and Pull 

 

Potřebu, kterou podnik naplňuje své cíle, moţná spotřebitel cítil ještě předtím,  

neţ mu byla nabídnuta moţnost jejího uspokojení. Podobně jako představa potravy 

při hladomoru snad tato potřeba převládala v zákazníkově ţivotě a naplňovala kaţdý 

jeho bdělý okamţik, zůstávala však potenciální potřebou aţ do okamţiku, kdy ji jednání 

podnikatelů proměnilo v efektivní poptávku. Teprve poté se objevuje zákazník a trh. 

Potenciální zákazník také potřebu vůbec cítit nemusel, nikdo nevěděl, ţe chce kopírku 

nebo počítač, dokud se tyto produkty neobjevily na trhu. Moţná, ţe také ani ţádná potřeba 

neexistovala, dokud ji podnikatelská aktivita nevytvořila – úvěrem, inovacemi, reklamou 
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nebo prodejním uměním. V kaţdém případě jsou to podniky, které vytvářejí zákazníka 

a naopak je to zákazník, který rozhoduje o tom, jaká je situace podniku. Je to jen zákazník, 

jehoţ ochota zaplatit za nějaké zboţí nebo sluţbu přeměňuje ekonomické zdroje v bohatství 

a věci ve zboţí. To, co zákazník kupuje a povaţuje za hodnotné, nikdy není pouhým 

produktem. Má to vţdy uţitnou hodnotu, to znamená něco, v čem je pro něj výrobek či sluţba 

přínosem. [12] 

Ve výše uvedené a jednoduše popsané charakteristice chování zákazníka a podniku 

jsou ukryty, ale přesto uvedeny dvě hlavní zásady marketingu, které se dají popsat dvěma 

základními principy, kterými jsou: 

 Push – tlačit, 

 Pull – táhnout. 

Jsou to principy trhu, kdy je prodávající nucený své nové produkty na trh „tlačit“. 

Tento tlak je moţno vyvolávat různými nástroji, ke kterým hlavně patří marketing a reklama.  

Pull princip naopak vychází z potřeby trhu, kdy prodávající jiţ své produkty na trh zavedl 

a trh samotný si tyto produkty ţádá. V tomto případě prodávající můţe vyrábět podle potřeby 

trhu. Oba systémy jsou vzájemně kombinovatelné a pracují paralelně (viz obr. 4). [22] 

 

 

Obr. 4 Schéma Pull a Push principu [22] 

 

Při Push marketingu investují výrobci především do přímého prodeje na třetí osobu, 

která jeho produkt prodává dál. Marketing oslovuje velkoobchodníky, snaţí se jim prodat 

svůj výrobní sortiment za pomoci výhodných nabídek a přesvědčit je o obchodování  

s jejich produkty. Kontakt s konečným zákazníkem leţí u Push marketingu především 

v maloobchodu, který produkty prodává na konečného zákazníka. Obchodníci 
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jsou motivováni výhodnou cenou, rabaty a moţným ziskem. Výrobce se tedy neobrací přímo 

na zákazníky, ale spoléhá se na prodejní tlak, který u VO a MO vytvoří moţným ziskem, 

kterého lze s jeho produkty dosáhnout. [22 

Pull marketing vyuţívá opačné strategie, kdy výrobce investuje do reklamy, 

která se přímo obrací na konečného spotřebitele. Pokud tato strategie vyjde,  

obrací se konzument na MO, aby si reklamovaný produkt koupil.
3
 Ten se pak obrací na VO, 

který u výrobce poţadovaný výrobek nakupuje.  

Velmi často jsou obě metody v praxi kombinovány, čím více je výrobek anonymnější 

a zaměnitelnější, jako např. hřebíky, tím více se výrobce orientuje na Push – tlak princip. 

Sotva někdo se spotřebitelů poţaduje určitý typ nebo určitou značku hřebíků. Naopak 

čím více je výrobek individuální a známý, jako např. značky Nike, Adidas, Škoda, WV 

a další, tím více je na trhu rozšiřován Pull – tah principem. V tomto případě výrobce pomocí 

reklamy vytváří potřebu u zákazníků.  

Tento marketingový princip Push and Pull se stále více přenáší do logistiky řízení 

výrobního toku u výrobců.  

U Push principu se výrobce snaţí své výrobky prodat především na velkoobchodníky, 

svou produkci plánuje a plánovanou výrobu se snaţí prodat. To znamená, ţe výrobce vyrábí 

převáţně na sklad takzvaně do zásoby a pokud se mu nepodaří plánované mnoţství prodat 

„vytlačit na trh“ musí své plány výroby upravit. 

Naopak Pull, strategie vychází z toho, ţe výrobce dokázal na trhu vytvořit konstantní 

potřebu, a ta u něj tvoří pravidelné objednávky. Takovým typickým příkladem pro Pull 

logistiku je chování automobilového průmyslu, kdy výrobce svůj výrobek jiţ prodá při vzniku 

modelu automobilu a to zpravidla na celé trvání určitého typu auta (5 – 7 let), pro které se díly 

vyrábějí. [22] 

 

5.2 Just in Time 

 

JIT produkce nebo také produkce orientovaná na potřebu je produkční strategie,  

která má za cíl vytvoření funkčního toku materiálu a informací v celém dodavatelském řetězci 

(supply chain).  

                                                             
3 Výrobek není ještě v prodeji, ale výrobce jiţ pomocí reklamy u zákazníka vytváří potřebu po tomto zboţí. 
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Funkčním principem JIT je dohoda mezi dodavatelem a odběratelem o dodávkách 

materiálu do výroby
4
 (nebo hotového výrobku do distribučního řetězce) v přesně dohodnutých 

a poţadovaných termínech. To znamená, ţe dodavatel musí objednaný materiál dodat 

odběrateli na výrobní linku v přesně stanovený čas potřeby. Tyto potřeby jsou dodavateli 

sděleny s dostatečným předstihem. Dodavatel se smluvně zavazuje, ţe během dohodnutého 

období materiál na výrobní linku dodá. Výrobce, proto skladuje jen tolik materiálu 

kolik je nezbytně nutné pro běh produkce. Skladovací časy materiálu se tímto omezí 

na minimum. Skladové prostory u odběratele takřka neexistují a jsou „přemístěny“ 

k dodavateli. 

Pro bezchybný chod JIT je důleţité, aby fyzická skladová zásoba vţdy odpovídala 

mnoţství v informačním systému. Vedle plánované potřeby musí být přesně zaznamenávána 

i aktuální skutečná spotřeba materiálu, která se můţe s ohledem např. na zmetkovitost 

ve výrobě, od plánované spotřeby lišit.  

Zjednodušeně se dá princip JIT popsat: Výrobek je přesně dodaný ve chvíli, 

kdy ho zákazník skutečně potřebuje. K tomuto je nutné přesné plánování výroby a vhodného 

přepravce.  

Plánování dodávek podle JIT principu sebou přináší i zvýšení rizika výpadku produkce 

z důvodu nedodrţení přesných dodávek na výrobní linku, které můţou být způsobeny 

externími faktory jako je např. počasí nebo problémem ve výrobě dodavatele 

pokud ten nedodává ze své pojistné zásoby hotových dílů.  

Systém JIT byl poprvé nasazen v Japonsku v koncernu Toyota společně se systémem 

Kanban. Otcem myšlenky obou těchto systémů je Taiichi Ohno. 

 

5.3 Kanban 

 

Kanban z japonského slova karta, znamená způsob kontroly výrobního procesu. 

Je zaloţen především na skutečné spotřebě materiálu v místě jeho spotřeby. 

V podstatě to znamená, ţe pokud potřebujeme na výrobní lince 100 ks dílů, 

tak jich na výrobní linku navezeme jen 100 ks, které se všechny spotřebují. Zpětný tok 

materiálu do skladu se tímto systémem odbourává, stejně tak jako „hromady nepotřebného“ 

materiálu v produkci.  

                                                             
4
 Způsob uspokojování poptávky po určitém materiálu ve výrobě nebo hotového výrobku do distribučního řetězce v přesně 

dohodnutých termínech a dodrţovaných termínech dodáváním „právě včas“ podle potřeb odebírajících článků. [6] 
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Původní Kanban systém byl vyvinut v roce 1947 Taiichi Ohno v Toyota Motor 

Corporation v Japonsku. Jedním z důvodů byla nedostatečná produktivita společnosti Toyota 

ve srovnání s americkými konkurenty. Tachii Ohno popsal svou myšlenku zjednodušeně 

takto: „Mělo by být moţné organizovat tok materiálu ve výrobě podle supermarketu. 

To znamená, ţe pokud z regálu odebereme zboţí, zboţí bude chybět, někdo si toho všimne 

a zboţí do regálu bude opět doplněno.“ [23] 

Dalším důvodem byly zvětšující se poţadavky zákazníků na rychlost produkce,  

pro které bylo zapotřebí najít vhodné řešení. Vysoké skladové zásoby způsobovaly, zvlášť 

na tak prostorově ohraničeném ostrově jakým je Japonsko, velké problémy a vysoké náklady. 

Pro minimalizaci těchto nákladů bylo nezbytné najít pruţný a efektivní výrobní systém. 

Ten byl nalezen v procesu Kanban, který nahradil konvenční výrobní metody. Tuto koncepci 

krátkodobého plánování po úplném integrování do Toyota koncernu převzalo mnoho 

japonských podniků. V 70. letech 20. století byl tento princip zaveden v amerických 

a německých podnicích. 

 

5.3.1 Cíl Kanban systému 

 

V tradičním centrálním plánovacím systému produkce se plánuje kompletní materiálová 

potřeba na výrobu. Jednotlivé produkční linky (závody) mají minimální moţnost ovlivnit 

změny v propustnosti a toku materiálu. Tato skutečnost dělá tyto systémy nepruţnými 

a krátkodobé změny jsou pomalé. To vede k tomu, ţe v centrálně plánovaných systémech 

je nutná velká skladová zásoba, kterou se kompenzuje nízká flexibilita, coţ vede k vysokým 

skladovým zásobám a nákladům. Oproti tomu Kanban systém poskytuje vysoký potenciál 

k adaptaci na krátkodobé změny ve spotřebě materiálu. Začíná-li v systému „materiál chybět“, 

vytvoří novou objednávku na dodání potřebného materiálu, ať jiţ směrem ze skladu 

do výroby nebo od dodavatele do skladu.  

Předávání informací je stále aktuálně přizpůsobené dané potřebě od spotřebitele 

na výrobce a od výrobce na dodavatele. Tím se drasticky sniţují vysoké skladové zásoby. 

Kanban je zvlášť vhodný pro podniky s malým počtem variant produktů a s relativně 

konstantní potřebou (objednávkou). Tyto podmínky splňují především podniky (výrobci) 

v automobilovém průmyslu, který má velmi konstantní výrobu. 

Při větších počtech variant a dlouhém dodavatelském řetězci, můţe Kanban fungovat, 

pokud má dostatečnou podporu v informační technologii.  
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Naopak nevhodným se Kanban systém jeví pro individuální nebo speciální objednávky, 

protoţe v tomto případě není moţná potřebná standardizace výrobního programu. [23] 

Cílem kanbanových systémů je sníţení skladových zásob, sníţení vázaného kapitálu, 

zvýšení flexibility s ohledem na změny v zákaznických potřebách. Tohoto cíle je zapotřebí 

dosáhnout bez ztráty schopnosti dodávat, bez zhoršení kvality a počtu zmetkovitosti, 

bez nárůstu dodatečných prací a transportu. Při nasazení Kanban systému často pozorujeme 

zlepšení vyjmenovaných parametrů. 

