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1  Úvod  

 

Logistika patří v současné době k činnostem, které postihl v posledních dvaceti letech obrovský 

rozmach. V podnikové praxi je kladen stále větší důraz na logistiku a podniky stále více 

praktikují logistické řízení. Autor shledává logistické téma a logistiku jako takovou za velice 

zajímavé téma, které přestává být v současné době podceňováno.  Autor si myslí, že každý se 

s logistikou setkává v dennodenním životě, ačkoliv si to sám neuvědomuje. Už jen z tohoto 

hlediska je dobré s o logistiku zajímat.  

 

Autor si v této práci klade za cíl analyzovat logistiku skladování ve firmě Remak, a.s. Vedení 

logistického oddělení se snaží optimalizovat uložení výrobků, které jsou převáženy přímo 

z výroby do skladu, kde jsou skladovány a poté jsou vyskladňovány podle zákazníkova 

požadovaného množství. 

 

V kapitole logistika jako nástroj podnikového řízení chce autor seznámit čtenáře se základními 

logistickými pojmy, historií logistiky, celkovou logistickou strategií.  

 

Kapitola charakteristika společnosti má za úkol představit firmu Remak, a.s. Její vznik 

současnost, přístup k zákazníkům a logistickému řízení. Dále se autor v této kapitole zaměřuje na 

logistiku skladování a systémy japonského řízení kaizen, které se snaží společnost Remak, a.s. 

aplikovat.  

 

Kapitola analýza logistiky skladování v konkrétní firmě má analyzovat uložení skladových zásob 

ve skladu H5 společnosti Remak, a.s. Autor se snaží o optimalizaci uložení skladových zásob a 

také hledá odpověď, jak moc dokáže tato optimalizace snížit náklady na skladování.  
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2  Logistika jako nástroj podnikového řízení 

 

 

2.1  Historie logistiky jako vědní disciplíny 

 

Logistika, jako vědní disciplína je v současné hospodářské sféře poměrně stále mladou 

disciplínou, jejíž vývoj jde stále dopředu. Avšak pojem logistika známe díky historickým 

záznamům již dlouho. Nejprve se tento pojem začal užívat ve vojenství. 

 

V 17. století za vlády krále Ludvíka XIV. pojem logistika označoval všechny činnosti, které 

sloužily k ubytování vojsk, jejich zásobování potravinami a střelivem. Během 2. světové války 

byl pojem logistika chápán jako plánování a celé řízení zásobovacích procesů pro spojenecké 

armády. 

 

60. léta jsou pro pojem logistika zlomovým okamžikem. Tento pojem začal být používán 

v občanské hospodářské oblasti. V USA se tento pojem začal používat při plánování a realizaci 

distribuce zboží od výrobce ke konečnému spotřebiteli. Dále se oblast logistiky rozšiřovala na 

opatřování a skladování výrobků a materiálu. V 70. letech díky převládající snaze o vytížení 

drahých výrobních kapacit, byl stále více prosazován poznatek, že největší možnosti 

racionalizace spočívají v celkové optimalizaci zajišťování výroby a skladovacích a distribučních 

procesů.  

 

Prudký rozvoj pro logistiku nastal v 80. letech. A to hlavně díky vytváření trhu mezi dodavatelem 

a odběratelem. Nabídka začala převyšovat poptávku a díky tomu dodavatelé hledali možnosti pro 

zvýšení své konkurenceschopnosti právě v optimalizaci zajišťování výroby a procesů skladování 

a distribuce. Začátkem 90. let význam logistiky stále roste a tato nová věda se neustále vyvíjí.  
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2.2  Význam slova logistika  

 

Slovo logistika patrně vzniklo ze slova řeckého původu logistikon, důmysl, rozum, nebo logos, 

což znamená slovo, pojem, pravidlo, smysl. (Pernica, 2001) 

 

 

2.3  Pojem logistika 

 

Tento pojem není v literatuře jednotně vymezen. Rozsah tohoto pojmu, se v oblastech, ve kterých 

se logistika vyskytuje, poněkud liší.  

Avšak pokud se zaměříme na hlavní rysy logistiky, můžeme tento pojem definovat následovně. 

  

Je to „proces plánování, realizace a řízení efektivního, výkonného toku a skladování zboží, služeb 

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

zákazníků.“ (Macurová, Klabusayová, 2007, s. 4) 

 

Logistika je integrální řízení veškerého materiálového toku podnikem (včetně toku od dodavatelů 

a toku k odběratelům) jako celku a příslušného informačního toku. (Líbal, Kubát, 1994, 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.“ (Schulte, 1994, s. 13) 

 

Logistiku tedy chápeme jako vědeckou disciplínu, která se zabývá veškerým tokem kvant ve 

firmě. 

 

Tok v logistice chápeme jako sled stavů pohybu a přerušení pohybu kvant jedním směrem.  
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2.4  Toky v logistice 

 

K typickým charakteristickým znakům všech toků patří jejich: 

 věcná podstata, 

 objem, 

 směr, 

 překonávaná vzdálenost, 

 rychlost, 

 doba trvání, 

 spotřeba zdrojů, 

 míra užitečnosti, 

 shoda s požadavky. (Macurová, Klabusayová, 2007) 

 

Toky v logistice můžeme rozdělit do tří kategorií. A to na toky, které mají dimenzi: 

 fyzickou, 

 informační, 

 peněžní. 

 

Mezi všemi těmito kroky je důležitá vzájemná podmíněnost, kterou musíme respektovat, aby 

např. nenastaly situace, kdy je potřeba přerušit fyzické toky, kvůli chybějícím dokladům, nebo 

z důvodu nedostatku peněžních prostředků. (Macurová, Klabusayová, 2007) 

 

 

2.4.1  Fyzický tok 

 

Tento tok zahrnuje veškeré zpracovávací, přemísťovací a skladovací postupy od opatření vstupů 

až k prodeji finálních výrobků zákazníkovi. Jedná se tedy o vlastní realizaci fyzického, 

materiálového toku. Do tohoto toku se často vkládá skladovací proces, který plní funkci 

vyrovnávajícího zásobníku. Tento zásobník může plnit dvojí účel: 

 vyrovnává diferenci v rychlostech toku materiálu v těch případech, kdy není možné 

navazující procesy sladit navzájem co do množství nebo času, 
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 na vstupu, v procesu a na výstupu tlumí nejistoty a náhodné kolísání (Líbal, Kubát, 1994) 

 

 

2.4.2  Informační tok 

 

Informační toky doprovázejí a dokumentují průběh toků fyzických. Jsou to informace o tom, jaké 

mají zákazníci požadavky, informace o řídících náležitostech a informace o stavu, průběhu a 

výsledcích toků fyzických. 

 

 

2.4.3  Peněžní tok 

 

Peněžní toky jsou ve skutečnosti peněžní příjmy a výdaje, které souvisejí s fyzickými a 

informačními toky. 

 

 

2.5  Logistické náklady 

 

Logistickými náklady se rozumí „náklady spojené s logistickými výkony; udávají se jako náklady 

na logistický řetězec (systém), jako náklady na objednání, manipulaci, skladování, dopravu atd. 

v rámci řetězce (popř. i průřezově v rámci podniku) v absolutní výši nebo vztažené na jednici 

logistických výkonů, na výrobek, na zakázku apod. (Pernica, 2001, s. 639) 

 

 

2.5.1  Náklady na systém a řízení 

 

Jedná se o náklady na vystavování objednávek materiálu, náklady na řízení zásob, náklady 

spojené s plánováním a řízením výroby, náklady související s přijetím a správou objednávek od 

zákazníků apod. 
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2.5.2  Náklady na zásoby 

 

Obrázek 2.1 

Náklady spojené se zásobami 

 

Zdroj: Macurová, P., Klabusayová, N. Praktikum z logistického managementu, 2007. s. 42      

 

Náklady na zásoby jsou ty náklady, které „vznikají udržováním zásob a vázáním mj. kapitálových 

nákladů pro financování zásob, různých druhů pojištění, znehodnocení a ztrát.“ (Schulte, 1994, 

s. 18) 

 

Tyto náklady také zahrnují: 

 náklady ušlých příležitostí – tyto náklady jsou typickými náklady na držení zásob. 

