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První část práce je zaměřena na teoretické popsání logistiky, jejich funkcí a cílů. 

Poté je popsáno skladové hospodářství se svými funkcemi a rozložením činností. Obecný 

rozbor teoretických metodik řízení optimalizačními postupy je sepsán ve třetí části prvního 

celku práce. Dále následuje představení společnosti pro práci přizvané, popis 

podnikových aktivit, a jejich zobrazení. V druhé části práce je uvedeno obecné shrnutí a 

posouzení současného stavu hodnocených podnikových činností. Třetí část je zaměřena 

na racionalizaci logistických toků se zaměřením na dodavatelsko-odběratelské vztahy. 

Rozvržením skladových zásob dle metodiky matice BCG se zaobírá čtvrtá část 

bakalářské práce.  Závěrem je navrhnuta optimalizace posuzovaných procesů a jejich 

zefektivnění. 
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is suggested. 



Úvod .......................................................................................................................................8 

1. Analýza současného stavu .................................................................................................9 

1.1 Teoretická východiska Logistiky....................................................................................9 

1.1.1 Definice Logistiky .................................................................................................10 

1.1.2 Cíle Logistiky .......................................................................................................11 

1.1.3 Logistické prvky ...................................................................................................13 

1.2. Skladové hospodářství ..............................................................................................15 

1.2.1 Funkce skladu ......................................................................................................15 

1.2.2 Druhy skladu podle funkce ...................................................................................16 

1.2.3 Velikost skladu .....................................................................................................16 

1.3. Optimalizační modely skladových zásob ....................................................................18 

1.3.1 Logistické technologie ..........................................................................................21 

1.3.2 Hodnocení dodavatele .........................................................................................22 

1.3.3 Matice BCG .........................................................................................................23 

1.4 Popis firemních činností ..............................................................................................25 

1.4.1 Představení společnosti .......................................................................................25 

1.4.2 Organizační struktura ...........................................................................................28 

1.4.3 Poloha a počet skladů ..........................................................................................29 

1.4.4 Informační tok zakázek ........................................................................................30 

1.4.5 Materiálový tok zakázek .......................................................................................31 

1.4.6 Skladové operace ................................................................................................32 

2.  Posouzení současného stavu ......................................................................................35 



7 
 

3. Racionalizace logistických toků ....................................................................................36 

3.1 Hodnocení dodavatele ............................................................................................36 

3.2 Ohodnocení dodavatele ..........................................................................................37 

4. Rozvrh skladových zásob .............................................................................................38 

4.1 Aplikace matice BCG ..............................................................................................38 

4.2 Návrh postupů dle matice .......................................................................................39 

5. Celkové zhodnocení řešení ..........................................................................................40 

Seznam použitých zdrojů literatury .......................................................................................41 

 

  



8 
 

Úvod 

Tato bakalářská práce uvedena pod názvem Racionalizace logistických toků a 

skladových zásob se snaží o pohled na konkrétní problematiku a postupy řízení firmy 

v konkurenčním prostředí maloodběratelského i velkoodběratelského trhu. Smyslem 

práce je popsání funkcí podniku a zefektivnění výkonů konkrétní firemní organizace 

s nízkými nároky na finanční vstupy. Zaměření odkazující na směr mojí práce je Logistika. 

Logistika jako mobilní nástroj řízení i provádění činností firmy, užívána se snahou o 

komplexní pohled na řešený problém. Toto zaměření na výkon firmy se nemalou měrou 

zapojuje do výsledků organizace. 

 Logistické zadání práce má za cíl navrhnout racionalizované a efektivní skladového 

hospodářství daného celku podniku. Cílem práce je také návrh rozložení skladových 

zásob, jejich restrukturalizace a následná standardizace skladových struktur.  

Pro spolupráci na mojí bakalářské práci jsem oslovil firmu První hanácká BOW spol. 

s.r.o. Jedná se o společnost, která během svého růstu prošla mnoha funkčními změnami, 

jak z oblasti výrobní struktury, tak z oblasti prodeje a distribuce produktů.  Firma se již od 

roku 1992 zabývá výrobou ohýbaček a distribucí obráběcích a tvářecích strojů. 

Společnost sídlí a provádí svoji činnost v Olomouci. V současné době dodává nejen své 

výrobky do České republiky, ale také do zemí západní i východní Evropy. Společnost 

zajišťuje kromě výrobní a obchodní činnosti také poradenství, osobní i zásilkový prodej a 

samozřejmostí zůstává  kompletní záruční i pozáruční servis nejen na výrobky firmy 

samotné, ale i na stroje a zařízení jejích smluvních partnerů.
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1. Analýza současného stavu 

1.1 Teoretická východiska Logistiky 

 Každá lidská činnost, má-li být přínosem společnosti, musí být dostatečně popsána. 

K pochopení všech vztahů a funkcí procesů v tvůrčích oblastech tvoří základ učení teorie. 

Teorie vychází z poznatků historie a současného bádání, snaží se i o předpověď nových 

směrů vývoje. Proto i Logistika jako taková je uchopena teoreticky a prakticky. Teoretické 

uvedení Logistiky je proto nezbytnou součástí každé práce, ve které se setkávají proudy a 

myšlenky řešení konkrétních problémů praxe. 

Vymezení pojmu Logistika 

Při popisu historie a vzniku pojmu Logistika se ve většině literatury k tomuto tématu 

autoři odkazují na řecké počátky. Řecko, dnes slabý partner hospodářského růstu 

evropského trhu však základní myšlenky Logistiky převzalo jako každá nastupující 

civilizace od dřívějších obyvatelů svého nynějšího území.  Mykénská civilizace obývající 

území Řecka přibližně mezi lety 1600-1000 př. n. l. ovládala dříve logistické aktivity než 

Řecko, kterému jsou počátky logistiky přiřazovány. Typickým důkazem jsou tzv. 

Kyklopské zdiva, při kterých není potřeba spojovacích prvků, jen logického uspořádání do 

celku.    

 

Obr. 1  Hradba z polygonálního kyklopského zdiva  
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Logos překládáno z řečtiny jako smysl, rozum zobrazuje pohled na problematiku za 

použití rozumu, myšlenek. Po analýze problematiky se logistika formuluje a ustavuje se 

systém řízení pro řešení daného problému. Popisuje komplexní shrnutí systému, který je 

popsán od počátku do konce a je tím tedy schopen být regulován a usměrňován.  

V historických záznamech se Logistika vyskytuje nejčastěji ve vojenství. Za první 

záznamy můžeme uvažovat charakteristiku Logistiky od byzantského císaře Leontose 

(866-911), který ji popisuje jako činnosti spojené s činností vojska. 

1.1.1 Definice Logistiky 

 Správnou definici Logistiky se snaží uchopit každý autor obecně srozumitelně. 

Avšak pro pochopení v co největším rozsahu je výhodné přikládat konkrétní příklady 

z praxe, při kterých je možno logistické pochody přímo uchopit. Pro vyjádření definice 

Logistiky nám můžeme sloužit několik profesních popisům známých autorů logisticky 

zaměřených publikací. 

