
 



 



 

 

 

 



 



Abstrakt 

V této bakalářské práci se budu zabývat problematikou zásobovací logistiky průmyslového 

podniku Behr Ostrava, s. r. o. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí. Teoretická část je 

věnována základním pojmům logistiky, podnikové logistice, plánování a řízení výroby a 

přiblížení vybraných logistických technologií. Praktická část obsahuje představení 

společnosti, její vnitropodnikovou logistiku a řízení vnitřního toku ve společnosti.  
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Abstract 

This paper deals with issue of supply logistics industrial company Behr Ostrava Ltd. The 

thesis is divided into two main parts. The theoretical part deals with basic concepts of 

logistics, business logistics, production planning and control approach selected logistics and 

technology. The practical part contains the introduction of the company, its internal logistics 

and management of the internal flow in the company. 
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Úvod 

 

V dnešní době se neustále setkáváme se slovem „logistika”. Logistika je rozsáhlý 

obor, se kterým se setkáváme každý den všude kolem sebe. Logistika ovlivňuje naši 

společnost jednak v mnoha oblastech, ale také i ve velkém rozsahu.  Sami si ani 

neuvědomujeme, že logistika je všude kolem nás. V dnešní době, kdy je společnost 

neskutečně vyspělá, považujeme logistiku jako samozřejmé fungování logistických služeb bez 

vad. Ve skutečnosti si logistiky všimneme až v okamžiku, když nastane nějaký neočekávaný 

problém.  

V mé práci se budu zabývat podnikovou logistikou. Hlavní náplní podnikové logistiky 

je zajistit pro výrobu od dodavatele potřebné množství materiálu, v požadovaném množství a 

kvalitě. Následně naplánovat průběh výroby tak, aby finální výrobek byl vyroben 

v plánovaném množství, čase a kvalitě a byl dopraven konečnému zákazníkovy v jeho 

stanoveném termínu s vynaložením co nejmenších nákladů. Dosažení co nejmenších nákladů 

je cílem každého podniku. Jedním z nástrojů ke snižování nákladů je využití vhodných 

logistických technologií. V oblasti logistických technologií je několik metod, které zvyšují 

konkurenceschopnost podniku.  

Tato bakalářská práce je rozdělena do dvou hlavních celků. První celek je teoretická 

část. V této části vysvětlím základní pojmy logistiky, dále přiblížím, jak logistika vznikla a 

jak se vyvíjela a nakonec se zaměřím na vybrané logistické metody, kterými se budu zabývat 

v praktické části bakalářské práce. V této části jsem čerpal z odborných literatur, které se 

dotýkaly problematiky logistiky.  

Ve druhé části, která je praktická jsem čerpal z interních materiálů společnosti Behr 

Ostrava, s. r. o., kterou jsem si pro tuto bakalářskou práci vybral. Dále jsem čerpal 

z konzultací jejich zaměstnanců, rad a připomínek. V této části práce představím společnost 

Behr Ostrava, s. r. o. a její historii. Dále popíšu řízení materiálového toku ve společnosti. 

Přiblížím, jak zde fungují metoda Just In Time a metoda Kanban. Dále se ještě zmíním o 

podpůrné logistické technologii Kaizen.  

Na závěr provedu vyhodnocení využívání těchto logistických technologií ve společnosti 

Behr Ostrava, s. r. o. 
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1. Teorie 

1.1. Základní pojmy logistiky 

1.1.1. Vznik a vývoj logistiky 

„Původ logistiky můžeme odvozovat nejspíše od řeckého logistion, důmysl, rozum, 

nebo logos, slovo, řeč, myšlenka, pojem, rozum, zákon, pravidlo, smysl. Pojem logos 

označovali staří řečtí filozofové tvořivou, vše pronikající božskou sílu (podle Herakleita  

„Světový Rozum”). V teologii začátku křesťanství tato síla zaujala zprostředkující postavení 

mezi Bohem (Spasitelem) a člověkem (světem)”. [1](s. 11) 

Logistika patří k celkem mladým vědním disciplínám. Počátky logistiky můžeme 

datovat od prvních forem obchodování. Za počátek logistiky se považuje organizace při 

výstavbě pyramid. 

Do 16. století je logistika chápána jak praktické počítání s čísly. Později se logistika 

označovala matematickou logiku. 

Vojenská logistika 

Definice NATO: 

„Logistika je nauka o plánování, provádění přesunu a o technickém zabezpečení sil.”. 

[2] (s. 20) 

Logistika jako plánování a provádění pohybu a udržování sil. Ve svém komplexním 

pojetí se tyto aspekty vojenských operací zabývají návrhem a vývojem, nákupem, 

skladováním, přepravě, distribuci, údržbě, evakuaci a uspořádáním materiálu, pohybem, 

evakuací a hospitalizací personálu, pořízením nebo výstavbou, údržbou, provozem a 

rozmístěním zařízení a pořízením nebo poskytováním služeb. [3] (s. 4) 

Největší rozšíření měla logistika v oblasti vojenství. V 9. století bylo předmětem 

logistiky vyzbrojit vojsko a vybavit ho zbraněmi, municí a ochranou a postarat se o jeho 

potřeby. Každá akce se musela pečlivě naplánovat (vyhodnotit terén a naplánovat rozmístění 

vojsk, připravit se na odpor protivníka). Z toho vyplývá, že bylo velmi důležité zvládnout 

pohyb lidí a materiálu tak, aby se daný subjekt nacházel na správném místě ve správný čas. 

[4] (s. 16) 
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Úspěšné uplatnění logistiky včetně matematického aparátu, který využívá a který 

umožňuje řešit problémy s dopravou, zásobami, rozmístěním a další, ke kterému došlo za 

války, vedlo po skončení války k rozšíření logistiky v civilní sféře. Tak vznikla hospodářská 

logistika. V civilní sféře se logistika začíná prosazovat kolem padesátých let minulého století. 

[2] (s. 20) 

 

Hospodářská logistika 

Definice: 

„Logistika je proces plánování, realizace a řízení účinného nákladově efektivního toku 

a skladování surovin, zásob ve výrobě, hotových výrobků a souvisejících informací z místa 

vzniku do místa spotřeby. Tyto činnosti mohou, ale nemusí zahrnovat služby zákazníkům, 

předvídání poptávky, distribuci informací, kontrolu zásob, manipulaci s materiálem, balení, 

manipulaci s vráceným zbožím, dopravu, přepravu, skladování a prodej“. [1] (s. 35 - 36) 

Rozděluje se do 4 období: 

• období do roku 1950 

• období mezi roky 1950 až 1970 

• období mezi roky 1970 až 1985 

• do současnosti 

Období do roku 1950 

Představuje velmi dlouhé období postupného vzniku teoretických koncepcí a 

praktických činností. Tyto činnosti úzce souvisí s vznikajícím marketingovým pojetím a 

prodejními činnostmi. Na konci tohoto období došlo k prudkému rozvoji logistických sítí. 