Chceme-li tyto náklady vyčíslit, používáme k tomu reálnou úrokovou míru 

(využíváme-li k financování zásob cizí kapitál), nebo míru zhodnocení vlastního 

kapitálu (rentabilitu), kterou můžeme dosáhnout při optimální alternativě investování 

vlastního kapitálu.  
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 náklady spojené se skladováním – patří zde náklady, které souvisejí se správou 

zásob a provozu skladů. Jedná se např. o odpisy budov, nájemné, mzdy zaměstnanců, 

opravy, údržba, pojištění, bezpečnostní prostředky apod. Takovéto náklady můžeme 

vyčíslit jako náklady na 1 m
2
 použité plochy nebo jako pevné procento z nakoupené 

hodnoty zboží, která se vztahuje k určitému časovému úseku. Např. kalendářnímu 

roku. 

 

 náklady spojené s rizikem – tímto rizikem se rozumí riziko neprodejnosti nebo 

nepoužitelnosti nakoupených zásob. Existuje riziko, že původní zásoby během doby 

skladování ztratí svoje původní vlastnosti (mohou se zkazit, poničit, mohou být 

odcizeny).  

 

 

2.5.3  Náklady vyvolané nedostatečnou úrovní logistických služeb 

 

Tuto skupinu nákladů tvoří penále spojené se zpožděním dodávky, náklady na evidenci dodávek, 

které nebyly splněny, „náklady na přesčasovou práci a náhradní organizování manipulace a 

dopravy při zpoždění či doplňkových dodávkách“ (Macurová, Klabusayová, 2007, s. 42), 

ztracená důvěra zákazníka apod.   

 

 

2.5.4  Náklady na uskutečnění toku 

 

Jsou to veškeré náklady, které souvisejí s dopravou, vychystáváním zakázky, s překládkou, 

manipulací seřizováním a nastavováním. 

(Macurová, Klabusayová, 2007) 

 

 

 

 



 - 12 - 

2.6  Strategie podnikové logistiky  

 

V současné době, jak roste tlak na firmy, aby hledaly různé cesty, jak co nejvíce snižovat své 

náklady a tím zvyšovat svou konkurenceschopnost, je nezbytné, aby si samotná firma vytvořila 

svou logistickou strategii. Však samotné vypracování logistické strategie nestačí. Důležité je se 

poté podle této strategie řídit.  

„Správná strategie podniku musí sledovat úspory času (zvyšováním pružnosti v reakcích na 

poptávku), snižováním nákladů a růst kvality (a to právě v tomto aktuálním pořadí). Takováto 

strategie vede pak přes růst produktivit k zajištění vlastní existence podniku v budoucnosti, což je 

podstavou věci“ (Pernica, 2001, s. 91) 

 

Logistickou strategii můžeme rozdělit do těchto částí: 

1. Stanovení cílů logistické strategie a očekávaných přínosů – tato část zejména obsahuje 

vystižení podstatných znaků, jako jsou strategické cíle podniku v oblasti marketingu, 

výroby, prodeje, výrobních technologií a podnikové logistiky. Charakteristika podnikové 

logistiky se zejména vztahuje na optimalizaci toků ve firmě, zejména těch materiálových, 

a celkovou organizaci a řízení logistiky v jednotlivých etapách vývoje podniku. 

 

2. Úkoly podnikové logistiky v současné době a strategické cíle – „Specifikují se pro 

oblasti marketingu, technického rozvoje výroby, organizace a řízení výroby, nákupu, 

organizace a řízení podnikové logistiky, opatřování a dispoziční zabezpečení materiálu 

pro výrobu, jednotlivé fáze výroby, jakož i pro operativní řízení logistiky výrobních 

vnitropodnikových útvarů a prodeje.“ (Líbal, Kubát, 1994, s. 98) 

 

3. Vytvoření struktury organizace logistiky v podniku určení činností logistické 

ústředny. 

 

4. Sjednocení podnikových logistických funkcí  

 

5. Způsob uspořádání a celková organizace logistiky v jednotlivých závodech. 
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6. Logistický model podniku ve vztahu k řídícím útvarům podniku a závodu.  

 

Obrázek 2.2 

Model řízení logistiky ve výrobním procesu 

 
 

Zdroj: Líbal, V., Kubát, J. ABC logistiky v podnikání, 1994. s. 110      
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2.6.1  Stanovení cílů logistické strategie 

 

V organizaci se obvykle orientujeme na tyto nejdůležitější logistické cíle: 

 „rozpracování logistické strategie podle podnikatelského záměru“ (Líbal, Kubát, 1994, s. 

98, 99); 

 

 při řízení nákupu, dopravě materiálu, skladování musí být snaha logistické náklady co 

nejvíce optimalizovat; 

 

 snaha o optimalizaci výši zásob materiálu, polotovarů, rozpracovaných výrobků, zboží a 

konečných, hotových výrobků v celém procesu; 

 

 usilujeme o zlepšení pružnosti dodávek tím, že se snažíme zkracovat průběžné doby 

výrobků v podniku. Jedná se především o zkrácení zakázkového řízení, zkrácení průběhu 

zakázky ve výrobě, zkrácení času expedice a fakturace. Důležitá je také větší spolehlivost 

dodávek a rozšíření výrobního programu na základě marketingové strategie; 

 

 na stanovené logistické cíle musí navazovat jejich rozvinutí, rozpracování a dále sestavení 

opatření, které jejich realizaci vyžadují. (Líbal, Kubát, 1994) 

 

 

2.6.1.1  Smysl a cíl strategie podniku 

 

Během posledního čtvrt století se koncepce podnikového plánování velice osvědčila. Místo 

náhlých posunů bylo možné začít vycházet z předpokladů, že stávající trendy budou v budoucnu 

pokračovat v rámci relativně úzkého rozpětí. Byli jsme schopni začít dnes a provést tak projekci 

dnešního dne do budoucna. (Pernica, 2001) „Bylo možné předpokládat, že dnešek bude 

pokračovat i zítra, možná v jiné kombinaci prvků, avšak ve stejné jejich základní konfiguraci. 

Dnešním nejpravděpodobnějším předpokladem je výskyt unikátní události, která radikálně změní 

celou konfiguraci. Unikátní události neleze plánovat. Je však možno je předvídat či spíše je 

možno připravit se na to, abychom je dokázali využít. (Pernica, 2001, s. 85) Díky tomu budeme 
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mít vypracované strategie, které dokážou předvídat, v jakých oblastech bude nejspíše docházet 

k největším změnám. Tyto strategie podniku umožní využít nepředvídané události a příležitosti. 

„Plánování se snaží optimalizovat dnešní trendy. Cílem strategií je využít nových a odlišných 

zítřejších příležitostí.“ (Pernica, 2001, s. 85) 

 

 

2.6.2  Principy strategie Logistiky 

 

Strategie logistiky vychází obvykle z výsledků marketingového průzkumu, na jehož základě 

vytváří principy, z nichž poté vychází. 