 „ … Obsahem logistiky je integrální řízení veškerého materiálového toku (včetně 

toku od dodavatelů a toku k odběratelům) jako celku a příslušného informačního toku. 

Posláním logistiky je vytvářet předpoklady a starat se o to, aby byly k dispozici správné 

materiály, ve správném čase, na správném místě, se správnou jakostí, a s příslušnými 

informacemi, a to s přijatelným finančním dopadem.“  

(Kubát) 

 „ … soubor všech činností, sloužících k poskytování potřebného množství 

prostředků s nejmenšími náklady tam a tehdy, kde a kdy je po nich poptávka. Zabývá se 

všemi operacemi určujícími pohyb zboží (alokace výroby a skladů, zásob, řízení a pohybu 

zboží ve výrobě, balení, skladování, dodávání odběratelům).“ 

(International Institut  Applied  Systems Analyse, 1986) 

 

 „ …Logistika je integrované plánování, formulování, provádění a kontrolování 

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

a z podniku k odběratelovi (zákazníkovi). “   

(Špička) 
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1.1.2 Cíle Logistiky 

 Primárním cílem logistiky je uspokojování zákazníků. Uskutečnění optimálního 

vztahu mezi dodavatelem a odběratelem. Vztahu, kdy je provedena maximální 

spokojenost všech zainteresovaných skupin logistického řetězce. Splnění všech 

požadavků nebo např. úrovně služeb musí být realizováno s ohledem na náklady 

projektu. Logistické výkony musí být zaopatřeny s co nejnižšími nároky na vstupy. Pro 

určení úrovně spokojenosti slouží kvalita jako celek, který popisuje spokojenost 

dodavatele a odběratele se smluvenou činností. Kvalita je nástrojem smluvených 

podmínek obchodu. 

  

Na plnění cílů se můžeme zaměřit ze dvou pohledů: 

 Z hlediska plnění výkonového cíle- rozumíme jako správné kvantum, kvalitu, stav 

apod. 

 Z hlediska plnění ekonomického cíle- chápeme jako zajištění smluvené úrovně 

služeb zajištěné při minimálních nákladech.  

 

Pro přesné orientování v pojmech logistiky uvádím popis k užitým termínům. 

Úroveň služeb 

Jedná se o schopnost dodavatele splnit požadavky zákazníka, odběratele. Plnění 

smluvených závazků s absolutním dodržením objednaných služeb. Neprovedení 

některých sjednaných závazků nebo zajištění nepožadovaných úkonů k službě chápeme 

jako odchylku od zadání odběratele, a tím navýšení nákladů na dodávku.  

 

Logistické náklady 

Uvádíme součet všech finančních prostředků, které musíme do logistického procesu 

vložit, abychom získali smluvenou úroveň služeb. Pro uspokojení všech smluvních stran 

se vždy snažíme o co nejmenší finanční zatížení projektu. 
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Logistické náklady lze také rozlišit z těchto pohledů: 

 Zásoby 

 Skladování 

 Manipulace 

 Ztráty 

 Pojistné, úroky z úvěrů 

 Systém a řízení 

 

Obr 2. Rozdělení logistických nákladů 

Funkce logistiky 

Logistika je součástí celého procesu zaměřeného na uspokojení odběratele, 

zákazníka. Koordinuje pohyby i uskladnění produktu v mezičasech a tím se stává 

společníkem a průvodcem služby při jeho přípravě pro smluvené partnery. Je ustavena ze 

všech činností, nutných pro předání produktu nebo služby odběrateli. 

Logistické funkce lze rozdělit a popsat mnoha způsoby. Pro význam mojí práce 

uvedu popis vybraných dílčích funkcí. Vybrané dílčí funkce mají čtyři úrovně: strategická, 

dispoziční, administrativní, operativní. 

Strategická úroveň logistiky ukazuje dlouhodobý pohled na problematiku logistiky. 

Vytváří cíle a cesty k jejich dosažení.  Určením strategií vymezujeme cestu pro dispoziční 

úroveň. Jako strategické rozhodnutí může brát např. Stanovení podmínek, za jakých je 

odběratel a dodavatel schopen dodat nakoupit zboží nebo službu. Dále to může být volba 

obalových materiálů, přepravování zboží z hlediska počtu i uspořádání. Za strategické 

rozhodování bereme řešení postupů při příjmu objednávek, jejich naskladnění a následné 

expedici. 
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Dispoziční úroveň dovoluje provádět úkony pro logistiku nutné. Dispoziční úroveň 

nám ukazuje schopnost logistického systému provádět požadované postupy. Vysoká 

dispoziční úroveň zabezpečuje flexibilitu dodavatele.  Každé rozhodnutí musí být 

podloženo racionální úvahou, zda jsou dané úkoly v možnostech podniku. Pro dané 

úkony musí být vždy dostatek kapacit k dispozici.  Pro ověření dispozičních možností 

použijeme administrativní aparát, který ověří požadované zadání. Jako příklad můžeme 

uvést posouzení dispoziční úrovně dopravců, dispozici závodní dopravní sítě, 

manipulační dispozici a také zásobovací a skladovou dispozici. 

Administrativní úroveň zabezpečuje provádění informačních ověřování a 

ověřování činností, které vyžaduje dispoziční úroveň. Administrativní záznamy informují o 

obsáhlosti dat a údajů k řešeným problematikám. Za administrativní výkony považujeme 

veškeré záznamy spojené s činností podniku. Jedná se o archivaci dokumentů 

odběratelského charakteru a dodavatelských záležitostí. Administrativa slouží jako 

pomůcka při zpětné vazbě na rozhodování a pomoc tvorbě nových řešení problémů. 

Smyslem operativní úrovně je zabezpečit fungování pohybu hmotných produktů. 

Zadání operativní úkonů pochází z dispoziční úrovně nebo administrativní úrovně. 

Zajišťuje provádění fyzických úkonů. Za příklad uveďme zajištění nakoupeného materiálu, 

jeho dopravu do skladu, vyskladnění a násl. uskladnění. Dále jeho pohyb výrobou a 

manipulace před prodejem. Do operativní úrovně zařazujeme i dopravu produktu do 

skladů distributorů. 

1.1.3 Logistické prvky 

Logistický prvek je nedělitelná část logistického řetězce, na kterou se díváme jako 

na celek a dále ho už nezkoumáme z hlediska technických detailů a vnitřního uspořádání. 

Pro prvky je prověřována jejich funkční vybavenost a hlavní využití prvku. Z hlavních 

funkcí zkoumáme vlastní funkčnost, rozměry, výkonnost, rychlost a náročnost na provoz. 

V obecném pohledu rozlišuje prvky na Aktivní a Pasivní. 

Pasivní prvky 

Za tyto prvky považujeme všechny prvky nezapojující se do udávání pohybu nebo 

směru výrobku. Jsou to prvky samotné, které připravujeme pro expedici odběrateli. 