Období mezi roky 1950 až 1970 

Neboli období přípravy startu logistické teorie a praxe. V podnicích ve vyspělých zemí 

byl úspěšně rozvíjen marketing, avšak distribuce pořád zůstává jako problematický prvek 

marketingového mixu. Za předěl v oblasti logistického myšlení se považuje výzkumná studie 
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Harvardské univerzity, která zdůraznila možnost náhrady jednoho druhu nákladů za jiný. 

Kladla důraz na důležitost celkových nákladů, nikoliv dílčích, což bylo rozhodující pro vznik 

koncepce celkových nákladů. [5] (s. 54 - 55) 

 

Období po roku 1970 až 1985 

Třetí období bylo období úspěšného rozvoje logistiky v USA a Evropě. Distribuční 

systémy tvořily základy logistických projektů. Záhy se ovšem zjistilo, že jejich součástí musí 

být také nejen informační systémy, ale i pohled na veškerou činnost. 

Období po roce 1985 

Zde se začíná prosazovat systém integrované logistiky, která je založena na filozofii 

konkurenční výhody logistiky postavené na informačních tocích. Uspokojení potřeb 

zákazníka se klade na první místo. [4] (s. 19) 

Logistika v ČR  

Původně patřila Česká republika do zemí, které měly centrální plánované řízení, kde 

zásobování, doprava, expedice a skladování patřily mezi činnosti soustředěné v obchodním 

úseku. Po roce 1989 se začaly naše podniky učit pojmům jako je management, marketing, 

včetně logistiky, která však ještě dnes nemá maximální uplatnění. V současné době jsou si 

podniky vědomy toho, že rozvoj logistiky patří mezi významné faktory, které slouží pro 

rozvoj podnikání. [6] (s. 16- 17) 

1.1.2. Definice logistiky 

Existuje mnoho definic logistiky od mnoho lidí, kteří se touto problematikou zabývali. 

Proto jsem zde vybral pár definic. 

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

včasné splnění požadavků finálního zákazníka a s ohledem na nutnou tvorbu zisku v celém 

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

vhodného dodavatele, odpovídajícím způsobem řízení vlastní realizace potřeby zákazníka (při 

výrobě výrobku), vhodným přemístěním požadovaného výrobku k zákazníkovi a v neposlední 

řadě i zajištění likvidace morálně i fyzicky zastaralého výrobku“.  [4] (s. 25) 



5 

 

„Logistika je vědní pragmatická disciplína, která se zabývá vzájemným 

prognózováním, řízením, realizací, synchronizací a optimalizací toku materiálu a informací, 

tak, aby byly na správném místě, ve správný čas a s minimálními náklady. Je silně zaměřená 

na uspokojování potřeb zákazníka jako na konečný a strategický efekt a snaží se ho dosáhnout 

s maximální pružností, přesností a hospodárností“. [7] (s. 7) 

„Logistika je proces plánování, realizace a efektivní řízení úsporného toku a 

skladování zboží, služeb a informací s nimi souvisejícími z výchozího bodu do bodu spotřeby 

za účelem odpovídajících požadavků zákazníka“. [8] (s. 6) 

 „Logistika představuje organizaci, řízení, plánování a realizaci toků zboží, který 

začíná nákupem a vývojem, distribucí a výrobou podle přání konečného zákazníka konče tak, 

aby byly splněny všechny požadavky při minimálních nákladech a minimálních výdajích“. [9] 

(s. 7) 

 „Logistika je proces plánování, implementace a kontroly výkonných a nákladově 

hospodárných toků surovin a materiálů, polotovarů rozpracované výroby, hotových výrobků a 

operace skladování z míst jejich původu do bodů spotřeby, a tomuto procesu přiřazených 

informací, při dosahování shody s požadavky zákazníka“. [10] (s. 11) 

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

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

odběrateli“. [11] (s. 13) 

Logistika je proces tvorby hodnot v průmyslu od nákupu potřebného materiálu a surovin, 

přes jejich dodávku, skladování a vlastní zhotovující fázi až po rozvezení zboží k zákazníkům 

nebo dodáním do distribuční sítě. Tento proces zahrnuje tyto hlavní logistické aktivity: 

• nákupní (zásobovací) logistika 

• výrobní logistika 

• distribuční logistika 

I když se tyto fáze od sebe liší, měli bychom je chápat jako jeden celek. [9] (s. 10) 

Obecně tedy můžeme říci, že podstata logistiky spočívá v doručení požadovaného 

výrobku v požadovaném čase, množství a kvalitě, při vynaložení co nejmenších nákladů. 
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1.1.3. Rozdělení logistiky 

Podle jednotlivých úrovní a oblastí dělíme logistiku na logistický podnik, 

makrologistiku a mikrologistiku. Ty potom dělíme na dílčí složky, jak ukazuje obrázek 1- 1 

Sixta - Mačát s. 46 

 

Obrázek 1-1 Jednoduché dělení logistiky [4] (s. 46.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podle Sixty a Mačáta [4] (s. 46) rozdělujeme logistiku z dvou hledisek: 

• podle šíře zaměření na studium materiálových toků: 

− makrologistiku 

− mikrologistiku 

− logistický podnik 

• podle hospodářsko - organizačního místa uplatnění: 

− logistiku průmyslovou (výrobní nebo podnikovou) 
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− logistiku obchodní 

− logistiku dopravní. 

Makrologistika se zabývá logistickými řetězci. Tyto řetězce jsou nezbytné pro výrobu 

určitých výrobků od těžby surovin přes zpracování, výrobu až po prodej konečnému 

zákazníkovi.  

Mikrologistika se zabývá logistickým systémem uvnitř organizace, nebo dokonce pouze její 

částí. Jinak řečeno mikrologistika je disciplína zabývající se logistickými řetězci uvnitř 

organizace nebo mezi jednotlivými závody v rámci jedné organizace.  