Obvykle jimi bývají tyto principy: 

 je nutno brát logistiku nejen jako organizaci, ale bereme v úvahu i to, že je současně 

důležitým nástrojem k zabezpečení dokonalejšího pohybu kvant;  

 

 veškeré smlouvy a dohody o termínech, množství a kvalitě dodávkách s odběrateli se 

musí striktně dodržovat; 

 

 celá strategie logistiky musí kontrolovat realizaci výše uvedených cílů. Nezbytností je 

také spoluúčast všech zúčastněných stran; 

 

 důležitým principem je také potřeba přesně stanovit materiálové toky mezi jednotlivými 

sklady a jednotlivými výrobními středisky; 

 

 spolehlivost dodávek a celkové zabezpečení výrobního programu souvisí se stabilizací 

výroby společně s opatřeními ve výrobním procesu při nákupu s dodavateli, v činnostech 

logistiky, v oblasti pracovních sil, výzkumu, vývoje, v oblasti prodeje a kontroly kvality 

výrobků; 

 

 hledání nových možností ke zjednodušování výrobků a celého výrobního programu; 
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 co největší snižování zásob, neboť na sebe vážou finanční prostředky. Toto snižování 

musí vyplynout z opatření, které vedou ke změnám materiálových toků a výrobních 

struktur; (Líbal, Kubát, 1994) 

 

 „optimalizace logistických nákladů vychází z návrhů na zlepšení spolehlivosti výrobních 

programů, ze zjednodušení struktur, z redukce a hloubky zpracování materiálových toků 

ve vlastním podniku, ze zlepšení celého logistického řetězce a z transparentnosti stavu 

zásob a logistických nákladů. Kritériem jsou opět hospodárnost logistických projektů, 

jakož i minimalizace průběžných dob.“ (Líbal, Kubát, 1994, s. 100) 

 

Všechny tyto principy směřují k nejúspěšnějším metodám řešení materiálových toků, ať už 

v oběhu, tak i ve výrobě. K těmto metodám patří metoda just-in-time (JIT). Metoda právě v čas. 

Předpoklad této metody je splnění nejvyšších požadavků, které jsou kladeny na kvalitu, údržbu a 

identifikaci všech pracovníků a všech spolupracujících organizací. 

Pro mnoho podniků je složité a prakticky nemožné tuto metodu realizovat v plném rozsahu. 

Avšak pro začátek může každá organizace začít s menšími dílčími projekty, které budou metodu 

JIT realizovat jen v omezeném rozsahu. (Líbal, Kubát, 1994) 

 

 

2.7  Struktura logistické organizace  

 

Strukturu logistických procesů zkoumáme z věcných, prostorových, funkčních a časových 

hledisek. 

 

 

2.7.1  Věcné hledisko 

 

Zkoumáním věcného hlediska členíme logistické procesy na prvky a subsystémy. 

 

 



 - 17 - 

2.7.1.1  Prvky 

 

Prvky dělíme na vstupní, transformační a výstupní. 

- Rozlišujeme tyto vstupní prvky: 

 pasivní (tyto prvky jsou objektem pohybu. Jedná se tedy o výrobky, zboží a 

materiál), 

 

 aktivní (zde patří převážně pracovní síla, sklady, dopravní prostředky, 

manipulační prostředky, průtoková a řídící střediska a dále i materiál, který 

potřebujeme k uskutečnění pohybu, jako jsou pohonné hmoty, energie apod.  

 

- Transformační prvky rozlišují způsob, jakým se uskutečňuje pohyb. Jedná se především 

o technologii dopravy a způsob technologie, jakým manipulujeme s materiálem. 

 

- Výstupní prvky jsou obslužné výkony, které realizují materiálové toky. Doprava, 

přeprava, manipulace s materiálem. 

 

 

2.7.2  Funkční hledisko 

 

„Funkčním hlediskem materiálových toků je jejich členění na funkční subsystémy a funkce. 

K rozhodujícím funkčním subsystémům patří logistický hmotně energetický a obslužný subsystém 

a subsystémy řízení (informační, organizační, rozhodovací, ekonomický atd.).“ (Líbal, Kubát, 

1994, s. 102) 

 

 

2.7.2.1  Logistický hmotně energetický a obslužný subsystém 

Určuje se funkcemi vlastního fyzického materiálového pohybu, pohybu výrobků nebo zboží. 

Tento subsystém se člení na logistické funkce a procesy. Dále tyto jednotlivé logistické funkce, 

procesy a subprocesy klasifikujeme na základní jednotky činnosti. Tj. na operace, které plynou 

z dělby práce. Díky tomu máme základní podklady pro normování pracovních výkonů. 
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2.7.2.2  Informační logistické systémy 

 

Členíme je na informační procesy a tyto procesy dále členíme na operace. Jsou to operace pro 

sbírání, přenos, zachovávání, transformaci a konečný výstup informací. Umožňuje nám to 

sledování průběhu dodávek materiálu a výrobků a s tím spojené náklady na tyto toky.  

 

 

2.7.2.3  Organizační subsystémy 

 

Tyto subsystémy se snaží vyřešit nelehké otázky ohledně centralizace či decentralizace činností, 

které souvisejí s řízením, analýzou a projektováním toků materiálu ve výrobních podnicích a 

distribučních organizacích. Díky těmto činnostem zabezpečujeme buď zásobovací (toky 

materiálu předvýrobní etapy), výrobní (toky materiálu ve výrobních procesech), servisní či 

obchodí útvary. Zde vznikají problémy s koordinací těchto činností mezi jednotlivými funkčními 

útvary. Tyto problémy mohou být řešeny v rámci centralizace ve speciálních logistických 

útvarech.  

 

Celé řízení logistiky tak může být z organizačního hlediska buď centralizováno ve speciálním 

útvaru, který je pro toto řízení určen, eventuálně decentralizováno v některém z odborných útvarů 

(zásobování, doprava atd.), nebo můžeme využít obou těchto forem organizačního uspořádání a 

organizační strukturu můžeme řešit kombinovaně. „K hlavním úkolům logistických útvarů patří 

spolupráce s prodejními a výrobními útvary na plánování výroby a řízení výrobního programu, 

v přímé kompetenci vypracování logistické strategie, plánování a dispoziční zabezpečení 

materiálu, nakupovaných a vyráběných součástí, řízení skladového hospodářství a koordinace 

dopravy ve spolupráci s útvarem marketingu a prodeje a služby zákazníkům.“ (Líbal, Kubát, 

1994, s. 103) 

 

Celkovou odpovědnost za účinné řízení materiálového toku a hospodárné řízení logistiky má 

převážně logistický management.  
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2.7.2.4  Manažer pro logistiku 

 

Hlavním úkolem logistického manažera je formulace logistického cíle a celkové strategie 

logistického systému. Musí také zajistit to, aby tyto cíle byly naplněny. Při stanovení logistického 

cíle by měl podnik dosáhnout optimálních výsledků. Většinou se můžeme setkat s tím, že 

zlepšení jedné funkce vede automaticky ke zhoršení funkce druhé. Proto musí být cíle 

sestavovány v dohodě s oddělením marketingu, prodeje, výroby atd. 

 

Logistické cíle by měly obsahovat tyto náležitosti: 

 „dodací lhůty (průběžné doby), 

 spolehlivost dodávek a jejich úplnost, včetně služeb zákazníkům, 

 výši zásob, včetně rychlosti obratu 

 pružnost dodávek, 

 dopravní a výrobní náklady.“ (Líbal, Kubát, 1994, s. 104) 

 

Formulované logistické cíle musejí být přijatelné pro zákazníka, splnitelné a únosné pro ty 

útvary, které je uskutečňují.  

 

 

2.7.2.5  Rozhodovací subsystémy 

 

Tyto subsystémy se zabývají v oblasti materiálových toků převážně plánovacími a projektovými, 

motivačními, regulačními, organizačními a kontrolními procesy. Tyto procesy mají svá kritéria. 

Těmito kritérii jsou věrohodnost údajů, kvalita, rychlost, prostorové uspořádání dopravní sítě a 

objektů na trasách materiálových toků, efektivnost. Informace poskytují údaje o vlastnostech 

přepravovaného materiálu, frekvenci a intenzity dodávek a materiálových toků, charakteristikách 

odběratelů a dodavatelů apod.  

 

„Rozhodovací procesy, jako páteř logistického řídícího systému, se zabývají řešením problémů  

volby optimální varianty materiálových toků, včetně jejich dopravních tras, dopravních, 
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skladovacích a manipulačních systémů, a to podle kritéria ekonomické efektivnosti.“ (Líbal, 

Kubát, 1994, s. 104) 

 

 

2.7.2.6  Ekonomické rozhodování 

 

Opírá se o porovnávání nákladů, které byly vynaloženy na výkony související s realizací 

materiálových toků v závislosti na kvalitě těchto výkonů. 