Těmito prvky může být nakoupený materiál, suroviny, díly rozpracované výroby, také 

různé obaly a v neposlední řadě odpady vznikající při manipulaci, ale hlavně výrobě zboží 

pro odběratele.  
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Aktivní prvky 

 Plnění funkcí logistiky z netechnologického hlediska se zabývají aktivní prvky. 

Realizují pohyb pasivních prvků a zabezpečují jeho plynulost. Každá změna místa pobytu 

zboží je způsobena vlivem aktivního prvku na pasivní. Jako aktivní prvky označujeme i 

prvky technické a zařízení potřebné k operacím s informacemi. 

Logistický řetězec 

 Soubor uspořádaných prostředků pro pohyb zboží k logistickému cíle nazýváme 

řetězec. Je sestaven z hmotných i nehmotných prvků a snaží se o nejefektivnější 

propojení mezi místy změny polohy produktu. Řetězec je nasměrován přímo dle poptávky 

a je schopen usměrnit tok zboží. Články řetězce můžeme chápat v rovinně pracoviště i 

v rovině mezinárodní přepravy, kdy produkt cestuje přes několik dodavatelů. 

V logistickém řetězci se může kdykoliv vyskytnou moment příjmu objednávky, tzv. bod 

rozpojení, který zachycuje diferenciaci poptávky. Čím je logistický řetězec delší, stává se 

technicky obtížnější sladit všechny články řetězce. Proto se snažíme řetězec zeštíhlovat a 

usměrňovat na flexibilnější a štíhlejší.  

 

Obr. 3 Obecné schéma logistického  řetězce 

Logistická síť 

 Propojení všech procesů logistických aktivit, ve kterých se uskutečňují hmotné i 

nehmotné toky utváří logistickou síť. Síť obstarává také přenos informací o pohybu 

produktů a jeho naplánování. Struktura logistické sítě se odvíjí od složitosti propojení 

mezi subjekty sítě. Členy logistické sítě můžeme uvést obecně dodavatele, výrobce, 

distributory, zákazníky a logistické koordinátory, kteří na operativní úrovni řídí pohyby 

mezi subjekty sítě.  
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Síť může být na bázi interní, kde se mezi pracovišti pohybuje výrobek a sním jeho 

veškerý popis a označení až po jeho vyexpedování zákazníkovi. 

 Externí síť je provozována mezi dodavateli a distributory. U této varianty je důležité 

sladění všech aktivit spojených s předávkou zboží. 

1.2. Skladové hospodářství 

 Sklad, tedy místo uskladnění materiálu nebo zboží patří k nezbytným prvkům 

logistického řetězce. Dříve při malém zaměření produktu na zákazníka plnily sklady 

nevyužité výrobky. Dnes se snažíme o přesně vymezenou strukturu skladu se zaměřením 

na konkrétní požadavky zákazníka. Sklad působí jako prvek pro překlenutí a vyrovnání 

časových rozestupů mezi příjmem objednávky a vyskladnění hotového produktu.  Úroveň 

skladového hospodářství umožňuje logistický řetězec zrychlit a zvýšit jeho pružnost. 

Materiálové pohyby musí být dostatečně spjaty s informačními toky, kde by měla být 

sledová skladová položka při každé změně polohy nebo stavu. Informační toky by měli 

být rychlé, jednoduché pro obsluhu a také úplné.  

1.2.1 Funkce skladu 

 Skladové prostory slouží primárně k uskladnění zboží, avšak pro výkon toho úkonu 

provádíme mnoho přidružených činností. Proto strukturujeme skladová prostory podle 

využití prostor. Funkce každé plochy a její využití určuje typ skladu. Jako základní funkce 

skladu můžeme uvést tyto případy využití skladových ploch: 

    Vyrovnávací funkce je užívána v případech je potřeby překlenout období mezi 

uskutečněním logistického úkonu mezi dvěma články logistického řetězce.  

    Zabezpečovací funkcí skladu se chráníme před nepředvídatelnými riziky výroby 

nebo trhu.   

    Pomocí kompletační funkce se snažíme vyrovnávat diferenciace sortimentu trhu.  

    Při tvorbě skladu pro funkci spekulační volíme rozložení skladových ploch pro 

umístění sortimentu využitelného se strategickým záměrem. Jedná se o různé 

slevové nákupy nebo například předzásobení.  

    Pro funkci zušlechťování využíváme sklad v případech, kdy samotné uskladnění 

produktu přináší sortimentu přidanou hodnotu. Za tyto případy můžeme uvádět např. 

schnutí barev a lepidel, různá zrání nebo tvrdnutí. 

Druhy uskladnění a vyskladnění skladových položek můžeme rozdělit na dvě základní 

varianty:  
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FIFO (First In, First Out) je způsob uskladnění a expedice zboží dle příchodu zboží na 

sklad. Produkt, který je naskladněn jako první, odchází k zákazníkovi v prvním pořadí. 

Naskladnění by mělo být provedeno v optimálním množství, aby nedocházelo při 

uskladnění k snižování hodnoty zboží. 

LIFO (Last In, First Out) Materiál, který byl naskladněn jako poslední odchází 

k zákazníkovi jako první. Zboží je pak uskladněno nejmenší možnou dobu. 

1.2.2 Druhy skladu podle funkce 

Pro potřeby společnosti provozujeme sklady s efektivním zaměřením na jeho funkci, 

pro příklad využití skladových ploch uvádíme několik druhů skladů. 

   Obchodní sklad využíváme pro velký počet dodavatelů a odběratelů.  

Rozložení skladu odpovídá aktuálním požadavkům trhu. 

   Cross-docking skladování umožňuje spojení zakázky s další expedicí. Zboží 

se rozděluje do dílčích zakázek a následně přeposílá v menším množství než 

bylo přijato, ale mění se sortiment dodávky.  

    Tranzitní sklady využíváme pro vyložení a naložení velkých dodávek zboží. 

Jedná se různá překladiště jako např. přístavy nebo železniční překladiště. 

    Konsignační sklady smluvně zřizujeme u dodavatele. Skladová plocha je u 

dodavatele vyhrazena pro potřeby odběratele, který nese riziko a hradí 

náklady na skladování. Odběratel dle potřeby zboží odebírá a upozorňuje na 

nutnost sklad doplnit. Využití konsignačních skladů můžeme najít 

v uskladnění náhradních dílů, kdy uskladnění ve vlastním skladě není 

rentabilní nebo problematické z hlediska vzdáleností. 

 

1.2.3 Velikost skladu 

 Smysl využití skladu má velký vliv na jeho velikost. Dávky zboží by měli být 

udržování v minimálních jednotkách pro pokrytí odběratelských závazků. Využití ploch 

ovlivňuje mnoho faktorů, jako příklad uvádím úroveň zákaznického servisu, kdy flexibilní 

plnění zakázek vyžaduje optimální skladovací množství, dále má vliv na velikost také 

rozloha trhu a rozsah sortimentu zboží.  Pro pohyb zboží po skladu musíme vyčlenit 

plochy a manipulační zařízení, pro uskladnění využijeme volné plochy nebo regálové 

uspořádání. Vždy máme na paměti, že přesně vymezené umístění jak manipulační 

techniky, tak pomocných prostředků pro evidenci a konečnou expedici urychluje činnosti a 
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tím i snižuje náklady na obsluhu skladových prostor. Pro umístění položky ve skladu mají 

vliv faktory jako frekvence manipulace s danou položkou, její rozměrové vlastnosti, 

rychlost obratu zboží a některé specifické požadavky jako například vlhkost vzduchu v 

místě skladování měřící techniky a manipulační dispozice. 