Logistický podnik realizuje převážnou část logistických řetězců uvnitř organizace, tj. 

realizuje propojení mezi dodavatelem a zákazníkem. [4] (s. 48 - 50)  

Podniková logistika představuje vědeckou disciplínu, která se zabývá plánováním, řízením a 

kontrolou toků materiálu, personálu, energie a informací v organizaci. [9] (s. 10) 

Náplní podnikové logistiky je: 

• nákup materiálu, polotovarů i dílčích výrobků od subdodavatelů (logistika zásobování) 

• řízení toku materiálu vlastním podnikem (výrobní logistika) 

• dodávky výrobků zákazníkům (logistika distribuce) [4] (s. 50) 

Podniková logistika se dále dělí na: 

• logistiku zásobování - zajišťuje nakoupení surovin, polotovarů od dodavatelů 

• vnitropodnikovou logistiku - zajišťuje řízení toku materiálu vně podniku 

• logistiku distribuce - zajišťuje dodání zboží konečnému zákazníkovi včetně s tím 

spojenými službami (servisem) [9] (s. 10) 

 

1.1.4. Cíle podnikové logistiky 

Cílem podnikové logistiky je zajištění nepřerušovaného zásobování materiálem, 

nakupovanými díly, různými provozními a energetickými materiály. Také je cílem uspořádat 
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proces tak, aby probíhal nepřerušovaně s prostorově a časově nepřerušovanými manipulacemi 

se zbožím při co nejmenší spotřebě zdrojů. V neposlední řadě je cílem zajištění pohotové 

dodávky výrobků s odpovídající kvalitou zákazníkovi, které uspokojí jeho požadavky. Tím si 

udrží stávající zákazníky a získá nové zákazníky. [12] (s. 38) 

• Na jedné straně musí být logistické cíle odvozovány z celkové podnikové strategie. 

• Na druhé straně musí zabezpečit nároky zákazníků na zboží a služby v požadované 

kvalitě při minimalizaci celkových nákladů.                                                                            

Hlavním cílem logistiky je optimální uspokojování přání a potřeb zákazníka, který je 

nejdůležitějším článkem celého řetězce. Od zákazníka vychází informace o přáních a 

požadavcích na zabezpečení dodávky zboží. U něj také končí logistický řetězec zabezpečující 

pohyb materiálu a zboží. [4] (s. 41 - 43) 

Cíle dělíme na: 

• prioritní  

− vnější 

− výkonové 

• sekundární 

− vnitřní 

− ekonomické 

Vnější logistické cíle se soustředí na uspokojování přání a potřeb zákazníků, kteří je aplikují 

na trhu. Řadíme sem: 

• zkrácení dodacích lhůt 

• zlepšení úplnosti a spolehlivosti dodávek 

• zvýšení objemu prodeje 

• zlepšení pružnosti logistických služeb 
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Výkonové logistické cíle zabezpečují optimální úroveň služeb tak, aby zboží nebo produkt 

byl ve správném množství, na správném místě, ve správném okamžiku, v požadovaném druhu 

a jakosti. 

 

Vnitřní logistické cíle se zaměřují na snižování nákladů při splnění vnějších cílů. 

Jedná se o tyto náklady: 

• na dopravu 

• na zásoby 

• na skladování a manipulaci 

• na řízení 

• na výrobu 

Ekonomické cíle logistiky zabezpečují požadované služby s optimálními náklady. Tyto 

náklady odpovídají ceně, kterou je zákazník ochoten zaplatit. [4] (s. 43 - 44) 

 

1.1.5. Logistické náklady 

Logistické náklady jsou nejdůležitějším faktorem, který ovlivňuje cenu zboží na trhu a 

tedy i jeho dostupnost pro zákazníky. 

Logistické činnosti spojené s náklady:  

• náklady na řízení a systém (utváření, kontrola hmotných toků, plánování, řízení 

výroby a dílčí funkce plánování výrobních programů) 

• náklady na zásoby (vázání kapitálových prostředků v zásobách, pojištění, udržování 

zásob, znehodnocení a ztráty) 

• náklady na dopravu (poplatky externí dopravy, provozní náklady vlastní dopravy, 

náklady na vnitropodnikovou dopravu) 
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• náklady na skladování (na udržování skladových zásob v pohotovosti, skladovací 

ztráty, na prováděné vyskladňovací a skladovací procesy) 

• finanční logistické náklady (pojištění, úroky z úvěrů apod. pokud nejsou zahrnuty ve 

výše uvedených složkách) 

• náklady na manipulaci (balení, manipulační operace, konzervace, náklady na 

komisionářskou činnost) 

• náklady na odborná školení, rekvalifikaci a další náklady administrativní povahy 

• případně celkové náklady na nákup pro výrobní spotřebu [9] (s. 18) 

Logistické náklady tvoří důležitou složku v celkových nákladech. Výše celkových 

nákladů se liší dle různých odvětví. Mohou dosáhnout až 25 % z celkových nákladů. 

 

1.1.6. Faktory ovlivňující logistiku 

Rozlišujeme tyto faktory: 

• Požadavky trhu a tržní situace - tento faktor můžeme posuzovat z hlediska 

zákazníka a z hlediska konkurence. Při posuzování z hlediska konkurence musíme 

sledovat její rozložení, sílu, intenzitu a pokusit se odhadnout její strategii. Při 

posuzování z hlediska zákazníků bereme v úvahu: - jejich prostorové rozložení, 

naléhavost, dobu spotřeby, možnost substituce, rozšiřování skupin a jejich regionálně 

rozdílné vrstvy a zvyklosti. 

• Tržní situace - tržní situaci můžeme popsat těmito charakteristikami: stupeň saturace, 

velikost trhu, ziskové rozložení, míru růstu trhu a poruchové veličiny. Tržní situaci 

posuzujeme především pro významné produkty. Používáme k tomu různé metody. 

Většinou je vhodné využití metody portfolia pomocí dvojrozměrného zobrazení. 

• Výrobní program - sem řadíme charakteristiky výrobního sortimentu, které zahrnují: 

druh a jakost výrobku, životní cyklus výrobku a šíři sortimentu 

• Způsob přemisťování - toto přemisťování rozlišujeme na přemisťování na krátké a 

dlouhé vzdálenosti. Podle toho o jakou přepravu se potom jedná, rozlišujeme dva 
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druhy přemístění: manipulaci a přepravu jednotlivými druhy doprav. Manipulaci 

představuje přemístění na krátkou vzdálenost většinou řadově v metrech. Přepravou 

rozumíme přemístění na dlouhé vzdálenosti zpravidla řádově ve stovkách metrů až 

stovkách kilometrů. 

• Výrobně - ekonomické rámcové podmínky - tento faktor zohledňuje náročnost a 

složitost výrobního procesu, uspořádání a rozmístění výrobních prostředků.  

• Právní rámcové podmínky - právní předpisy se objevují v různých částech 

logistického řetězce. Nejvíce se ovšem projevuje v přepravě, stavebnictví a v lidských 

zdrojích. Nesmíme opomenout i ve vztahu mezi logistikou a marketingem. Tento 

vztah se ovšem moc neuvádí, jelikož spolupráce mezi těmito složkami byla jen 

sporadická. Nyní ovšem tyto dvě složky spolu úzce spolupracují, v některých 

podnicích jsou dokonce sloučeny do jednoho útvaru s jedním vedením. 

