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1. ÚVOD 

Problematika bakalářské práce je zaměřena na téma optimalizace materiálových 

toků v nadnárodní společnosti. Konkrétněji se práce zabývá optimalizací obalového 

hospodářství automobilové společnosti Dura Automotive Systems, s. r. o. Optimalizace se 

týká především obalů vratných.  

Obalové hospodářství je důleţitou částí kaţdého podniku. Je nezbytné mít nastaven 

takový systém, který zajistí, aby bylo dostatečné mnoţství obalů v danou chvíli, na správném 

místě. Předpokladem pro správný systém naváţení obalů do podniku, jsou získané informace 

o výrobě a inventurním zůstatku. 

Hlavním cílem práce je analyzovat možnosti společnosti v oblasti obalového 

hospodářství tak, aby neměla zbytečný přebytek nebo naopak nedostatek obalů a 

navrhnout doporučení, k dosažení lepšího využití obalů a k zabránění navyšování 

nákladů spojených s těmito obaly.   

Úvodní část práce je zaměřena nejen na teorii z hlediska logistiky, která definuje 

pojem logistika, vysvětluje její význam a vývoj od minulosti aţ po současnost, ale také se 

zabývá jejím členěním. Je definován logistický řetězec, upřesněna definice obalového 

systému a rozdělení jednotlivých druhů obalů včetně jejich nejdůleţitějších funkcí aţ po 

konečnou recyklaci. 

Vymezení systémů řízení v logistice je dalším bodem teoretické části. Jsou rozvedeny 

definice jednotlivých metod, přístupů a systémů, které se dají pouţít při řešení daného 

problému společnosti a vysvětlují, jak postupovat při jejich pouţití. Mezi jedny 

z nejdůleţitějších patří systém ERP, metoda BSP, koncepce JIT a technologie zvaná Kanban.  

Poslední část teorie se zabývá uvedením metod, které jsou pouţity přímo v práci. 

Krátce v bodech jsou charakterizovány po sobě jdoucí postupy při řešení problému.  

Začátek praktické části je zaměřen na základní charakteristiku společnosti Dura 

Automotive, s. r. o. a to jak na společnost celosvětovou, se sídlem v Rochester Hill, tak na 

českou pobočku sídlící v moravském městě Kopřivnice. Je uveden vývoj společnosti od jejího 

zaloţení, aţ po přístavbu nové výrobní haly a rozšíření sortimentu. K této části jsou přiloţeny 

přílohy (grafy), které slouţí jako ukázka vývoje zaměstnanců, vývoje prodeje a růstu trţeb. 
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Popis současného stavu výrobního závodu a jeho hospodaření s obaly je definován 

v další části. Pomocí získaných dat a informací je identifikován problém, uvedení poţadavků 

společnosti, vymezení nákladů spojených s obaly, důkladný popis toků obalů ve výrobě a 

systém naváţení obalů mezi externím skladem a výrobou.  

Následuje část výpočtová (simulační). Program Excel, ve kterém výrobní závod 

plánuje a rozpočítává celkovou výrobu, je rovněţ pouţit pro výpočty a grafy v této práci. 

Detailním propočtem výrobních poţadavků jsou získány hodnoty minimální a maximální 

potřeby obalů, výše inventurních zůstatků a počty obalů, které by měly být ve skutečnosti 

objednány. Rovněţ jsou uvedeny ceny za pronájem jednotlivých typu obalů a celkové náklady 

za pronájem všech potřebných obalů na měsíc. Veškeré poloţky, které jsou nutné k řešení 

problému, jsou propočítány po dnech v celkové délce pěti týdnů.  

Zhodnocení výsledků je další části práce. Získané hodnoty upřesňují, v jakém 

mnoţství by měla firma objednávat obaly na týdenní a měsíční výrobu, podle skutečné práce a 

zohlednění inventurního zůstatku. Snahou je optimalizovat objednávky obalů na takové 

mnoţství, které s sebou ponese jen minimálním zásobu obalů navíc.  

Na závěr celého rozboru bakalářské práce jsou uvedeny návrhy a doporučení 

výrobnímu závodu Dura Automotive, s. r. o., které vychází ze zhodnocených výsledků. 

Doporučení a návrhy společnosti jsou zaloţeny na tom, jak by měl závod tento způsob 

plánování zahájit, jak v něm pokračovat a hlavně, jak ho udržet. Snahou je podat návrh a 

doporučit takové řešení, které bude závod dodrţovat i do budoucna a nebude se muset znova 

potýkat s problémem obalového hospodářství. 
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2. TEORETICKÉ VÝCHODISKA LOGISTIKY 

2.1. Definice logistiky 

Definice pojmu logistika, stejně tak jako i odborná terminologie s logistikou spojená, 

nejsou doposud sjednoceny na jednu jedinou definici. Veškerá literatura vysvětluje logistiku 

jinými slovy. Proto jsou níţe uvedeny definice od více autorů, kteří se o logistiku zajímají. 

Významným představitelem logistiky je doc. Ing. Petr Pernica CSc. 

Logistika je velice široký obor, který v mnoha ohledech a ve velké míře ovlivňuje 

ţivotní úroveň naší společnosti. Teorie logistiky je potřebná hlavně k tomu, aby si lidé 

uvědomili: co má a co můţe být logistikou řešeno a v jakých souvislostech, jaké cíle řešení je 

účelné stanovit, jaká metodika je k dispozici, resp. jaké metody je třeba vyvinout, jakého 

druhu a rozsahu leze očekávat výsledky, kde je místo řešitelů a do jaké míry řešitelé ovlivňují 

proces řešení.
1
  

Významný president České logistické asociace Pernica (Praha; 1998) tvrdí, že: 

o „Logistika je disciplína, která se zabývá slaďováním (koordinací, synchronizací a 

celkovou optimalizací) všech aktivit v rámci samo organizujících se systémů, jejichž 

zřetězení je nezbytné k pružnému a hospodárnému dosažení daného konečného 

(synergického efektu).“ (Sixta & Mačát, 2005, str. 23) 

Vzhledem k tomu, ţe logistika našla nejdříve své uplatnění v USA, je uvedena 

definice logistiky americké logistické společnosti „Council of Logistics Management“ ze 

začátku 60. let minulého století. Tato společnost tvrdí, ţe logistika je: 

o „…proces plánování, realizace a řízení účinného, nákladově úspěšného toku a skladování 

surovin, inventáře ve výrobě, hotových výrobků a příslušných informací z místa vzniku 

zboží na místo potřeby. Tyto činnosti mohou zahrnovat službu zákazníkovi, předpověď 

poptávky, distribuci informací, kontrolu zařízení, manipulaci s materiálem, vyřizování 

objednávek, alokaci pro zásobovací sklad, balení, dopravu, přepravu, skladování a 

prodej.“ (Sixta & Mačát, 2005, str. 22) 

                                                             
 
1  SIXTA, Josef a Václav MAČÁT. Logistika – teorie a praxe. Brno: Computer Press, 2005. 

ISBN 80-251-0573-3 
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Jsou-li brány v úvahu veškeré definice pojmu logistika, lze ji charakterizovat jako 

usměrňování materiálového a s ním souvisejícího informačního toku od dodavatele 

surovin, přes výrobce, až ke konečnému spotřebiteli s cílem maximálně uspokojit 

zákazníka při vynaložení přiměřených vstupů (nákladů).
2
 

Cíle logistiky, které vyplývají z uvedených definic, by měly vycházet z podnikových 

cílů a priorit. Tyto cíle a priority by měly být podřízeny poţadavkům zákazníků, neboť 

v současné době převládá trh kupujícího nikoli trh výrobce, jak tomu bylo v minulých letech. 

2.2. Vývoj logistiky 

Název logistika je termín, který je pouţíván jiţ po několika století. Původ logistiky lze 

hledat hned v několika řeckých slovech např. LOGOS (slovo, řeč, rozum, počítání), 

LOGISMUS (počty, výpočet, úvaha, myšlenka), LOGO (slovo, myšlenka),  LOGISIKON 

(důmysl, rozum) nebo také LOGISTA, coţ byl titul v Římských a Byzantských armádách.  

Jak bylo zmíněno výše, termín logistika je jiţ pouţíván po několik století a její kořeny 

je nutné hledat ve vojenství, kde nalezla své největší rozšíření. Jiţ byzantský císař Leontos VI. 

(886 – 911) označil logistikou celý proces zásobování a zabezpečení armád střelivem, 

zbraněmi, potravinami apod. Tento termín se posléze načas vytratil z terminologie. 

Znova byla logistika uplatněna v 19. století vojenským tvůrcem, francouzským 

generálem Antine – Henri Jominim, který podrobně rozvedl termín logistika. Ve svém díle 

„Náčrt vojenského umění“, vydaném kolem roku 1837 v Paříţi, hovoří o důstojnické, 

vojenské funkci „major generál de logis“. Pod tímto francouzským pojmem byli chápání 

„důstojníci, kteří zajišťovali ubytování a tábory pro útvary, určovali pochodové směry při 

přesunech a upřesňovali je podle místních podmínek. V Evropě tyto teorie nedosáhly 

všeobecného přijetí.  Dílo francouzského generála, bylo přeloţeno v roce 1862 také v USA, 

kde byly rychle uplatněny jeho myšlenky a to hlavně v oblasti vojenského námořnictva. Od 

této doby logistika nabrala nový význam a to nauky o pohybu, zásobování a ubytování vojsk.
3
 

                                                             
 

2 ŘEPA, Václav. Podnikové procesy – podnikové řízení a modelování. 2. vyd. Grada Publishing, a.s. 2007. 281 s. 

ISBN 978-80-247-2252-8 

3 VANĚČEK, Drahoš. Logistika. 1. vyd. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta, 

ediční středisko, 2008. 120 s.  ISBN 978-80-7394-085-0 
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Během druhé světové války došlo k rychlému a úspěšnému uplatnění logistiky včetně 

jiţ vyuţívaného matematického aparátu umoţňujícího účinně řešit problémy zásob, dopravní 

a rozmisťovací problémy, ke kterým docházelo při přípravě a provádění operací spojeneckých 

vojsk. Po válce toto úspěšné uplatnění vedlo k rozšíření logistiky na řešení analytických 

problémů a problémů v civilní sféře. Tímto rozšířením vznikl nový pohled na logistiku a 

taktéţ pojem „logistika hospodářská“. 

Před upřesněním vývojových fází novodobé hospodářské logistiky, je níţe uvedena 

definice jiţ zmíněného nového pohledu a to hospodářské logistiky, kterou také definuje 

Pernica (Praha; 1998), který tvrdí že: 

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

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

i hodnotovou stránku pohybu materiálu (zboží).“ (LAMBERT, 2005, str. 5) 

Je nutné uvést základní fáze vývoje, neboť vývojové trendy zcela korespondují 

s moţnými etapami zavádění logistiky v hospodářské praxi. Retrospektiva můţe být uţitečná 

pro uvědomění si, která pojetí logistiky jsou jiţ zastaralá a zabrání opakování draze 

zaplacených chyb druhých.
4
  

2.3. Fáze logistiky 

1. Fáze vývoje – logistika je omezována pouze na distribuci. Velkou roli hraje obchodní i 

marketingový přístup – problém zásob je okrajový, spíše se projevuje nedostatečná výše a 

neadekvátní struktura i rozmístění. 