Faktory určující nákladovost provozu skladu také tvoří expediční prostory a prostory 

pro administrativní úkony.  Největší vliv na rozsah a typ skladu má poptávka to 

skladových položkách,  jejich počet a četnost určuje rozložení zboží ve skladu. 

    Náklady na zásoby rostou s rozsahem sortimentu prodeje, obvykle se na 

skladě udržuje určité minimální množství produktu dle poptávky. Počet 

skladových položek se pak liší v závislosti na obratu skladu. Je proto nutné 

zásoby s velkou obratovostí objednávat častěji, aby zbytečně nezabírali ve 

skladu prostor 

    Náklady na skladování se projevují v závislosti na využití skladové plochy. 

Při využití veškerých ploch se skladovací náklady rozloží na plochu zabranou 

např. regálovým uskladněním.  

    Přepravní náklady ovlivňují vzdálenosti a činnosti zabezpečující přepravu. 

Častější přeprava umožňuje vyjednání slev u dopravců nebo zefektivnění 

v závislosti na propracovatelnosti přepravních činností.  

 

Obr. 4  Obecný vztah mezi počtem skladů a náklady na uskladnění 
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1.3. Optimalizační modely skladových zásob 

 Každá skladová operace se musí řídit určitými principy a postupy, které se zobrazují 

v opakovatelnosti činností. Předpokladem využití základních modelů a metod určování 

zásob je dostatečná predikce poptávky nebo také délka pořizovací lhůty zboží. 

Předpověď poptávky může vycházet z neměnné časové predikce nebo právě dostatečně 

předpověditelné časové prognózy.  Pro určování hodnot skladových položek se využívají 

různé empirické vzorce. Nejčastěji nacházejí využití metody lineárního periodického 

určování: 

 Běžná obratová zásoba 

 Pojistná zoba 

 Průměrná fyzická zásoba 

 Doba obratu zásob 

Běžná obratová zásoba 

 Úkolem zásoby je udržení předpokládané spotřeby mezi dvěma dodávkami zboží. 

Stav této zásoby se pohybuje v rozmezí maximálním, kdy je zásoba naskladněna a 

minimálním těsně před dodáním nové dávky zásoby. 

Q – naskladněná zásoba 

 

Pojistná zásoba 

 Pojistné zásoby je, jak její název napovídá udržení schopnosti dodat zákazníkovy 

zboží i v případě nadměrné poptávky. Umožňuje krytí extrémních výkyvu v dodávkách 

nebo spotřebě. 

 

Průměrná fyzická zásoba 

 Výpočet průměrné zásoby skladových položek můžeme provádět za určité období. 

Toto období může být krátkodobé např. měsíc, sezonní apod. nebo dlouhodobé jako 

třeba kvartánové nebo roční. 
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Obr. 5 Pilový diagram řízení zásob 

Doba obratu zásob 

 Vyjadřuje časové období, během kterého projde zásoba všemi fázemi logistického 

řetězce až k prodeji.  Jedná se o časové období, kdy dojde např. k nákupu materiálu, jeho 

přeměně na produkt a jeho prodeji odběrateli (zákazníkovi). Z hlediska účetnictví je 

důležité sledovat dobu obratu pro určení finančních složek vázaných v zásobách. Čím je 

doba obratu kratší, tím méně nejen finančních zdrojů firma potřebuje k udržení zásoby a 

naopak, je-li doba příliš dlouhá, jsou vázány prostředky, které by mohly být využity 

efektivněji v jiných formách podnikatelských aktivit. Oba obratu by měla sloužit k určení 

méně prodejných nebo např. časově znehodnocených zásob. 

Parametry ovlivňující hodnocení doby obratu 

    Trend tržeb Pokud se zvyšují tržby daného produktu nebo odvětví může být 

ovlivněno plánování rozložení zásob. Tlak na zvýšení počtu skladových položek 

se vždy projeví v nutnosti jejich financování. Naopak při poklesu poptávky se doba 

obratu zvýší z důvodu např. snížení prodejnosti zboží. Řešením je smluvně 

ošetřená návratnost neprodaného nadstandardně odebraného skladového 

produktu. 

    Trend sezonnosti Ukazatel obratu zásob je před sezonním prodejem ovlivněn 

naskladnění předpřipraveného zboží. Pro srovnávání ukazatele je nutné mít i jiná 

srovnatelná období např. meziroční.  
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    Prodej odjinud než z vlastního skladu např. z konsignačního skladu. Za 

podmínek umístění zboží v konsignačních skladech u dodavatelů dojde 

k ovlivnění vlastní obrátky skladu, jelikož tyto dodávky jsou majetkem dodavatele. 

    Metoda vyúčtování zásob Pokud proběhnou změny v účetní metodice nebo 

nastane  přecenění zboží, může se projevit nadhodnocení zásob a tím i zvýšení 

hodnocení vlastního kapitálu. 

Výpočet doby obratu 

 Obecně je doporučováno rozdělení výpočtu doby obratu do několika kategorií. 

Jedna z variant rozdělení je na materiál, vlastní výrobky, zboží, rozpracovanou výrobu 

apod. Dané rozdělení je nutno započítat s odpovídající spotřebou položky. 

 

 

Faktory ovlivňující řízení zásob 

 Za faktory působící na rozložení a řízení skladových položek uvažujeme vlivy externí 

a interní.  Tyto lze dále dělit dle rozsahu jejich působení ale také podle potřeby 

odpovědného managementu. 

Externí faktory  

 Nákup, množstevní slevy 

 doprava vzdálenost od dodavatele 

 kapacitní stavy  

 nestabilita dodávky 

 

Interní faktory  

 příprava výroby, výrobní proces 

 logistická úroveň  

 rozsah sortimentu 

 nestabilita poptávky, trend spotřeby 

 úroveň řízení a zainteresovanost, nepřesnost dat o zásobách 
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1.3.1 Logistické technologie 

 Hlavním cílem řízení podniku je vždy uspořádání a nastavení mechanismů činností. 

Pro optimální činnost se skladovými položkami je nutné uspořádání podle principu 

manipulovatelnosti, skladovatelnosti a přepravitelnosti v rámci logistického řetězce. 

Využíváme proto logistické technologie, které nám zaručují průběh činnosti stejným 

způsobem a shodným typem technických prostředků.   