• Technologické určující faktory - v rámci tohoto faktoru působí nejen vlastní průběh 

technologie výroby, ale i informační technologie, které jsou používané jak v 

samotném výrobním procesu, tak i v procesech, které navazují na samotný výrobní 

proces. [13] (s. 14 - 17) 

1.2. Logistika podniku 

Hlavním cílem logistiky podniku je snaha o to, aby podnik dosahoval optimálních nákladů 

v požadovaném čase tím, že zvýší pružnost a přizpůsobivost měnícím se podmínkám 

ekonomickým, výrobním, technologickým a podmínkám na trhu. Podniková logistika 

zahrnuje plánování, koordinování, organizování, informování a rozhodování. [6] (s. 19) 

1.2.1. Plánování výroby 

Materiál, který vstupuje do výrobního podniku, je potupně přetvářen na výsledný 

produkt. Většinou se nezpracuje celý materiál, ale jen jeho část. Zbylá část tvoří odpad nebo 

se vrací k dalšímu zpracování. Pro plánování výroby byly vytvořeny počítačově podporované 

programy. Tyto programy jsou označovány jako MRP I, MRP II. [13] (s. 87)  

Historicky byl jako první vytvořen systém MRP I, jak je vidět na obr. 1- 2, následně se 

z něj vyvinul systém MRP II. 
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1.2.1.1. Systém MRP I 

„Je to systém plánování materiálových požadavků výroby (Materials Requirements 

Planning). Tento systém na základě plánu výroby a tudíž i potřeby komponentů a materiálu 

propočítává konkrétní požadavky pro jednotlivé linky a stroje a porovnává potřebu se zdroji. 

Pokud zdroje nepokrývají potřebu, signalizuje nutnost nákupu chybějících částí“. [13] (s. 87) 

Vhodné použití systému MRP I 

systém MRP I se používá v případě splnění aspoň jedné z následujících podmínek 

• Když je použití materiálu v průběhu výrobního cyklu velmi nesouvislé a nestabilní. Je 

to velmi typické pro zakázkové operace nebo pro přerušovanou výrobu. 

• Když jsou dodavatelé a nákupní oddělení schopno zpracovávat objednávky na týdenní 

bázi. 

Výhody: 

• zajištění vyšší spolehlivosti výroby 

• zlepšení výkonu výroby 

• zajištění nižších výrobních nákladů 

• zlepšení řízení výroby 

• získání přesnějších a včasnějších informací 

• zlepšení odezvy na požadavky trhu 

• umožnění práce s nízkou hladinou zásob 

• snížení míry zastaralosti výrobků 

Nevýhody:  

• riziko snížení nebo dokonce výpadku výroby při nepředvídatelných 

problémech s dodávkami 

• neoptimalizace nákladů na pořízení materiálu 
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• standardizované softwarové balíčky, které je nutno přizpůsobit 

• zvýšení nákladů na přepravu [13] (s. 88) 

 

Obrázek 1- 2 Schéma systému MRP I [13] (s. 88) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1.2. Systém MRP II 

Dalším krokem ve vývoji MRP systémů se nazývá plánování zdrojů pro výrobu zdrojů 

neboli MRP II. [14] (s. 48) 

Jak je vidět na obrázku 1-3, systém MRP I je doplněn o marketing, finance, 

technickou přípravu výroby, distribuci a nákup. Systém prověřuje všechny možné výrobní 

kapacity pro všechny požadavky.  Tento systém obsahuje celý soubor činností, které jsou 

zapojeny do řízení výrobních procesů a plánování. Zahrnuje především výrobní plánování, 

základní plán výroby, plánování požadavků na zdroje, plánování materiálových požadavků, 

řízení dílen a nákup. 
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Obrázek 1-2 Schéma systému MRP I [13] (s. 88) 
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Obr. 1- 3 Ukázka systému MRP II [13] (s. 89) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výhody:  

• zvýšení obratu zásob 

• snížení nákladů na nákup 

• minimalizace přesčasové práce 

• snížení zásob  

• zvýšení spolehlivosti včasných dodávek zákazníkům  

Tyto výhody vedou k takovým úsporám, že převýší počáteční náklady spojené se 

zavedením tohoto systému, [15] (s. 205) 
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Obrázek 1-3 Ukázka systému MRP II [13] (s. 89) 
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1.2.2. Logistické technologie  

„V logistických systémech se snažíme pomocí vhodných metod přístupů a řídících 

procedur vybrat a uspořádat jednotlivé operace tak, aby optimálně fungovaly. Jde tedy o to, 

aby zákazníky požadované úroveň logistických služeb byla zajištěna s co nejmenšími náklady, 

nebo při stanovené výši nákladů byla dosažena maximální úroveň poskytovaných služeb. 

Tento systémově chápaný sled procesů, úkonů a operací uspořádaných do dílčích ustálených 

procesů nazýváme logistické technologie“. [4] (s. 241) 

Nejvyužívanější logistické technologie: 

• Kanban 

• Just In Time I 

• Just In Time II 

• Kaizen 

1.2.2.1. Kanban 

Kanban neboli bezzásobová technologie, byla vyvinuta v Japonsku firmou Toyota 

Motors v 50. a 60. letech minulého století. Tato technologie se rychle rozšířila do výrobních 

podniků po celém světě. [4] (s. 241 - 242 ) 

Zvláštností této technologie je, že každé pracoviště je vlastně zákazníkem, který klade 

požadavky na polotovary nebo suroviny na předchozím stupni a zároveň je dodavatelem pro 

následující stupeň, jehož požadavky plní. Kanban (štítek, nálepka, karta, apod.) nese 

informace o označení výrobku. [7] (s. 19) 

Existují dva typy kanbanových karet: pohybové a výrobní 

• pohybová karta ukazuje potřebu dodat další díly, součásti dalšímu výrobnímu stupni 

• výrobní karta ukazuje potřebu smontovat nebo vyrobit další součásti 

Principem této technologie je, že jakmile se odebere paleta, přepravka, apod. z jednoho 

stupně, zároveň se odebere s ní i karta, která je k ní připojena a posílá se do předcházejícího 

výrobního stupně. To je signálem pro tento stupeň, aby poslal další paletu, přepravku, která 

nahradí tu právě používanou. Nová přepravka či paleta má k sobě připojenou výrobní kartu, 
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která je ještě před odesláním na následující stupeň nahrazena kartou pohybovou. Zbylá 

výrobní karta je potom signalizací pro výrobní středisko, aby opět vyrobilo další dávku. Karty 

tímto způsobem kolují v rámci jednotlivých výrobních stupňů. Jelikož každá karta představuje 

počet vyrobených částí lze kontrolovat stav zásob ve výrobě pomocí těchto karet, které jsou v 

oběhu. [9] (s. 275 - 276) 

Základní pravidla pro úspěšnou činnost:   

− personál následujícího stupně pracoviště musí odebrat materiál z předcházejícího 

stupně podle karty 

− nejsou - na pracovišti žádné karty, nesmí být konána žádná činnost 

− personál vždy zodpovídá za 100 % kvalitu dodaného materiálu 

− vyrábí se nebo se jen dodává to, co požaduje karta 

 Tato technologie se používá především v podnicích s výrobou velkých sérií a které 

mají ustálený odběr. Jako jsou podniky se strojírenskou výrobou a v automobilovém 

průmyslu. [13] (s. 101) 

1.2.2.2. Just in Time I 

Metoda Just in Time (dále jen JIT) je nejznámější logistickou technologií, která 

vznikla počátkem 80. let v Japonsku a USA. Později se tato metoda rozšířila i do Evropy.  