 

5.3.2 Podmínky pro použití Kanban systému 

 

Aby se tento systém řízení materiálového toku mohl v podniku zavést, vyţaduje splnění 

níţe uvedených podmínek: [23] 

 Vytvoření plynulé výroby – produkční program musí být standardizován, výroba musí 

běţet v předepsaném taktu. 

 Zmenšení produkčních dávek – aby bylo moţné dosáhnout Just in Time produkce 

a sníţit skladové zásoby je nutné opustit optimalizaci výroby v návaznosti na náklady 

na přípravu výroby. 

 Konstantní výroba a potřeby – vzhledem k tomu, ţe Kanban systém pracuje 

přes mnoho výrobních kroků, je nutná stabilita v plánování produkce posledního 

stupně (tzn. stabilita posledního v řetězci - stabilita konečného odběratele). Jakékoliv 

nepředvídané změny posledního článku v řetězci by se dramaticky přenášely do celého 

řetězce. Vedly by ke stresu, k vytvoření pojistných skladových zásob a výrobních 

kapacit, následně ke zvýšeným skladovým a výrobním nákladům. 

 Zkrácení a harmonizace dopravních cyklů - sníţení skladových zásob vyţaduje 

zvýšené náklady na dopravu. Aby nedošlo k přerušení výroby z důvodu dodávky, 

je nutný dokonalý a efektivní logistický systém dodávek. 

 Kontinuální výroba – Kanban systémem má být dosaţeno optimálního vyuţití 

výrobních prostředků. Toho je moţné dosáhnout vhodným směrováním 

a standardizací kanbanového systému. Je nutné však zohlednit i speciální zakázky. 

 Určení přesné adresy dodávek – vzhledem k tomu, ţe je materiálový tok v systému 

řízen kanbanovými kartami, je nutné určit pro kaţdé produkční, spotřební a skladové 

místo i pro kaţdý výrobek jednoznačnou adresu. Tento systém musí být co nejvíce 

transparentní a jednoduchý aby nedocházelo k chybám. 
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 Logistika obalu - přepravek – přepravky splňují při transportu několik úloh: 

 zajišťují ochranu dílů při transportu – vysoká kvalita dílů je velice důleţitá, 

jelikoţ nízké skladové zásoby mohou vést k přerušení výroby, 

 udávají počet dopravovaných kusů, 

 při volbě přepravky je nezbytné zohlednit potřeby navazujícího procesu a je nutné 

zvolit pokud moţno vhodnou přepravku.  

Vzhledem k nízkým skladovým zásobám je vysoká kvalita dílů nezbytná. V případě 

vyřazení většího mnoţství vadných dílů ze skladových zásob, mohlo by dojít k ohroţení 

nebo v horším případě k přerušení produkce. Z tohoto důvodu musí být systém jištění kvality 

na vysoké úrovni. Především je nutná průběţná kontrola kvality a sebekontrola pracovníků. 

Kanban jako nástroj pro řízení výroby není vhodný ve všech případech.  

Kromě jiţ uvedených podmínek pro pouţívání Kanbanu, musí být zejména sladěna struktura 

produktu. Kanban systém je obzvlášť vhodný pro produkty:  

 s vysokou hodnotou a vysokou mírou předvídatelnosti potřeby, 

 s nízkými výkyvy v poptávce a nízkými speciálními poţadavky (časté změny 

produktů jsou pro Kanban systém problematické a tím i méně vhodné), 

 s konstantními a nízkými časy na přípravu produktu s kvalifikovaným personálem. 

Pokud je Kanban pouţíván k řízení externích nákupů, musí být prověřena vhodnost 

dodavatele, jeho spolehlivost a zajištěna trvale vysoká kvalita dodávek. 

Systém se dá velmi dobře vyuţít při jednofázové výrobní hloubce na dodávku výrobního 

materiálu ze skladu. V tomto případě nedojde ke sníţení skladových zásob, pokud nejsou 

na Kanban napojeny dodávky od dodavatelů, eventuálně dodavatelé neprovozují u výrobce 

konsignační sklad. Kanban je zvlášť vhodný pro výrobu s více produkčními operacemi. 

Naopak není vhodný pro individuální výrobu, často také ne pro nákup surovin (pro řízení 

tohoto nákupu) s vysokými náklady na transport. 

 

5.3.3 Fungování Kanban systému 

 

Ve funkčním systému si vyzvedne „potřebný“ nezbytné mnoţství materiálu v meziskladu 

po předchozí výrobě ve správnou dobu a správném mnoţství. Tímto se Kanban systém 

orientuje na produkční plán poslední výrobní operace a sděluje předchozí výrobní jednotce, 

ţe došlo ke sníţení definované minimální zásoby na operačním meziskladu a zašle informaci 

k dodání nového mnoţství spotřebovaného materiálu. Tato informace je v klasickém Kanban 

systému sdělována pomocí kanbanových karet, které s naplněnými přepravkami od předchozí 
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výroby dojdou ke spotřebiteli. Ve chvíli, kdy se obsah přepravky spotřebuje, 

musí být kanbanová karta vloţená do sběracího boxu, který se v periodických intervalech 

vyprazdňuje a zasílá na předchozí výrobu. 

Obdrţením kanbanových karet je předvýroba informována o potřebě dodávky 

na „odběratele“ (informace mezi středisky v závodě). Tento koloběh tvoří samoregulační 

systém, který není pod kontrolou centrálního plánování, ale řídí se sám potřebami 

následujícího článku řetězce. 

Opět se dostáváme ke klasickému fungování supermarketů, ve kterém zákazník odebere 

zboţí a prázdné místo je pro personál signálem tento chybějící artikl doplnit. 

Tak jako v supermarketech jsou i ve výrobních závodech v dnešní době kanbanové karty 

nahrazovány moderními elektronickými systémy. V supermarketech je po prodeji sklad 

informován přes integrovaný čárový kód o prodaném mnoţství a tím o v regále chybějícím 

zboţí. [23] 

V dnešních novodobých výrobních systémech je tento princip integrován do moderních 

softwarových podnikových řídících informačních systémů ERP (Enterprice Resource 

Plannig), jako je např. SAP
5
. Náklady na zavedení systému Kanban spočívají dnes především 

v nákladech na pořízení vhodného ERP systému. Podle Kanban principu se vyrábí  

pouze jen na základě existující objednávky. S podporou moderních ERP systémů se tímto 

výrazně sniţují zásoby ve výrobě, zvyšuje se efektivita a plynulost provozu, sniţují 

se náklady a tím dochází k úspoře. 

 

 

6 Skladování 

 

Skladování patří mezi důleţité části logistického systému, neboť tvoří spojovací článek 

mezi výrobci a zákazníky a lze je definovat jako část podnikového logistického systému, 

která zabezpečuje uskladnění surovin, dílů, zboţí ve výrobě nebo hotových výrobků v místě 

jejich vzniku a mezi místem jejich spotřeby. Poskytuje managementu informace o stavu, 

podmínkách a rozmístění skladových produktů.  

  

                                                             
5 SAP - největší evropský výrobce podnikových systémů. 
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Mezi základní funkce skladu patří: [1] 

 přesun produktů:  

 příjem zboţí – kontrola stavu zboţí a průvodní dokumentace, vybalení, 

vyloţení,  

 ukládání zboţí – přesun do skladu, uskladnění 

 kompletace zboţí podle objednávky 

 překládka zboţí – z příjmu do expedice, v tomto případě je vynecháno 

uskladnění 

 expedice zboţí – balení, kontrola dle objednávek, přesun zásilky 

na transport a odepsání ze skladových záznamů, 

 uskladnění produktů: 

 přechodné uskladnění – nezbytné pro doplnění základních zásob 

 časově omezené uskladnění – jedná se o nadměrné zásoby, které jsou 

ovlivněny sezónní poptávkou, kolísavou poptávkou, spekulativními 

nákupy, 

 přenos informací: 

 informace o stavu zásob, zboţí v pohybu, vstupních a výstupních 

dodávkách, umístění zásob, vyuţití skladových prostor, zákazníku, 

personálu, 

 výměna dat je zajištěna pomocí osobních počítačů propojených do sítě. 

Skladů se stále více vyuţívá jako průtokových bodů, nikoli míst „úschovy“. V některých 

případech se dokonce funkce úschovy produktu úplně obchází (plánované dodávky  

přímo k zákazníkovi), podniky ve zvýšené míře zásoby nahrazují informacemi, nakupují 

v menších mnoţstvích a pouţívají tzv. konsignační sklady, aby získaly výhodnější přepravní 

sazby a zvýšili úroveň servisu. [1] 

 

6.1 Konsignační sklad 

 

Vzhledem k tomu, ţe systém Just in Time sebou zpravidla nese vysoké riziko selhání 

a vysoké logistické náklady na transport, přechází v automobilovém průmyslu stále 

více výrobců na systém konsignačních skladů. Tento systém má oproti tradičnímu systému 

JIT jednu hlavní nevýhodu a tou jsou nutné skladové prostory v místě dodání, ale naopak 

má mnoho výhod, které tuto nevýhodu převaţují. Především u výrobců menších a precizních 
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komponentů, kde skladové prostory nehrají největší roli, je konsignační sklad ideálním 

řešením.  

Mnoţství dodaných dílů jedním transportem je moţné volit bez ohledu na zvýšení 

nákladů na skladování a zatíţení cash flow, jelikoţ díly patří aţ do doby odběru produkcí, 

dodavateli. Nutná pojistná zásoba se tímto přenese do místa odběru, dodavatelský řetězec 

se uklidní a okamţité potřeby a nečekané změny je moţné kompenzovat ze skladových zásob 

na konsignačním skladu. 

Výhodou konsignačního skladu pro odběratele je flexibilita, jistota pojistné zásoby 

na místě, jistota při plánování v produkci (díly, pro budoucí – zítřejší, výrobu jsou jiţ dnes 

na místě). 

Výhodou pro dodavatele jsou sníţené transportní náklady při větších dodávaných 

dávkách na konsignační sklad a tím větší konkurenční schopnost.  

Podmínkou pro vytvoření konsignačního skladu je velmi dobrá podpora IT systému, 

která byla často překáţkou pro úspěšné zavedení. Konsignační sklad u odběratele je svým 

způsobem společný jmenovatel ERP systému dodavatele i odběratele. Oba musí mít k tomuto 

systému přístup, oba musí mít ze systému zpětnou vazbu např. pro účetnictví dodavatele. 

To znamená, ţe pokud odběratel odebere zboţí v určitém mnoţství, musí dodavatel dostat 

ze systému informaci, která mu umoţní vytvořit elektronickou fakturu. 

 

 

7 Požadavky na čistotu v automobilovém průmyslu 

 

Nezbytnou součástí logistiky a správného fungování Kanban systému je správné 

stanovení poţadavků na balení nakupovaných dílů s ohledem nejen na mnoţství,  

ale také na čistotu a ochranu dílů proti poškození. 

Poměrně novým, ale klíčovým poţadavkem na balení v automobilovém průmyslu 

je extrémní navýšení nároků na čistotu dodávaných dílů.  

Technické komponenty v automobilovém průmyslu neustále probíhají procesem 

zpřesňování, zmenšování velikosti a váhy, se současným poţadavkem na zvyšování kvality 

a ţivotnosti dílů. 

Vůle mezi pohyblivými díly se neustále zmenšuje, takţe v mnohých případech 

jsou příčinou vad mechanických či elektronických dílů mikroskopicky malé částice. 

Rozhodující vliv na úroveň technické čistoty výrobků mají (vedle designu) montáţ, 
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manipulace, veškerá přeprava k montáţi a v neposlední řadě balení. Poţadavky pro zajištění 

čistoty dílů v automobilovém průmyslu určuje směrnice VDA 19
6
 a standard ISO 16232. 