Technologie Kanban 

 Logistická technologie Kanban vyvinutá v Japonsku vytváří označení polohy 

produktu štítkem, při jehož pohybu využívá princip tahu. Tento princip zajišťuje plynulé 

navázání činností a jejich dokumentaci. Každý výrobní stupeň je zároveň odběratelem i 

zákazníkem, vždy dle pohybu materiálu např. od pracoviště k uskladnění rozpracované 

výroby. Vytvoření vztahu dodavatel-odběratel pomáhá urychlení přesunu jak informací, 

tak samotného fyzického materiálu v řetězci.  Největší využití technologie nalézáme ve 

velkosériové produkci, kdy je možno sladit všechny pohyby z důvodu ustálených 

požadavků. 

 

Obr. 6  Využití kanbanových karet 
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Zásadou technologie využívající princip tahu bez výroby na sklad jsou 

optimalizované žádosti na odběr položky.  Výrobce (zákazník) nesmí žádat ani dříve ani 

více kusů k dodání. Dodavatel se řídí pravidlem, kdy nesmí dodat požadované objekty ani 

dříve ani více než je uvedeno na kanbanové kartě. 

Technologie JIT 

 Myšlenkou dodávky právě v čas se zabývala a její základy položila v Japonsku 

společnost Toyota Company.  Tato technologie se uplatňuje v oblasti zásobování, výroby 

a distribuce. Pro činnost prováděnou s jasným časovým rozložením se jako pomocné 

technologie využívá metody Kanban, která podává informace k provedení pomocných 

nebo hlavních procesů např. výroby další součásti. Toto propojení technologií nachází 

uplatnění v procesech řízených aktuální potřebou. Jednoduše pak můžeme metodu 

popsat myšlenkou, kdy je účelné dodat správné množství správného produktu ve 

správnou dobu na správné místo. Využití metody nacházíme u vztahů mezi dodavateli a 

odběrateli jak na úrovni interního pohybu materiálu, tak na mezi externími vztahy 

s dopravci, kdy je dodržován takt tahu řetězcem. Myšlenkou technologie je udržování 

minimálních zásob výrobních jednotek, které jsou výlučně a přímo řízeny aktuální 

potřebou odpovídajících navazujících stupňů.  

 Ekonomické množství skladových položek se rovná jedné, kde pojistná zásoba je 

nepotřebná a účelem je postupné vyloučení skladových položek nahraditelných 

systémem dodavatelsko-odběratelských smluvních podmínek. Redukcí skladových zásob 

napomáhá technologie JIT k zlepšení návratnosti investic, kvalitě a efektivitě organizace. 

Nejjednodušší využití technologie nacházíme v eliminaci prostojů. Cílem se stává 

zaměření na zvýšení flexibility výkonů organizace s vysokou orientací na zákazníka, která 

vede ke zrychlení obratu kapitálu. 

 

1.3.2 Hodnocení dodavatele 

Optimalizace všech systémů fungování firmy podmiňuje spolupráce se všemi vstupy 

i výstupy podnikatelské činnosti. Za velice důležité se pokládá nejen snaha o komunikaci 

a spolupráci s dodavateli, ale i jejich hodnocení. Úkolem řízení podniku je cílené 

získávání informací a práce s nimi. Činnosti uskutečněné nebo probíhající lze porovnávat 

s doporučovanými metodikami, ale také s firemní administrací již uskutečněných činností. 

Toto porovnání umožňuje získat hodnocení a vycházet tak při změnách metodik řízení 

z objektivních zdrojů informací. 
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Strategie přístupu k dodavateli 

Dodavatelé s velkými výrobními a tedy dodavatelskými časy nutí odběratele vytvářet 

pojistnou zásobu. Odběratelé jsou tedy povinni akceptovat podmínky dodavatele, který 

není schopen pružně reagovat na poptávku. 

 Strategii založené na synchronizaci mezi dodavatelem a odběratelem volíme, 

pokud je výrobce-dodavatel schopen kapacitně pokrýt odběratelské požadavky. Nutnost 

držení zásob je buď minimální, nebo se vytrácí úplně. Podmínkou synchronizace se stává 

dokonalý informační tok mezi všemi prvky zainteresované činnosti. 

Základní prvky hodnocení uvažujeme: 

 jakost dodávek 

 termíny dodávek 

 náklady spojené s dodávkami 

 komunikace 

 

1.3.3 Matice BCG 

Při rozhodování o směru zaměření podniku vypomáhá popis a pojmenování 

prostředků využívaných ke tvorbě hospodářského výsledku, tzv. situační analýza. 

K tomuto účelů slouží jednoduchý nástroj řízení matice BCG. Určením základního 

rozdělení sortimentu do matice na prvky přinášející zisk s malými náklady až prvky 

s neurčitou budoucností a vysokým finančním zatížením. V matici BCG se také projevuje 

míra podílu a růstu na produktu nebo produktové skupiny na trhu.  

Účelem analýzy je nelezení odpovědi na následující otázky: 

 Které skupiny produktů rozvíjet? 

 Do kterých zasahovat minimálně? 

 Které produkty obměnit či zrušit 

Matice BCG není univerzálním nástrojem rozvržení investic do portfolia produktů, 

avšak je dostatečným pomocníkem v orientaci mezi nimi.  V době poklesu hospodářského 

výsledku napomáhá v rozhodování o ukončení nebo změně zaměření produktu stejně 

tak, jako ve stabilní a rostoucí ziskovosti firmy ukazuje možnosti rozvoje podniku. 
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Kvadranty matice 

 Rychle rostoucí trh a vysoký tržní podíl – Hvězdy 

U produktů zařazených do této kategorie se očekává v nejbližší době zvýšení 

zisku, avšak také vstup nových konkurentů do segmentu trhu. Nejistota a možnost 

velkého zisku vyžadují největší zaměření managementu na hvězdy. Tyto produkty 

jsou inovativní, nestačí tedy pouze investovat do marketingových aktivit. 

 

 Pomalu rostoucí trh a vysoký tržní podíl – Dojné krávy 

Stabilní příjem dovoluje neinovovat tento sortiment, který stačí pouze 

marketingově udržovat na vrcholu svého životního cyklu. Nízké vstupní náklady a 

dostačující příjem dokazují největší výhodnost produktů této kategorie. Jako 

výhodné se ukazuje rozšíření produktu na nové trhy. 

 

 Pomalu rostoucí trh a malý tržní podíl – Prašiví psi 

Prašiví psi vznikají nejčastěji z důvodu špatných manažerských rozhodnutí 

nebo z produktů kategorie dojných krav, které firma nedostatečně obhospodařovala. 

Častým důvodem udržování portfolia produktů označených jako bídní psi bývá 

propagace, dobré renomé firmy apod. 

 

 Rychle rostoucí trh a malý podíl – Otazníky 

Otazníky se stávají velkou šancí podniku dosáhnout zvýšení podílu na trhu, 

ovšem rizika spojená s rychlou změnou trhu mohou produkt přesunout do kategorie 

bídných psů.  Důsledným zaměřením na produkt a investicemi do jeho inovací 

můžeme rozvinout jeho působení v portfoliu firmy a získat novou dojnou krávu nebo 

hvězdu. 