Využíváme tzv. hodnotovou analýzu.  Při této analýze musíme hodnotit systém materiálových 

toků výrobku či skupin výrobků komplexně. 

 

 

2.7.3  Prostorové hledisko  

 

Tímto hlediskem materiálových toků rozumíme dopravní síť. Ta je předpokladem dopravní 

činnosti a pohybu kvant v prostoru. S dopravní sítí také souvisí otázka nejlepšího rozmístění 

výrobních závodů, odbytových, obchodních a zásobovacích organizací a jejich skladů na území 

limitovaném materiálovými toky. 

 

 

2.7.4  Časové hledisko 

 

„Časový průběh materiálových toků je významným činitelem nejen při tvorbě nákladů na pohyb 

materiálu, ale i při včasném zabezpečování a krytí potřeb zákazníků. Požadavky odběratelů 

nespočívají pouze na dodávce množství a kvality výrobků, ale i na jejich včasné dodávce na 

určité místo.“ (Líbal, Kubát, 1994, s. 105)  

Rozbory časů materiálových toků v oběhu uvádějí, že 25 % - 45 % času připadá na dopravu a 

manipulaci a zbylá část připadá na dobu prostojů a čekání. Ve výrobních závodech jsou tyto 

podíly prostojů a čekání ještě větší. Tyto časy jsou nevyužité zdroje právě díky nedostatkům 

v řízení materiálových toků ve firmě.  
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3  Charakteristika společnosti 

  

Společnost Remak, a.s. sídlí ve městě Rožnov pod Radhoštěm na ulici Zuberská 2601. 

V současné době je společnost Remak a.s. prosperující firma s bohatou historií a solidním 

zázemím. Tato firma úspěšně podniká v oblasti výroby a montáže vzduchotechnických zařízení.  

 

 

3.1  Historie společnosti REMAK 

 

1. Společnost REMAK začala svou podnikatelskou činnost v roce 1990, kdy zahájil Ing. 

Ivan Měrka jako fyzická osoba soukromou podnikatelskou činnost v oblasti projektování 

a montáže vzduchotechniky. Díky rozšíření montážních a projekčních aktivit o dodávky 

komplexních vzduchotechnických zařízení, byla o rok později firma předělána na 

společnost s obchodním jménem MERKA s.r.o. 

 

2. V roce 1992 se mění sídlo a společnost začíná pronajímat v Rožnově pod Radhoštěm 

prázdnou výrobní halu. Obchodní název MERKA s.r.o. se díky výměny pořadí písmen 

mění na obchodní název REMAK s.r.o. Do společnosti přihází nový společník Ing. Jan 

Měrka. Společnost začíná intenzivně pracovat na novém výrobním programu. Tímto 

rokem také společnost začíná zaměstnávat první zaměstnance. Z úvěru, který poskytla 

Komerční banka, se nakupují první stoje a instalují se tehdy moderní technologie. 

 

3. V roce 1993 je rakouskému zákazníkovi expandována první dodávka vzduchotechnického 

potrubí. Je také vyrobena první zakázka vnitřně izolovaného vzduchotechnického potrubí. 

Toto potrubí bylo speciálním artiklem společnosti. Tato novinka, která disponovala 

vynikajícími izolačními a hlukově absorpčními vlastnostmi našla uplatnění při 

klimatizování extrémně náročných prostor, např. koncertních sálů, nahrávacích studií, 

divadel apod. Ještě v tomto roce společnost REMAK začala s vlastním vývojem nového 

stavebnicového klimatizačního systému, který byl nazván Vento. Tento název byl 

později, stejně jako obchodní jméno společnosti, registrován ochrannou známkou. 
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4. Rok 1994 je již zcela ve znamení výroby systému Vento. Výroba vzduchotechnického 

potrubí ustupuje. Problémy se zajišťováním měření parametrů jednotlivých výrobků řeší 

společnost budováním vlastní testovací a vývojové zkušebny pro měření 

aerodynamických a elektrických parametrů, která je ve stejném roce uvedena do provozu. 

Zkušebna pak byla v průběhu roku 1995 ve spolupráci se specialisty z VŠB dopracována 

na úroveň, která nemá v tuzemsku srovnání. Koncem roku zahájila společnost výstavbu 

nového, vlastního výrobního závodu, opět za finanční spolupráce s KB a.s. 

 

5. V polovině roku 1995 je stavebně dokončen nový výrobní závod a od června se v něm 

rozbíhá výroba. V tomto roce společnost téměř zdvojnásobila svůj obrat a 

kromě Slovenska, které bylo již od roku 1993 významným obchodním teritoriem, 

realizovala první exportní dodávky potrubních jednotek Vento do dalších zemí. V roce 

1995 zahajuje svoji obchodní činnost dceřiná společnost REMAK Trade a.s., která 

postupně přebírá od mateřské výrobní společnosti obchodní aktivity v oblasti 

doplňkového prodeje cizích výrobků pro vzduchotechniku a topení. Zejména jde 

o obchodní zastoupení švédské firmy ESBE (ventily a regulační techniku pro topení), 

obchodní spolupráci s německými firmami TROX (distribuční prvky a příslušenství pro 

vzduchotechniku) a ZIEHL-ABEGG (axiální i radiální ventilátory). 

 

6. V roce 1996 roste zájem o jednotky Vento. A to i díky účastech na výstavách jako je 

Aqua-Therm Praha, Klimatherm (SK), Klima 96 (SK), Coneco (SK). 

 

7. V roce 1997 se realizuje rozsáhlý cyklus firemních prezentací s celodenním odborným 

programem. Prezentace probíhají ve městech Rožnov p. R., Ostrava, Praha, Brno, 

Olomouc, Plzeň, České Budějovice, Hradec Králové, Bratislava, Košice. Projektantům je 

poskytován počítačový program pro rozpočtování s názvem RMK-PRO. V rámci 

specializace na obchodní aktivity přebírá REMAK Trade a.s. od ledna 1997 prodej 

výrobků mateřské společnosti REMAK s.r.o. tj. systému Vento a rovněž i všechny 

exportní aktivity v rámci skupiny REMAK. Posiluje expanze na východní trhy Ukrajiny, 

Lotyšska a Ruska. Je postaven nový expediční sklad s kapacitou více než 600 m3, 

zakoupen automatický CNC děrovací lis RAINER 2000. V oblasti výrobkových inovací 

http://www.remak.eu/sk
http://www.esbe.cz/
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je představena nová řada klimatizačních jednotek AeroMaster NT, rozšířena řada 

ventilátorů RP o rozměr 90-50 a navržena průmyslová vzduchová clona, která je později 

typizována jako standardní řešení. Účast na výstavě Aqua-therm 1997, Konferenci 

Klimatizace a větrání. 

 

8. V roce 1998 je dostavěna nová výrobní hala. Dále je otevřena obchodně technická 

kancelář v Praze a na trh je uvedena nová výrobková skupina. Jedná se o vzduchové clony 

DoorMaster. 

 

9. Rok 1999 představil nové hlukově izolované ventilátory s názvem RPH. Společnost dále 

zaznamenává meziroční nárůst výroby o více než 40%. 

 

10. Nové milénium je ve znamení dalšího meziročního nárůstu výroby a to o 30%. Společnost 

zaměstnává stále více zaměstnanců. Poté, co byla v roce 1998 dostavěna hala, se opět 

projevuje nedostatek výrobních prostor. Společnost stále navštěvuje veletrhy u nás i ve 

světě. Moscow (RU), Light & Building Frankfurt (DE), Aqua-therm Wien (AT), apod. 

V Brně je otevřena technická kancelář a ve stejném roce je zahájen vývoj programu 

AeroCAD. 