Můžeme říci, že technologie JIT je vlastně rozšířenou technologií technologie Kanban, 

protože propojuje výrobu, nákup a logistiku. [4] (s. 245) 

Definice:  

 „Systém Just-in-time (doslova „právě včas“) je filosofie řízení zásob, která má za cíl 

redukci ztrát a nadbytečných zásob. Tento systém je založen na myšlence dodávat produkty, 

díly nebo materiál právě v tom okamžiku, kdy jsou v podniku zapotřebí. Systém JIT vyžaduje 

úzkou koordinaci poptávkových potřeb mezi logistikou, dopravci, dodavateli a výrobou. JIT 

rovněž představuje pro logistiku obrovskou příležitost z hlediska jejího možného příspěvku k 

celkovému úspěchu podniku tím, že dochází ke snížení zásob při současném zachování, nebo 

dokonce zlepšení úrovně a kvality zákaznického servisu. JIT reprezentuje důležitý trend v 

oblasti řízení zásob“. [15]  (s. 27 - 28) 
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Přínos ze zavedení JIT 

• snížení zásob (ve výrobě i hotových výrobků) 

• zkrácení doby toku materiálu 

• ušetření místa potřebných prostor pro výrobní proces 

• zlepšení produktivity 

• větší úroveň řízení (mezi úseky výroby) 

• zlepšení obrátky zásob 

Zavedení systému vede ke snížení nákladů na přepravu, snížení distribučních nákladů, 

snížení počtu dodavatelů a dopravců a ke zvýšení kvality výrobků od dodavatelů. [4] (s. 248) 

Podmínky pro úspěšné uplatnění JIT 

• snížení velikosti objednacích (výrobních) dávek 

• bezporuchový chod dopravního i výrobního zařízení 

• stoprocentní kvalita výrobků, polotovarů a dodaného materiálu 

• rovnoměrné využití kapacit 

• aplikace skupinové technologie 

• zavedení týmové práce 

• zavedení nového systému řízení jakosti 

• zavedení nového systému zásobování opírajícího se o spolupráci s dodavateli 

Výsledkem splnění těchto podmínek je dodání správného výrobku ve stoprocentní kvalitě, 

ve správném množství, ve správném čase a na správné místo. [13] (s. 14 - 17) 
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Negativní dopady spojené se zaváděním JIT 

I přes řadu výhod, které tato metoda podnikům přináší, musíme zmínit negativní dopady. 

• v našich infrastrukturních podmínkách tato metoda přispívá k zaplnění našich silnic 

nákladními auty a k rychlejšímu vyčerpání jejich kapacit 

• s výše uvedeným problémem souvisí i větší exhalace výfukových plynů, zvýšení hluku 

a nehodovosti, s čím souvisí i ohrožení zdraví občanů a znečištění životního prostředí 

• problémy s dodržením časových plánů vlivem zatížení našich silnic [4] (s. 249) 

 

Problémy spojené se zaváděním JIT 

I když tato metoda má neskutečné množství řadu výhod, tato metoda není dokonalá a má 

určitá omezení a přináší určité problémy s ní spojené. 

− výrobní plánování daného závodu - snižuje množství zásob až na bod, ve kterém 

existuje pouze minimální pojistná zásoba a nedostatečné množství dílů může 

negativně ovlivňovat výrobní operace 

− výrobní plány dodavatelů - tento problém souvisí s tím, jestli budou dodavatelé 

schopni dodávat díly v souladu s plánem podniku 

− rozmístění dodavatelů - čím větší bude vzdálenost mezi podnikem a dodavatelem, tím 

se budou zvyšovat dodací náklady, zvyšovat kolísavost a nepředvídatelnost dodacích 

dob [4] (s. 250 - 251) 

 

1.2.2.3. Just in Time II 

Technologie Just in Time II (dále jen JIT II) je vylepšenou technologií JIT I. Toto 

zlepšení spočívá v tom, že se technologie JIT I doplní o zařazení pracovníka dodavatele do 

nákupního oddělení kupujícího. Tímto se zrychlí komunikace a tím i dodávkový cyklus. [13]  

( s. 104) 
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1.2.2.4. Kaizen 

Kaizen neznamená jen zlepšování, kaizen znamená neustálé zlepšování, do kterého 

jsou zapojeni všichni od dělníků až po manažery. Slovo kaizen je jedno z nejpoužívanějších 

slov v japonském jazyce. Kaizen říká, že musíme zlepšovat nejen vše okolo, ale i samy sebe, 

aby zítřek byl ještě lepší než dnešek. 

Kaizen je postaven na dvou slovech: 

Zlepšování - vše se dá zlepšit - jak kvalita, tak plnění termínů, náklady i produktivita 

Neustále - nic není postaveno na pevných podmínkách, vše se stále vyvíjí a mění - výrobky, 

trhy, zákazníci a jejich požadavky a potřeby  

Základní principy systému Kaizen: 

Zaměřuje se na zlepšení, která vychází z celkových zkušeností a znalostí lidí ve 

výrobě. Problém je v tom, že velké množství problémů ve výrobní dílně management firmy 

prakticky podrobně nezná. Z toho velká část lze bez vynaložení finančních prostředků 

odstranit. 

Tradiční pohled na systém, který vyžaduje disciplínu, sice zabezpečí stabilitu 

parametrů, ale zanedbává lidský potenciál. Lidé by neměli být placeni a odměňováni jen za 

plnění výkonů a dodržování norem, ale i za odhalování forem plýtvání a možností, jak 

urychlit a provézt práci levněji. 