 

Obr. 7 Rozložení matice BCG 
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1.4 Popis firemních činností 

Úkolem popisu firemních činností je příprava dat pro porovnání a tedy i hodnocení 

produktivity procesů oproti teoretickým podkladům nebo konkurenci, popř. firemním 

úsekům samotným.  Při využití výsledků analýz musí být brán zřetel na objektivnost a 

komplexnost získaných dat. Pro řízení podniku je doporučováno využívat při rozhodování 

aktuální a objektivní informace. Za nedostačující se pro optimalizaci procesů a stavů 

považují roční výkazy činnosti.   

 

Obr. 8  Logo firmy 

1.4.1 Představení společnosti 

 Firma První hanácká BOW byla založena roku 1992 jako podnikatelský subjekt 

zaměřený na výrobu, vývoj a prodej ručních a později mechanizovaných ohýbaček a 

zakružovaček profilů a trubek. Postupným rozvojem a rozšiřováním dodavatelských 

vztahů firma rozšířila působení nejen na trhu českém, ale i na trhy západní a východní 

Evropy. Společnost zajišťuje poradenství, osobní i zásilkový prodej zboží a kompletní 

záruční i pozáruční servis. Vyvážení portfolia společnosti dovoluje v konkurenčním 

prostředí udržení vlastního vývoje a výroby ohýbaček i s využitím kooperace. Firma 

využívá své prostory ke kontrole a servisní činnosti, ale také k propagaci a prodeji celého 

portfolia sortimentu produktů. 

 

Obr. 9 Sídlo firmy 
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Předmět podnikání 

Hlavní činností podniku je prodej širokého sortimentu zboží pro vybavení dílen nebo 

průmyslových podniků. Firma odebírá i dodává několika smluvním partnerům. Původní a 

stále produktivní využití kapitálu nachází firma ve výrobě vlastních ohýbaček a 

zakružovaček a v rozšíření trhu jejich prodeje. Další činností firmy je servis 

pneumatických kladiv značky PERMON. V současné době se hlavní aktivitou firmy stává 

rozvoj nových webových stránek vybavenidilny.cz a s tím spojené rozšíření portfolia 

dodavatelů. 

 

 

Obr. 10 Kompletní sada ruční ohýbačky  

 

Požadavky zákazníků na vyšší užitnou hodnotu produktů vedly k vývoji 

mechanizovaného nářadí, které zastupuje vrcholné provedení ohýbačky model 060B a 

zakružovačky model 100, vybavené elektromotory pro posuv a kompletním 

příslušenstvím umožňujícím profesionální použití i v nejtěžších podmínkách provozu. 
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Obr. 11 Elektrická ohýbačka trubek model 060 B 

 

Obr. 12 Zakružovačka model 100  
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Hlavními partnery při tvorbě hospodářského výsledku podniku jsou německé firmy 

OPTIMUM a quantum. Dodavatelé se zaměřují na produkci vrtaček, soustruhů, frézek, 

pásových pil na kov a příslušenství k těmto produktům. 

    

Obr. 13 Hlavní dodavatelé 

Značkami rozšiřující sortiment produktů jsou kovoobráběcí stroje Metallkraft,  

dřevoobráběcí technika Holzkraft/Holzstar a manipulační technika firmy Unicraft. 

Kompresory se zabývá rakouská firma Aircraft.  Stálou snahou o pokrytí trhu s vybavením 

strojírenských podniků a dílen získává firma První hanácká BOW další dodavatele, z nich 

jmenujme Bosch, SIEG, Knipex, Czech Gola a  Karnasch. 

1.4.2 Organizační struktura 

Firma První hanácká BOW se počtem svých zaměstnanců řadí mezi menší podniky 

segmentu trhu. Růst využití potenciálu firmy je dobrým předpokladem pro růst počtu 

zaměstnanců a větší expanzi na zahraniční trhy. Řízení společnosti je strukturováno na 

složky výroby, prodeje a jejich zabezpečení. Při pohybu informací je dbáno na aktuálnost 

a adresnost dat, které musí mít vždy k dispozici jak příjemce informací, tak vedení 

společnosti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 14 Organizační struktura 

BOW 

VELKOPRODEJ MALOPRODEJ 
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29 
 

1.4.3 Poloha a počet skladů 

 K původnímu záměru podnikání ve výrobě a distribuci ohýbaček a zakružovaček 

dostačovala firmě skladová plocha umístěna na společné parcele haly. S rozvojem 

prodeje a navázáním kontaktů s novými dodavateli se stalo nutností zabezpečit 

požadavky zákazníka získáním nových skladových ploch. K tomuto účelu využívá podnik 

budovu místně příslušnou dané části průmyslové zóny města. Firma má tedy dva sklady, 

původní dnes využívá pro nenáročné servisní opravy a kalibrace, a dále k původnímu 

účelu uskladnění všech součástí výroby ohýbaček a zakružovaček. Sklad je také 

využíván k uskladnění zboží s minimálními nároky na prostorové uspořádání nebo např. 

vyšší dobou obratu. Za takové skladové položky můžeme označit příslušenství 

k nabízeným produktům. 

Druhý sklad je využíván pro servis a kalibraci rozměrnějších produktů a uskladnění 

jednak běžné obratové zásoby, tak zásoby strategické. Součástí skladu je expediční oddíl 

firmy.  

 

Obr. 15 Uskladnění ohýbaček 
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1.4.4 Informační tok zakázek 

Informační tok 

K efektivnímu provádění šíření informací je ve firmě využíváno podnikového 

systému SAP, jehož propojením do všech firemních struktur vzniká ucelený náhled řízení 

podniku na činnosti firmy.  Smluvně zajištění odběratelé mají  možnost před objednávkou 

nahlédnout do systému SAP, kde mohou ověřit počty skladových položek produktů.      

 Hlavním informačním kanálem jsou ve firmě pravidelné porady zainteresovaného 

řízení podniku a jejich výstupy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 16 Systém pohybu informací zakázek 
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1.4.5 Materiálový tok zakázek 

 Každý materiálový tok musí být započat naskladněním nejen materiálu, ale také 

strojů a zařízení s příslušenstvím určeným k prodeji konečnému zákazníkovi. Konečným 

prvkem hmotového toku se stává expedice produktu. Společnost využívá pro svoji činnost 

dva sklady, které se liší možnosti v příjmu dodávek. Sklad 02 je využíván nejen pro svoji 

větší rozlohu a prostorové uspořádání, ale především pro možnost příjmu kontejnerů na 

nakládací rampě.  

Spotřební a režijní materiál putuje stejnými logistickými kanály jako výše uvedené položky 

skladu, ale je prováděn bez evidence do systému SAP. 