 

11. Rok 2001 je opět ve znamení růstu objemu výroby. V tomto roce byl také poprvé zaveden 

trvalý třísměnný provoz včetně víkendů. Výrobní i skladovací kapacity jsou na hranici 

možností. Je tudíž zahájena výstavba další výrobní a skladovací haly.  

 

12. Začátkem roku 2002 byl představen revoluční návrhový program AeroCAD. Dále byla 

dokončena nová výrobně skladovací hala č. 5 a velkokapacitní skladový systém 

obsluhovaný retraky. Celkový objem prostředků vložených do jednotlivých částí projektu 

dosáhl v roce 2001 a 2002 hodnotu 103 mil. Kč, přičemž státní podpora činila celkem 20 

mil Kč. Celkové investice byly v roce 2002 nejvyšší v historii společnosti a dosáhly výše 

65 mil. Kč. REMAK a.s. tak vybudovala moderní podnik, který snese srovnání se všemi 

konkurenty v Evropě.  
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13. Rok 2003 přinesl provoz v nové výrobní a skladovací hale č. 5. Remak se stává 

nejmodernějším závodem na výrobu vzduchotechnických zařízení v České republice. 

Společnost zaměstnává 140 zaměstnanců a začíná exportovat dál na východ. Mongolsko. 

V ruské Moskvě otevřena kancelář za účelem podpory prodeje ve federaci.  

 

14. Dochází ke krizi distributorské sítě v Ruské federaci. Jeden z distributorů uvádí na trh 

kopie výrobků a katalogů REMAK a zahajuje konkurenční obchodní a výrobní aktivity. 

Dochází k zásadní restrukturalizace prodejních aktivit v Ruské federaci. Jsou založeny 

dvě dceřiné společnosti v Rusku (REMAK SPB a REMAK Centr) s majoritou REMAK 

a.s. a je zrušen model nezávislých distributorů. Po roce je prodej v RF nejen zachován, ale 

zvýšen. Jsou představeny nové řídicí jednotky řady VCB nahrazující řadu VCA, nové 

ploché klimatizační jednotky AeroMaster FP nahrazující NT. Dochází k zásadní inovaci 

a modernizaci vzduchových clon DoorMaster. 

 

15. Po změnách v roce 2004 dochází v roce 2005 ke stabilizaci obchodní situace v Rusku a k 

dalšímu růstu prodeje na tomto velkém trhu. REMAK vystavuje na SHK 2004 

Moskva.  Je zahájen export do Slovinska a Velké Británie. Založena dceřiná 

společnost REMAK Baltic se sídlem v lotyšské Rize. Společnost dosáhla rekordu v 

nárůstu obratu v dosavadní historii společnosti - 450 mil. Kč. 

 

16. V roce 2006 REMAK prezentuje na výstavě Aqua-therm Praha nový řídicí 

systém WebClima. Tento systém klade důraz na jednoduchost obsluhy a možnost 

dálkové správy pomocí internetu. V tomto roce jsou také poprvé výrobky společnosti 

REMAK prezentovány na ukrajinském trhu a také zde začíná jejich úspěšný prodej. Dále 

je zahájen export do Maďarska. Bylo dosaženo nového rekordu v nárůstu obratu v 

historii společnosti — 558 mil. Kč. REMAK a.s. získává první místo ve Zlínském kraji v 

prestižní soutěži Firma roku 2006, v rámci České republiky se umístil na šestém místě. 

 

 

17. Rok 2007 pro společnost REMAK a.s. znamenal rozšíření výrobní kapacity zakoupením 

dvou hal v průmyslovém areálu bývalé Tesly. V jedné z těchto hal REMAK a.s. v roce 

http://www.remak.eu/cz/vyrobky/regulace-vzduchotechniky/vcb/
http://www.remak.eu/cz/vyrobky/klimatizacni-jednotky/aeromaster-fp/
http://www.remak.eu/cz/vyrobky/vzduchove-clony/
http://www.remak.eu/lv
http://www.remak.eu/cz/vyrobky/regulace-vzduchotechniky/webclima/
http://www.remak.eu/hu/
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1992 s výrobou začínal. Ihned bylo započato s rekonstrukcí haly H6 a hala je v tomto roce 

uvedena do provozuschopného stavu. Začínají se rozbíhat práce na implementaci nového 

manažerského informačního systému Microsoft Dynamics AX. Novým trhem, kam jsou 

exportovány, se stává Holandsko. V Polsku se druhým distributorem stává 

firma QuatroVent. REMAK a.s. opět získává první místo ve Zlínském kraji v soutěži 

Firma roku 2007 a taktéž je znovu dosaženo rekordního nárůstu obratu — 734 mil Kč. 

 

18. V roce 2008 je řídící systém WebClima doplněn o podporu standardu LON. Společnost 

pro techniku prostředí oceňuje dlouholetý přínos předsedy představenstva společnosti 

REMAK a.s. Ing. Ivana Měrky v oboru klimatizace a větrání udělením pamětní 

medaile u příležitosti 18. Konference Klimatizace a větrání 2008. Na jaře byla oficiálně 

zahájena výroba v rekonstruované hale H6. Prodej v roce 2008 překročil částku 0,696 

mld. Kč a investice celkově překročily 307 mil. Kč. 

 

19. Rok 2009 na trh uvedl novou řadu střešních ventilátorů RF a zahájili prodej chlazení pod 

obchodním názvem CoolPacket. Dále pokračuje restrukturalizace společnosti v Rusku, 

oficiálními distributory na tomto teritoriu jsou společnosti Remak Distribution a Remak 

Rus. Úspěšně, byť za cenu ztrát, bojuje společnost REMAK s hospodářskou recesí i s 

nelegálními čínskými kopiemi výrobků. Software AeroCAD prochází dalšími evolučními 

změnami a je k dispozici ve verzi 4. Dokončuje se vývoj další řady vzduchotechnických 

jednotek. Společnost vybudovala nové školicí středisko a zakoupila novou linku na 

rámečky. Novými exportními trhy se stávají Belgie a Pákistán. 

 

20. V roce 2010 REMAK a.s. na trh uvádí novou produktovou řadu vzduchotechnických 

jednotek s obchodním názvem AeroMaster Cirrus, která přináší vyšší výkony a originální 

řešení konstrukce pláště. Na Ukrajině je v tomto roce založena vlastní dceřinou 

společnosti REMAK Ukrajina a začíná se s budováním síťe regionálních zastoupení. 

Společnost se zde také zúčastnila veletrhu AquaTherm Kyjev. Novým exportním 

teritoriem se stává Chorvatsko. Tým zaměstnanců společnosti REMAK opět úspěšně 

obhajuje certifikát systému jakosti EN ISO 9001. (Remak…,2012) 

 

http://www.remak.eu/pl/
http://www.stpcr.cz/
http://www.stpcr.cz/
http://www.remak.eu/cz/aktuality/98.html
http://www.remak.eu/cz/aktuality/98.html
http://www.remak.eu/cz/vyrobky/chlazeni_coolpacket/
http://remak.eu/rspb
http://remak.eu/rr
http://remak.eu/rr
http://www.remak.eu/cz/podpora/software/
http://remak.eu/ua
http://www.aqua-therm.kiev.ua/
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3.2  Filozofie společnosti  

 

 

3.2.1  Poslání 

 

„Našim posláním je navrhovat a dodávat zákazníkům komplexní řešení systémů vzduchotechniky, 

klimatizace a regulace. Základní vlastností našich produktů jsou promyšlenost, spolehlivost a 

účelnost. Vytváříme ŘEŠENÍ PRO LEPŠÍ KLIMA.“ (Remak…,2012) 

 

 

3.2.2  Cíle 

 

„Našim cílem je zvyšování tržního podílu a potenciálu podniku. Zajímá nás dlouhodobá 

ekonomická stabilita podniku a nesnažíme se o krátkodobý obchodní úspěch, na úkor partnerů, 

podnikových zdrojů či prostředí. Takový růst by ohrožoval naše poslání a byl by v rozporu 

s našimi hodnotami“ 

„Potenciál podniku spatřujeme v týmu spolupracovníků, kteří disponují zdroji, znalostmi a 

dovednostmi směřujícími k naplňování našeho poslání“ (Remak…,2012) 

 

 

3.2.3  Hodnoty společnosti 

 

Společnost Remak a.s. se řídí těmito hodnotami, které zároveň považuje za závazné a trvalé: 

 „důvěryhodnost a spolehlivost v obchodních a závazkových vztazích 

 promyšlenost, kreativita v oblasti vývoje a inovací 

 pečlivost a přesnost ve výrobě a kontrole kvality 

 rychlost a vstřícnost v servisu a službách 

 profesionalita v technické podpoře 

 ochrana a úcta ve vztahu k prostředí a okolí“ (Remak…,2012) 
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3.3  Řízením k jakosti 

 

Od roku 2002 má REMAK a.s. vybudovanou politiku řízení jakosti dle ISO 9001. Tento systém 

řízení jakosti je každý rok ověřován externími auditory z EZU Praha.  