 

2. Fáze vývoje – pozornost se začíná odvádět k zásobám (jakoţto k místu „uloţeného“ 

kapitálu) a to v důsledku strategie sniţování nákladů. K případnému řešení problémů, 

které vznikají nadbytečnými zásobami, se pouţívají matematické metody, matematicko – 

statistické metody a metody predikce. V Hospodářské praxi se logistika rozšířila na 

zásobování (např. nákup, opatřování) a silně pronikla do řízení výroby. Aplikována je 

ovšem samostatně uvnitř kaţdé jednotlivé funkce.
5
 

                                                             
 

4  SIXTA, Josef a Václav MAČÁT. Logistika – teorie a praxe. Brno: Computer Press, 2005. 

ISBN 80-251-0573-3 

5  SIXTA, Josef a Václav MAČÁT. Logistika – teorie a praxe. Brno: Computer Press, 2005. 

ISBN 80-251-0573-3 
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3. Fáze vývoje – v podnicích se začínají prosazovat ucelené logistické řetězce a systémy 

propojené od dodavatelů aţ po finální zákazníky – praxe se orientuje na tzv. 

integrovanou logistiku („The Total Supply-Chain“). Je důleţité, aby proběhl 

reengineering (zavádění radikálních organizačních změn a proměn v podniku, stimulátor 

zásadního zlepšení procesů podnikání, způsobů myšlení a chování pracovníků) k posílení 

konkurenceschopnosti podniků zvýšením pruţnosti, pomocí koordinace a synchronizace 

procesů. 

 

4. Fáze vývoje – integrované logistické systémy jsou jako celek optimalizovány. Je 

důleţité upozornit, ţe tato fáze vývoje se nepovaţuje za ukončenou. Jedná se o 

mimořádně sloţitý problém systémového charakteru, k jehoţ úspěšnému zvládnutí bude 

třeba vytvořit řadu předpokladů, mimo jiné v oblasti počítačové integrace, včetně simulací 

pro podporu rozhodování, elektronické výměny dat a dalších metod řízení.
6
 

Na počátku 21. století lze hovořit o éře informatiky. Vyuţití logistiky v hospodářské 

praxi bude muset logistika splňovat následující atributy: 

o stát se součástí globální strategie – časově podmíněné rozmisťování zdrojů jako zboţí, 

lidí, kapacit a informací – působí ve smyslu substituce hmotných procesů za informační 

procesy, 

 

o služby budou muset být jedním z klíčových nástrojů k dosažení vyšší 

konkurenceschopnosti podniku při optimálních logistických nákladech, 

 

o logistický systém bude muset být integrovaný, propojující všechny dodavatele se všemi 

distribučními a obchodními články, aţ po konečného zákazníka (spotřebitele) s ohledem 

na konkrétní finální výrobek či zakázku i rozšiřující se o zpětné toky odpadů a obalů 

k recyklaci či likvidaci („The Total Supply-Chain“). Musíme brát v úvahu i propojující 

výrobu s vývojem a s tvorbou koncepcí.
7
 

                                                                                                                                                                                              
 
 

6  SIXTA, Josef a Václav MAČÁT. Logistika – teorie a praxe. Brno: Computer Press, 2005. 

ISBN 80-251-0573-3 

7
 SIXTA, Josef a Václav MAČÁT. Logistika – teorie a praxe. Brno: Computer Press, 2005. 

ISBN 80-251-0573-3 
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2.4. Členění logistiky 

Mezi nejběţnější hlediska, jak je moţné logistiku členit, se řadí následující dvě. 

2.4.1. Podle šíře zaměření na studium materiálových toků. 
 

o Makrologistika 

 

Tato logistika se zabývá logistickými řetězci, které jsou nezbytné pro výrobu určitých 

výrobků od těţby surovin aţ po prodej a dodání zákazníkovi. Její pohled tedy překračuje 

hranice jednotlivých podniků a někdy dokonce i států. Jinými slovy makrologistika se zabývá 

soubory logistických řetězců spjatými s určitou ucelenou finální produkcí indikovanými 

velkou společností a to v jejich maximálním moţném rozsahu. 

 

o Mikrologistika 

Logistika, která se zabývá logistickými systémy uvnitř určité organizace, nebo 

dokonce její část (průmyslový závod, jednotlivý objekt, nebo jednotlivý sklad). Jiným 

způsobem lze popsat mikrologistiku jako disciplínu, která se zabývá logistickými řetězci 

uvnitř průmyslového závodu nebo mezi závody v rámci jednoho podniku.
8
 

 

2.4.2. Podle hospodářsko-organizačního místa uplatnění. 
 

o Logistika výrobní (průmyslovou či podnikovou) 

Jedná se o logistiku, která se zabývá pouze technologickými postupy, při nichţ 

nedochází ke změně fyzikálních vlastností daného materiálu, produktu nebo zboţí. V rámci 

výroby se zabývá procesy od vstupu surovin do vlastního výrobního procesu aţ po výstup 

hotových výrobků. Jde tedy o činnosti, které spojují jednotlivé výrobní kroky a fáze v procesu 

(např. přeprava, skladování, vychystávání apod.). 

o Logistika obchodí 

Tato logistika se zabývá veškerými funkcemi obalu. Jde o překlenutí nabídky a 

poptávky tak, aby sluţby nebo zboţí byly k dispozici, za poţadovaných podmínek zákazníka, 

ve správný čas a na určeném místě.  

                                                             
 
8  SIXTA, Josef a Václav MAČÁT. Logistika – teorie a praxe. Brno: Computer Press, 2005. 

ISBN 80-251-0573-3 
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o Logistika dopravní 

Tento druh logistiky lze definovat jako logistiku, která zajišťuje pohyb neboli fyzické 

přemístění výrobků z místa, kde jsou vyráběny na místo, kde jsou zapotřebí. Pohyb a 

přemísťování se uskutečňuje pomocí přepravních prostředků a obalů. Doprava zde hraje 

významnou roli, neboť je důleţitá pro samotný pohyb. 
9
 

Doprava má dvě funkce: 

o Primární – jedná se o vlastní dopravu, převáţení zboţí a tím i spojené funkce vykládky a 

nakládky. 

o Sekundární – zajišťování výstavby a údrţby dopravních cest. Jedná se o zajištění 

bezpečnosti provozu při všestranném přemisťování. 

Obr. 2.1.   Dělení logistiky dle H. Krampeho 

 

Zdroj: Sixta, Mačát (2005; str. 45) 

Dělení logistiky, dle obrázku 2. 1 dle H. Krampeho, je velice komplikované a 

v současnosti se jiţ často nepouţívá. Proto je na následujícím obrázku uvedeno jednodušší 

dělení logistiky, které se neustále rozšiřuje mezi podniky a je také snazší pro pochopení.
10

 

 

 

                                                             
 
9  PERNICA, Petr. Logistický management: teorie a podniková praxe. 1-3 díl. Praha: Radix, 2004. 

ISBN 80 86031-59-4 

10  SIXTA, Josef a Václav MAČÁT. Logistika – teorie a praxe. Brno: Computer Press, 2005. 

ISBN 80-251-0573-3 
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Zjednodušené schéma členění logistiky používané v současné době: 

Obr. 2.2. Nejjednodušší členění logistiky 

 

Zdroj: Sixta, Mačát (2005; str. 46)  

 

2.5. Logistický (dodavatelský řetězec) -  SC Supply Chain 

Logistické podniky působí v tzv. logistickém řetězci, který je moţné nazvat, jako 

dodavatelský řetězec. Logistické řetězce zabezpečují pohyb materiálu, energie nebo osob ve 

výrobních a oběhových procesech. Vyuţívají informace a finance k tomu potřebné.  

Dodavatelský (logistický) řetězec je systém tvořený podnikovými procesy všech 

organizací, které jsou přímo či nepřímo zapojeny do pružného a hospodárného 

uspokojování požadavků zákazníka. Pohyb se uskutečňuje pomocí dopravních, 

manipulačních a pomocných prostředků. Je důleţité a nezbytné získávání, zpracování a 

přenos informací, které přispívají k usměrnění procesů ţádoucím směrem. 

Obr. 2.3. Příklad dodavatelského (logistického) řetězce v podniku 

 

 

 

Zdroj: vlastní tvorba autora 

Konkurenceschopnost celého dodavatelského řetězce závisí na výkonnosti kaţdého 

článku. Logistický řetězec není silnější neţ jeho nejslabší článek. Pouze nejlepší řetězce, jsou 

Dodavatel 
suroviny 

Výrobní 
podnik 

Distribuční 
centrum Velkoobchod 

Finální 
zákazník 
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suroviny 
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schopny soustavně plnit poţadavky měnícího se trhu. Řetězec je charakteristický prouděním 

hmotných, finančních a informačních toků mezi jeho jednotlivými úrovněmi. Zákazník stojí 

na pozici jako jeho integrální součást.
11

 

Všechny procesy jsou rozloženy do následujících procesních cyklů: 

o objednávkový cyklus, 

o doplňovací cyklus, 

o výrobní cyklus, 

o dodací cyklus. 

Mezi nejčastější chyby dodavatelských řetězců patří: 

o absence kontroly zásob, 

o nedostatečná flexibilita, 

o špatné rozvrţení závodu, 

o nedostatečné informace a kalkulace nákladů, 

o špatně definovaná měření a špatné rozdělení odpovědnosti apod. 
12

 

 

2.6. Cíle podnikové logistiky 

Je důleţité upozornit na dvě základní a velmi důleţité skutečnosti podnikové logistiky 

a tím jsou cíle: 

1. podniková logistika musí vycházet (být odvozována) z podnikové (globální) strategie a 

pomáhat splňovat celopodnikové cíle, 

2. musí zabezpečit přání zákazníků na zboţí a sluţby s poţadovanou úrovní a to s co největší 

minimalizaci celkových nákladů. 
13

 

Hlavními kritérii, podle kterých lze dělit cíle logistiky, je oblast jejich působení (vně, 

či uvnitř podniku) a způsobu měření jejich výsledků (výkonem, či ekonomickým vyjádřením). 

                                                             
 
11 LAMBERT, Douglas. Logistika. 2.vyd. Praha: Computer Press, 2005. 590 s.  ISBN 80 251-0504-0 

12 ŘEPA, Václav. Podnikové procesy – podnikové řízení a modelování. 2. vyd. Grada Publishing, a.s. 2007. 

281 s. ISBN 978-80-247-2252-8 

13 SIXTA, Josef a Václav MAČÁT. Logistika – teorie a praxe. Brno: Computer Press, 2005. 

ISBN 80-251-0573-3 
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Základním cílem logistiky je optimální uspokojování potřeb zákazníka. V této 

oblasti je zákazník nejdůleţitějším článkem celého logistického řetězce. Od něj vychází 

informace o poţadavcích na zabezpečení dodávky zboţí a s ní souvisejících dalších sluţbách. 

Zároveň u zákazníka končí logistický řetězec zabezpečující pohyb materiálu a zboţí. 

Obr. 2.4. Dělení a priorita cílů logistiky  

 

Zdroj: Sixta, Mačát (2005; str. 42) 

 

Mezi prioritní (nejdůleţitější) cíle logistiky se zahrnují cíle: 

1. vnější, které se zaměřují na uspokojování přání zákazníků, kteří je uplatňují na trhu. 

To přispívá k udrţení, případně i k dalšímu rozšíření rozsahu realizovaných sluţeb. Do 

této skupiny logistických cílů lze zařadit: 

o zvyšování objemu prodeje (nikoli výroby), 

o zkracování dodacích lhůt, 

o zlepšování spolehlivosti a úplnosti dodávek a 

o zlepšování pruţnosti logistických sluţeb, tzv. flexibility, 

 

2. výkonové, které zabezpečují požadovanou (optimální) úroveň služeb tak, aby 

poţadovaného mnoţství zboţí a materiálu bylo ve správném mnoţství, druhu, jakosti, ve 

správný čas a na správném místě. 
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Mezi sekundární cíle logistiky se zahrnují cíle: 

1. vnitřní, které se orientují na snižování nákladů při dodržení splnění vnějších 

cílů.
14

Jde o náklady: 

o na zásoby, 

o na dopravu, 

o na manipulaci a skladování, 

o na výrobu, 

o na řízení apod., 

 

2. ekonomické, které zabezpečují služby s přiměřenými náklady, které jsou vzhledem 

k úrovni služeb minimální. Náklady odpovídají ceně, kterou je ještě zákazník ochoten za 

vysokou kvalitu zaplatit.
15

 

 

2.7. Řízení toku materiálu pomocí logistiky 

Na následujícím obrázku je ukázka jednoduchého schéma toku materiálu a informací 

ve výrobním podniku. Logistické řízení se zabývá efektivním tokem surovin, zásob, ve 

výrobě a hotových výrobků z místa vzniku do místa spotřeby. 