Je to ovšem řízený proces, protože zlepšení z pohledu jednoho oddělení, ještě 

neznamená zlepšení pro celý podnik. [16] (s. 3- 4) 

Postup při realizaci Kaizenu 

Každý zjištěný nedostatek: 

• je co možná detailně popsat 

• analyzovat jeho příčiny 

• naplánovat opatření k jeho odstranění 

• opatření realizovat a vyhodnotit 
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Aby bylo možno uplatnit tento postup je potřeba splnit následující předpoklady: 

• decentralizovat pravomoc 

• stanovit transparentní cíle a informace 

• pracovat v týmech [13] (s. 99) 

 

Přínosy ze zavedení systému Kaizen 

Imai (13) uvádí tyto přínosy: 

• zvýšení kvality a produktivity 

• po prvním zavedení systému může být nárůst produktivity 30,50 a dokonce i 100 

procent a to vše bez vložení větších investic 

• také snižuje bod nulového zisku 

• napomáhá k pozornosti potřebám zákazníků 

• zvyšuje konkurenceschopnost 

• zvyšuje zisk [17] (s. 236 - 237) 
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2. Praktická část                  

2.1. Společnost Behr  

 

Historie společnosti 

V roce 1885 německý inženýr a průmyslník Gottlieb Daimler vyvinul ve spolupráci s 

Wilhelmem Maybachem jeden z prvních rychloběžných spalovacích motorů. Tento motor byl 

schopen pohánět kočár až 18 km/hod. Roku 1905 Julius Fridrich Behr přejímá podíl Andrease 

Veigela v dílně na výrobu chladičů, tachometrů a cukrářských formiček. Nově vzniklá firma 

dostává jméno Behr & Zoller a specializuje se již pouze na výrobu chladičů. O dva roky 

později opouští Gustav Zoller společnost a tím pádem se stává Julius Fridrich Behr jediným 

vlastníkem a jeho firma působí pod novým názvem Süddeutsche Kühlerfabrik Julius Fr. Behr 

se sídlem ve Stuttgartu. V roce 1910 testuje J. F. Behr vedle tehdejších trubkových chladicích 

systémů různé žebrové systémy. K zákazníkům firmy Behr patří Benz, Opel, Sauer. Mimo 

tuto společnost dodává i do rodícího se světa motorového létání. O rok později se společnost 

stěhuje do nově konstruovaného závodu na předměstí Stuttgartu. O dva roky později 

společnost zaměstnává už 85 pracovníků. Roku 1914 společnost začíná dodávat hadicové 

svorky nejen do automobilového průmyslu, ale i do leteckého průmyslu a do pivovarů. V roce 

1916 má společnost už 170 zaměstnanců. Roku 1930 umírá zakladatel společnosti F. Behr, 

krátce poté přebírají vedení společnosti jeho dědicové. Postupně se společnost vyvíjela, až v 

roce 1998 vznikla společnost Hella - Behr, která se zaměřovala na výrobu topení a klimatizací 

pro osobní vozy. V roce 2000 se společnost rozdělila a vznikla společnost, která nese název 

Behr Czech s. r. o. Behr Czech má v České republice dva závody a to v Mnichově hradišti a v 

Mošnově. 

Já se zaměřím na závod Behr Ostrava, s. r. o. 
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Představení společnosti 

Název:  Behr Ostrava, s. r. o. 

sídlo:  Průmyslová 368, 752 51 Mošnov 

právní forma: Společnost s ručením omezeným 

počet zaměstnanců: 506 ( k 30. 4. 2011) 

dosažený obrat za rok 2010 (v Kč): 1,9 miliardy 

Společnost Behr Ostrava, s. r. o. (dále jen Behr) byla založena v roce 2006. Její výrobní 

plocha zaujímá 23 000 m2.  

Výrobní program 

Společnost Behr se zabývá výrobou vzduchových chladičů (příloha 1), kondenzátorů 

(příloha 2), radiátorů (příloha 3) a modulů (příloha 4).  

Dodavatelé 

Pro společnost je velice důležité, aby spolupráce s dodavateli byla konstruktivní a 

otevřená. Dohody jsou závazné, protože odhodlání a důvěra jsou důležitými aspekty pro 

nákupní oddělení. Protože společnost spolupracuje nejen s evropskými dodavateli, ale i 

zámořskými, a aby společnost mohla pokračovat v interkulturním rozvoji, znamená pro ni 

respektování partnera a jeho kultury. Mezi významné dodavatele patří: Sapa, Böhm plast - 

technik, s. r. o.,  Hydro, Voit France, AL INVEST Břidličná, a. s. 

Zákazníci 

Cílem je být jedničkou v oblasti služeb zákazníkům. Udržet dlouhodobé vztahy se 

zákazníky vede k dalšímu rozvoji a úspěchu společnosti. Spokojenost zákazníka je nejvyšší 

prioritou. Společnost Behr dodává výrobky nejvýznamnějším automobilovým výrobcům. 

Mezi ně patří Mercedes, Audi, Wolksvagen, BMW, Ford, GM, PSA. V příloze 5 je vidět 

procentuální podíl objemu jednotlivých zákazníků. Mezi potenciální zákazníky patří Hyundai, 

Kia, Fiat.  
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Rozdělení a činnost oddělení útvaru logistiky 

Logistika řídí, realizuje, synchronizuje a optimalizuje tok materiálu, který začíná od 

nákupu, přes vývoj a distribuci a výrobou dle přání zákazníka konče tak, aby byla splněna 

všechna přání a požadavky zákazníka při vynaložení minimálních nákladů. Společnost Behr 

pravidelně dostává nejlepší známky v průzkumu spokojenosti zákazníků pro její logistiku. 

Společnost pracuje na zachování této úrovně a na její zlepšení, navzdory rostoucím 

požadavkům na trhu. Celosvětová vize společnosti je zajistit spokojenost zákazníků a jejich 

logistické požadavky tím, že poskytnou spolehlivost, flexibilitu a cenově výhodný tok 

materiálu a informace pro zákazníky během jejich dodavatelského řetězce. Schéma rozdělení 

logistiky ve společnosti Behr je uvedeno v příloze 6.  

2.2. Materiálový tok  

Hlavním cílem koordinace materiálového toku je řídit výrobu v požadovaném čase, ve 

správné kvalitě a množství, při tom, aby bylo vynaloženo co nejméně nákladů. S 

materiálovým tokem je také spojen informační tok.  

2.3. Informační tok 

2.3.1. Informační systém ve společnosti Behr 

V dnešní době není možné řídit materiálový tok bez aktivní účasti informačních systémů.  

Mezi základní prvky, které jsou využívány v Behru, patří: 

− identifikační a kódovací systém vlastní výroby, surovin, nakoupeného materiálu, 

nedokončené výroby a hotových výrobků 

− shromažďování informací 

− dokumentace (faktury, přepravní a skladovací karty,...) 

− počítačové programy pro sběr, úschovu a předávání informací 

Materiálový tok je ve společnosti Behr řízen informačním tokem pomocí elektronického 

společného systému řízení materiálu -  Systems - Applications - Products in data processing 
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(dále jen SAP). Tento program využívá oddělení nákupu, technologie, konstrukce, kvality, 

financí a oddělení logistiky.  