Určení limitních hodnot pro mnoţství, velikost a druh částic, které jsou z pohledu 

technické funkčnosti přípustné, stanoví zadavatel, který disponuje nezbytným  

technicko-funkčním know-how a zná jak poţadavky na produkt, tak i následky znečištění 

částicemi. Proto poţadavek na čistotu nakupovaných dílů je jedním z konstrukčních 

poţadavků, který je stanovený přímo výkresem s odkazem na podnikovou normu čistoty. 

Tato podmínka je součástí tzv. vzorkování (první představení výrobku)  

a musí být bezpodmínečně splněna. [25] 

 

 

8 Shrnutí 

 

Základním cílem logistiky je uspokojování potřeb zákazníka, od kterého vychází 

informace o poţadavcích na zabezpečení dodávky zboţí a na ni navazujících dalších sluţbách. 

Uspokojení potřeb zákazníka přispívá k posílení pozice výrobce zboţí na trhu. Úspěch 

podniku závisí na zajištění pravidelnosti dodávek v poţadovaném mnoţství, ve vhodném 

balení, na vyuţití vhodného transportu a to vše v poţadovaném čase.  

Mezi základní cíle podniku patří sniţování nákladů a tvorba zisku. Vyuţití logistických 

přístupů při optimalizaci balení a dopravních tras povede k naplňování cílů, které si podnik 

vymezil. 

  

                                                             
6 Směrnice VDA 19 se aplikuje na automobilové díly rozhodující pro funkci, jako jsou například komponenty palivových 

systémů, olejové okruhy, brzdné systémy, chladicí okruhy, hydraulické systémy a vzduchové systémy. Směrnice stanoví 
metody a postupy získávání a analýzy částic k posuzování a porovnávání „Technické čistoty“ povrchů a povrchových částí 

konstrukčních dílů.  
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9 Balení v automobilovém průmyslu 

 

U nových výrobků je v automobilovém průmyslu naprosto běţné, ţe i balení je součástí 

ovzorkování výrobku a musí tedy odpovídat novým standardům. Náklady na balení  

jsou tímto zpravidla vyšší, jsou však jiţ zahrnuty v kalkulaci výrobku. Problémy způsobují 

starší sériové díly, kdy nároky na technickou čistotu ještě nebyly stanoveny a balení 

tudíţ neodpovídají dnešní podnikové normě čistoty dodávek. 

Úprava balení u starších dílů je obvykle vţdy spojena se zvýšením nákladů na balení 

a transport. Tyto náklady zpravidla nejsou zahrnuty v kalkulacích výrobků  

a jejich zakalkulování by tak sníţilo čistý zisk na straně dodavatele či odběratele.  

Proto je dodatečná optimalizace balení komplikovaný proces, ve kterém ani jedna 

ze zúčastněných stran nechce nést zvýšené náklady na balení. 

Optimální volba velikosti balení přímo ovlivňuje dvě základní sloţky logistiky, 

kterými jsou transportní náklady a výše skladových zásob. Obecně se dá říct, ţe čím je větší 

jednorázová dodávka, tím jsou niţší transportní náklady a vyšší skladové zásoby, 

které negativně ovlivňují cash flow firmy.  

Při volbě optimálního balení je i nadále nutné zohlednit jiţ dříve popisované prvky 

technické čistoty a princip Kanban. Ideální balení jiţ není nutné přebalovat pro další potřeby 

výrobního procesu, splňuje poţadavky na čistotu, nízké transportní náklady, ochranu 

ţivotního prostředí a ochranu výrobku při transportu. Balící jednotka je přímo optimalizována 

na potřeby výroby a naopak výrobní přípravky jsou optimalizovány na typ balení.  

V praxi to znamená, ţe se jiţ při projektování výrobní linky technici zabývají dodávkami 

materiálu na výrobní linku a odběrem spotřebního materiálu z těchto balení. V současné době 

splňují tyto poţadavky na balení v automobilovém průmyslu především plastové transportní 

bedny typu KLT (z němčiny – nosič malých nákladů). Tyto transportní bedny 

jsou normovány a mohou být zapojeny do celkového logistického řetězce, aniţ by museli zpět 

k dodavateli. Pohyb těchto boxů je zpravidla registrován v různých IT systémech a umoţňuje 

tak zápočty na třetí a další osoby. 
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10 Vznik a vývoj Woco STV, s.r.o. 

 

Tato diplomová práce se blíţe zabývá optimalizací balení nakupovaných dílů 

při zohlednění všech nových poţadavků automobilového průmyslu ve firmě Woco STV s.r.o., 

z toho důvodu bych v této fázi firmu Woco STV blíţe představila. 

Firma Woco GmbH byla zaloţena v roce 1956 panem Franz Josefem Wolfem nedaleko 

Frankfurtu nad Mohanem, v lázeňském městečku Bad Soden – Salműnster. Hned po vyučení 

na obchodní akademii začal F. J. Wolf vulkanizovat díly z pryţe pro automobilový průmysl 

v prostorech pily, která patřila jeho otci. Postupně přibral do firmy své 3 sourozence a nazval 

firmu Woco, který pochází ze zkratky Wolf and Company = Woco. Naopak počátek firmy 

Woco STV (Woco Systém Technik Vsetín) se datuje na rok 1991, kdy F. J. Wolf navázal 

opět na spolupráci s firmou MEZ Vsetín, od které jiţ v roce 1968 nakupoval stroje na výrobu 

pryţe. Tato spolupráce byla na cca 20 let reţimem přerušena a znovu byla započata v roce 

1991, kdy německá firma Woco začíná opět u MEZ Vsetín objednávat montáţní práce. 

Tato spolupráce v oblasti montáţních prací se vyvíjela natolik dobře, ţe v roce 1993 vznikla 

samostatná firma se 100% majitelem Woco GmbH. 

Dnes firma Woco STV zaměstnává 930 zaměstnanců se stoupajícím ročním obratem, 

který v roce 2011 činil 110 mil EUR. Vsetínský výrobní závod je stěţejním závodem 

výrobního koncernu Woco GmbH v oblasti aktuatoriky.
7
 (viz obr. 5) 

 

Obr. 5 Elektropneumatický převodník tlaku a podtlakové dózy, zdroj Woco STV  

 

                                                             
7
 Aktuatorika = aktuátory přivádějí řídící signály (elektronické, pneumatické) na mechanický pohyb a tím jej ovládají nebo 

regulují. V případě výrobků společnosti Woco STV se jedná hlavně o vodní ventily v termickém systému motoru, o tlakové 
dózy řídící klapky v nasávání motoru nebo o natáčení rozváděcích lopatek turbodmychadla. 
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Skupina Woco má k dnešnímu dni 15 výrobních a montáţních závodů po celém světě. 

Převáţná část závodů se nachází v Evropě (viz obr. 6), kde Woco STV patří mezi největší 

závody této skupiny.  

 

Obr. 6 Mapa závodů Woco STV svět, zdroj Woco STV 

 

V rámci nové strategické orientace celé společnosti, dochází k výraznému přenášení 

pravomocí do výrobních závodů. Tyto dostávají více moţností samostatně se rozhodovat, 

optimalizovat vlastní výrobu a tím ovlivnit svoji produktivitu.  

 

 

Obr. 7 Zákazníci Woco STV, zdroj Woco STV 
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Udělením kompetencí dochází nově k přímému kontaktu Woco STV se zákazníkem 

(jejich sloţení je na obr. 7). Vyrobené součástky se přestávají expedovat přes mateřskou 

firmu. Tento proces proběhl jiţ dříve ve vztahu k dodavatelům, kdy Woco STV nakupuje 

a objednává potřebné výrobní díly samostatně přímo u svých dodavatelů.  

 

Starý koncept 

 

   

 

Nový koncept 

 

   

 

Obr. 8 Tok objednávky a dodávky 

 

Pravidelným transportem, který mezi centrálou a Woco STV fungoval, byly zajištěny 

dodávky materiálu do Vsetína a zpětně odváţeny hotové výrobky na centrálu. Vzhledem 

k vývoji, kterým prochází moderní management, potaţmo nové trendy v logistice, dochází 

k decentralizaci produkce udělováním kompetencí do výrobních závodů – jsou měněny 

logistické sítě, produkční závody získávají samostatnost, nakupují ve své blízkosti a prodávají 

přímo na zákazníka (viz obr. 8). 

Jednoduše řečeno, starý logistický koncept Woco STV z výše uvedených příčin 

jiţ nesplňuje současné poţadavky a je třeba jej přehodnotit. K optimalizaci docházelo 

vţdy jen částečně jako reakce na provedenou změnu. Jednalo se vţdy jen o jednotlivé oblasti. 

Celoplošná optimalizace logistiky firmy, která zohledňuje všechny oblasti, se realizuje teprve 

krátce.  

 

 

11 požadavky na balení dílů 

 

Všechny výrobní procesy a tím i logistika musí dnes splňovat poţadavky na ochranu 

ţivotního prostředí, snaţit se zamezit plýtvání materiály. V logistice především omezit 

zbytečné transporty a jednorázové obaly. 

Centrála Woco STV - výroba 
Dodavatel 

Zákazník  

Woco STV 
Nákup 

Výroba 
Prodej  

Zákazník Dodavatel 
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Pro optimalizaci všech těchto komplexních cílů je nejdříve nutno vytvořit základní 

stavební kámen, kterým je balení dodávaných dílů. V automobilovém průmyslu  

je jiţ při navrhování obalového materiálu kladen velký důraz na poţadavky pro vlastní 

produkci, technickou čistotu dodávaných dílů, nízké náklady na přepravu a skladování.  

Před vytvořením logistických konceptů na optimalizaci transportních cest je nutné 

zhotovit databázi, která obsahuje údaje o přepravovaném zboţí, způsobu balení a paletizaci. 

Současná databáze firmy nakupovaných dílů (na rozdíl od prodávaných dílů) neobsahuje 

údaje o vhodnosti jejich balení. V praxi to znamená, ţe při navrţení vhodného balení 

umoţňujícím paletizaci na výšku, která musí být kompatibilní s přepravním prostorem, který 

mají nákladní vozy k dispozici, je moţné omezit náklady na transport aţ na polovinu. Díly 

balené do pevného stohovatelného obalu je moţné přepravovat v několika vrstvách a tím plně 

vyuţít úloţnou plochu vozidla. 

Vzhledem k optimalizaci dodávek je nutné provést analýzu balení u všech dodavatelů 

firmy Woco STV. 

Podněty k řešení v rámci optimalizace. 

 Evidence současného balení a dodacích dávek všech dodavatelů. 

 Určení optimálního dodacího mnoţství v balení (box KLT, karton). 

 Určení optimálního mnoţství balení pro dodávku. 

 Synchronizace objednávaného mnoţství s dodacím mnoţstvím v balení. 

 Zvolit nejvhodnější balení pro výrobu. 

 Zvolit vhodné balení pro sníţení transportních nákladů. 

Tato diplomová práce se zaobírá pouze jen částí celkové optimalizace. Přesto je na místě 

se zmínit o celkovém problému optimalizace a to nejen balení, ale i transportu, potaţmo 

celého cyklu logistického řetězce 

 

11.1 Balení dílů 

 

Obal, jak pro zákazníka tak i odběratele, nese důleţité informace (čárový kód, zemi 

původu, mnoţství v balení atd.). Vhodně navrţené balení je pro manipulaci se zboţím 

a skladování velice důleţité, usnadňuje přesun zboţí ze skladu k výrobní lince a posléze 

do expedice. Volba vhodného balení minimalizuje ztráty z důvodu poškození (ochrana zboţí) 

a tím šetří náklady na manipulaci s vráceným poškozeným zboţím z důvodu reklamace.  
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Prodávané díly firmou Woco STV mají přesně definované balící předpisy s ohledem 

na součastné poţadavky automobilového průmyslu. Tyto balící předpisy jsou schváleny 

zákazníkem a představují nedílnou součást smlouvy, která nelze bez souhlasu zákazníka 

změnit.  