Obr. 2. 5 Jednoduché schéma toku informací i materiálu 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Sixta, Mačát (2005; str. 51)  

                                                             
 
14 VIESTOVÁ, Kristína. Logistika. 1.vyd. VŠE v Bratislavě, 1991. 204 s. ISBN 80-225-0304-5 

15
 PERNICA, Petr. Logistický management: teorie a podniková praxe. 1-3 díl. Praha: Radix, 2004. 

ISBN 80-86031-59-4 



17 
 

Na obrázku lze vidět, ţe tok informací je daleko rozvětvenější. Získané informace 

slouţí převáţně k zjištění současného stavu, na jehoţ základě se uskuteční určitá rozhodnutí. 

Ve výrobním podniku je nejdůleţitější ta rozhodnutí, kterými se řídí tok materiálu.
16

 

Americká organizace „The Council of Logistic Management (CLM)“ definuje 

pojem logistické řízení: 

o „proces plánování, realizace a řízení efektivního, výkonného toku a skladování zboží, 

služeb a souvisejících informací z místa vzniku do místa spotřeby, jehož cílem je 

uskutečnit požadavky zákazníků“. (Sixta & Mačát, 2005, str. 53) 

Uplatnění logistiky se neomezuje pouze na výrobní sféru. Týká se všech organizací a 

podniků, včetně státní správy a takový institucí, jako jsou nemocnice nebo školy, včetně 

organizací poskytujících obchodní, bankovní a finanční sluţby. 

2.8. Manipulační a přepravní jednotky 

2.8.1. Definice obalů 

Obal vytváří manipulační nebo přepravní jednotku, nese důleţité informace, které 

slouţí pro identifikaci a určení jeho obsahu, identifikaci odesílatele a příjemce, pro volbu 

správného způsobu manipulace, přepravy a uloţení ve skladech a v překladištích, informace 

důleţité pro spotřebitele. Také můţe svým provedením napomáhat k lepšímu prodeji a 

propagaci firmy. Pouţívání vhodně zvolených obalů přináší v průměru aţ desetinásobné 

zhodnocení oproti jejich vlastní pořizovací hodnotě. Manipulační jednotka je jakýkoliv 

materiál (balený, nebalený), který tvoří jednotku schopnou manipulace, aniţ by bylo nutno 

dále ji upravovat. S manipulační jednotkou se manipuluje jako s jediným kusem.
17

 

Česká státní norma definuje tři základní funkce obalových prostředků 

(viz. Příloha č. 2). 

o Funkce manipulační, jejímţ hlavním úkolem je vytvářet pro výrobek úložný prostor a 

spolu s ním vytvářet jednotku balení uzpůsobenou pro manipulaci v oběhu např. 

spotřebě, dovozu apod. Dobrá manipulační funkce obalu musí zajistit účelnou, rychlou a 

                                                             
 
16  SIXTA, Josef a Václav MAČÁT. Logistika – teorie a praxe. Brno: Computer Press, 2005. 

ISBN 80-251-0573-3 

 
17  SIXTA, Josef a Václav MAČÁT. Logistika – teorie a praxe. Brno: Computer Press, 2005. 

ISBN 80-251-0573-3 
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hlavně bezpečnou manipulaci s výrobkem. Z hlediska manipulační funkce patří mezi 

nejzávadnější vlastnosti obalu hmotnost, objem, tvar. Dále to jsou bezpečnost uzávěry, 

odolnost vůči povětrnostním podmínkám apod. Manipulační funkce obalu úzce souvisí 

s ochrannou funkcí. 

 

o Funkce ochranná, zajišťuje obalu především ochranu před mechanickým poškozením 

vlivem statických a dynamických účinků. Dále zajišťuje ochranu před klimatickými, 

případně biologickými vliv, před znehodnocení výrobků (zejména zkaţení potravin), 

sniţuje riziko nepouţitelnosti zásob a naopak má zvýšit pruţnost celého systému. 

Ekonomické důvody neumoţňují pouţívat obaly, které by stoprocentně chránily výrobky 

vůči všem dříve uvedeným rizikům, proto je vyţadováno šetrné zacházení s příslušnými 

manipulačními jednotkami při přepravě, manipulaci a skladování. Naproti tomu široká 

nabídka obalových prostředků s vynikajícími vlastnostmi dovoluje řešit dokonalou 

ochranu před klimatickými vlivy. 

 

o Funkce informační, podílí se na vnější úpravě, tj. tvarovým a grafickým řešením a 

informacemi uvedenými na obalech. Tato funkce je většinou zaměřená na poslední 

článek logistického řetězce – na finálního zákazníka. Spotřebitel si můţe na obalu přečíst 

údaje popisující zboţí, jeho sloţení, datum spotřeby a výroby apod. Informační funkce se 

dále uplatňuje při identifikaci zboţí v jednotlivých článcích distribučních řetězců, jimiţ 

prochází ve skladech, velkoobchodu, při rozvozu i v maloobchodních prodejnách a je 

velmi významná v přepravě, kde ţádají označování odesílatele a příjemce, obsahu, 

hmotnosti aj.
18

 

 

Méně důležitými funkcemi obalu jsou: 

o prodejní funkce, která zajišťuje, ţe obal musí svým provedením působit jako propagační 

prvek a napomáhat k prodeji, 

o grafická, 

o ekologická. 

 

                                                             
 
18  SIXTA, Josef a Václav MAČÁT. Logistika – teorie a praxe. Brno: Computer Press, 2005. 

ISBN 80-251-0573-3 
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2.8.2. Druhy obalů 

V praxi se rozlišují zpravidla tři druhy obalů. 

o Spotřebitelský obal slouţící pro jeden výrobek, pro sadu výrobků (sdruţený obal) nebo 

pro malý počet kusů téhoţ druhu výrobku (skupinový obal) určených ke konečné 

spotřebě. Tento typ obalů plní funkci ochrannou, která oddělením spotřebitelského obalu 

od distribučního obalu v prodejně ustupuje do pozadí. Dominující funkcí tohoto obalu se 

stává funkce prodejní kombinovaná s funkcí informační. Obě se zaměřují na finálního 

zákazníka. 

 

o Distribuční obal bývá obvykle skupinový nebo sdruţený obal, tvoří mezičlánek vložený 

mezi spotřebitelské a přepravní obaly. Obvykle mívá podobu kartonu nebo podloţky 

kryté smrštitelnou fólií. Z funkcí převaţuje funkce ochranná a manipulační, které se 

uplatňují především ve skladech, během přepravy a manipulace se zboţím, aţ po 

doplňování zboţí v prodejních prostorách. 

 

o Přepravní obal musí být svým provedením přizpůsobený snadné a efektivní přepravě. 

V tomto případě obalu se jedná o obal vnější, který často bývá vystavován 

dlouhotrvajícímu nebo opakujícímu působení mnoha klimatických vlivů a jeho 

konstrukce musí být robustnější neţ konstrukce u ostatních druhů obalů. Přepravní obal 

plní především funkci ochrannou a bývá nejčastěji v podobě beden, většího kartonu. 

Informační funkce uplatňuje informace o odesílateli a příjemci, obsahu, hmotnosti, 

vizuální znaky pro správný způsob manipulace a další. Můţe působit i jako propagační 

prvek a to v případě, ţe je na očích veřejnosti a nese jméno a logo firmy. Tato forma obalu 

musí být hlavním nositelem manipulační a ochranné funkce.
19

 

 

2.8.3. Přepravní prostředky 

Mezi přepravní prostředky jsou řazeny následující druhy. 

o Ukládací bedny a přepravky jsou přepravní prostředky, na úrovni základních 

manipulačních jednotek určené pro skladování materiálu a pro mezioperační 

manipulaci jak ve výrobě, tak i ve skladech velkoobchodu. Přepravky slouţí především 

                                                             
 
19  PERNICA, Petr. a kolektiv.  Arts logistics. Praha: Nakladatelství Oeconomica, 2008. 

ISBN 978-80-245-1412-3  
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k rozvozu materiálu. Ukládající bedny jsou uzpůsobeny k ruční manipulaci, ale mohou 

být manipulovány téţ mechanicky či automaticky. 

 

o Palety jsou přepravní prostředky určené pro mezioperační manipulaci, skladové 

operace, loţné operace a meziobjektovou a vnější přepravu v takřka celém rozsahu 

logistických řetězců. Nejčastěji se v Evropě pouţívají palety o rozměrech 

800 mm x 1200 mm. 

 

o Kontejnery jsou velké přepravní prostředky trvalé povahy, dostatečně pevné pro 

manipulaci, uzpůsobené k opakovanému použití, speciálně konstruované tak aby 

ulehčovaly přepravu zboží s více druhy dopravy. Mohou být taktéţ pouţity jako 

skladovací prostředky, které umoţňují rychlou manipulaci (vykládku, nakládku i 

překládku) z jednoho přepravního prostředku na druhý a jsou tedy spolu s paletami 

důleţitým racionalizačním činitelem v logistických systémech. Mezi hlavní přednosti 

pouţívaní kontejnerů patří např. odstranění namáhavé lidské práce při loţných 

manipulacích, časové zkrácení loţných operací, úspora pracovních sil při manipulaci se 

zboţím, úspora na obalech a další. 

 

o Roltejnery  jsou přepravní prostředky opatřené čtyřkolovým podvozkem. Vyhovující jsou 

především pro mezioperační manipulaci, skladové operace, loţné operace a mezi 

objektovou vnější přepravu tam, kde nelze pouţít palety. 

 

o Přepravníky slouţí při rozvozu k přepravným a loţným operacím, ale také při 

mezioperační manipulaci, skladovým a kompletačním procesem uvnitř výrobního areálu. 

Tyto prostředky jsou určené zpravidla pro kapalný, kašovitý nebo sypký materiál. 

 

o Výměnné nástavby jsou prostředky určené k přepravě silničními vozidly tvořící z části 

uzavřený prostor určený k přemísťování materiálu.
20

 

 

                                                             
 
20  SIXTA, Josef a Václav MAČÁT. Logistika – teorie a praxe. Brno: Computer Press, 2005. 

ISBN 80-251-0573-3 
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2.8.4. Obalové materiály 

V současnosti je vyuţíváno velké mnoţství materiálových obalů:  

o obaly z papíru, 

o skleněné obaly,  

o kovové obaly, 

o obaly z plastu, 

o fólie z kombinovaných obalů. 

 

2.9. Obalový systém 

Obalový systém se musí řešit v širších souvislostech, jako součást celkového 

logistického procesu tak, aby se dosáhlo se zbylými prostředky funkčního a ekonomického 

optima. 

Výběr metody balení musí napomáhat integraci technologie balení s technologií 

výroby do plynulého materiálového toku s vazbou na plynulý tok vně výrobní organizace. 

Technická úroveň výroby umoţňuje, aby se mechanizací balícího procesu dosáhlo k co 

největšímu sníţení neproduktivních nákladů. Jednotlivé stupně balení by na sebe měly 

navazovat postupným seskupováním na principu jednotlivých modulových řad.  