2.3.2. MRP 

Společnost Berh používá k plánování a řízení systém MRP (Material Requirements 

Planning - plánování materiálových požadavků) prostřednictvím SAP (obrázek 2- 1). Tento 

systém je založen na plánování objednávek materiálu nikoliv na základě teoretického 

množství, ale na základě skutečných potřeb výroby. MRP vypočítává skutečné požadavky pro 

jednotlivé stroje a porovnává jejich potřebu se dostupnými zdroji. Pokud zdroje jsou 

nedostačující, tento program bude signalizovat nutnost nákupu chybějících zdrojů. Tento 

program zahrnuje součástky, suroviny a všechny potřebné díly, které jsou nutné k plynulému 

chodu výrobního programu. MRP nejen že plánuje materiálovou potřebu, ale také stanovuje 

čas, který je potřebný k zahájení, průběhu a ukončení výroby tak, aby konečný produkt byl 

vyroben a dodán zákazníkovi v jeho požadovaném čase. Samozřejmě že tento program 

kontroluje pracovník logistiky - plánovač, který tento program neustále sleduje, aby nenastal 

nějaký problém, popř. jej ručně upravuje.  

Obrázek 2-1Ukázka programu SAP 
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Výše uvedený příklad programu SAP ukazuje množství materiálu na skladu. Zeleně jsou 

označeny řádky s dostatečnou skladovou zásobou. Červeně jsou označeny řádky s nízkou 

skladovou zásobou, na které systém dokáže připravit skladové potřeby. Následně označit 

červené řádky a pustit transakci tlačítkem aktivovat objednání. 

2.4. Hmotný tok 

2.4.1. Řízení materiálového toku pomocí JIT 

Do společnosti Behr je dodáván materiál pomocí metody Just In Time. Tato metoda 

nahrazuje skladové hospodářství, pomocí pravidelných dodávek materiálu v pravidelných 

časových intervalech rovnou do výroby. Při této metodě je velice důležitá spolupráce mezi 

dopravcem, dodavateli, výrobou a logistikou. Stačí dodat špatné množství, špatnou kvalitu 

nebo dodat na určené místo ve špatný čas a může nastat velký problém.  

2.4.2. Objednávání materiálu 

Každé úterý a pátek program SAP zkontroluje stav množství materiálu na skladě a 

množství spotřebovaného materiálu za směny, které již proběhly. Dle těchto údajů pověření 

pracovníci prostřednictvím programu SAP odešlou objednávku dodavateli. Pomocí systému 

SAP mohou dodavatelé společnosti Behr po přihlášení do programu sledovat průběh spotřeby 

materiálu ve výrobě a následně se mohou dle těchto údajů připravit na dodávku dalšího 

materiálu. Také pomocí tohoto programu mohou dodavatelé informovat společnost, že jsou 

připraveni jim poskytnout další dodávku materiálu.  

2.4.3. Expedice hotových výrobků 

Hotové výrobky, které se vyrobí na výrobní lince, se zkontrolují, zabalí do obalů 

určených zákazníkem a uloží se do přepravek.  Tyto přepravky se opět pomocí programu SAP 

uloží na programem určené místo dle kmenových dat, balení, atd. v expedičním skladu.  V 

celém závodě Behr Ostrava funguje metoda FIFO (First In, Firs Out). Metoda FIFO znamená, 

co první přijde, také první odejde. Touto metodou se řídí nejen expedice, ale řídí se jí celý 

závod. Skladníci v programu SAP mají seznam všech přeprav (kdy a v kolik hodin přijede 

kamion pro nakládku, která bude obsahovat zákazníkem stanovené množství). Skladník 

vychystá dodávku, vytiskne k ní skladový příkaz (seznam boxů, kde je skladová pozice, číslo 

manipulační jednotky, atd.). Spolu se skladovým příkazem vytiskne i štítky pro zákazníka. 

Skenerem potvrdí štítek z výroby se zákaznickým štítkem. Po potvrzení posledního štítku 
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uzavře dodávku a vytiskne dodací listy. Elektronické dodací listy odchází automaticky 

zákazníkovi spolu s fakturou. 

2.4.4. Přepravní prostředky 

V Behru je v oběhu několik druhů vratných obalů a přepravek od dodavatelů. Musí být 

řádně označeny do dodavatele, jinak se nemusí vrátit. Nejvíce využívané v automobilovém 

průmyslu jsou přepravky (obrázek 2- 2). Jednak kvůli tomu, že jsou typizované a jednak kvůli 

tomu, že je možné je stohovat do paletizační jednotky. Další jejich výhodou je, že se využívají 

tam, kde je zaveden Kanban, protože se do nich může uložit standardizované množství 

materiálu. 

Obrázek 2-2 Rozdělaná paletizační jednotka 

 

2.4.5. Vyskladnění materiálu od dodavatele a jeho následné uskladnění  

Dodavatel přiveze požadovaný materiál v požadovaném množství, který složí na 

přijímací plochu. Následně dodavatel předá interní doklad skladníkovi, který jej převezme a 

dle údajů zkontroluje, zda soupis materiálu a množství fyzicky odpovídají dokladu. Dodavatel 

následně naloží prázdné obaly a přepravky a odjede zpět do domovské společnosti. Skladník 

ručně zadá do programu SAP dovezený materiál a jeho odpovídající množství. Tento program 
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zkontroluje volno místo ve skladu (příloha 7) a automaticky určí danému materiálu příslušnou 

volnou pozici. Na materiál připevní pracovník kanbanový štítek (obrázek 2- 3), který ho 

provází celým výrobním programem až do jeho spotřebování. Po oštítkování jej pracovník 

uloží na příslušnou pozici ve skladu. Ve skladech v Behru jsou regály uspořádány do řad. To 

umožní zaměstnanci, který dopravuje materiál do výroby snazší orientaci a také šetří čas, 

protože program SAP automaticky vygeneruje zaměstnanci trasu, ve které má jet s VZV a 

také mu určí pořadí, ve kterém má nakládat materiál, aby jej postupně mohl ve výrobě vyložit. 

V příloze 8 můžeme vidět rozložení závodu.  

Obrázek 2-3 Kanbanový štítek 

 

2.5. Řízení materiálového toku ve výrobě pomocí systému Kanban  

Ze skladu materiálu odebírá řidič VZV tzv. vláčkař určené druhy součástek v 

požadovaném množství a nakládá je na VZV tzv. vláček (obrázek 2- 4 ). Na příručním 

zařízení se vláčkaři zobrazí kód kanbanové karty, který je totožný s kódem součástky uložené 

ve skladu. Program, který používá společnost Behr, ukáže vláčkaři přesné pořadí ve kterém 

má nakládat materiál, aby jej postupně mohl vykládat u jednotlivých strojů a tím ušetřil čas. 