Podobně je nutno definovat i balící předpisy pro nakupované díly od dodavatelů. 

Součastné balení splňuje sice většinu poţadavků na bezpečný transport dílů, ale nesplňují jiţ 

často další dnes jiţ běţné poţadavky na čistotu a ekologii balení. 

 

 

12 Analýza současného stavu balení 

 

V rámci této diplomové práce bylo analyzováno současné balení dodávaných dílů 

počínaje od dodavatelů s největším objemem dodávek. Pro určení pořadí zpracování byla 

pouţita ABC analýza dodavatelů podle ročního obratu.  

Firma Woco STV nakupuje více neţ 2000 sériových dílů (obr. 9), u kterých je nutné 

analyzovat a optimalizovat balení. 

 

 

     

Obr. 9 Ukázka sériových dílů Woco STV, zdroj Woco STV 
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12.1 Vyhodnocení dodavatelů ABC analýzou 

 

Pro vyhodnocení dodavatelů byla pouţita metoda ABC analýzy, která nám klasifikuje 

„objekty“ do tří skupin podle jejich významu. Tato metoda byla zvolena s ohledem na to, 

ţe teoreticky je moţné ABC analýzu pouţít na všechny veličiny, u kterých je nutné rozdělit 

důleţité, méně důleţité a zanedbatelné sloţky. Pomocí této analýzy je moţné zvýšit 

produktivitu a sníţit méně produktivní procesy. 

V logistice se právě často vyuţívá ABC analýzy, která pomáhá vytvořit přehled a sloţení 

skladu, přičemţ se zboţí ve skladě rozdělí na ABC kategorie. Tato analýza nám pomáhá 

identifikovat produkty, u kterých se vyplatí provádět opatření na zlepšení daného stavu.  

Rozdělení hodnot ABC je individuální a záleţí na potřebě podniku nebo analyzujícího. 

Při vyhodnocování skladových zásob nemusí být vţdy hodnota zboţí hlavním kritériem 

analýzy. V případě nedostačujících skladových prostor, kdy je zapotřebí identifikovat díly 

s velkou potřebou na prostory můţe být hlavním kritériem analýza objemu zásob, 

které zabírají nejvíce plochy skladu. 

V našem případě byli dodavatelé firmy Woco STV rozděleni do skupin dle ABC analýzy 

na základě vyhodnocení následujících kritérií: 

1) Celková hodnota nakupovaného materiálu kaţdého dodavatele za rok. 

2) Určení % podílu u všech zákazníků dle ročního obratu. 

3) Seřazení dodavatelů do skupin od nejvýznamnějšího aţ po ty (v našem případě) 

méně významné.  

4) Pro snadnější klasifikaci byly provedeny kumulativní součty. 

5) Rozdělení dodavatelů do skupin ABC vykazuje tabulka 1. 

Pořadové 

číslo Číslo dodavatele Obrat nákupu € za rok 

Obrat v % 

za rok 

Kumulativní 

součty Zařazeni  

43 6692700 5 389 675  8,73 8,73 A 

134 8100009 4 219 642  6,83 15,56 A 

140 8100035 3 265 551  5,29 20,85 A 

131 8000000 3 033 252  4,91 25,76 A 

6 6562800 2 773 913  4,49 30,25 A 

114 7560500 2 677 383  4,34 34,59 A 

81 6945800 2 648 089  4,29 38,88 A 

117 7602600 2 432 400  3,94 42,82 A 

103 7535200 2 372 407  3,84 46,66 A 

89 6992000 2 138 189  3,46 50,12 A 

28 6656100 1 920 207  3,11 53,23 B 

51 6775900 1 722 974  2,79 56,02 B 

154 8100145 1 699 399  2,75 58,77 B 

5 6557400 1 510 548  2,45 61,22 B 
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125 7680300 1 379 883  2,23 63,46 B 

151 8100132 1 147 010  1,86 65,31 B 

41 6682700 1 100 112  1,78 67,09 B 

37 6669400 1 020 100  1,65 68,75 B 

152 8100140 981 747  1,59 70,34 B 

9 6576900 929 886  1,51 71,84 B 

78 6928300 880 225  1,43 73,27 B 

60 6822300 789 675  1,28 74,55 B 

112 7552100 785 920  1,27 75,82 B 

61 6829000 697 125  1,13 76,95 B 

121 7653900 662 515  1,07 78,02 B 

80 6937900 596 736  0,97 78,99 B 

139 8100034 581 593  0,94 79,93 B 

113 7552700 570 497  0,92 80,85 B 

123 7672700 525 049  0,85 81,70 B 

3 6539200 521 400  0,84 82,55 B 

143 8100050 514 080  0,83 83,38 B 

59 6821200 496 271  0,80 84,18 C 

22 6636500 481 042  0,78 84,96 C 

194 8101262 438 214  0,71 85,67 C 

199 8101269 430 833  0,70 86,37 C 

130 7732600 341 311  0,55 86,92 C 

76 6907200 334 353  0,54 87,46 C 

62 6831600 319 470  0,52 87,98 C 

66 6856300 317 529  0,51 88,50 C 

104 7536400 311 675  0,50 89,00 C 

12 6584400 305 797  0,50 89,50 C 

42 6692100 289 853  0,47 89,97 C 

46 6721400 285 651  0,46 90,43 C 

96 7514100 281 847  0,46 90,88 C 

10 6579000 272 160  0,44 91,33 C 

68 6863000 269 413  0,44 91,76 C 

84 6969600 266 637  0,43 92,19 C 

119 7631000 254 448  0,41 92,61 C 

57 6814500 248 018  0,40 93,01 C 

15 6600800 236 764  0,38 93,39 C 

91 6992300 215 680  0,35 93,74 C 

150 8100128 210 752  0,34 94,08 C 

39 6670300 203 295  0,33 94,41 C 

77 6926800 199 377  0,32 94,73 C 

44 6703100 197 537  0,32 95,05 C 

155 8100148 187 368  0,30 95,36 C 

177 8100753 183 571  0,30 95,65 C 

79 6929300 166 788  0,27 95,92 C 

111 7550300 160 282  0,26 96,18 C 

174 8100637 153 356  0,25 96,43 C 

64 6847400 149 562  0,24 96,67 C 

120 7651600 148 907  0,24 96,92 C 

169 8100508 148 438  0,24 97,16 C 

126 7690500 141 226  0,23 97,38 C 

8 6570200 135 073  0,22 97,60 C 

16 6602000 130 309  0,21 97,81 C 
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40 6677300 129 369  0,21 98,02 C 

30 6662000 129 235  0,21 98,23 C 

106 7536700 118 429  0,19 98,42 C 

25 6644100 116 160  0,19 98,61 C 

33 6665600 114 370  0,19 98,80 C 

2 6528400 113 971  0,18 98,98 C 

27 6650800 109 176  0,18 99,16 C 

20 6615600 105 624  0,17 99,33 C 

97 7523000 103 721  0,17 99,50 C 

186 8101108 103 704  0,17 99,67 C 

190 8101201 103 264  0,17 99,83 C 

102 7535100 102 568  0,17 100,00 C 

Tab. 1 Dodavatelé dle analýzy ABC, zdroj Woco STV 

 

Dodavatelé firmy Woco STV byli rozděleni do skupin dle dodávek materiálu s velkým 

hospodářským významem, to znamená, ţe dodavatelé byli seřazeni dle výše ročního obratu 

kumulovaně v poměru 50 %: 33 %: 17 %, viz tabulka 2.  

 A dodavatelé – vysoce důleţití s nejvyššími ročními obraty nad 2 mil €, 

 B dodavatelé – důleţití dodavatelé s ročními obraty od 500 tis € do 2 mil €, 

kteří spolu s A dodavateli tvoří 83 % obratu, 

 C dodavatelé – ostatní dodavatelé s ročními obraty do 500 tis. €. 

 

Skupiny Pořadové číslo Počet ve skupině Součet % z celku 

A 43, 134, 140, 131, 6, 114, 

81, 117, 103, 89 
10 50 

B 

28, 51, 154, 5, 125, 151, 

41, 37, 152, 9, 78, 60, 
112, 61, 121, 80, 139, 

113, 123, 3, 143 

21 33 

C 

59, 22, 194, 130, 76, 62, 

66, 104, 12, 42, 46, 96, 

10, 68, 84, 119, 57, 15, 

91, 150, 39, 77, 44, 155, 

177, 79, 111, 174, 64, 

120, 169, 126, 8, 16, 40, 

30, 106, 25, 33, 2, 27, 20, 

97, 186, 190, 102 

47 17 

Tab. 2 Výsledky analýzy ABC 
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K vyhodnocení dodavatelů byla analýza ABC zvolena pro svoji jednoduchou 

proveditelnost, univerzálnost a přehledné tabulkové i grafické znázornění výsledků  

(viz obr. 10).  

 

Obr. 10 Počet dodavatelů v porovnání s obraty dle ABC analýzy 

 

12.1.1 Hodnocení dle Paretova pravidla 

 

Rozdělení do tří skupin dle ABC analýzy není vţdy bezpodmínečně nutné, 

často se pouţívá i typický Paretův princip 80:20, který hovoří, ţe 80% úspěchu záleţí na 20% 

zpracovaného projektu a 20% výsledku je moţno dosáhnout při vynaloţení úsilí na zbylých 

80% projektu.  

Italský ekonom, sociolog a politolog, profesor Vilfredo Pareto zkoumal rozdělení 

majetku v Itálii a zjistil, ţe 20% rodin vlastnilo cca 80% celého majetku Itálie.   

Bylo tedy dostačující, kdyţ se banky věnovaly těmto 20% a tím pokryly 80% svých obchodů. 

Pro zajištění svých obchodů a zisků bylo, dle Paretovy analýzy, nerentabilní oslovovat 

zbylých 80% obyvatelstva, kteří disponovali jen 20% majetku celé Itálie.  

V dnešní době je Paretovo pravidlo vyuţíváno ve všech typech analýz na vyhodnocení 

oblasti, kterou je třeba aktivně řídit a zpracovávat (viz obr. 11). 
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Obr. 11 Obrat nákupu A a B dodavatelů dle Paretova principu 

 

 

12.2 Optimalizace balení dílů firmy PWS 

 

Z výše provedené analýzy dodavatelů vyplývá, ţe dodavatel uvedený pod číslem 

6692700 je největším dodavatelem společnosti Woco STV. Pod tímto kódem je v systému 

firmy vedena německá společnost PWS, jejímţ výrobním artiklem jsou kovové výlisky, 

které jsou ve firmě Woco STV dále zpracovány do řídících dóz pro turbodmychadla, 

pro společnost BWTS (viz obr. 12.) Celkové roční dodávky této firmy činí  

více neţ 8% celkového nákupu Woco STV. Proto opatření, která se týkají optimalizace balení 

dodávaných dílů, budou na základě ABC analýzy a Paretova pravidla provedeny v této firmě 

nejdříve.  

 

           

Obr. 12 Hotové výrobky s díly PWS, zdroj Woco STV  
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12.2.1 Požadavky na balení dodávaných dílů Woco STV 

 

Automobilový průmysl, který je v poslední době jedním z nejdynamičtěji rozvíjejících 

se průmyslů, pouţívá pro manipulaci s díly opětovně pouţitelné plastové přepravky, 

které sniţují náklady a plně vyhovují filozofii Kanban. 