Společnost se snaží předcházet problémům již ve fázi přípravy nových produktů. Díky 

pokrokovým technologiím výroby a prvotřídní kvalitě všech součástek zaručuje společnost 

vysokou životnost svých výrobků. Díky tomu může ve spojení s kvalitním autorizovaným 

servisem prodloužit záruční lhůtu až na 5 let.  

Společnost REMAK a.s. se snaží každodenně řídit svými hodnotami a naplňovat tak firemní 

poslání. Typická je úzká spolupráce představenstva, vedoucích pracovníků a všech zaměstnanců 

při neustálém procesu zlepšování výrobků. Díky této spolupráci je soustavné zvyšování kvality 

zaručeno. (Remak…,2012) 

 

 

3.4  Lidé a prostředí 

 

Společnost REMAK a.s. si je dobře vědoma své zodpovědnosti vůči svým investorům, 

zákazníkům, dodavatelům, zaměstnancům, veřejnosti a také vůči životnímu prostředí. 

 

Společnost REMAK a.s. jako významný zaměstnavatel v regionu Valašska cítí svůj díl 

spoluzodpovědnosti za společenské dění. To že firmě REMAK a.s. není společenské dění 

lhostejné dokazuje i fakt, že každoročně podporuje charitativní, kulturní a sportovní aktivity 

částkou cca 500 tis. Kč. Mezi podporované subjekty patří jak základní, tak i střední školy 

v Rožnově pod Radhoštěm, hospic Citadela ve Valašském Meziříčí, kulturní agentura T-klub 

apod. (Remak…,2012) 
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3.5  Manipulační a skladovací systémy 

 

Společnost Remak, a.s. disponuje svými skladovacími prostory, o které se stará, zaměstnává tam 

své zaměstnance a také vytváří tlak na jejich optimalizaci. A to tlak jak na optimalizaci uložení 

skladových položek, tak i zrychlení či zkrácení doby převozu mezi sklady nebo mezi sklady a 

výrobou. 

 

V odborné literatuře nalezneme mnoho pojmů a definic z oblasti skladovacích systémů a to 

především o tom, co skladovací a manipulační systémy jsou a jak je můžeme dále dělit. 

 

„Manipulační a skladovací systémy řeší vždy základní problém – dopravit správný výrobek ve 

správný čas na správné místo s optimálními náklady“ (Líbal, Kubát, 1994, s. 189) 

 

Pokud dokážeme dosáhnout maximální výkonnosti při co nejnižších nákladech, našli jsme klíč 

k úspěchu. Nároky na skladování jsou každým dnem náročnější díky vytváření tlaku na jejich 

komplexnost.  

 

Manipulační a skladovací systémy zahrnují materiálový pohyb v těchto etapách: 

 mezi objektová a zevní doprava, 

 vnitrofiremní manipulace, 

 skladové hospodářství, 

 obalové hospodářství. (Líbal, Kubát, 1994) 

 

 

3.5.1  Funkce  skladu 

 

Hlavním úkolem skladu je ekonomické sladění toků, které jsou rozdílně dimenzovány. Mezi 

základní podněty skladování patří: 

 vyrovnávací funkce – tato funkce plní svůj účel při vzájemném výkyvu materiálového 

toku a materiálové potřebě; 
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 zabezpečovací funkce – v tomto případě musíme brát v úvahu nepředvídatelná rizika 

během výrobního procesu. Důležité je také brát v úvahu kolísání potřeb pro odbytový trh 

a časový posun dodávek na trhu zásobovacím; 

 

 kompletační funkce – pro tvorbu určitého sortimentu v obchodě nebo pro vytvoření 

sortimentní druhů podle individuálních potřeb provozů v průmyslových podnicích; 

 

 spekulační funkce – vyplývá z očekávaných zvýšení cen na odbytových a zásobovacích 

trzích; 

 

 zušlechťovací funkce – tato funkce je podstatná u těch sortimentních druhů, u kterých se 

při skladování počítá s určitou změnou jakosti (kvašení, zrání apod.) Jedná se o tzv. 

produktivní sklady, neboť se jedná o skladování, které je spojené s určitým výrobním 

procesem. (Schulte, 1994) 
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3.5.2  Druhy skladů 

 

 

3.5.2.1  Blokové a řádkové sklady 

 

Obrázek 3.1     

Blokové a řádkové sklady 

 

 

Zdroj: Schulte, Ch. Logistika, 1994. s. 95 
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3.5.2.2  Sklady s paletovými plochými regály 

 

Obrázek 3.2 

Sklady s paletovými plochými regály 

 

Zdroj: Schulte, Ch. Logistika, 1994. s. 97 
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2.8.2.3  Sklady se spádovými regály 

 

Obrázek 3.3 

Sklady se spádovými regály 

 

Zdroj: Schulte, Ch. Logistika, 1994. s. 103 
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3.6  Metoda řízení KAIZEN 

 

Firma Remak, a.s. jako celek se neustále snaží zlepšovat kvalitu výrobních i nevýrobních procesů 

a tím dosahovat lepší konkurenceschopnosti a větší spokojenosti u svých zákazníků. Těchto 

výsledků se snaží dosahovat i díky metodám řízení kaizen. Zde se autor pokusí nastínit o čem 

metody řízení kaizen jsou. 

 

V roce 1986, kdy byla vydána publikace Kaizen: klíč k japonskému ekonomickému úspěchu, 

začal být termín KAIZEN akceptován jako jeden z klíčových termínů v oblasti managementu.  

 

Slovo kaizen pochází z japonštiny a znamená neustálé zdokonalování. Toto zdokonalování se 

týká každého jednotlivce v organizaci. Jak zaměstnanců, tak i manažerů. A zároveň zahrnuje tlak 

na minimalizaci nákladů. Celá kaizen filozofie předpokládá, že náš způsob a styl života by měl 

pracovat na neustálém zdokonalování. A to nejen v organizaci, ale i v soukromém životě. Mnoho 

Japonců se touto filozofií podvědomě řídí, aniž by o tom věděli. Možná proto se koncepce kaizen 

podstatným dílem zasloužila o japonský ekonomický úspěch.  

 

V dnešní době se manažeři velice často snaží aplikovat velice složité metody a nástroje na 

vyřešení určitých problémů, které však mnohdy lze vyřešit zdravým rozumem a s nízkými 

náklady. Je třeba odnaučit se používat složité techniky při řešení každodenních problémů. (Imai, 

2008) 

„I když zdokonalování v rámci koncepce kaizen probíhá postupně a po malých přírůstcích, 

celkový prospěch kaizen přináší dramatické výsledky.“ (Imai, 2008, s. 20)  

 

 

3.6.1  Hlavní systémy kaizen 

 

Pokud chceme úspěšně realizovat strategii kaizen, musíme brát v úvahu tyto hlavní systémy: 

 absolutní kontrola / řízení kvality – japonský systém řízení klade důraz na kontrolu 

procesu tvorby kvality a také na všechny aspekty řízení. Tento systém je známý pod 

zkratkou TQM (angl. total quality management). V systému kaizen by TQM nemělo být 
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považováno jen za aktivity spojené s kontrolou kvality, ale také za strategii, která pomáhá 

managementu organizace stát se konkurenceschopnější. To vše díky realizaci činností, 

jako je budování systémů zajišťujících kvalitu, vzdělávání, standardizace, kroužky kvality 

práce pro zaměstnance a řízení nákladů. 