Hlavním cílem je vytvořit racionální manipulační jednotku. Nároky na jednotlivé 

obaly jsou rozdílné podle druhu obalu a podle zatíţení s jejich odstraněním.
21

  

Vyšší nároky mohou být způsobeny: 

o většími přepravními vzdálenosti, 

o rozmanitostí přepravních a manipulačních prostředků, 

o větším mnoţstvím manipulačních operací, 

o výraznějšími rozdíly teplot, 

o větším nebezpečím úmyslného poškození obalu, 

o velkými nároky spotřebitele na uchování uţitné hodnoty výrobku a na pohodlí při jeho 

spotřebě apod.
22

 

 

                                                             
 
21  SIXTA, Josef a Václav MAČÁT. Logistika – teorie a praxe. Brno: Computer Press, 2005. 

ISBN 80-251-0573-3 

22
 PERNICA, Petr. Logistický management: teorie a podniková praxe. 1-3 díl. Praha: Radix, 2004. 

ISBN 80-86031-59-4 
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2.9.1. Recyklace, likvidace použitých obalů 

Jeden z prioritních problémů na celém světě, který se řeší neustále. Výrobci a obchody 

mají povinnost odebírat pouţité obaly a vracet je k opakovanému pouţití, k recyklaci 

nebo  likvidaci mimo systém veřejného komunálního odstraňování odpadů. Přepravní a 

distribuční obaly musí být odeslány zpět dodavateli, který je recykluje sám nebo musí být 

daným způsobem odstraněny. Naproti tomu spotřebitelské obaly bude mít povinnost prodejce 

od kupujícího odebírat zpět na sběrném místě, vytvořeném v rámci prodejní plochy na daném 

místě. Zpětné toky obalů a odpadů z obalů se tak stávají dalším logistickým problémem 

pro všechny prodejce a spotřebitele. 

Obaly by měly při plnění funkcí zabezpečovat: 

o nízké výrobní náklady, 

o normalizaci rozměrů, 

o jednoduché konstrukce, 

o vyuţívání dostupných materiálů, 

o umoţnění mechanizace a automatizace balení, 

o umoţnění opětovného pouţití celý obalů, nebo alespoň pouţitého materiálu, 

o pokud nebudou obaly opětovně pouţity, umoţnění snadné a ekologické likvidace, 

o velikost obalu dle potřeb zákazníků, ale zároveň velikostí musí odpovídat rozměrům 

europalety a umoţňovat vyuţití její plochy a fixací na ní.
23

 

 

Výrobní podniky by se měly zaměřit především a nejen na strategii výroby uţitečných 

a levných výrobků, ale důkladně by si měly uvědomovat, ţe výrobek (stejně tak jako obal, ve 

kterém je dodáván), bude třeba časem likvidovat.  

Je třeba se soustředit na dva směry: 

o pouţívat ekologické výrobní procesy, tj. takové výrobní, dopravní a obalové technologie, 

které nebudou zvyšovat znečištění ţivotního prostředí, 

o vyrábět jen takové výrobky, které dobu po pouţívání a likvidace, nebudou zvyšovat 

znečištění ţivotního prostředí. 

 

 

                                                             
 
23 LAMBERT, Douglas. Logistika. 2.vyd. Praha: Computer Press, 2005. 590 s. ISBN 80 251-0504-0 
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K dosažení těchto cílů, lze dosáhnout pomocí: 

o úsporného pouţívání materiálu (hlavně omezit hmotnost a objem obalů) na úroveň, která 

je nezbytně nutná, 

o nepouţívat materiály, hlavně ty které jsou závadné k ţivotnímu prostředí, 

o minimalizovat emise při výrobě obalů i výrobků, 

o minimalizovat spotřebu energie, 

o redukovat odpad a vytvořit podmínky buď pro jeho opětovné pouţití, nebo pro jeho jiné 

materiálové zhodnocení, pokud ho lze pouţívat opakovaně. Jinak řečeno, pouţívat vratné 

a recyklovatelné obaly.
24

 

2.10. Systém řízení v logistice 

2.10.1. ERP (Enterprise Resource Planning – Plánování podnikových zdrojů) 
 

ERP systém, přesněji řečeno informační systém pro komplexní řízení podniku. Hlavní 

oblasti pro tento systém jsou strojírenství, elektronika, automobilový průmysl, potravinářský 

průmysl, spotřební zboţí, farmaceutický a chemický průmysl. Systém je zaloţený na softwaru 

pro běţné podnikové agendy a umoţňuje řídit vazby mezi jednotlivými úlohami. Definice 

celopodnikových aplikací typu ERP se dosud zaměřují na různé stránky jejich přínosů. 

ERP můţe být chápán jako parametrizovaný (hotový software), který podniku 

umoţňuje automatizovat a integrovat jeho hlavní podnikové procesy, sdílet společná 

podniková data a umoţnit jejich dostupnost v reálném čase. Můţe také představovat 

podnikovou databázi, do které se zapisují všechny důleţité podnikové transakce, a 

v neposlední řadě můţe představovat také jádro podnikového informačního systému.
25

 

K hlavním kladným požadavkům na ERP systém patří: 

1. realizace měřitelných přínosů v oblasti sniţování celé struktury nákladů, vznikajícím 

neefektivním řízení firmy, 

2. realizace neměřitelných přínosů v oblasti řízení podnikových procesů a dostupností 

informací v reálném čase. 

                                                             
 
24  SIXTA, Josef a Václav MAČÁT.  Logistika – teorie a praxe. Brno: Computer Press, 2005. 

ISBN 80-251-0573-3 

25
 ŘEPA, Václav. Podnikové procesy – podnikové řízení a modelování. 2. vyd. Grada Publishing, a.s. 2007. 

281 s. ISBN 978-80-247-2252-8 
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2.10.2. BSP (Business Systém Planning) 
 

Tato metoda byla navrţena firmou IBM a poprvé byla publikována v  roce 1981. BSP 

je jednou z nejstarších pouţívaných metod. Především je určena k analýze a návrhu tzv. 

informační architektury organizace v rámci realizace jejího informačního systému. Pomocí 

této metodiky, se neřeší pouze celá problematika výstavby IS, ale pomocí ní se předpokládá 

provedení vlastní realizace, tedy naprogramování a zavedení, specializovanou dodavatelskou 

firmou, popřípadě zakoupení hotových aplikačních systémů, jak to odpovídá tradiční 

koncepci IBM. Cílem metody BSP je pomoc při vytvoření informační architektury.  

 

Tato architektura: 

o podporuje všechny procesy probíhající v celé organizaci, 

o respektuje vlastní organizační strukturu organizace, 

o uspokojuje krátkodobé i dlouhodobé informační potřeby organizace.
26

 

 

Základem metody BSB, je snaha o zmapování informačních potřeb firmy a také 

zahrnout všechny její podstatné zdroje a faktory, které na organizaci působí. Dále je nutné, 

aby se při pouţívání této metody orientovalo na základy fungování organizace - jako celku. 

Do svých úvah je nezbytné zahrnout i ty prvky, jako jsou například organizační/personální 

struktura, činnosti (procesy) organizace a především, jako hlavní východisko, strategické cíle 

podniku, které jsou velmi důleţité pro plánování. BSP vychází z následující úvahy: Pokud 

jsou informační systémy organizace navrhovány jako samostatné celky, bez ohledu na data, 

potřebná a používaná v jiných systémech (subsystémech), vede to v konečném důsledku vždy 

k neintegrovaným a nepružným informačním systémům.
27

  

2.10.3. TOC (Theory Of Constraint) 

V překladu TOC znamená teorie omezení. Tato teorie je zaloţená na maximalizaci 

výkonnosti systému identifikací a odstraněním omezení, které dosahování maximálního 

výkonu brání. 

                                                             
 
26  TOMEK, Gustav a Věra VÁVROVÁ. Řízení výroby a nákupu. Praha: Grada Publishing a. s., 2007. 

ISBN 978-80-247-1479-0 

27
 BASL, Jan a Roman BLAŢÍČEK. Podnikové informační systémy. Praha: Grada Publishing, 2008. 

ISBN 978-80-247-2279-5 
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2.10.4. KANBAN 
 

Bezzásobová technologie, která byla poprvé vyvinuta japonskou firmou Toyota 

Motors v 50. a 60. letech minulého století. Postupně se z Japonska rozšiřovala hlavně do 

výrobních podniků po celém světě. Je také známá pod jménem Toyota Production Systems 

(TPS).  

Pomocí systému Kanban se vytvářejí vyvážené samoregulační okruhy na principu 

tahu a snaží se o minimalizaci rozpracovanosti, plynulého toku a zmírnění prostojů. 

Systém kanbanových karet umoţňuje a snaţí se zajistit synchronizaci, která je v podnicích 

důleţitá pro uspokojující výrobu.  

 

K nejpodstatnějším prvkům systému náleží: 

o samořídící regulační kruh mezi vyrábějícím a odebírajícím místem, 

o princip „vzít si“, pro následující spotřebitelský stupeň namísto všeobecného principu 

„přines“, 

o různé a flexibilní nasazení lidí i výrobních prostředků, 

o přenesení a umoţnění krátkodobých řídících funkcí na provádějící pracovníky,  

o pouţití karty KANBAN jako hlavní nosiče informací.
28

 

 

Cílem není vysoké vyuţití kapacit, ale krátkodobá schopnost dodávek na pracoviště 

s cílem co největšího sníţení vázanosti obratového kapitálu. Můţeme argumentovat, ţe 

nejvýhodnější je tuto metodu pouţívat ve velkosériové výrobě, s ustáleným prodejem, kde je 

jednosměrný tok materiálu, ustálenější sortiment. Výrobní operace lze tak snadno sladit a 

nedochází k velkým změnám poţadavků na finální výrobu. 

Kanban karta, lze ji nazvat taktéţ jako „nosič informací“, mimo jiné funguje i jako 

průvodka. Koluje mezi odebírajícím a dodávajícím útvarem (pracovištěm) a udává mnoţství 

dílců. Karta musí být v optimálním mnoţství. 
29

 

 

 

                                                             
 
28 ŘEPA, Václav. Podnikové procesy – podnikové řízení a modelování. 2. vyd. Grada Publishing, a.s. 2007. 

281 s. ISBN 978-80-247-2252-8 

29
 TOMEK, Gustav a VÁVROVÁ, Věra. Řízení výroby a nákupu. Praha: Grada Publishing a. s., 2007.  

ISBN 978-80-247-1479-0 
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2.10.5. JIT (Just In Time) 
 

Princip koncepce JIT řeší řadu klasických problémů materiálových hospodářství, 

zejména dublování řady operací mezi dodavatelem a odběratelem, jako jsou kontrola, 

skladování, příprava a kompletování materiálu atd. Obecně můţe být tento systém zaloţen na 

tzv. trţní strategii nebo také na kooperační strategii. 

Technologie JIT je založena na způsobu uspokojování poptávky po určitém 

materiálu ve výrobě, nebo hotového výrobku v distribučním řetězci v přesně dohodnutých a 

dodržovaných termínech dodáváním „právě včas“ podle potřeb odebírajících článků. Tuto 

technologii lze chápat jako určitou filozofii řízení výroby neţ techniku, která se zaměřuje na 

identifikování a odstraňování ztrát ve všech fázích výrobního procesu. Úředním prvkem je 

koncepce neustálého zlepšování. Jinými slovy jde o realizaci filozofie řízení toku materiálu 

zaloţené na principu „dostat správné materiály (výrobky) na správné místo ve správnou 

dobu.“ Při zavádění je důležité důkladně zvážit reálné možnosti do ní zapojených 

organizací.
30

 

JIT dále řeší: 

o mnoţstevní problém, který by byl řešitelný jen s vysokými náklady na skladování 

(alternativou je zásobování, synchronizace s výrobou), 

o problém jednotlivého pořadí dodávek, zvlášť citlivý ve výrobě, která je schopna 

produkovat velké mnoţství různých produktů a vlastní zásoby by znamenaly značné 

kapitálové zatíţení, 

o problém ploch, a to jak výrobních, tak i skladovacích. 