S ohledem nejen na čistotu dodávek, ale i k narůstajícím tlakům na ekologii, 

které jsou citelné ve všech sférách podnikání, bere automobilový průmysl svoji zodpovědnost 

za ţivotní prostředí velmi váţně, z těchto důvodů se snaţí, aby se v jeho prostředí 

nevyskytoval ţádný odpad z obalů. Proto mezi hlavní poţadavky na balení patří: 

 čistota balení – poţadavky dle normy na technickou čistotu, 

 stabilita balení – ochrana před poškozením, 

 stohovatelnost palet – více palet poloţených na sebe, ekonomické vyuţití loţného 

prostoru vozu, 

 ekologické balení – vratné / znovu pouţitelné obaly, nejsou problémy s likvidací, 

 balení odpovídající ergonomickým poţadavkům produkce – není nutné 

dále přebalovat, 

 nízké náklady na balení, 

 recyklace obalu, 

 ekonomická návratnost. 

 

12.2.2 Popis dodávek firmy PWS  

 

Na základě výsledků ABC analýzy, provedeme optimalizaci balení ve firmě,  

která pro Woco STV dodává největší dodávky dílů a to v objemu více neţ 8% z ročního 

obratu firmy. Pojďme si tedy popsat, jak fungují dnešní dodávky balení od této společnosti: 

 Společnost PWS vyrábí kovové výlisky, které jsou ve firmě Woco STV 

dále zpracovány do řídících dóz pro turbodmychadla a díly dodává v balení, 

které se jmenuje Gitterbox paleta
8
. Své dodávky směřuje na spediční firmu 

v německém Eichenzell, která je nasmlouvaná firmou Woco STV. 

 Firma PWS, má své sídlo v Neunkirchenu, odkud dodává díly pro Woco STV 

do 190 km vzdáleného spedičního skladu v Eichenzell. Náklady na trasu do města 

                                                             
8
 Kovové palety a kontejnery – gitterboxpalety. 
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Eichenzell a zpět pokrývá firma jedním procentem z obratu, které je zakalkulováno 

v ceně dílů, a je dohodnuto se vsetínskou firmou. 

 Další dopravu obstarává speditérem vypravený kamion mezi městy Eichenzell 

a Vsetín. Zboţí je naloţeno na pravidelný týdenní transport pro Woco STV.  

 Spediční firma si účtuje manipulační poplatek za překládku ve výši 75 € týdně. 

 Přepravované kovové díly firmy PWS balené v Gitterboxech vytěţují týdně 70 % 

plochy jednoho kamionu.  

 Prázdné Gitterbox palety jsou po přeloţení dílů do přepravek pro produkci ve Woco 

STV, zaslány stejnou cestou zpět na spediční firmu v Eichenzell, kde si je firma PWS 

na vlastní náklady prázdné opět vyzvedne. (viz obr. 13) 

 

 

 

Obr. 13 Mapa trasy přepravy 

 

12.2.3 Popis situace ve Woco STV 

 

S ohledem na poţadavky ergonomie na výrobní lince a na technickou čistotu dodávek 

je ve vsetínské firmě při převzetí zboţí od firmy PWS prvním krokem po sloţení zboţí z auta, 

přebalení všech dílů do produkčních přepravek Multi Pack, tato činnost nemalou měrou 

zvyšuje náklady na výrobek. Po této vstupní operaci je zboţí připraveno k expedici na 

produkční linku. 
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 Kaţdá dodávka dílů od firmy PWS je z důvodů, nevhodně zvoleného balení, jak nám 

ukazuje obrázek 14, jakým jsou kovové obaly Gitterbox, přeloţena do produkčních 

KLT boxů, které jsou normovány pro expedici do výroby (viz obr. 15). 

 

 

Obr. 14 Díly v Gitterboxech před přebalením do produkčních KLT boxů, zdroj Woco STV 

 

        

Obr. 15 Překladiště u Woco STV, přebalení do produkčních KLT boxů Multi Pack č. 5, 

zdroj Woco STV 
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 Díly jsou z Gitterboxů přeloţeny do produkčních KLT boxů
9
, jakými jsou ve Woco 

STV Multi Pack č. 5 (viz obr. 16) z důvodu potřeby výroby. Důvodem překládky 

dodaných dílů do KLT boxů je naprostá nevhodnost Gitterboxů pro pouţití 

v produkci. Přísun dílů pro pracovníka na produkční lince musí být vţdy řešen 

podle poţadavků ergonomie, které kovový Gitterbox se svými rozměry nemůţe splnit.  

 

 

Obr. 16 Produkční KLT box Multi Pack č. 5 

 

 Dalším, a to velmi závaţným, důvodem pro změnu balení, je ţe často hodně zrezavělé 

Gitterboxy nesplňují poţadavky na technickou čistotu dodávaných dílů 

v automobilovém průmyslu. 

 

 
Obr. 17 Dodávky v Gitterboxech nesplňuje poţadavky na technickou čistotu, 

zdroj Woco STV 

 

Jak je jiţ pouhým okem moţné vidět na obrázku 17, nacházejí se na pouţívaných 

Gitterboxech zrezivělá místa, která se při manipulaci mohou uvolnit a znečistit dodávané díly. 

Kromě rzi se na Gitterboxech nacházejí i další různé druhy technické nečistoty, které mohou 

                                                             
9 

KLT -  plastové přepravky, pouţívané nejen pro automobilový průmysl, slouţí jako vratné obaly. 
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vést u hotových výrobků aţ k výpadku funkce. Technická čistota se měří na mnoţství částic 

na plochu výrobku. U velmi kritických dílů (v normách to je většinou stupeň 3) jsou částice 

větší jak 1 mm naprosto nepřípustné. U transportů v Gitterboxech není moţné tento technický 

poţadavek zajistit. 

Jiţ dříve bylo uvedeno, ţe parametry limitních hodnot pro mnoţství, velikost a druh 

částic, které jsou z hlediska technické funkčnosti přípustné, stanoví zadavatel. Stejně je tomu 

tak i u dodávek dílů od firmy PWS, které jsou ve firmě Woco STV dále zapracovávány 

do výrobků pro firmu BWTS. Specifikace o technické čistotě je definována přímo ve výkrese 

a určuje ji norma zákazníka (viz obr. 18).  

 
Obr. 18 Výřez z výkresu dílu firmy PWS pro díl určený pro produkci ve Woco STV 

na zákazníka BWTS. Ve výkrese je specifikována technická čistota podle Normy  

BWTS 42001. Zdroj Woco STV 
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Do kategorie 3 (velmi kritická) patří součástky a sestavy, u kterých znečištění 

přes přípustné limity znečištění vede k selhání funkce výrobku (viz tab. 3). 

 

 
Tab. 3 Norma pro díl PWS, zdroj Woco STV 

 

12.2.4 Vyčíslení nákladů, které nese firma Woco STV  

 

 Náklady za dodávku dílů ze sídla společnosti PWS na spedici do města Eichenzell 

a zpětné vyzvednutí prázdných Gitterboxů jsou kalkulovány jedním % z ročního 

obratu. Jedno % za rok 2011 činilo 54 000 €. 

 Náklady na transport pro Woco STV za přeloţení, sloţení a naloţení jsou u spedice 

dohodnuty na 75 € za dodávku/ týden, to představuje 3 750 €/rok (75 x 50 týdnů). 

 Cena kamionu dohodnuta s přepravcem pro přepravu dílů tam i zpět je 2 425,16 €. 

Přepravované kovové díly firmy PWS balené v Gitterboxech vytěţují týdně 70 % 

plochy jednoho kamionu a to tedy znamená, ţe 70% ceny dodávky nákladu týdně 

je kalkulováno na díly od firmy PWS.  

2 425,16 / 100 * 70 = 1 697,612 € týdně za dodávku dílů od PWS 

1 697, 612 * 50 týdnů = 84 880,60 € / rok 

 Ve firmě Woco STV Vsetín jsou na přebalovací lince zaměstnáni 4 pracovníci, 

kteří kaţdou dodávku z celého světa musí z Gitterboxpalet přebalit do dvou typů  

KLT boxů a to o rozměrech 600 x 400 x 217 mm a 400 x 300 x 217 mm, které jsou 

určeny pro produkční linku. Náklady na jednoho pracovníka činí 1 250 € / měsíc 

tj. 15 000 €/rok. 

15 000 * 4 = 60 000 € / 4 pracovníci / rok 



 

53 
 

 Ze záznamů přebalování za sledované období vyplývá (viz tab. 4), ţe jen dodávky 

od firmy PWS znamenají objem více neţ 70%, který musí pracovníci linky zpracovat 

a přebalit do velkých KLT boxů.  

Celkem přebalené palety od PWS    2 200 

Celkem přebalené palety za sledované období  3 102 

Objem v %     2 200 / 3 102 * 100 = 70,9% 

 

Datum 
PWS Laternstein Werner Schmid Celkem 

KLT 

velké 

Celkem 

KLT 

malé 

Celkem 

velké a 

malé 

KLT  

KLT 

velké 

KLT 

malé 

KLT 

velké 

KLT 

malé 

KLT 

velké 

KLT 

malé 

9.1.2012 162 0 4 10 19 0 185 10 195 

10.1.2012 105 0 12 0 12 5 129 5 134 

11.1.2012 90 0 8 0 10 4 108 4 112 

12.1.2012 117 1 32 0 12 0 161 1 162 

13.1.2012 129 0 0 0 20 0 149 0 149 

16.1.2012 66 0 29 0 13 0 108 0 108 

17.1.2012 78 0 38 0 15 0 131 0 131 

18.1.2012 140 0 51 8 6 0 197 8 205 

19.1.2012 125 0 28 0 18 0 171 0 171 

20.1.2012 63 0 13 0 29 12 105 12 117 

23.1.2012 120 1 24 0 3 0 147 1 148 

24.1.2012 76 0 50 0 14 8 140 8 148 

25.1.2012 101 2 21 0 22 11 144 13 157 

26.1.2012 124 0 0 0 13 0 137 0 137 

27.1.2012 168 0 81 0 0 0 249 0 249 

30.1.2012 83 0 56 0 32 0 171 0 171 

31.1.2012 109 0 48 0 22 13 179 13 192 

1.2.2012 139 0 73 0 18 4 230 4 234 

2.2.2012 120 0 0 0 12 0 132 0 132 

3.2.2012 85 0 25 0 19 30 129 30 159 

Celkem 2200 4 593 18 309 87 3102 109 3211 

Tab. 4 Evidence přebalování dílů, zdroj Woco STV 
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Celkové dnešní náklady, které nese firma Woco STV za dodávku a manipulaci s díly 

od firmy PWS jsou shrnuty v níţe uvedené tabulce 5. 

 

Dnešní náklady na dodávky dílů  Euro / rok 

Transportní náklady PWS na spedici v Eichenzell a zpět (1% z ročního 

obratu) 
54 000 € 

Transportní náklady na díly PWS do Vsetína z Eichenzell a zpět  84 881 € 

Manipulační poplatek spedice v Eichnezell (50 x 75 €) 3 750 € 

Přebalování dílů ve Woco STV (mzda 2 manipulanti) 30 000 € 

Celkové náklady na manipulaci a transport 172 631 € 

  Tab. 5 Výpočet nákladů 

 

Z výše popsané situace dodávek firmy PWS vyplývá nezbytná nutnost optimalizace 

balení a to nejen z důvodu sniţování nákladů, které vznikají ve firmě Woco STV 

při přebalování dodávek z Gitterboxů do přepravek vhodných pro výrobu, ale především 

z elementárních předpisů automobilového průmyslu o technické čistotě. Nedodrţení 

těchto předpisů je v automobilovém průmyslu přísně trestáno a vede dlouhodobě ke ztrátě 

zakázek a tím k ohroţení ţivotaschopnosti firmy.  

 

 

13 Přehled transportů hotových a dodávaných výrobků 

 

Paralelně s analýzou balení dodávaných dílů musela být také provedena analýza 

všech transportů a to jak hotových výrobků, tak i dodávaných dílů. 