Po každém naložení součásti potvrdí příkaz na terminálu VZV (obrázek 2- 5 ). Po naložení 

všeho potřebného materiálu a po potvrzení posledního skladového příkazu, vláčkař vytiskne 

seznam naložených součástí a přilepí jej na první box s materiálem. Následně vyrazí ze skladu 

(nádraží) do výroby podle stanovené trasy, kterou vidíme v příloze 9. U daných strojů je tzv. 
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zastávka, kde vláčkař zastaví, vyloží potřebný materiál do horní části skluzů (obrázek 2- 6 ) a 

odebere prázdně boxy, které pracovníci ukládají do spodní části skluzů.  Z prázdného boxu 

naskenuje kód pomocí ručního zařízení a tím vlastně pošle příkaz na zařízení do skladu, které 

objedná další box s materiálem. Po vyložení všech plných boxů s materiálem v zastávkách a 

odběru všech prázdných boxů vláčkař zamíří do skladu pro prázdné boxy. Zde prázdné boxy 

vyloží a vrací se zpět na nádraží. Tento proces se neustále opakuje.  

Obrázek 2-4 Vláčkař s malými boxy 

 

Obrázek 2-5 Terminál VZV 
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Obrázek 2-6 Materiál uložený ve skluzech 

 

2.5. Podpůrné technologie 

Další podpůrnou technologií, kterou Berh používá je Kaizen.  

Kaizen 

Tato metoda je využívána ve všech stupních činnosti a v celém závodu.  Vývojové 

centrum v Behr slouží ke zlepšování výrobků. Pracovní postupy jsou již nastaveny a neustále 

zlepšovány. Behr využívá také aktivity svých zaměstnanců v metodě Kaizen. Každý 

zaměstnanec je finančně odměněn při návrhu na zlepšení.  
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Závěr 

Problematice logistiky se v současné době dostává velká míra pozornosti. Vývoj 

ekonomické reality posledních let je charakteristický nebývalou dynamikou a komplexností 

všech vstupů, výstupů i vnitřních souvislostí. V dnešní době roste konkurence nebývalou 

rychlostí. Proto se dnešní firmy snaží zlepšovat celkový chod podniku, který vede k vyšší 

produktivitě. Na konkurenceschopnost firmy má obrovský vliv výroba. Aby byla výroba 

schopná dobře vyrábět, záleží také na zajištění výrobních faktorů a na zabezpečení distribuce 

směrem k zákazníkovi. Tudíž logistika hraje významnou roli v konkurenceschopnosti a 

ziskovosti firmy.  

V této bakalářské práci jsem se zabýval zásobovací logistikou v průmyslovém 

podniku. Práci jsem rozdělil do dvou celků.  

První část jsem zvolil jako teoretickou. V této části jsem vysvětlil základní pojmy 

logistiky, dále jsem přiblížil její vznik a vývoj. Dále jsem uvedl příklad, jak se dělí logistika a 

následně jsem vysvětlil základní pojmy logistiky, jako jsou: cíle podnikové logistiky, 

logistické náklady a faktory ovlivňující logistiku. Z logistických technologií jsem vybral: Just 

In Time, Kanban a Kaizen. Tyto technologie budou předmětem mé praktické části.  

V praktické části jsem představil společnost Behr Ostrava, s. r. o., kterou jsem si pro 

svou bakalářskou práci vybral. Dále jsem provedl analýzu řízení materiálového toku ve 

společnosti.  

Společnost Behr se zaměřuje především na štíhlou a flexibilní výrobu, nízké náklady a 

neustálé zlepšování. A právě využívání moderních logistických technologií s tím souvisí. 

Jako první jsem se zabýval řízením zásob ve skladu, pomocí systému Just In Time. Tento 

systém funguje jako náhrada skladového hospodářství na základě pravidelných dodávek 

materiálu v přesně určených časových intervalech přímo do výrobního procesu. Při využívání 

tohoto systému nevznikají zásoby (nepovažuji za zásoby jednu vyskladněnou a do výrobního 

procesu nenavezenou dodávku). Tento systém je tahový tzn., že ze skladu se „natahuje” 

potřebný materiál v potřebném množství na výrobní linku. Zavedením této metody došlo ke 

značným změnám: 
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• úspora plochy u výrobní linky, což vedlo k lepšímu rozložení strojů ve výrobní hale a 

také k možnosti instalace většího počtu strojů 

• zmenšila se velikost dávky dodávané k výrobní lince 

• díky úspory plochy u výrobní linky a snížením velikosti dávek dodávané na linku se 

zautomatizoval návoz na výrobní linku a tím se snížil počet VZV ve výrobní hale a 

tím se snížilo bezpečnostní riziko 

• zlepšení harmonizace dat – vláčkař díky systému SAP vychystává ze skladu určený 

materiál a díky tomu nemůže dojít k dodání zastaralého materiálu na výrobní linku 

(společnost se řídí pomocí metody FIFO) 

Následně jsem se zabýval řízením materiálového toku pomocí systému Kanban. Kanban 

je stejně jako JIT tahový systém, který nám dává informace o pohybu materiálu. Řízení 

materiálového toku pomocí systému Kanban probíhá na základě požadavků výroby pomocí 

kanbanových karet. Materiál je navážen ze skladu, kde je uskladněn materiál z jedné navážky 

dodavatele do výrobní linky. Společnost Berh využívá systém SAP, který je založen na 

metodě Kanban. Tento program je velice přehledný a jednoduchý. Nepotřebuje využívat 

výpočetní techniku, vše propočte sám do nejmenšího detailu. Kanban monitoruje minimální 

nebo maximální hranici stavu zásob a okamžitě odepisuje hotovou výrobu. Na základě 

aktuálních informací dochází ke snížení stavu zásob. 

Podle analýzy se ukázalo, že metoda JIT byla správně zvolená při dodávkách materiálu od 

dodavatele a při expedici k odběrateli. Také se ukázalo, že i přes vynaložené výdaje na 

zavedení systému Kanban, bylo toto zavedení obrovským přínosem. 

Na konec musím říci, že vypracování této bakalářské práce pro mě bylo obrovským 

přínosem. Při vypracovávání této bakalářské práce jsem si rozšířil teoretické znalosti k této 

problematice a zároveň jsem získal mnoho cenných rad a zkušeností přímo z praxe, které 

doufám budu moci uplatnit ve svém budoucím zaměstnání.  

Logistika je široký pojem a dalo by se na toto téma napsat ještě hodně zajímavého, ale 

rozsah bakalářské práce mi to bohužel neumožňuje. Z tohoto důvodu bych se chtěl této 

problematice věnovat ve větší míře v diplomové práci. 
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NATO   Severoatlantická aliance  (North Atlantic Treaty Organization) 

FIFO     princip, první dovnitř, první ven (First In First Out) 

MRP I   plánování materiálových poţadavků (Material Requirement Planning) 

MRP II   plánování výrobních zdrojů (Manufacturing Resource Planning) 

JIT    právě včas (Just In Time) 

VZV    vysokozdvižný vozík 
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