Objednacím mnoţstvím je zde obsah jednoho přepravního prostředku nebo jeho 

násobku s přesně specifikovaným a konstantním počtem kusů v balení. Základním 

předpokladem pro tuto metodu je jednosměrný materiálový tok a vyváţení výrobních operací.  

 

 

 

                                                             
 
30 ŘEPA, Václav. Podnikové procesy – podnikové řízení a modelování. 2. vyd. Grada Publishing, a.s. 2007. 

281 s. ISBN 978-80-247-2252-8 
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2.11. Metody použité v práci 

Metody pouţité při řešení problému v práci, jsou následující: 

1. Diagnostická mise – jako prvním krokem v práci, byla zvolena návštěva výrobního 

závodu Dura. Během návštěvy probíhalo sezení se zaměstnanci oboru logistiky. Cílem 

sezení bylo důkladné vysvětlení současného obalového systému ve firmě a také poskytnutí 

dat, materiálů, fotek a veškerých potřebných údajů, které jsou nezbytné k identifikaci a 

řešení problému. Součástí sezení byla rovněţ uplatněna metoda rozhovoru. 

 

2. Analýza vstupních dat – analýza, studium, roztřídění materiálu a příprava na simulaci 

údajů z poskytnutých materiálů. 

 

3. Simulace údajů v tabulkách – pomocí programu Excel následovalo provedení výpočtů 

potřebných hodnot, nezbytných k řešení. 

 

4. Systém poznatků do formulace závěrů – pomocí vyhodnocených výsledků, jsou firmě 

podány návrhy a doporučení, nezbytné k řešení problému  obalového hospodaření. 
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3. CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI DURA 

3.1. Charakteristika celosvětové společnosti Dura 

Dura Automotive Systems dále jen Dura, je celosvětová výrobní společnost a zároveň 

významným dodavatelem v automobilovém průmyslu. Hlavní ústředí společnosti sídlí 

v městě Rochester Hill (Michigan).  Celosvětová společnost má ve světě 16 poboček (např. 

Španělsko, Francie, Německo, UK, Slovensko, ČR) s více neţ 10 800 zaměstnanci. 

V České republice sídlí tři pobočky společnosti. První pobočka je umístěna 

v moravském městě Kopřivnice, kde funguje především „Control Systems“, coţ zahrnuje 

výrobu řadících systémů „Shifter Systems“, kabelových systémů (lanka, táhla, bovdeny), 

„Cable Systems“ a mechanické montáţe „Mechanical Assemblies“.  

Další dvě pobočky sídlí v městech Blatná a Strakonice a jsou zaměřeny na 

kovovýrobu „Body, Trim & Glass“. (plechové dílce, dveřní rámy, nosníky přístrojových 

desek, sloupky, vodící lišty apod.).  

Mezi stávající zákazníky společnosti Dura se řadí automobilky BMW, Volkswagen, 

Škoda Auto, Opel, Ford, Volvo, Land-Rover, Renault a dále také výrobní podniky Bosh, 

Brose apod.  

3.2. Dura Automotive Systems, s. r. o. Kopřivnice 

3.2.1. Vývoj společnosti 

K rozhodnutí o zaloţení výrobního závodu Dura u moravského města Kopřivnice, 

došlo v lednu 2000 a to na základě dobrých zkušeností, jiţ existujících poboček v Blatné a 

Strakonicích. Samotné zahájení výstavby výrobního závodu, v průmyslové zóně města firmou 

SKANSKA, bylo zahájeno v dubnu 2000.  

O devět měsíců později, v lednu 2001, proběhlo otevření první výrobní haly o 

velikosti 9 150 m
2
 plochy, plus sociální a administrativní budovy.  

V březnu roku 2003 došlo k expedici dílů k prvnímu zákazníkovi (Volkswagen 

Bratislava), řadícího systému „Shifter Systems“ pro vozidlo Volkswagen Polo.  

Významným rokem se stal rok 2004, kdy se hlavní výrobou staly tzv. „MTX cables 

production“, zvané jako bovdenové kabely. 



29 
 

Od roku 2005 se moţnosti výroby rozrůstaly. V průběhu roku byla zahájena výroba 

kabelů pro ruční brzdy „Hand brake cables“ a následně v roce 2006 výroba mechanismu pro 

noţní brzdy „Foot brake mechanism“. 

Dalším velkým zásahem do výroby společnosti byla výstavba druhé výrobní haly o 

velikosti 9 170 m
2
, která byla následně otevřena v červenci roku 2007. Došlo ke zvětšení 

výrobní plochy na 18 320 m
2
 a s tím se také zvýšil sortiment výroby, počet zaměstnanců, 

prodej a trţby.  

V roce 2008 se výroba rozšířila o tzv. „ In house Components Overmolding“ a „ In 

house Lever Overmolding“ coţ lze popsat jako činnost vlastního lisování komponentů pro 

řadící systémy.   

V létech 2009 – 2011 zůstává výrobní program nezměněn. Výroba jednotlivých 

součástí pokračuje u stálých zákazníků ve stejné šíři a stejném počtu.  

Obr. 3. 1. Podíl prodeje jednotlivých druhu součástí v procentech 

 

Zdroj: materiál poskytnut ve společnosti Dura 

Na obrázku lze vidět, jak velký procentuální podíl zastupují výrobky výrobní linky 

PQ 24. Podíl je druhý největší – 35%. 

3.2.2. Vývoj prodeje a tržeb 

Od roku 2003 se průměrný měsíční prodej vyrobených kusů rapidně zvyšoval 

(viz příloha č. 4).  

Největšího měsíčního prodeje společnost dosáhla v roce 2008, kdy se prodej vyšplhal 

přes hodnotu 1 600 000 kusů za měsíc. Toto navýšení prodeje bylo zapříčiněno, jak je 
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uvedeno výše, nově otevřenou výrobní halou a taktéţ rozšířením sortimentu.  Nyní se prodej 

drţí těsně pod tuto hranici.  

V Eurech se tento nejvyšší měsíční prodej vyšplhal na výši trţeb přes 70 milionů Euro 

za měsíc. Od roku 2009 až po současnost, se trţby z prodeje udrţují na hranici + - 60 milionů 

Euro za měsíc (viz. Příloha č. 5).  

3.2.3. Vývoj zaměstnanců 

Vývoj pracovníků nabral taktéţ velký nárůst (viz příloha č. 6).  K největšímu nárůstu 

pracovníků došlo v roce 2007 při otevření nové výrobní haly a to téměř o polovinu. Z přílohy 

č. 5 lze vyčíst, ţe oproti roku 2006, kdy byl počet zaměstnanců kolem 481, se v roce 2007 

zvedl počet zaměstnanců na číslo 851. Tento náhlý vzrůst byl příčinou nově otevřené výrobní 

haly a tím i rozšíření sortimentu výroby.  

V současné době se počet pracovníků udrţuje mezi 600 – 700 zaměstnanci. Vedení 

výrobního závodu předpokládá, ţe s další nově zavedenou výrobou opět stoupne počet 

zaměstnanců. Ovšem získat nové zakázky v dnešní silné konkurenci není jednoduché. 

Výrobní závod Dura Automotive, s. r. o. je prosperující firma, která zastává důleţitou 

pozici v automobilovém průmyslu. 
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4. ANALÝZA LOGISTICKÝCH PROCESŮ VE SPOLEČNOSTI 

4.1. Identifikace problému 

Na sezení s vybranými pracovníky logistiky a výroby byl definován problém 

v obalovém hospodářství.  

Aktuální problém se skrývá ve skladování vratných obalů (zákaznických obalů) 

pro hotové výrobky přímo ve firmě a jejich následné řízení z externího skladu Schenker, 

který sídlí v Novém Jičíně. 

Problém, se kterým se společnost potýká, je zapříčiněn  přebytkem, výjimečně 

nedostatkem vratných obalů ve výrobě.  

Hlavní příčinou problému společnosti je zanedbávání inventurního zůstatku. 

Výrobní závod tento zůstatek nebere v úvahu a nepracuje s ním. Dalo by se říci, ţe na něj 

zapomíná (stává se to ve více případech a ve více společnostech). Toto opomínání je příčinou 

nevyuţitých obalů leţících ladem na venkovních plochách a následným přebytkem obalů. 

Další neustálé objednávání způsobuje nadměrné dodávky obalů do společnosti a tak vzniká 

neovladatelný přebytek. S tím je úzce spjat i způsob naváţení obalů uveden níţe. 

Dovoz vratných obalů mají na starost samotní zákazníci a výrobní závod si tyto obaly 

od nich pronajímá za úplatu. Lze usoudit, ţe další problém je skryt ve způsobu naváţení 

obalů. 

Systém navážení obalů je rozdělen do dvou způsobů: 

1. naváţení obalů od zákazníků značky Škoda a Volkswagen přímo do výrobního závodu, 

2. naváţení obalů od ostatních zákazníků do externího skladu Schenker. 

Právě tyto dva způsoby naváţení způsobují nestabilní dodávky obalů. Pro společnost 

je horší způsob naváţení bod č. 1.  Jako jediní zákazníci – Škoda a Volkswagen naváţejí 

obaly přímo do výrobního závodu Dura v Kopřivnici. Kvůli takovému velkému mnoţství 

skladování obalů najednou, dochází k ukládání obalů mimo přístřešek – vzniká přebytek.  

Firma tímto způsobem skladování mimo prostory riskuje, neboť jí vznikají vyšší 

náklady, zcela zbytečné, které zapříčiní poničením obalů. S tím nesouvisí pouze zvyšování 

nákladů na skladování, ale také starost vedení v oblasti personalistiky, které se musí zabývat 

sháněním potřebného pracovníka a hlavně zajištěním času, aby tyto obaly byly včas vysušeny, 

očištěny a připraveny pro balení další hotové výroby. Bohuţel, v areálu výrobního závodu, 
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ani venku není dostatek místa na všechny naváţené obaly. Lze usoudit, ţe závod je někdy 

doslova „zavalený“ obaly, jindy jim obaly chybí a to jak ve skladových prostorech, tak i 

v okolí podniku.  

Obr. 4.1 Obaly pod přístřeškem 

 

Zdroj: vyfoceno přímo v areálu společnosti dne 6. 3. 2012 

Další důležitou příčinou vzniku problému je samotné objednávání. Objednává se 

podle propočtového plánu výroby (bez ohledu na inventurní zůstatek), ale stává se, ţe jsou 

objednávky zaloţeny na zkušenostech, odhadech a podle aktuálního volného místa. Vše 

samozřejmě úzce souvisí se zanedbatelným vyuţíváním skutečného počtu obalů leţících ve 

venkovních prostorách. 

Obr. 4. 2 Obaly pod přístřeškem 

 

Zdroj: vyfoceno přímo v areálu společnosti dne 6. 3. 2012 

4.2. Požadavky výrobního závodu 

Ze zjištěných informací, poskytnutých na sezení s pracovníky logistiky, výrobní závod 

poţaduje (konkrétně po skladu Schenker), aby obaly byly objednávány podle aktuálních 
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poţadavků společnosti, jejich výrobních linek, propočtového plánu hotové výroby porovnané 

s inventurním zůstatkem a dodávány nejlépe dvě hodiny před kaţdou pracovní směnou. Ranní 

směna začíná v 6:00 hodin a odpolední směna v 14:00 hodin. Tím by byl zajištěn dostatek 

obalů pro kaţdou směnu. 

Vratné obaly jsou většinou z kovového materiálu, coţ zajišťuje pevnost a bezpečnost 

při skladování a převáţení.  V případě nedostatku kovových obalů pouţívá firma kartony, 

kterých má neustále dostatek. V případě balení výroby do kartonu, je zákazník, kterému je 

výroba dodávána, povinen tyto kartony zaplatit. Pouţívají se ovšem pouze jako „záchrana“ 

v nouzových případech a rozhodně se tato moţnost balení neupřednostňuje. 