Z přehledu pravidelných transportů (viz tab. 6) můţeme vypozorovat, ţe Woco STV 

expeduje velké mnoţství materiálu pravidelně na svého největšího zákazníka, kterým je firma 

BWTS. Dvakrát týdně je k tomuto zákazníkovi vypraven kamion s hotovými výrobky, 

které jak uvádí níţe uvedený balící předpis, jsou expedovány v přepravních boxech 

s označením C-KLT 6428 a co víc jedná se právě o výrobky, ke kterým jsou ve firmě PWS 

vyráběny kovové výlisky.  
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Transport 

kam 
Země 

Transpor

tů týdně 

Počet 

palet 

Váha 

(kg) 

Náklady na 

transport v EUR 

Celkové 

roční 

náklady v 

EUR 

Poznámka  

okruh BSS - 

Eichenzell 

Vsetín 

D 5 90 22 000 2 425,16 606 290,01 

Pravidelný transport mezi 
Spedicí v Eichenzell a Woco 
STV. Do Eichenzell hotové 
díly, zpět díly pro výrobu 

BWTS 

Kircheimbo

landen 

D 2 90 22 000 1 812,75 181 274,59 

Pravidelná doprava hotových 
výrobků k 

nejvýznamnějšímu 
zákazníkovi Woco STV k 

firmě BWTS a zpětný 

transport prázdných 
přepravních beden 

KKW 

Kronach 
D 3 16 3 300 845,13 126 769,73 

Pravidelná doprava dílu k 
sesterské společnosti KKW, 
v rámci celkové optimalizace 
bude technologie v září 2012 

zavedena ve Woco STV a 

transport odpadne 

Okruh PTE 

Wittenberg 
D 1 90 22 000 1 551,45 77 572,46 

Pravidelný transport mezi 
sesterskou firmou PTE 

Wittenberg a STV 

Continental 

Bundoora 
Austr. 0,5 48 

 
1 633,10 40 827,61 

  

Vigar 

Viersen 
D 0,5 90 

 
1 428,97 35 724,16 V létě transport v chladících 

vozech 

Leoni 

Wiring 

Systém 

RO 1 3 
 

510,35 25 517,26 

  

Montaplast USA 0,25 16 
 

1 633,10 20 413,80   

Baur CZ 5 90 22 000 40,83 10 206,90 
Transport mezi sesterskou 

firmou Baur a Woco STV ve 
Vsetíně 

Mahle 

Stuttgart 
D 0,5 2 

 
285,79 7 144,83 

  

WITTE 

Nejdek 
CZ 1 1 

 
57,16 2 857,93 

  

MAN PL 1 1 
 

44,18 2 208,77   

Vacuumsch

melze 
SK 0,25 2 

 
122,48 1 531,04 

  

MAN  A 0,5 1 
 

48,99 1 224,83   

Gotek PL 0,25 
  

61,24 765,52   

Tab. 6 Přehled pravidelných transportů, zdroj Woco STV 

 

Plný kamion hotových výrobků, je dle přesně specifikovaného balícího předpisu 

stanoveného zákazníkem viz obr. 19, dvakrát týdně expedován do sídla firmy BWTS, 

které se nachází ve městě Kircheimbolanden v Německu. 

Kamion vyloţí výrobky u firmy BWTS, naloţí prázdné přepravní boxy a stejnou cestou 

se vrací zpět do Vsetína. 
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Obr. 19 Balící předpis, zdroj Woco STV 
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Hotové výrobky jsou pro firmu BWTS baleny do přepravních boxů C-KLT 6428  

(viz obr. 20 a 21). Ty pak firma prázdné vrací stejným transportem zpět do Woco STV.  

 

 
Obr. 20 Přepravní box C-KLT 6428 

 

     

Obr. 21 Balení hotových výrobků pro firmu BWTS, zdroj Woco STV  

 

13.1 Transport obalového materiálu  

 

Srovnání a vyhodnocení tras pravidelné dopravy mezi firmou Woco STV, PWS a BWTS 

ukázalo, ţe z velké části této trasy Woco STV dopravuje do nebo ze Vsetína pouze prázdný 

obalový materiál (viz obr. 22) a to tak, ţe od firmy BWTS směrem k Woco STV  

jsou to přepravky v podobě prázdných boxů typu C-KLT 6428, do kterých se dle poţadavků 

zákazníka balí hotové výrobky Woco STV a naopak od Woco STW směrem k PWS  

to jsou přepravky v podobě gitterboxů, které dle výše popsaných příčin neodpovídají v dnešní 

době poţadavkům na současné balení.  
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 Nákup          Prodej 

                 plné      plné                 
         Gitterbox                       C-KLT 6428   
             

 

                Gitterbox             C-KLT 6428  
           prázdné      prázdné 

 

Obr. 22 Schéma toku obalového materiálu dnes 

 

Jiţ na první pohled se tedy nabízelo, spojení těchto transportů, kdy poměrně malá 

vzdálenost mezi firmami BWTS a PWS vedla k úvaze propojit tyto trasy v jednu, sjednotit 

materiálový tok a sníţit tak náklady na transport (viz obr. 23). 

 

               dodavatel 

      PWS  

 

 
              plné                                   prázdné 

             C-KLT 6428         C-KLT 6428  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     WOCO STV               plné           BWTS 

         výrobce          C-KLT 6428        odběratel 

Obr. 23 Navrhovaný systém toku obalového materiálu  

 

13.1.1 Změna toku obalového materiálu 

 

Nově navrţená trasa (viz obr. 24) by znamenala úsporu v nákladech na téměř jeden 

kamion týdně, ale to jen za předpokladu, ţe by se změnil obalový materiál.  

 

Transport - nákup dílů od firmy PWS dnes 

 

PWS               Eichenzell  189 km     
              transport dílů v Gitterboxech 

Eichenzell             Vsetín  806 km  

  

PWS 

dodávka dílů 

         BWTS 

konečný 

zákazník 

 

WOCO STV 

Přebalení dílů do Multi Pack  

Výroba 

Expedice hotových výrobků 
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Vsetín              Eichenzell  806 km 

               transport prázdných přepravek 

Eichenzell           PWS  189 km 

 

Transport - prodej výrobků firmě BWTS dnes 

 

 Vsetín         BWTS  901 km      transport hotových výrobků v C-KLT 6428 

 BWTS                 Vsetín  901 km      transport prázdných přepravek 

 

Transport – nákup od PWS a prodej výrobků BWTS, navrhované řešení 

 
       nákup dílů          prodej výrobků          transport prázdných  

dodávka v C-KLT 6428  dodávka v C-KLT 6428   C-KLT 6428 

PWS    Vsetín    BWTS    PWS
         957 km    901 km    151 km 
 

 

Obr. 24 Nově navrţená trasa toku vyrobeného a dodávaného materiálu  

 

13.2 Sjednocení obalového materiálu 

 

Pro uskutečnění myšlenky spojení transportů do jednoho, je ovšem nutné sjednotit 

obalový materiál, kde jak jiţ bylo výše popsáno firma PWS pouţívá na své díly přepravky 

Gitterbox a firma BWTS poţaduje po Woco STV balení výrobků do přepravek C-KLT 6428.  

Pouţívaná přepravka pro expedici hotových dílů pro firmu BWTS označená C-KLT 6428 

je velmi pevná a je určena pro transport těţších dílů. Ve Woco STV jsou pouţívány přepravky 

s označením Multi Pack č. 5, které jsou jen o něco méně stabilní neţ C-KLT 6428. Zásadní 

rozdíl je ale ve výšce, ve které se oba typy přepravek od sebe liší o 6,3 cm.  
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Přepravka C-KLT 6428 je o 6,3 cm vyšší neţ produkcí pouţívaný Multi Pack č. 5  

(viz obr. 25) a právě proto, ţe by tento výškový rozdíl mohl v produkci způsobit velké 

problémy, bylo vyvoláno jednání s výrobními techniky, zda by byla moţná aplikace 

těchto boxů na výrobní linku. 

Pouţití přepravek C-KLT 6428 pro zásobování produkční linie bylo techniky prověřeno 

jako moţné, bez větších úprav na produkčních linkách. Ergonomie zůstane zachována,  

C-KLT mají jen o 6,3 cm vetší výšku, coţ by nemělo představovat ţádný problém.  

 

      

Obr. 25 Výrobní linka s Multi Pack č. 5, zdroj Woco STV 

 

Po dohodě a odsouhlasení moţného pouţití C-KLT 6428 v produkci, byly dále prověřeny 

náklady na moţný transport těchto prázdných boxů ze spediční firmy přímo do firmy PWS. 

Poptávka u spedice zajišťující 2x týdně pravidelnou přepravu z Woco STV do BWTS, 

v případě prodlouţení okruhu 1x za týden aţ do sídla PWS, ukázala navýšení nákladů pro 

Woco STV na tuto trasu o 276 € / týden. Pro PWS by se změnila dodací podmínka z CPT 

Eichenzell na FCA PWS, sídlo společnosti.  

Podle kalkulace PWS by tato významná změna pro Woco STV znamenala úsporu 1 % 

z ročního obratu 5,4 mil € => 54.000 €/rok, které dodavatel má v ceně výrobku. 
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14 Návrh řešení optimalizace balení 

 

Setkání se zástupci firmy PWS, proběhlo začátkem února 2012 ve Vsetíně. Na tomto 

jednání byla firmě PWS představena nová koncepce balení dodávaných dílů. Toto jednání 

bylo úspěšné a zástupci firmy souhlasili s výše popsanou změnou balení a dodacích 

podmínek. Zároveň bylo dohodnuto, ţe PWS sníţí prodejní cenu o celkových 54.000 € ročně, 

které byly kalkulovány v podobě 1% v ceně výrobku při dodávkách na spediční firmu 

v Eichenzell.  

Současně však bylo také zapotřebí stanovit cenu za více náklady, které vzniknou firmě 

PWS při navrţeném novém balení dílů do KLT boxů, které vzhledem k technické čistotě, 

musí být zabaleny i do polystyrénových sáčků. Tato cena byla stanovena na 1 € / balení. 

To představuje při 32 400 baleních za rok celkovou částku 32 400 €. 

    32 400 * 1 = 32 400 € / rok 

 

14.1 Vyjmenování úspor při optimalizaci balení 

 

V případě, ţe firma PWS bude ve svém závodě balit dodávané díly do KLT boxů, 

znamená to na straně firmy Woco STV Vsetín úsporu zhruba 70% v manipulaci a v balení. 

V tomto případě, můţe dojít ke sníţení počtu zaměstnanců na přebalovací lince ze stávajících 

4 pracovníků na max. 2 (zbylí 2 budou opět ze 100% vyuţiti ve skladu).  

Dodávané díly balené do KLT boxů znamenají také úsporu nákladů na transport 

a spedici, jelikoţ díly jiţ nebudou zasílány ze sídla firmy PWS přes spediční firmu 

v Eichenzell do Vsetína a prázdný obal zpět, ale vše bude součástí jednoho oběhového 

transportu mezi PWS, Woco STV a konečným zákazníkem firmou BWTS. To znamená, ţe 

transport, který jiţ dnes zajišťuje tok materiálu mezi Woco STV a BWTS, je základem pro 

nově navrţenou koncepci přepravy výrobků a obalového materiálu. Náklady na tuto trasu se 

navýší o prodlouţení trasy od sídla firmy BWTS k PWS. Prázdné KLT se nebudou 

dopravovat zpět do Vsetína, ale budou převezeny do nedaleké firmy PWS. Zde pak prázdné 

KLT budou vyměněné za plné s díly pro produkci Woco STV. 