 

 výrobní systém „právě v čas“ – systém řízení JIT (angl. just in time) vznikl ve 

společnosti Toyota Motor Company a cílem tohoto systému je odstranění všech aktivit, 

které v organizaci nepřidávají hodnotu a vytvořit tak zeštíhlený výrobní systém, který 

bude dostatečně flexibilní na to, aby mohl rychle reagovat na výkyvy v zákaznických 

objednávkách. Aby bylo možné tento systém realizovat, je nutné neustále provádět sérii 

aktivit kaizen. Tímto dokážeme odstranit z pracoviště tu práci, která nepřidává hodnotu. 

Díky tomu snižujeme náklady, realizujeme včasné dodávky a dokážeme zvýšit zisk. 

 

 absolutní údržba výrobních prostředků – díky tomuto systému preventivní údržby 

výrobních prostředků po celou dobu jejich životnosti dokážeme maximalizovat jejich 

efektivitu.  

 

 realizace politiky – dopad strategie kaizen může být omezený. Každý zaměstnanec musí 

být při její realizaci zainteresován ne jen pro strategii samotnou, ale musí do této strategie 

vložit i své vlastní cíle, které poté konzultují s vedením společnosti. „Kaizen bez cíle by 

byl něco jako výlet bez místa určení. Strategie kaizen je nejefektivnější, když všichni 

usilují o dosažení cíle – a tento cíl by měl stanovit management.“ (Imai, 2008, s. 27) 

 

 systém zlepšování návrhů – tento systém klade důraz na jednotlivce a pozitivní 

zúčastnění zaměstnanců. Ti mohou předkládat různé návrhy na zlepšení. Díky tomu 

můžeme zvýšit jejich pracovní morálku. Nemůžeme čekat, že každý nový návrh přinese 

ohromné zisky, primárně se snažíme vychovávat zaměstnance k tomu, aby přemýšleli 

v intencích kaizen. „Toto je v příkrém rozporu se západním managementem, jenž klade 

důraz na ekonomický zisk a na finanční pobídky jakýchkoli zaměstnaneckých návrhů.“ 

(Imai, 2008, s. 27) 
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 činnost kroužků – jedná se o dobrovolné a neformální kroužky zaměstnanců 

vnitropodnikových útvarů, které vytvářejí na svých pracovištích skupinky a provádějí 

specifické úkoly. Těmito kroužky mohou být kroužky kontroly kvality, nákladů, 

bezpečnosti práce, produktivity apod. Pokud jsou tyto kroužky úspěšné a dosahují 

žádoucích úspěchů, znamená to, že management hraje v podpoře této činnosti 

neviditelnou, ale zato velice důležitou roli.  

 

 konečný cíl strategie kaizen – celá koncepce kaizen se zabývá zdokonalováním, avšak 

musíme vědět, které podnikatelský aktivity je třeba co nejvíce zdokonalit. Těmito 

aktivitami jsou primárně kvalita, náklady a dodávky. Kvalitu musíme chápat nejen jako 

kvalitu finálních produktů, ale také procesů. Pod pojmem náklady se rozumí celkové 

náklady projekce, prodeje, výroby, údržby zařízení apod. Dodávka musí splňovat 

množství, které zákazník požaduje a musí být dodána ve stanoveném termínu. Pokud 

dokážeme všechny tyto tři podmínky splnit, zákazník bude spokojený. 

 

 

3.6.2  5S: pět kroků dobrého hospodaření 

 

Jedná se o základní principy eliminaci plýtvání. Tento systém můžeme považovat za základní 

předpoklad pro zlepšování. Metodika 5S nám ukazuje základní pravidla pro dobré hospodaření 

v pěti krocích. Tyto kroky jsou označeny japonskými jmény: 

 seiri (roztřídit) – oddělit nezbytné a zbytečné věci na pracovišti a ty zbytečné vyhodit, 

 

 seiton (srovnat) – nezbytné věci musí být uspořádány tak, aby k nim byl dobrý přístup, 

 

 seiso (vyčistit) – pracovní místo musí být v čistotě, 

 

 seiketsu (systematizovat) – kontrola a čištění pracoviště musí být prováděno jako rutinní 

činnost, 
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 shitsuke (standardizovat) – zavedením standardů můžeme budovat svou vlastní 

sebedisciplínu. Pokud budeme předchozí kroky standardizovat tak, aby se z nich stal 

nekončící proces, který se opakuje, můžeme jej dále zdokonalovat. 
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4  Analýza logistiky skladování  v konkrétní firmě 

 

Oddělení logistiky a skladování společnosti Remak, a. s. soustavně pracuje na zlepšování činností 

ať už v rámci skladového hospodářství, či zlepšování a standardizování pohybu veškerých toků 

ve společnosti. Vedení logistiky se snaží v tomto procesu pracovat s metodami kaizen a 

metodami 5S, které jsou jeho součástí.   

 

 

4.1  Cíle procesu logistika ve společnosti Remak, a.s.  

Obrázek 4.1 

Cíl procesu logistika 

 

Zdroj: interní dokumentace 

 

Logistické oddělení si klade za cíl mít spokojeného zákazníka. Tohoto žádoucího stavu můžeme 

dosáhnout, pokud budeme schopni naplnit tyto podstavné náležitosti. Za první budeme schopni 

dodat zakázku zákazníkovi rychle, včas, správně, pokud možno s co nejnižšími náklady. 
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4. 2  Úkol bakalářské práce a postup vypracování  

 

Hlavním úkolem bakalářské práce bylo analyzovat a optimalizovat uložení skladových položek 

ve skladu H5 ve společnosti REMAK, a.s. Sklad H5 má celkem 49 uliček. Úkolem této 

bakalářské práce nebylo analyzovat uložení skladových položek ve všech 49 uličkách, ale pouze 

v uličce 4 až 17.  

 

 

4.2.1  Představení skladu H5 

 

Sklad H5 je postaven jako paletový regálový sklad. Výrobky jsou přímo z výroby odváženy na 

euro paletách a zakládány do jednotlivých uliček, stojanů a úrovní.  

 

Obrázek 4.2 

Mapa skladu H5 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Uličkou ve skladu H5 se rozumí řada stojanů v jedné linii. Každá ulička se skládá z určitého 

počtu stojanů a každý stojan má několik úrovní. Na obrázku pod textem můžeme vidět uličku 

číslo 6. Vidíme zde, že ulička číslo 6 se skládá z osmi stojanů. Každý stojan má ještě tři nebo 

čtyři místa na uložení palet s výrobky v každé horizontální úrovni. Celkový počet úrovní kam lze 

provést naskladnění výrobků je sedm. Od úrovně 00 až 06.  

 

Obrázek 4.3 

Ulička číslo 6 

 

 

Zdroj: interní dokumentace 

 

 

4.2.2  Analýza uložení skladových položek 

 

Každá skladová položka má ve skladu své místo. Přiveze se na své místo z výroby na paletách po 

více kusech a vyskladňuje se podle potřeby. Díky zakládání skladových výdejek víme, které 

skladové položky se vyskladňují častěji, a které méně často. A tak díky těmto historickým 

záznamům můžeme spolehlivě určit, které výrobky jsou vyskladňovány nejčastěji. Výrobky 

vyskladňujeme ze skladu, pomocí Retraků s elektrickým pohonem, do místa balení. Retraky jsou 

vysokozdvižné vozíky, které firma Remak, a.s. používá k naskladnění a vyskladnění hotových 
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výrobků. Je tedy jasné, že skladové položky s největší četností vyskladnění, je dobré umístit tak, 

aby byly co nejblíže a mohly tak být co nejrychleji dopraveny k místu balení.  