Obr. 4. 3 Skladování obalů mimo skladovací prostory 

 

Zdroj: vyfoceno přímo v areálu společnosti dne 6. 3. 2012 

Negativní následky na skladování obalů má i způsob plánování výroby. Pro plánování 

výroby je poţíván program Excel, místo toho, aby byl uplatněn interní informační systém 

společnosti QAD, dříve zvaný jako MFG PRO systém.  

4.3. Popis a analýza současného stavu 

Po návštěvě výrobního závodu, prostudování materiálů, broţur, excelových tabulek a 

nejrůznějších poznámek ze sezení, lze usoudit, ţe interní obalový systém v závodu funguje 

zcela uspokojitelně po všech stránkách. Zaměstnanci jsou časově sehraní a navzájem se 

doplňují. 

Jelikoţ je sortiment celého výrobního závodu poměrně široký, bakalářská práce je 

zaměřena na jednu část z celé výroby zvanou PQ 24, na níţ bude vysvětlen interní systém 

obalového hospodářství. Tato část výroby je zaměřena na výrobu náhradních dílů, přesněji 

řečeno řadících systémů „Shifter systems“ pro zákazníky značky Škoda, Volkswagen a 

Seat. 
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Obr. 4. 4 Označení části výroby PQ 24 

 

Zdroj: vyfoceno ve výrobě dne 6. 3. 2012 

Pracovníci ve výrobním závodu vyuţívají kvalitní technologie. Ti, kteří mají na starost 

převoz a přepravu obalů z místa skladování do místa výroby, pouţívají na převáţení 

vysokozdvižné vozíky. Tyto vozíky, na které musí mít zaměstnanci školení, jim usnadňují a 

hlavně urychlují práci s převozem prázdných obalů do výroby a naopak.  

V současné době tyto vysokozdviţné vozíky pouţívá téměř kaţdý výrobní závod. Lze 

usoudit, ţe tento vozík je nepostradatelnou součástí kaţdé velké i menší společnosti.  

Na následujícím obrázku je zobrazena ukázka vysokozdviţného vozíku přímo ve 

společnosti Dura Automotive, s. r. o. 

Obr. 4. 5 Vysokozdvižný vozík ve výrobě PQ24 

 

Zdroj: vyfoceno přímo ve výrobě dne 6. 3. 2012 

Nejrůznější technologii vyuţívají ve všech částech závodu. Pro ještě lepší získávání a 

přenos informací o stavu výroby a dostatku obalů ve výrobě, pouţívají pracovníci mini 

notebooky se speciálním programem, který zajišťuje přenos informací právě mezi 

pracovníky výroby a pracovníky skladu. 
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Obr. 4. 6 Mini notebook s programem ve vysokozdvižném vozíku 

 

Zdroj: vyfoceno přímo ve výrobě dne 6. 3. 2012 

Do tohoto programu se mohou pod heslem přihlásit a kontrolovat jeho průběh veškeří 

zaměstnanci ve výrobě, na skladě, ale také v kancelářích. Program je určený k tomu, aby 

informoval pracovníky s vozíky, kde a ve které části výroby potřebují plný obal vyměnit za 

prázdný. Přesněji řečeno, pracovníci vysokozdviţných vozíků tento poměrně jednoduchý 

program vyuţívají k tomu, aby je pracovníci ve výrobě informovali o stavu obalů na svém 

pracovišti.  

4.3.1. Tok obalů mezi skladem a výrobou (interní systém) - viz příloha č. 7 

Pracoviště PQ 24, na kterou je zaměřena analýza v praktické části, je 

v příloze č. 7 vyznačeno červenou barvou. Je samozřejmostí, ţe nesmí nastat situace, kdy by 

pracovníci na výrobě neměli ţádný prázdný obal, i kdyţ s tímto rizikem se musí počítat. Tok 

obalů probíhá v následujících bodech. 

o Pracovníci s vozíky tzv. šoféři (dále jen šofér), čekají na výzvu pracovníků ve výrobě, 

kteří jim podají informaci o plném obalu hotovou výrobou. Informace se jim zobrazí na 

displeji a upozorní na sebe zvukovým signálem ve vozících. Mezitím, neţ šofér doveze 

prázdný obal do výroby, pracovník ve výrobě odveze ručním vozíkem plný obal před 

výrobu (do uličky mezi pracovišti). 

 

o Kdyţ šofér dostane tuto informaci z výroby, nabere nový prázdný obal, stejného označení, 

a doveze ho na místo, kde se nachází obal plný, tudíţ do uličky před výrobu (v příloze č. 7 

vyznačeno modrou barvou). Nechá ho na tomto místě, odkud si prázdný obal pracovník 

výroby odveze sám zpět na své pracoviště. Plný obal s hotovou výrobou odveze šofér do 

skladových prostorů. Na místo, kde se skladuje hotová výroba před nakládáním na vozy a 

odvozu k zákazníkovi (v příloze č. 7 vyznačeno fialovou barvou). 
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o Šoféři dováţejí hotovou výrobu do nakládacího prostoru ze skladu hotové výroby 

(v příloze č. 7 vyznačeno oranţovou barvou). Kdyţ dorazí vozy zákazníků, plné obaly se 

naváţejí s pomocí šoférů na vozy v nákladovém prostoru. Zde jsou pro usnadnění 

nakládání umístěny nakládací plochy a rampy.  

Jak jiţ bylo uvedeno, z časového hlediska vychází interní systém poměrně uspokojivě, 

neboť je ve výrobě více prázdných obalů najednou. Přeci jen pracovníci jsou lidi a ne stroje. 

Z tabulek uvedených v přílohách č. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 lze vyčíst, ţe se do obalů 

vkládají výrobky různého počtu. Záleţí na tom, jakému zákazníkovi díly dodáváme (velikost 

dílů) a také na velikosti samotného obalu, která se liší podle druhu. 

Obr. 4. 7 Ukázka rozmístění prázdných obalů 

 

Zdroj: vyfoceno přímo ve výrobě dne 6. 3. 2012 

 

4.4. Náklady spojené s obaly 

4.4.1. Nedostatek obalů 

Navrácení vratných obalů do společnosti Dura, má na starost externí sklad Schenker a 

samotní zákazníci. Proto někdy vznikají zcela zbytečné náklady, spojené právě se špatným 

naváţením.  Je samozřejmé, ţe při nedostatku obalů přestávají stroje a zaměstnanci pracovat, 

mají tzv. prostoje. Hotová výroba nemůţe leţet jen tak mimo obal, ale zároveň se musí 

s moţným rizikem počítat a započítávat se do plánů.  

4.4.2. Přebytek obalů 

Jak jiţ bylo uvedeno, náklady nevznikají pouze s nedostatky obalů. Vznikají také 

s přebytkem obalů. Tento problém se stává ve společnosti častějším. S přebytkem souvisejí 
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náklady, které způsobují nepříznivé vlivy počasí na ty obaly, které se nevlezou pod přístřešek 

a jsou umístěny mimo střechu a skladové prostory. Na obaly prší, sněţí a tím jsou obaly 

poškozovány. Skladování mimo přístřešek zvyšuje náklady společnosti především na 

pracovníky, kteří musejí mít tyto znečištěné obaly na starost a musejí je připravit na další 

hotovou výrobu čisté a spolehlivé. Jak jiţ bylo uvedeno výše, problém přebytku je hlavně 

zapříčiněn nezjišťováním a nezapočítáváním inventurního zůstatku do plánů výroby, 

tedy skutečného zůstatku obalů, který je v areálu závodu.  

4.4.3. Snížení kvality výroby 

Příčinou, která způsobuje zvyšování nákladů je také sniţování kvality výrobků, ke 

které dochází právě skladováním obalů mimo přístřešek. V případě, ţe obaly pracovníci 

nestihnou, například nedostatkem času nebo také nedostatkem pracovníků, očistit a připravit 

na další práci s nimi a i přesto se obaly pouţijí, můţe vznikat poškození výrobků a následné 

sniţování kvality. To zvyšuje pravděpodobnost nepouţitelnosti výrobků a zvyšování nákladů 

na opravy nebo novou výrobu. 

Obr. 4. 8 Obal ve výrobě 

 

Zdroj: vyfoceno ve výrobě dne 6. 3. 2012 

 

4.5. Systém navážení obalů 

Systém naváţení obalů ve výrobním závodu je poměrně sloţitý. Kdyby firmě veškeré 

obaly naváţel externí sklad Schenker, nemusely by vznikat takřka ţádné problémy. Ovšem 

tomu tak není, neboť kromě externího skladu, naváţejí obaly do výrobního závodu samotní 

zákazníci. Jedná se o zákazníky značky Škoda a Volkswagen. 
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Obr. č. 4. 9 Schéma současného systému navážení obalů 

 

Zdroj: vlastní tvorba 

Jak je uvedeno výše, výrobní závod podstupuje dva způsoby navážení obalů od 

zákazníků. Tyto způsoby znázorňuje obrázek č. 4. 9:  

První způsob je zaloţen na spolupráci s externím skladem Schenker, sídlící v Šenově 

u Nového Jičína. Tento externí dodavatel poskytuje komplexní logistické sluţby a výrobnímu 

závodu Dura poskytuje dovoz potřebných, vratných obalů od zákazníků.  

Veškeří zákazníci, aţ na zákazníky značky Škoda a Volkswagen, naváţejí své obaly 

právě do tohoto skladu podle objednávky logistika. Vyuţitím skladu Schenker společnost 

zajišťuje, ţe veškeré obaly zákazníci dopraví do skladu, kde je dostatek místa a nedochází tak 

k přebytku v závodu. Výhodou tohoto naváţení je i to, ţe sklad sídlí nedaleko města 

Kopřivnice. Není tedy problém při výskytu nedostatku zajistit dovoz dalších obalů, pokud je 

to moţné a je jich ve skladu dostatek.  

Pracovníci logistiky, kteří mají na starost objednávky vratných obalů od zákazníka, 

objednávají obaly dle výrobního plánu se čtrnáctidenním předstihem. Je to z toho důvodu, 

ţe závod potřebuje mít obaly na místě týden před výrobou, aby se stačily obaly očistit, osušit 

a nachystat na hotové výrobky. Dodávky obalů jsou pevně stanovené a zaloţené na smlouvě.  

Schenker naváţí obaly do závodu každý pracovní den v týdnu, 2x denně. Nejpozději 

hodinu před začínající směnou. Počet obalů záleţí na samotné objednávce pracovníků 

logistiky podle plánu výroby.  

I přes spolupráci s kvalitní firmou poskytující komfortní logistické sluţby, se 

společnost potýká s problémem, spočívajícím v nedostatku skladových prostor v okolí 

výrobního závodu a neplánovaným naváţením obalů. Mimo zanedbané práce s inventurním 
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zůstatkem je také příčinou druhý způsob naváţení obalů. První způsob je jasně zaloţen na 

smlouvě a domluvě, podle konkrétního plánu výroby, zkušeností a potřeby.  

Druhý způsob naváţení je zaloţen na systému, ve kterém samotní zákazníci, jedná se 

o zákazníky značky Škoda a Volkswagen, obaly neposílají do externího skladu, ale posílají je 

přímo do výrobního závodu podle objednávky. Odpověď zákazníků na otázku, proč se 

dovážejí obaly přímo do výrobního závodu je, ţe se drţí zásady a Dura tuto zásadu a 

podmínku musí respektovat „kde se vyrábí, tam musí být obal“. V případě výskytu takové 

situace, ţe je v závodu uţ opravdu maximální přebytek obalů, samotná společnost zařídí jejich 

odvoz do skladu Schenker. To znova zvyšuje náklady a přidává starost zaměstnancům. 