Dalšími nově vzniklými náklady, se kterými je třeba na straně Woco STV počítat, jsou 

náklady, které vzniknou firmě PWS při balení do KLT boxů, kde je podmínkou balení do 

polystyrénových sáčků.  
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14.2 Náklady na transport a balení po optimalizaci 

 

Níţe uvedená tabulka 7 nám představuje náklady, které vzniknou firmě Woco STV 

na transport a balení po optimalizaci u firmy PWS. Tyto budoucí náklady se skládají 

z nákladů na prodlouţení transportu od firmy BWTS k PWS a nákladů za balení dílů  

do KLT boxů a polystyrénových sáčků, dle poţadavků na technickou čistotu. 

 

Budoucí náklady Woco STV na transport a balení EUR / rok 

Náklady na prodlouţení transportu z Kirchheimbolanden k PWS  13 800 € 

Náklady na balení dílů do KLT a polystyrénových sáčků nově vzniklé u 

PWS 32 400 € 

Celkem budoucí náklady  46 200 € 

Tab. 7 Budoucí náklady na transport PWS dílů 

 

14.3 Výpočet úspory nákladů vzniklých po optimalizaci balení  

 

Zmenšení balící jednotky z velkého Gitterboxu na malé KLT je většinou za normálních 

okolností vţdy spojeno se zvýšením transportních a balících nákladů. Díky podrobnější studii 

celého toku výrobků a obalového materiálu, který musí nakupované a vyrobené díly 

absolvovat, se nám podařilo oproti očekávání naopak náklady na transport a balení výrazně 

sníţit viz tab. 8. 

 

Náklady  EUR / rok 

Dnešní náklady na transport a balení PWS dílů  172 631 € 

Budoucí náklady na transport PWS dílů - 46 200 € 

Celková výše úspory  126 431 € 

Tab. 8 Výše úspory při optimalizaci balení a transportu  
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14.4 Výpočet nákladů na pořízení nových obalů pro optimalizaci balení  

 

Předpokladem pro nový navrhovaný koncept je nákup dostatečného mnoţství KLT boxů 

ze strany Woco STV. 

Pro provedení výpočtu potřebných nových obalů pro zajištění plynulého toku materiálu 

pro optimalizaci balení potřebného obalového materiálu není nutné pouţívat klasický vzorec, 

který zohledňuje materiál na všech skladech a všechny transporty. V našem případě 

vyuţíváme jiţ stávajícího oběhu, který dnes plně funguje. Doba transportu se změní 

jen o několik málo hodin na cestu směrem k PWS a můţe být ve výpočtu zanedbána. Nové 

KLT jsou potřebné pro skladové zásoby u firmy Woco STV na průměrnou potřebu 2 týdnů 

a dostatečné mnoţství u firmy PWS v době expedice. V okamţiku odběru musí mít firma 

PWS dostatečné mnoţství KLT pro průměrnou týdenní expedici (tj. 700 ks) a rezervu 

pro výkyvy v objednávkách (viz tab. 9).  

 

Popis KLT/ks 

Při zavedení nutná zásoba KLT u PWS na cca 2 týdny (700 ks KLT/týden)  1 400 

U Woco STV nutná zásoba dílů od PWS v KLT minimálně na 2 týdny  

(700 ks KLT/týden) 1 400 

Navýšení KLT v oběhu mezi Woco STV a BWTS (není potřebné, zůstává 

stejné)  0 

Kalkulovaná potřeba nákupu nových KLT  2 800 

Doporučený nákup nových KLT s rezervou  3 000 

Tab. 9 Potřeba nákupu nových KLT obalů pro zajištění plynulého toku materiálu pro zavedení 

nové koncepce  

 

Po dohodě s vedením Woco STV byli osloveni výrobci KLT boxů a poţádáni o zaslání 

cenové nabídky na dodání 3 000 ks těchto přepravních boxů viz obr. 26 Technická 

specifikace.  
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Obr. 26 Technická specifikace KLT boxu, zdroj Woco STV 

 

Vybrán byl výrobce, se kterým se podařilo dohodnout nejvýhodnější cenu KLT boxu. 

Doba návratnosti investice do nákupu nových přepravních boxů typu C-KLT 6824 

bude při měsíční úspoře nákladů, které by jinak firma vynaloţila na transport dílů a prázdných 

přepravních boxů, činit 3,3 měsíce (viz tab. 10).  

 

Popis KLT/ks 

Cena za 1 ks KLT  11,50 € 

Náklady na pořízení 3000 ks KLT 34 500,00 € 

Měsíční úspora při optimalizaci balení  10 536,00 € 

Doba návratnosti investice do nákupu KLT v měsících (výpočet: náklady 

na pořízení 3000 ks/měsíční úspora) 3,3 měsíce 

Tab. 10 Doba návratnosti investice do nákupu KLT boxů 

 

14.5 Snížení nákladů optimalizací balení firmy PWS 

 

Optimalizací balení dodávek od firmy PWS a integrací transportu do dodacího okruhu 

na firmu BWTS, se firmě Woco STV podaří téměř odstranit transporty prázdného balení 

a sníţit náklady o 126 431 € za rok. Přirovnáním k Paretovu pravidlu bude přijetím 

výše uvedených kroků poměrně malým úsilím dosaţeno velkého výsledku.  
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Na základě popsané optimalizace balení dodávaných dílů firmy PWS je nutné stejným 

způsobem zmapovat dodávky dalších dodavatelů, které své díly pro firmu Woco STV zasílají 

v Gitterboxech a u kterých, jak jiţ bylo popsáno, neodpovídá balení poţadovaným předpisům 

o čistotě. Stejně jako v popisovaném případě firmy PWS je i zde nutné díly před dodáním 

na výrobní linku nejdříve přebalit do přepravek pro výrobu. 

 

 

15 Optimalizace množství dílů v balení a dodacího množství 

 

Po přechodu na balení do KTL boxů bude posledním krokem celého procesu 

optimalizace dodávek od firmy PWS zavedení údajů o předepsaném počtu kusů v balení 

do systému ERP Woco STV, protoţe dodací mnoţství v balení musí být vţdy přesně 

stanoveno a známo u kaţdé dodávky.  

Dodací mnoţství je nutno synchronizovat s výpočtem potřeb, které provádí ERP systém 

Foss. Pokud neodpovídá balící mnoţství dodaných dílů systémovým poţadavkům  

(např. při objednávaném mnoţství 100 ks, je v balící jednotce 85 ks nebo naopak 170 ks), 

není dodavatel schopen nikdy dodat zboţí v mnoţství dle objednávky Woco STV. 

Ve skutečnosti jsou dodávky větší nebo naopak menší neţ je objednáváno, systém nefunguje 

tak jak by měl a důsledkem jsou narůstající skladové zásoby.  

Systém řízení výroby ERP dnes jiţ umoţňuje objednat správné mnoţství potřebného 

materiálu na přesný den zahájení výroby. V celém automobilovém průmyslu dochází 

k hodnocení dodavatelů podle včasnosti dodávek dle objednávek. Systémy vyhodnocují 

odchylku skutečné dodávky od předepsaného termínu. Pokud dodavatelé tato kritéria 

nesplňují, vedou odchylky v termínech (předčasné i zpoţděné dodávky) k negativnímu 

hodnocení dodavatele, které můţou vést aţ k zastavení nových projektů s dodavatelem. 

Tento systém můţe fungovat jen tehdy, pokud je domluvené dodací mnoţství shodné 

s objednávaným.  

Pro správnou funkci systému Kanban ve firmě Woco STV je nutné provést analýzu počtu 

dodávaných dílů v balení všech dodavatelů firmy. Objem této analýzy a optimalizace, 

200 sériových dodavatelů a cca 2000 dílů, přesahuje rámec této diplomové práce.  

Z tohoto důvodu uvedu pouze podněty k řešení v rámci optimalizace mnoţství kusů v balení. 

Pro vysvětlení nutnosti optimální dávky balení na celý materiálový řetězec a cash flow firmy 

uvedu příklad na firmě Jösh Förderer. 
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15.1 Analýza balení a dodávek firmy Jösh Förderer 

 

Podněty k řešení v rámci optimalizace dávek  

 Evidence současného balení a dodacích dávek všech dodavatelů. 

 Určení optimálního dodacího mnoţství v balení (box KLT, karton). 

 Zvolit nejvhodnější balení pro výrobu. 

 Zvolit vhodné balení pro sníţení transportních nákladů. 

 Určení optimálního mnoţství balení pro dodávku. 

 Synchronizace objednávaného mnoţství s dodacím mnoţstvím v balení. 

 Sníţení skladových zásob, zlepšení Cash flow. 

 

Pro příklad zlepšení cash flow jsem vybrala dodavatele Jösh Förderer, který dodává 

pro produkci drahé cívky v balení, které odpovídá nárokům na technickou čistotu dodávaných 

dílů, je vhodné pro produkci a nemá u Woco STV zaveden konsignační sklad. Dodávky 

tohoto dodavatele tedy přímo ovlivňují cash flow firmy.  

 

číslo dílu 
název  

dílu 

součastné 

baleni 

množství 

v balení 

celková 

váha 

plného 

balení 

rozměry  

balení 
paleta 

baleni 

na 

paletě 

dodací 

množství 

0610075A Spule kpl KLT 4314  120 13,18 kg 400x300x140 
EW Nr. 5010/viko 

9040 60 7200 

0610075B Spule kpl KLT 4314  120 13,18 kg 400x300x140 
EW Nr. 5010/viko 

9040 60 7200 

0610166A Spule kpl KLT 4314  80 16,46 kg 400x300x140 
EW Nr. 5010/viko 

9040 60 4800 

Tab. 11 Analýza součastného balení firmy Förderer, zdroj Woco STV 

 

Z analýzy balení od firmy Förderer (viz tab. 11) vyplývá, ţe balení, ve kterém firma 

posílá své výrobky je vhodné pro produkci Woco STV. Firma pouţívá jako obalový materiál 

KLT typ 4314. Tyto KLT boxy jdou přímo do produkce a odpovídají plně poţadavkům 

na čistotu, mnoţství v balení a stabilitě balení.  

Hotové výrobky jsou ve Woco STV baleny do KLT 4314 a expedovány přes centrálu 

(oběhový kamion) na firmu Daimler, která prázdné KLT boxy vrací zpět na centrálu  

v Bad Soden Salmünster a z centrály se prázdné KLT zasílají do cca 200 km vzdálené firmy 

dodavatele, která KLT boxy naplněné výrobky vrací přes Eichenzell oběhovým kamionem 
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zpět k Woco STV. Koloběh obalu je v tomto případě vyřešen dobře, ale naopak skladové 

zásoby vykazují u tohoto dodavatele velmi vysoké hodnoty.  

Velmi vysoké skladové zásoby dílů firmy Förderer vyvolaly potřebu analyzovat dodávky 

a objednávky tohoto dodavatele.  

Vyhodnocení skladových zásob ve sledovaném období před optimalizací vykázalo 

neúměrnou skladovou zásobu v hodnotě cca 2,5 mil Kč (viz tab. 12).  