Dělení přepravních společností pro předání zboží odběrateli-zákazníkovi je závislé 

na hmotnosti a manipulační náročnosti skladové položky. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Obr. 17 Schéma materiálového toku 
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1.4.6 Skladové operace 

Příjem zboží 

Dodávky zboží od skupiny hlavních dodavatelů přicházejí nejčastěji formou 

mezinárodní vodní kontejnerové dopravy. Při přepravě se dále využívá především 

kamionová doprava a obecně silniční doprava zboží a materiálů. Pro příjem materiálu a 

rozpracované výroby z hlediska kooperací je především využíván původní sklad 01. Sklad 

02 je zejména využit při příjmu zboží podmíněného vykládací rampou. Realizace příjmu 

zboží prochází před jeho vyložením fázemi kontroly fyzické i dokumentační složky 

dodávky.  

Odložení zboží do skladovacích prostor 

 U přijatého zboží se před vlastním uskladněním provede zaevidování položek do 

skladového systému. Metodika řízení uskladnění je nejčastěji realizována volnou formou, 

kde zboží a materiály mají své předběžné místo uskladnění, avšak jedná se o obecné 

sektory, dle dodavatelů a velikosti zboží. Při odložení zboží do skladových prostor je 

z důvodu kontroly a kalibrace uvažována nejedna změna polohy položky před její 

expedicí.  Při manipulaci s produkty je využíváno běžných mechanizovaných i ručních 

prostředků. 

 

Obr. 18 Manipulační technika skladu 
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Výběr objednávky-vychystávání   

 Pro uskutečnění technologie JIT využívá podnik takové skladové dávky, aby bylo 

zaručeno odzkoušení a kalibrace na požadovaném produktu poptávky v čase sjednaném 

se zákazníkem. Objednávka zaznamenaná do systému SAP, vyvolá pohledávku na 

skladovou položku.  Následně jsou vyskladněné položky skladovým pracovníkem 

přemístěny k provedení nutných činností před prodejem.  

 

Obr. 19  Manipulační technika pro vychystávání 

Ozkoušení zboží a zaprotokolování  

 Za konkurenční výhodu můžeme u První hanácké BOW považovat dvojitě jištěnou 

kontrolu nabízených produktů před vlastní expedicí. Tato činnost je spojena z kalibrací 

odměřovacích ploch a kontrolou elektromotorických částí strojů a zařízení dodaných 

externími dodavateli tak, aby stroje a zařízení mohli být využity ke svému účelu ihned po 

instalaci zboží u zákazníka. Součástí výstupního procesu před expedicí výrobku je 

bezpečnostní protokol o přesnosti a kompletnosti, popisující konkrétní kontrolní činnosti 

na produktu a jméno technika za odzkoušení zodpovědného. Samozřejmostí je přiložení 

návodu k obsluze, seznamu dílů a prohlášení o shodě CE. 
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Expedice 

Činností expedičního popřípadě skladového pracovníka je manipulace se 

skladovými položkami od okamžiku přijetí dodávky materiálu nebo zboží a jejich 

uskladnění. Následná manipulace k předprodejnímu servisu, a po odzkoušení produktu 

jeho expediční příprava před odesláním k zákazníkovi. Provedením potřebných 

administrativních úkolů a přiřazením příslušného obalového materiálu se stává produkt 

připraveným pro předání logistickým partnerům DHL, PPL, nebo zákazníkovi osobě.
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2.  Posouzení současného stavu 

Společnost funguje na bázi rodinného podniku s přímou vazbou informačních toků a 

činností na vedení podniku. Strategickým cílem firmy je spolupráce při vybavení dílen 

kusové výroby i projektování hal průmyslových podniků. Za prodejním portfoliem stojí 

silná německá společnost s vlastním výrobním závodem v Číně a silným logistickým 

zázemím v Německu. Firma člení prodejní sortiment na řady produktů značených jako 

Hobby, Dílna a výhradně Profi stroje a zařízení, což umožňuje diferenciaci cenové politiky 

sortimentu. Strategické partnerství mezi odběrateli a podnikem je pěstováno na bázi 

kolegiality a cílově zaměřeno na zpevnění přátelského vztahu při pracovních 

povinnostech.  

Pro rychlejší řešení objednávek je při porovnání s teoretickými metodikami vedení 

podniku doporučeno provést zmapování prodejnosti portfolia dle rozšířené matice BCG. 

Zajistit predikci poptávky s ohledem na spolehlivost dodávek a sledovat indikace obrátky 

zásob. Provést typizaci expedičního pracoviště a ploch pro vyskladnění metodou Kanban.  

Z hlediska dodavatele je doporučeno opakovat modifikované hodnocení 

dodavatelko-odběratelských vztahů v pravidelných nebo sezónních cyklech, v návaznosti 

na konkurenci. Navázat užší dodavatelsko-odběratelské vztahy, kde dodavatelé jasně 

vědí odběratelské požadavky a podle čeho budou jejich služby hodnoceny.  Dle 

hodnocení konkretizovat problémové části spolupráce a započíst jednání s dodavatelem. 

Pro řízení podniku je doporučováno vypracování metodik a vizualizace průběhů 

činností vedoucí k rychlejší orientaci pracovníků managementu při řešení běžných 

zakázek, ale i problémů při činnostech vyvstávajících.  K zvýšení efektivnosti výkonů 

organizace je doporučena aplikace filosofických metod teorie Muda, zabývající se 

eliminací nadbytečných činností podniku. Jako příklad můžeme uvést omezení 

předprodejní kontroly u servisně nenáročných položek prodeje.  
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3. Racionalizace logistických toků 

Základem zvýšení efektivnosti logistických toků je uspořádání pracovišť k účelu jeho 

vzniku. Zavedením a udržováním myšlenky pěti S určíme typizovaná umístění prostředků 

pro uskutečňování činností. Za logistické řešení lze považovat uzpůsobení každé části 

materiálového i informačního toku zakázky dle modelu dodavatel-odesílatel, příjemce-

odběratel. Logistický řetězec vždy obsahuje jako vstupní jednotku dodavatele, proto je i 

racionalizace logistických toků podmíněna pojmenováním jeho činností. Metodou 

nejjednodušší a pro odběratele klíčovou je hodnocení dodavatele, které je zpracováno 

v následující části bakalářské práce. Ideální volbou pak v segmentu logistických toků 

vyvstává spolupráce zainteresovaných partnerů trhu pomocí benchmarkingových aktivit. 

3.1 Hodnocení dodavatele 

      Firma První hanácká BOW využívá pro svoji strategickou produkci zejména 

smluvního partnera dodavatele Stürmer, který byl vybrán pro ohodnocení. Další 

dodavatelé podniku nebyli z důvodu zanedbatelného podílu na produkci firmy 

do hodnocení zařazeni. Při určování úrovně dosažení požadovaných smluvních cílů byly 

použity číselná ohodnocení vybraných činností dodavatele dle tabulky 1.  