Objednává se stejným způsobem jako u firmy Schenker. Obaly se musí zajišťovat 

čtrnáct dní předem, aby byly týden před výrobou na svých místech ve výrobním závodu. A 

toto je další problém v navážení. Je sice dáno, ţe obaly musí být odeslány týden před 

výrobou, ale není uţ pevně dáno to, kdy je opravdu zákazník v tom týdnu vyšle.  

Názorný příklad: 

1. Logistik pošle objednávku s obaly přes systém, kterým je spojený se zákazníkem. Objedná 

požadované množství obalů podle pročítaného plánu výroby na daný týden. 

 

2. Když zákazník příjme objednávku obalů, má dvě možnosti, buď ji odsouhlasí celou anebo 

odsouhlasí jen nějakou její část. Častěji nastává situace, kdy zákazník odsouhlasí a pošle 

menší počet obalů. Není nikde ovšem dáno, že obaly zašle hned začátkem týdne (např. 

v pondělí), tak aby dorazily tentýž týden do výrobního závodu. Může se tedy stát, že 

zákazník vyšle obaly, sice ve správný týden, ale ve špatný den (např. ve čtvrtek). Pokud 

např. zákazník z Bratislavy vyšle obaly do ČR ve čtvrtek, týden před výrobou, tak je jasné, 

že do konce týdne obaly do závodu nedorazí a tudíž vzniká problém nedostatku obalů na 

začátku pracovního týdne a je nutné výrobu balit do kartonu. Pokud dorazí například 

v pondělí (v týdnu kdy už obaly měly dávno být na skladě), vzniká další problém a to 

vyčištění obalů a příprava na další výrobu. Což časově nelze stihnout a výroba musí být 

balena do kartonu. 

 Následující obrázky zaznamenávají ukázky objednávek obalů v systému zvaný 

Behältermanagement, který zaměstnanci pouţívají pro objednávky obalů u zákazníka 

značky Volkswagen.  
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Obr. č. 4. 10 Objednávka v sytému Behältermanagement u značky VW 

 

Zdroj: pořízeno přímo ve společnosti dne 30. 3. 2012 

Na obrázku je zobrazeno, jaké druhy (označení obalu) a počty obalů zaměstnanec 

poţaduje. Po odeslání objednávky zákazníkovi pracovník vyčkává, aţ zákazník obratem vrátí 

zpět schválení poţadavku a potvrzení počtu obalů o brzkém zaslání. Buďto schválí celkovou 

objednávku nebo zašle objednávku změněnou. Většinou je častější ta varianta, ţe obaly 

schváleny nejsou a je povoleno a zasláno menší mnoţství neţ bylo původně poţadováno. 

Proto je důleţité, aby firma započítávala inventurní zůstatek obalů do rozpočtového plánu. 

Obr. č. 4. 11 Objednávka v systému Behältermanagement u značky VW 

 

Zdroj: pořízeno přímo ve společnosti dne 30. 3. 2012 
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4.6. Simulace potřeby obalů v plánu výroby 

Zaměstnanci společnosti aplikují své výpočty plánu výroby do programu Excel, 

namísto vyuţití interního programu MFG PRO. Program Excel bude tedy pouţíván i pro 

výpočty v práci. 

Výrobní plán byl pouţit pro analýzu dat a propočet potřeby obalů pro výrobní linku 

PQ 24 (viz Příloha č. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16).   

Data jsou uvedena v excelových tabulkách, které obsahují náležitosti: 

o počet tabulek v souboru je na pět pracovních týdnů, 

o každá tabulka je rozdělena na pět pracovních dní, 

o každý den je rozdělen na dvě pracovní směny - ranní a odpolední, 

o zákazníci a obaly jsou označeni svým identifikačním číslem, 

o plánovaná výroba na každý den, na každou směnu, 

o je uveden počet výrobků v jednom obalu, 

o expedice za kaţdý den, 

o zůstatek (matematický) za kaţdý den, 

o ceny za pronájem jednotlivých druhu obalů na den. 

Výrobní závod předpokládá a plánuje, ţe zaměstnanci vyrobí na kaţdé směně stejný 

počet kusů výroby, ovšem skutečný stav můţe být jiný a můţe se vychylovat od plánu. 

S tímto rizikem musí firma počítat a zahrnovat ho do plánu.  

4.6.1. Výpočet obalů v programu Excel 

Do kaţdé tabulky plánu výroby na týden, byly přidány další buňky potřebné pro 

výpočty.  

Tabulky jsou rozšířeny o sloupce: 

o počet potřeby obalů na týden (ks), 

o inventurní zůstatek (ks), 

o minimální potřeba obalů (MIN. ks), 

o maximální potřeba obalů (MAX. ks), 

o objednat – mnoţství obalů, které je třeba objednat (ks), 

o přijato – skutečný počet přijatých obalů (ks), 

o skutečná spotřeba (ks), 

o celkové náklady za pronájem obalů. 
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Prvně je nejdůleţitější zjistit hodnoty sloupce „počet obalů na týden“, od kterého bylo 

moţné pokračovat ve výpočtech dále. Výsledných hodnot je dosaţeno součtem veškerých 

vyrobených výrobků (za ranní i odpolední směnu) a následným podílem počtu ks 

v jednom obalu. Jde ovšem pouze o potřebu obalů podle plánované výroby bez zahrnutí a 

započtení obalů, které má firma ve skladových prostorech a měla by je pro lepší a efektivnější 

hospodaření vyuţít. 

Vzorec celkové potřeby obalů na týden:
31

  

 

 ý            í   ě    ý     ý                í   ě    ý   

  č       ý    ů               
     (4. 1) 

 

Aby bylo moţné určit, jaké mnoţství obalů má výrobní závod objednat a tím ušetřit 

náklady, je důleţité znát inventurní zůstatek (fyzický zůstatek) obalů na skladech, který 

firma v předešlých výpočtech nebrala vůbec v úvahu a nezačleňovala ho do plánování. 

V materiálech (viz. Příloha č. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16) jsou poskytnuty informace o 

zůstatcích, ale jedná se o zůstatky matematické, s nimiţ také pracovníci počítali. Jak jiţ 

zobrazuje vzorec níţe, inventurní zůstatek se zjišťuje podle jednotlivých předešlých dní.  

Výpočet inventurního zůstatku:
32

 

 

                                     –                      (4. 2) 

 

Pokračovalo se výpočtem minimální a maximální potřeby obalů na týden, kterou 

bude závod potřebovat pro svou výrobu. Těchto hodnot je dosaţeno pomocí funkce IF (ve 

které se určují podmínky pro výsledek) a následného doplnění do vzorce pomocí odchylek a 

zaokrouhlovací funkce ROUNDUP.  

Po výpočtu inventurního zůstatku, minimálního a maximálního počtu obalů na 

týden, je snadné zjistit množství obalů, které by měly být objednané. Tyto hodnoty lze 

                                                             
 
31 Macurová, Pavla. Logistika II. Ediční středisko VŠB – TU Ostrava, 2010. 117 s.  ISBN 978-80-248-2239-6 

32  Macurová, Pavla a Naděţda Klabusayová. Logistika I. Ediční středisko VŠB – TU Ostrava, 2007. 

ISBN 978-80-248-1419-3 



43 
 

vypočítat opět s pomocí funkce IF a následně s ohledem na rozdíl mezi potřebou obalu a 

inventurním zůstatkem je moţné vypočítat dané mnoţství obalů, které je třeba objednat. 

Hodnoty dalších dvou sloupců (přijato a skutečná spotřeba), bylo moţné doplnit aţ po 

uplynutí jednotlivých dnů a týdnů. Tyto hodnoty vţdy vyplňuje zkušený logistik podle 

skutečného stavu, po příjmu zboţí a po vyhodnocení, co výroba doopravdy vyrobila a 

skutečně spotřebovala.  

Posledním úkolem bylo zjistit celkové náklady za pronájem obalů za jednotlivé týdny, 

aby bylo moţné vyhodnotit, zda společnost nějakým způsobem ušetřila nebo naopak 

prodělala. Pro tyto výsledky bylo nezbytné znát ceny obalů za pronájem na den. Celkových 

nákladů bylo dosaţeno po vynásobení cen potřebnou výši obalů (původní způsob výpočtů 

s matematickým zůstatkem) a vynásobení cen se skutečnou spotřebou (se zapojením 

inventurního zůstatku). Následným porovnáním předešlého stavu s nově zjištěným stavem 

je možné zjistit značný přínos a ušetření nákladů. 

Vzorec pro výpočet celkových nákladů za pronájem obalů, se znalostí ceny za 

pronájem 1 ks obalu: 

 

                                         (4. 3) 

 

Výsledkem celého snažení je vyčíslený přínos, kterého firma dosáhne využíváním 

a zapojováním inventurního zůstatku do plánování a objednávání obalů. 

Jelikoţ firma předpokládá, ţe zaměstnanci vyrobí na ranní i odpolední směně stejný 

počet kusů výrobků (jde pouze o plán, realita můţe být jiná), hodnoty potřeby a počtu obalů 

se často opakují. Ovšem ve skutečnosti musí firma počítat s moţnými výchylkami, které se 

projeví ve výrobě z jakýchkoliv důvodů (např. prostoje výrobních zařízení). Je 

nepravděpodobné, ţe se spotřebují veškeré obaly, které jsou naplánovány a dovezeny přesně 

do posledního kusu.  
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5. NÁVRHY A DOPORUČENÍ 

Výsledkem řešení zadaného problému, který se týká optimalizace materiálových toků 

automobilové společnosti Dura Automotive, s. r. o., tedy optimalizace obalového 

hospodářství a to především obalů vratných, jsou následující návrhy a doporučení.  

Jak bylo definováno v části identifikace problému, hlavní příčinou přebytku obalů 

jsou samotní logistici, kteří zanedbávají a přehlížejí inventurní zůstatek přímo v areálu 

a ve skladech výrobního závodu. Tento přístup lze definovat jako hlavní příčinou 

přebytku obalů. 

Logistici pouţívají pro objednávání takový systém objednávek, který jim zdaleka 

neuspokojuje jejich očekávání a potřeby. Obaly jsou objednávány přímo od samotných 

zákazníků, pouze jen část těchto zákazníků je dováţí do externího skladu Schenker podle 

objednávek. V práci byly uvedeny dva způsoby navážení: 

1. první skupina zákazníků dováţí objednané obaly do externího skladu Schenker a ten je 

poté 2x denně (hodinu před kaţdou směnou) naváţí do výrobního závodu.  

2. druhá skupina je zaloţena na naváţení obalů zákazníků podle objednávek přímo do 

výrobního závodu (nevyuţívá se externí sklad) s nevýhodou nedokonalého a nepřesného 

naváţení 1x týdně.  

Jak jiţ bylo uvedeno, hlavním problémem výrobního závodu je, ţe firma neumí 

objednávat obaly v optimálním mnoţství tak, aby neměla ţádné přebytky nebo nedostatky. 

Z analýzy a identifikace problémů bylo zjištěno, ţe logistici pro své výpočty neberou v úvahu 

inventurní (fyzický) zůstatek. Je tedy nezbytné, aby logistici prováděli důkladnější propočty 

před objednávkami. Nedostatky výpočtů jsou zpravidla zapříčiněny právě nevědomostí o výši 

fyzického stavu zůstatku. Zaměstnanci sice zaznamenávají hodnoty „zůstatku“, ale pouze jako 

matematické veličiny (tedy podle plánu výroby), nikoli jako faktický stav. Při objednávání 

vycházejí z matematické potřeby obalů.  