 

Č. výrobku Označení Název dodav. Množství 

[MJ] 

Hodnota [Kč]  

0610075A ZB SPULENKOERPER JOHS. FOERDERER SOEHNE GmbH & 4 080 184 224 

0610075A ZB SPULENKOERPER JOHS. FOERDERER SOEHNE GmbH & 6 000 270 918 

0610075A ZB SPULENKOERPER JOHS. FOERDERER SOEHNE GmbH & 6 000 270 918 

0610075A ZB SPULENKOERPER JOHS. FOERDERER SOEHNE GmbH & 1 680 75 857 

0610075A ZB SPULENKOERPER JOHS. FOERDERER SOEHNE GmbH & 10 080 455 142 

0610075B ZB SPULENKOERPER JOHS. FOERDERER SOEHNE GmbH & 1 920 86 694 

0610075B ZB SPULENKOERPER JOHS. FOERDERER SOEHNE GmbH & 2 280 102 949 

0610075B ZB SPULENKOERPER JOHS. FOERDERER SOEHNE GmbH & 1 920 86 694 

0610075B ZB SPULENKOERPER JOHS. FOERDERER SOEHNE GmbH & 3 840 173 388 

0610166A ZB SPULENKOERPER JOHS. FOERDERER SOEHNE GmbH & 3 200 260 081 

0610166A ZB SPULENKOERPER JOHS. FOERDERER SOEHNE GmbH & 2 640 214 567 

0610166A ZB SPULENKOERPER JOHS. FOERDERER SOEHNE GmbH & 400 32 510 

0610166A ZB SPULENKOERPER JOHS. FOERDERER SOEHNE GmbH & 80 6 502 

0610166A ZB SPULENKOERPER JOHS. FOERDERER SOEHNE GmbH & 2 880 234 073 

0610166A ZB SPULENKOERPER JOHS. FOERDERER SOEHNE GmbH & 560 45 514 

    

2 500 031 

Tab. 12 Skladová zásoba firmy Förderer před optimalizací, zdroj Woco STV 

 

Po analýze dodávaného a objednávaného mnoţství bylo zjištěno, ţe v systému  

Woco STV jsou nesprávně nastaveny parametry, které způsobují nadměrné skladové zásoby. 

Firma Förderer dodává díly na plných paletách, balených do KLT 4314 po 120 ks v balení, 

celkové mnoţství na paletě je 7 200 ks (10 ks KLT = jedna vrstva palety, na paletě maximálně 

6 vrstev, tj. 6x1200=7200 ks) a chybně nastavený ERP systém zaokrouhluje potřeby výroby 

na empiricky stanovené hodnoty 10 000 ks u dílu 0610075A a 0610166A. 

Vzhledem k tomu, ţe s dodavatelem nebyly dohodnuty přesné dodací podmínky a nebyl 

stanoven balící předpis, firma Förderer se řídila pravidlem plných palet a dodávala 

v násobcích 7200 ks nebo 4800 ks (0610166A). Systém objednávek nebyl na toto mnoţství 

nastaven. Kanbanové potřeby v systému byly historicky nastaveny na 10.000 ks u dílů 

0610075A a 0610166A. 

Například při potřebě 11 000 ks dílu 0610075A ve výrobě (systém nařízen na dodací 

mnoţství 10 000 ks) systém automaticky zaokrouhlil potřebu na 20 000 ks. Firma Förderer, 
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řídící se pravidlem plných palet, dodala vţdy několika násobek plné palety, v tomto případě 

3 x 7 200 ks = 21 600 ks. Tímto došlo k převýšení dodávky dílů oproti objednávce 

vygenerované systémem o 1 600 ks, ale proti skutečné potřebě aţ o 10 600 ks, coţ 

způsobovalo nadměrné navýšení skladových zásob a znatelně tak ovlivnilo cash flow firmy  

(viz tab. 13).  

 

číslo 

dílu 

název 

dílu 

množství 

na celé 

paletě 

množství 

ve vrstvě 

objednávka 

týdenní 

potřeba 

nastavené 

dodací 

množství 

automatická 

objednávka 

systémem dodávka  předodání 

0610075A Spule kpl 7200 1200 11000 10000 20000 21600 10600 

0610075B Spule kpl 7200 1200 1900 1000 2000 7200 5300 

0610166A Spule kpl 4800 800 5000 10000 10000 14400 9400 

Tab. 13 Analýza předodání při dodávkách jen plných palet, zdroj Woco STV 

 

15.2 Stanovení pravidel pro dodávky 

 

Řešení tohoto problému nebylo nijak sloţité, bylo nutné s dodavatelem dohodnout 

minimální dodací mnoţství a zavést toto mnoţství do systému ERP. 

 V jednom KLT 4314 je baleno 120 ks dílů.  

 Na kovovou paletu EW č. 5010 se v jedné vrstvě vejde 10 KLT.  

 Maximální počet vrstev KLT na paletě je 6.  

Palety s KLT jsou dobře stohovatelné i při naloţení jen několika vrstev na sebe. Plné 

palety s KLT mají 6 vrstev. Za předpokladu, ţe firma Förderer bude dodávat jednou týdně, 

je moţné stanovit dodací mnoţství jen jako násobek jedné vrstvy KLT na paletě (viz tab. 14).  

Kanbanové potřeby se tímto nastaví jen na jednu vrstvu na paletě tj. na mnoţství 1200 ks. 

Transportní náklady se nezvýší, protoţe palety jsou stohovatelné (dají se na sebe dobře 

vrstvit) i manipulace s díly zůstává stejná, obaly odpovídají všem poţadavkům, proto palety 

není nutné třídit.  

 

Číslo 

dílu 

Název 

dílu 

Množství 

na celé 

paletě 

Množství 

ve vrstvě 

objednávka 

týdenní 

potřeba 

nastavené 

dodací 

množství 

automatická 

objednávka 

systémem Dodávka  předodání 

0610075A Spule kpl 7200 1200 11000 1200 12000 12000 1000 

0610075B Spule kpl 7200 1200 1900 1200 2400 2400 500 

0610166A Spule kpl 4800 800 5000 800 5600 5600 600 

Tab. 14 Analýza moţného předodání při nastavení systému na dodávky ve vrstvách,  

zdroj Woco STV 
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Při této optimalizaci nebylo potřebné měnit základní obalový materiál ani nevyţadovala 

změnu v transportu. Po zjištění příčiny a z toho vyplývajícího řešení bylo jen nezbytné sdělit 

dodavateli povolení dodávat částečné palety podle Woco STV pravidel pro dodavatele, 

současně bylo zapotřebí nastavit v systému ERP niţší minimální dodací dávku, která byla 

stanovena jako mnoţství jedné vrstvy na paletě (1 vrstva = 10 KLT) po naprogramování 

systému došlo během dvou týdnů k výraznému sníţení skladových zásob (viz tab. 15).  

 

Č. výrobku Označení Název dodav. Množství [MJ] Hodnota [Kč]  

0610075A ZB SPULENKOERPER JOHS. FOERDERER SOEHNE GmbH & 7 200 329 147 

0610075A ZB SPULENKOERPER JOHS. FOERDERER SOEHNE GmbH & 7 200 329 147 

0610075B ZB SPULENKOERPER JOHS. FOERDERER SOEHNE GmbH & 4 680 211 412 

0610075B ZB SPULENKOERPER JOHS. FOERDERER SOEHNE GmbH & 4 320 195 150 

0610075B ZB SPULENKOERPER JOHS. FOERDERER SOEHNE GmbH & 2 160 97 575 

0610166A ZB SPULENKOERPER JOHS. FOERDERER SOEHNE GmbH & 2 080 171 040 

0610166A ZB SPULENKOERPER JOHS. FOERDERER SOEHNE GmbH & 2 400 197 354 

    
1 530 826 

Tab. 15 Skladové zásoby po optimalizaci balení objednávaného mnoţství, zdroj Woco STV 

 

Skladové zásoby se po optimalizaci balení objednávaného mnoţství sníţily z 2,5 mil Kč 

na 1,5 mil Kč. 
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Závěr  

 

Transportní náklady jsou ovlivněny faktory, jako jsou vzdálenost, četnost dodávek, 

poţadavky na úloţný prostor, váhou zboţí, optimalizací transportních cest se zamezením 

zbytečných jízd. 

Náklady na skladování výrobního materiálu jsou ovlivněny mnoţstvím skladovaného 

materiálu, poţadavky na skladovaný prostor, manipulací s materiálem. 

Zajištění plynulých dodávek pro výrobu musí být kompromisem mezi jistým zajištěním 

materiálu pro plynulou výrobu a nízkými skladovými zásobami.  

Zboţí musí být do produkce nejlépe dopraveno bez zbytečného přebalování, v obalech 

a mnoţstvích odpovídajícím poţadavkům produkce.  

Optimalizací dodávek výrobních dílů firmy PWS se při navrţení vhodného balení 

povedlo zapojit stávající transport do toku materiálu a tím najít řešení pro několik zlepšení 

najednou, která v konečném výsledku vedou k nemalé úspoře nákladů na straně  

firmy Woco STV. 

Nejnovější logistický poţadavek na technickou čistotu dodávaných dílů byl dlouhou dobu 

bez konkrétního řešení. Samostatné převedení balení z velkoobjemových transportních 

Gitterboxů na maloobjemové KLT by znamenal kromě investice do nákupu KLT i navýšení 

transportních nákladů a to i přes to, ţe jsou KLT dobře stohovatelné. Důvodem je především 

stanovení maximální váhy plného KLT vyplývající ze zákoníku práce pro manipulaci 

s materiálem ve výrobě. Při snaze o pouţití jednotných KLT pro různé druhy výrobků 

s různou váhou není moţné vţdy ideálně vyuţít celý objem KLT. V našem případě se nárůst 

přepravovaného objemu podařilo účinně vyřešit pomocí spojení exportního a importního 

balení, které přinese nemalou roční úsporu. 

Odbourání zbytečných transportů prázdného obalového materiálu přinese společnosti 

Woco STV nejen finanční výhody, ale také výrazně napomůţe zlepšit ekologickou a dopravní 

situaci. Při neustálém nárůstu cen pohonných hmot, ekologického zatíţení země, hustoty 

provozu a omezeným mnoţstvím nerostných surovin je v logistice nezbytně nutné se touto 

tématikou vţdy aktivně zaobírat.  

Optimalizace balení přinese nejen finanční úsporu v hodnotě 126 431 € ročně, ale i další 

nevyčíslitelné výhody. Splněním poţadovaných norem na technickou čistotu zvyšují firmy 

PWS i Woco STV svou konkurenční schopnost a upevňují svoji pozici na trhu. Náklady 

spojené s moţnými výpadky funkce dílů v automobilech jsou vţdy velmi vysoké. 
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Ztráta důvěry zákazníka v době, kdy v automobilovém průmyslu posiluje poţadavek nulové 

chyby je ještě bolestivější. Vhodné balení, tak jak je navrhováno v případě dodávek dílů firmy 

PWS, pomáhá sníţit riziko selhání automobilových komponentů. 

Další předností nového balení, které v této práci nebylo vyčíslené finančně, je zmenšení 

poţadavků na přebalovací prostory. Při dynamickém růstu firmy je nutno optimálně vyuţívat 

všech firemních prostor.  

Posledním ještě nezmíněným přínosem je zlepšení výrobní logistiky. Před zavedením 

nového řešení musí výrobní manipulanti do produkce navézt naplněné multiboxy s PWS díly 

a prázdné přepravky KLT 6428 pro balení hotových výrobků. Po provedení optimalizace 

se objem obalového materiálu převáţeného do a z produkce u PWS dílů zmenší o polovinu. 

Cílem této diplomové práce bylo optimalizovat balení dodávaných dílů se zohledněním 

všech logistických poţadavků. S ohledem na počet dodavatelů a objem nákupu by studie 

všech dodavatelů přesáhla rámec této diplomové práce. Proto je nezbytné dále analyzovat 

dodávky a transporty nákupního spektra firmy Woco STV postupně od významných 

dodavatelů k těm méně významným. 

Pro potřeby této diplomové práce byla na základě ABC analýzy vybrána firma PWS, 

která je největším dodavatelem firmy Woco STV, kde se na základě výše popsaných 

skutečností podařilo dosáhnout velmi dobrých výsledků. 
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Seznam použitých zkratek 

JIT –  Jist In Time 

KLT –  Nosič malých nákladů – druh přepravního boxu 

VO -  Velkoobchod 

MO -  Maloobchod 

CPT -   Carriage Paid To -  přeprava placena do 

FCA –  Free Carrier – vyplaceně dopravci (ujednané místo) 

IT -  Informační technologie 

 