 

 5 bodů 

Velmi 

dobrá 

4 body 

Dobrá 

3 body 

Neutrální 

2 body 

Přijatelná 

1 bod 

Špatná 

Jakost 

Špičková 

Přesahuje 

minimální 

požadavky 

Odpovídá 

minimálním 

požadavkům 

Těsně pod 

minimálními 

požadavky 

Neodpovídá 

minimálním 

požadavkům 

Cena Více než 5% 

pod 

průměrnou 

cenou 

Až do 5% 

pod 

průměrnou 

cenou 

Odpovídá 

průměrné 

ceně 

Až do 5% 

nad 

průměrnou 

cenou 

Více než 5% 

nad 

průměrnou 

cenou 

Lhůta Více než 

10% pod 

průměrnými 

dodacími 

lhůtami 

Až do 10 %  

pod 

průměrnými 

dodacími 

lhůtami 

Odpovídá 

průměrným 

dodacím 

lhůtám 

Až do 10 % 

nad 

průměrnými 

dodacími 

lhůtami 

Více než 

10% nad 

průměrnými 

dodacími 

lhůtami 

Tab. 1 Bodové hodnocení dodavatele 
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5 bodů 

Velmi 

dobrá 

4 body 

Dobrá 

3 body 

Neutrální 

2 body 

Přijatelná 

1 bod 

Špatná 

Jakost 

Dodávky 

přesahují 

smluvní 

podmínky 

Dodávky 

přesahují 

částečně 

smluvní 

podmínky 

Dodávky 

odpovídají 

přesně 

smluvním 

podmínkám 

Dodávky 

vykazují 

menší 

nedostatky 

Dodávky 

musí být 

tříděny 

případně 

odmítnuty 

Lhůta 

Smluvní 

dodací 

lhůty byly 

dodrženy 

přesně 

Dodávky 

mají časový 

předstih asi 

jeden týden 

Dodávky 

mají 

zpoždění asi 

dva dny nebo 

předstih více 

než o jeden 

týden 

Dodávky 

mají 

zpoždění asi 

o 1 týden 

Dodávky 

mají přes 

upomínky 

zpoždění 

více než dva 

týdny 

Dodané 

množství 

Smluvní 

dodací 

množství 

byla 

přesně 

dodržena 

Dodací 

množství 

dosahuje až 

5% přesahu 

nad 

objednaným 

množstvím 

Dodací 

množství 

dosahuje až 

5% 

nenaplnění 

nebo vice 

než 5% 

přesahu 

objednaného 

množství 

Dodací 

množství 

dosahuje až 

10% 

nenaplnění 

objednaného 

množství 

Dodací 

množství 

dosahuje 

více než 

10% 

nenaplnění 

objednaného 

množství 

Tab. 2 Tabulka hodnocení spolehlivosti dodávek 

 

3.2 Ohodnocení dodavatele 

Výsledkem hodnocení je zjištění, že dodávky přesahují minimální požadavky na 

jakost. Jejich cena je až do 5% pod průměrnou cenou. Termíny dodávek odpovídají 

průměrným dodacím lhůtám.  

Spolehlivost jakosti dodávek vykazuje menší nedostatky (odchylky v kvalitě 

dodávky). Dodávky mají zpoždění asi dva dny nebo předstih o více než jeden týden. 

Dodané množství přesahuje až o 5% objednané množství. 
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4. Rozvrh skladových zásob 

K určení přesného počtu a druhu sortimentu materiálů a zboží k naskladnění je 

nutné vytvoření predikčních systémů poptávky. To však s sebou přináší značné nároky na 

kvalifikaci zúčastněných zaměstnanců a finanční toky organizace. Pro méně přesnou, ale 

ekonomicky únosnou techniku predikce se používá zobrazení změn v současnosti, kdy 

odebraná skladová položka predikuje poptávku. Logistická technologie používající 

myšlenku teorie tahu a přesného umístění položek dle jmenných štítků se nazývá 

Kanban. Doporučením pak může být vytvoření samo řídícího cyklu mezi odběratelem a 

dodavatelem, prováděn pomocí kanbanových karet s informacemi.  

Pro určení strategie vývoje podniku a tvorbě nových cílu je často zpracována 

bostonská matice BCG.  Aplikací matice na skladové položky určíme jejich aktuální 

rozložení, které dává zpětnou vazbu vedení podniku o minulých managerských 

rozhodnutích.   

4.1 Aplikace matice BCG  

Při tvorbě matice bylo nutné určení měřítek ukazatelů. Výhodným ukazatel se jeví 

vyčíslení podílu daných položek na hospodářském výsledku v daném období. Při volbě 

délky sledovaného období byl brát zřetel na pozici v životním cyklu produktu. Možné 

zakreslení a identifikace produktů můžeme zobrazit následovně.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 20  Rozložení skladových zásob dle matice BCG 

Hvězdy 

Pneumatické nářadí a 
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Tvářecí stroje Stürmer 
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4.2 Návrh postupů dle matice  

 Samostatné zařazení položek portfolia do segmentů matice nenabízí metodické 

postupy řízení, avšak napomáhá vedení společnosti v ustavování strategických cílů 

organizace. Návrhy činností pro dílce matice jsou uvedeny v následujících odstavcích. 

Rychle rostoucí trh a vysoký tržní podíl – Hvězdy 

 Rozšířit sortiment nebo počet dodavatelů  

 Sledovat inovační prvky ve vývoji produktů na trhu 

  

Pomalu rostoucí trh a vysoký tržní podíl – Dojné krávy 

 Provést úpravu dodavatelských podmínek pro rozvrh skladových zásob 

 Obsadit nové trhy 

 

Rychle rostoucí trh a malý podíl – Otazníky 

 Identifikovat cílovou skupinu zákazníků 

 Monitorovat  požadavky zákazníků   

 

 Pomalu rostoucí trh a malý tržní podíl – Prašiví psi 

 Provést analýzu prodejnosti v závislosti na sezonnosti 

 Vyhradit segment tvářecích strojů produktům značky BOW  
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5. Celkové zhodnocení řešení 

Úvodem bakalářské práce jsem provedl popis teoretických východisek logistiky a 

metodik řízení činností, využívaných při posuzování firemních aktivit.  Zobrazil a popsal 

jsem podnikové postupy firmy První hanácká BOW a provádění těchto činností. V kapitole 

posouzení současného stavu jsem uvedl externí pohled na firmu a poodhalil nedostatky 

jejich činností. Za použití odborné literatury jsem navrhl metody vhodné pro zajištění 

efektivnosti podnikových aktivit.  

Využitím teoretických předpokladů podává bodové ohodnocení dodavatelů v třetí 

části práce ucelený pohled na dodávky zajištěné firmou Stürmer. Následně je použita 

matice BCG jako zpětná vazba vedení podniku na minulá managerská rozhodnutí. Tyto 

postupy napomáhají při racionalizaci a rozvržení logistických toků a budoucích 

skladových zásob.  

Cílem bakalářské práce je navrhnout metodiky a postupy řízení průmyslového 

podniku se zaměřením na zvýšení rentability výroby a služeb.  Mnoho podnikových aktivit 

může být zefektivněno za pomoci nasměrování řídících oddělení firmy na teoretické 

předpoklady popsané v bakalářské práci. Nejběžnější ukazatele pro podnikové řízení jako 

například doba obratu zásob jsou společné s finančními analýzami firmy, vždy tedy není 

bezpodmínečně nutné vytvářet nové firemní struktury pro monitorování podnikových 

aktivit.  
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