Je nezbytné pozměnit způsob výpočtů. Při výpočtech je hlavní zjistit inventurní 

zůstatek, který informuje o mnoţství obalu ve skladech, které se dají vyuţít bez dalšího 

objednávání. Při výpočtech nebylo překvapením, ţe v mnoha případech u mnoha zákazníků, 

nemusí firma objednávat další obaly, neboť jich má dostatek (skutečně) na skladě a můţe je 

tedy vyuţít. Tím firma ušetří náklady nejen na objednávání obalů, ale také na dopravu. A jako 

hlavní výsledek, samozřejmě pozitivní, je ušetření peněz – značný přínos. 
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Vyuţitím obalů, které jsou zbytečně leţící na skladě, se uvolní místo pro ty obaly, 

které vozí zákazníci Volkswagen a Škoda přímo do závodu. Coţ je podstatně důleţitější neţ 

tam skladovat obaly, které se jen ničí přírodními vlivy a nebudou nikdy vyuţity.  

Na přínos, kterého firma dosáhne zapojením inventurního zůstatku, má velký vliv také 

cena za pronájem jednotlivých obalů. Ceny se liší podle typu zákazníka a obalu. Ceny za 

pronájem obalů nepřesahují cenovou hranici 1 Euro. Lze tedy usoudit, ţe obaly jsou celkem 

levné. Dalším pozitivem je fakt, ţe zákazník značky Škoda, poskytuje obaly zdarma. Ostatní 

zákazníci poskytují obaly za úplatu – pronájem. 

Tabulka č. 5.1 Potřeba obalů bez zapojení inventurního zůstatku do rozpočtu plánování  

 

Zdroj: materiál poskytnutý ve společnosti Dura + vlastní tvorba 

 

Tabulka č. 5. 2 Skutečná spotřeba obalů se zapojením inventurního zůstatku do výpočtů  

 

Zdroj: materiál poskytnutý ve společnosti Dura + vlastní tvorba 

Tabulka č. 5.1 zobrazuje celkovou potřebu obalů pro jednotlivé zákazníky a také 

celkový stav potřeby obalů na 5 týdnů, podle kterého se do současné doby výrobní závod 

orientoval při objednávání obalů. Z tabulky lze vyčíst cenu za pronájem 1ks obalu v 

EURECH a celkové náklady, které firma vynakládala na jejich poskytnutí. Znova je důleţité 

upozornit, ţe v tomto případě logistici nepracují s inventurním zůstatkem. 
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S vyuţitím vzorců bylo zjištěno, ţe na 5 týdnů (kdyţ se nebere v úvahu inventurní 

zůstatek) je potřeba obalů vyčíslena na 2 585 ks obalů. Lze říci, ţe náklady potřebné na obaly 

při daných cenách nájmu, jsou vyčísleny na 335, 58 EUR.  

Inventurní zůstatek se vţdy počítá z předchozího dne, v tomto případě jsme měli 

zůstatek v prvním týdnu všude stejný a to 10 ks u kaţdého zákazníka a u kaţdého typu obalu 

(se shodou okolností to byla náhoda). Po objednání bylo skutečně přijato 2 004 ks obalů a 

skutečná celková spotřeba byla vyčíslena na 2 143 ks obalů. Při pevně stanovených cenách 

(za pronájem obalů na 1 den), lze celkové náklady vyčíslit na výši 250,00 EUR za 5 týdnů.  

Z provedených výsledků lze vyvodit, ţe díky inventurnímu zůstatku, který byl počítán 

a zapojován do plánů, společnost ušetří náklady na obaly ve výši 85,58 EURO za 5 týdnů. 

S tím samozřejmě úzce souvisí ušetření a následné vyuţití místa, které předtím nebylo 

moţné kvůli přebytkům vyuţívat. Nyní ho zle vyuţívat jako boční záchranu, jelikoţ veškeré 

obaly, které byly zde umístěné a přebytečné, byly vyuţity v plánování výroby a následné 

praxi. Výsledky zachycuje tabulka níţe. 

Tabulka č. 5. 3 Přehled přínosu ze zapojení inventurního zůstatku do plánování a výpočtů potřeb obalů 

 

Zdroj: materiál poskytnutý ve společnosti Dura + vlastní tvorba 

5.1. Doporučení  

Analýzou výpočtů byl odhalen defekt, který znemoţňoval firmě efektivně plánovat a 

objednávat potřebné mnoţství obalů pro hotovou výrobu. Tímto defektem byla jiţ zmíněná 

zanedbatelnost inventurního zůstatku. Stává se velice často, ţe takto velké výrobní podniky 

nezapočítávají tento zůstatek do svých propočtů. Je tomu tak především z nedbalosti a ze 

zapomětlivosti, případně si tak zaměstnanci ulehčují práci a potom zapírají, ţe o faktickém 

stavu zůstatků nevěděli a počítají jen se zůstatkem matematickým. To s sebou nese následky.  
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Z dosaţených výsledků a následného promýšlení, lze podat následující návrhy a 

doporučení: 

DOPORUČENÍ 1: Celková analýza vede k jednoznačnému doporučení a to 

důkladnějšího propočítávání potřeby obalů, konkrétněji začít pracovat na výpočtech 

INVENTURNÍCH ZŮSTATKŮ dle skutečnosti a jeho následné využívání v praxi. 

Nevýhodou je časová zátěž pracovníků (propočty zaberou více času), ale výsledkem 

bude značný přínos, ušetření nákladů a také pro firmu velice důležité ušetření místa ve 

venkovních prostorách závodu.  

Je důleţité znova upozornit na jednu z příčin špatného naváţení obalů a to na špatnou 

domluvu a komunikaci se samotnými zákazníky. Bylo zde zmíněno, ţe dva typy zákazníků, 

Škoda a Volkswagen, naváţejí své obaly přímo do společnosti sami. Nevýhodou toho je, ţe 

obaly se objednávají s předstihem 14 dní a není přesně vymezeno a dohodnuto kdy (ve který 

den, týden před výrobou) se obaly do společnosti navezou. Zde je nezbytná komunikace a 

domluva podle potřeby a to tak, aby se vyšlo vstříc oběma stranám.  

DOPORUČENÍ 2: Vzhledem k těmto zkušenostem je druhým závěrem návrhu 

doporučení upřesnit a zdokonalit komunikaci mezi výrobcem, zákazníkem a externím 

skladem. Nejlepším řešením tohoto problému je sestavení písemné smlouvy (tedy určení 

formy vzájemné dohody), která by zajistila, aby všichni zákazníci bez výjimky naváželi 

obaly do externího skladu, nikoli přímo do výrobního závodu. Přínosem takové dohody 

by mohla být lepší časová spolupráce při navážení obalů do závodu bez zbytečných ztrát 

nebo přebytků. Bylo by vhodné zkoordinovat toto navážení tak, aby obaly dorazily do 

výrobního závodu nejpozději do čtvrtka, týden před výrobou.  

Není nikde jasně dáno, ţe by na takovou nabídku zákazníci přistoupili, jelikoţ se drţí 

svého pravidla, které zní „obaly musí být tam, kde probíhá výroba“. Naváţení obalů do 

skladu Schenker, by bylo výhodnější i z hlediska vzdálenosti skladu a výrobního závodu. 

Sklad je blíţe neţ samotný zákazník a nemuselo by docházet k prodlení a pozdnímu naváţení 

obalů do výroby. V případě, ţe by zákazníci nepřistoupili na nabídku naváţení obalů do 

externího skladu, by výchozím řešením mohla být domluva se zákazníky na pevně 

stanoveném dni v týdnu, kdy zákazníci budou naváţet obaly do závodu. Je tedy nutné se 

domluvit se zákazníky na pevném termínu, (který by byl dodrţován). Domluva by byla 

nejlépe podloţena písemnou smlouvou s jasně definovanými podmínkami naváţení. Takto 

navrhované řešení by odstranilo problémy nevčasného naváţení obalů a sníţilo tím starost a 

náročnost práce zaměstnanců, kteří o obaly pečují před pouţitím ve výrobě. 
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Smlouva je nutný nástroj i mezi závodem a skladem Schenker. Výrobní závod by 

chtěl, aby obaly dorazily vţdy 2 hodiny před kaţdou směnou, nyní je však externí sklad 

naváţí 1 hodinu před kaţdou směnou. Tudíţ se za tu dobu nedají obaly ošetřit, nachystat, 

vyčistit, aby byly připraveny na další hotové součástky.  V obou těchto případech je nutná 

domluva a vyjít si navzájem vstříc. I tady je nutná komunikace se skladem. Všechny strany, 

ať uţ zákazník, sklad nebo výrobní závod, by se měli vzájemně domluvit na pravidelném 

naváţení tak, aby to vyhovovalo všem stranám. Samozřejmě nelze počítat se 100% zárukou 

včasného dováţení (např. nehoda vozu). Pro tyto případy výrobní závod skladuje kartony, do 

kterých balí výrobu v případě nedostatku obalů. 

Obr. č. 5. 1 Schéma návrhu spolupráce veškerých zákazníků přes externí sklad Schenker 

 

Zdroj: vlastní tvorba 

Na obrázku č. 5. 1 je znázorněn nový návrh naváţení obalů zákazníků Volkswagen a 

Škoda do externího skladu Schenker, nikoliv do výrobního závodu Dura. Výsledkem by byl 

časový i pracovní přínos.  
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6. ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce byla optimalizace materiálových toků v nadnárodní 

společnosti Dura Automotive, s. r. o. Konkrétněji je práce zaměřena na optimalizaci 

obalového hospodářství, především optimalizaci obalů vratných, které mají na starost 

zákazníci, nikoliv výrobní závod (ten si je pouze pronajímá).  

Začátkem teoretické části byly uvedeny základní definice logistiky z odborných 

literatur a nechybí ani definice logistiky významných postav logistického prostředí. Není 

vynechán vývoj logistiky jako takové, od samého počátku aţ do současnosti a její členění 

podle uplatnění. 

Základní druhy obalů, obalové funkce a jejich vyuţití byly charakterizovány 

v následující teoretické části, jejíţ součástí byl také popis a postupy systému řízení např. ERP, 

BSP, Kanban atd.… Definované technologie a koncepce jsou v současnosti aplikované a 

nepostradatelné takřka ve všech výrobních podnicích, proto byly uvedeny jako moţné řešení 

pro daný problém.  

Závěr teorie byl věnován vymezením a krátkým popisem aplikovaných postupů a 

metod přímo v práci. 

Začátek praktické části byl zaměřen na základní charakteristiku společnosti Dura 

Automotive, s. r. o., jako celosvětové společnosti a také její jedné pobočky na Severu 

Moravy. Je popsán její vývoj od zaloţení po výstavbu nové výrobní haly, rozšíření 

sortimentu, vývoji zaměstnanců a to aţ po současnost.  

Dalším bodem praktické části byla identifikace a popis aktuálního stavu ve společnosti 

s poţadavky vedoucích pracovníků v moravské pobočce. Nelze opomenout důkladný popis 

systému naváţení obalů do společnosti od zákazníků a externího skladu Schenker.   

Následovala část výpočtová. Pomocí vzorců a dat bylo zjištěno, ţe hospodaření 

s obaly není lehký úkol ani pro vyškolené zaměstnance. Je důleţité znát podrobně 

rozpracovaný plán výroby a mít schopnosti k tomu, dostatečně naplánovat dodávky obalů s 

optimální rezervou.  

Do výpočtů bylo nutné zahrnout zjištěný inventurní zůstatek (firma tento zůstatek 

nezahrnovala do svých plánů), aby bylo moţné nějakým způsobem vylepšit situaci. 

Zanedbávání inventurního zůstatku je výrazným defektem nejedné společnosti. 
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Přehled plánu výroby a následné výpočty potřeby obalů v tomto plánu vedou v závěru 

ke dvěma doporučením, která jsou zaloţené na důkladnějším propracování výrobního plánu, 

zavedení práce s inventurním zůstatkem a přesné domluvě na komunikaci a způsobu naváţení 

obalů od jednotlivých zákazníků. Doporučení je určeno všem třem stranám (Dura, zákazníci, 

externí sklad Schenker). 
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