 

Důležitým měřítkem však nebyla vzdálenost v metrech, ale čas, který nám zabere vyskladnění 

jedné skladové položky. Vzdálenost v metrech nebyla brána v úvahu, kvůli tomu, že skladové 

položky se nacházejí ve více úrovních, a tak by mohlo docházet ke zkreslení dat. Kvůli této 

skutečnosti byla vybrána metoda snímkování a fyzické měření časů vyskladnění. Nástrojem tedy 

byly mechanické stopky.  

 

 

4.2.2.1  Určení ID místa (identifikační číslo místa) 

 

Prvním důležitým krokem bylo určení konkrétního místa uložení ve skladu H5. Konkrétních 

skladovacích míst je ve skladu H5 příliš velké množství, proto bylo nutné přistoupit k určitému 

zjednodušení. Místa uložení skladových položek byla označena jako ID místa. ID místo, je 

numerický ukazatel, který nám přesně určuje, kde kterou položku najdeme.   

 

Hlavní zjednodušení spočívalo v tom, že jeden stojan je brán v úvahu jako jedno určité 

skladovací místo. Nebylo bráno v úvahu, že stojan má tři nebo čtyři horizontální místa uložení 

v každé úrovni. Dále bylo zjednodušeno určení jednotlivých úrovní. Díky měřením, která byla 

prováděna, jsme zjistili, že časové rozdíly v naskladnění a vyskladnění skladových položek 

v úrovních 00 až 02 jsou minimální. Proto bylo rozhodnuto pro výpočet ID místa, aby tyto 

úrovně byly sloučeny do jedné kategorie. Tato kategorie je označena číslicí 0. Tento samý jev byl 

zjištěn při časovém měření naskladnění a vyskladnění skladových položek v úrovních 03 až 07. 

Proto byla vytvořena druhá úrovňová kategorie označená číslicí 3. ID místo se tedy skládá z čísla 

uličky, dále z čísla stojanu a nakonec z výškové úrovně uložené položky. Díky zjednodušení se 

tedy používá úroveň 0 nebo 3.  

 

Tímto zjednodušeným způsobem byly označeny všechny ID místa ve skladě H5 pro uličky 4 až 

17.  
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4.2.2.2  Měření času a vzdálenosti 

 

Při měření času se vycházelo z průměrné rychlosti Retraků. Ovšem ne z průměrné rychlosti podle 

technických specifikací, které jsou v technických dokumentech každého Retraku, ale z průměrné 

rychlosti, která se vypočítala přímo na pracovišti. Takto zjištěná průměrná rychlost totiž počítá 

s rozjezdy, snížení rychlosti v zatáčkách do uliček a se zpomalením jízdy při zakládání výrobků 

na ID místo. Průměrná rychlost, která tedy bere v úvahu tyto faktory, vychází 1, 67 metrů za 

sekundu. Nyní už je jednoduché zjistit, kolik času zabere jízda pro určitý počet metrů. 

  

Měření časů vyskladnění z regálu probíhalo pro každou úroveň zvlášť. Při takto prováděném 

měření bylo zjištěno, že čas naložení v úrovních 00 až 02 se liší jen velice málo. Tato skupina 

úrovní byla označena jako úroveň 0. Stejná skutečnost byla zjištěna pro úrovně 03 až 07. Tato 

skupina byla označena jako úroveň 3. Průměrné časy vyskladnění tedy vyšly následovně. 12 

sekund pro úroveň 0 a průměrný čas vyskladnění pro úroveň 3 byl 18 sekund.  

 

Konečný čas vyskladnění výrobků z určitého ID místa byl vypočítán tak, že byla změřena dráha 

Retraku od místa balení k ID místu uložení skladovaného výrobku a zpět. Tato vzdálenost se 

vynásobila průměrnou rychlostí 1, 67 metrů za sekundu. Dále byl k této hodnotě přičten čas 

vyložení skladovací jednotky z jednotlivých úrovní. Pokud byl výrobek vyskladňován z úrovně 0, 

čas, který se připočítal, měl hodnotu 12 sekund. Pokud byl výrobek vyskladňován z úrovně 3, 

k době jízdy Retraku se připočítala hodnota 18 sekund. Takto byla určena časová náročnost pro 

každé ID místo ve skladu H5 pro uličky číslo 4 až 17. 

 

 

Pro názornost si zde můžeme ukázat tabulku s časy pro vyskladnění výrobků z  ID míst v uličce 

číslo 4. 
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Tabulka č. 4.1 

Výpočet času vyskladnění pro určité ID místo 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

4.2.2.3  Četnosti vyskladnění skladových položek 

 

Ze skladové evidence vyskladněných výrobků bylo zjištěno, jaké výrobky byly v období 

vyskladněny a jaká byla jejich četnost vyskladnění. Pro tuto práci bylo pracováno s daty roku 

2011. Četnost vyskladněných výrobků v roce 2011 je s předchozími lety velice podobná. Proto 

nebylo počítáno s průměrnými hodnotami za více období. Celkem v roce 2011 bylo vyskladněno 

62 677 druhů výrobků v různých četnostech a různých variantách provedení. Některých druhů 

výrobků se prodalo přes 5000 tisíc kusů, některé druhy výrobků byly prodány pouze po kusech.  

 

Celkem se tedy za rok 2011 vyskladnilo a prodalo 139 705 výrobků. Tento seznam všech 

prodaných výrobků byl v programu excel seřazen podle množství prodaných kusů. Od nejvíce 

prodaných výrobků po nejméně prodané. K takto seřazeným výrobkům bylo vypočítáno 

procentní zastoupení každého jednotlivého výrobku, k celkovému objemu vyskladněných 

výrobků a dále bylo vypočítáno kumulativní procentní zastoupení. To vše bylo provedeno z toho 

důvodu, aby bylo možné tak rozsáhlý seznam vyskladněných výrobků zjednodušit.  

 

Na základě kumulativního procentního zastoupení bylo možné uplatnit Paretovo pravidlo a určit 

těch 20% výrobků, které nám zajišťuje 80% přínosů. Ostatní výrobky bylo možné z dalšího 
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zkoumání vyškrtnout. Díky tomuto kroku bylo nalezeno 230 druhů výrobků, se kterými bylo 

možné dále pracovat. Dále bylo velice důležité tyto výrobky očistit o výrobu, která je vyráběná 

pro zákazníka přímo na zakázku. Tyto výrobky totiž ve skladu nemají své místo a jsou tedy pro 

účel této práce bezpředmětné. Konečný seznam výrobků, který byl použit pro optimalizaci, 

obsahoval 91 výrobků. 

 

Tyto zbylé výrobky byly vloženy do tabulky v programu excel a byly k nim přiřazeny následující 

hodnoty. Současné ID místo uložení výrobků a čas potřebný na vyskladnění. Bylo ovšem důležité 

udělat ještě další úpravu. Výrobky nejsou většinou ze skladu vyskladňovány po jednom kuse, ale 

po více kusech. Ze skladové evidence jsme dokázali spočítat průměrné hodnoty četností, po 

kterých se daný výrobek vyskladňuje. Tímto krokem byla zjištěna skutečná četnost převozů 

skladovaných položek z ID místa k místu balení. 

 

Ke každému výrobku a četnosti jeho vyskladnění bylo přiřazeno původní ID místo ve skladu a 

časová náročnost vyskladnění tohoto výrobku z ID místa. Časové náročnosti jednotlivých 

výrobků, které se v průběhu roku vyskladňovaly, byly poté sečteny. Tímto způsobem jsme získali 

celkovou roční časovou náročnost vyskladnění vybraných druhů výrobků. Tato náročnost byla 1 

081 773 sekund.  

 

Už při vyplňování původních ID míst do tabulky bylo zřejmé, že některé výrobky s velkou 

četností vyskladnění jsou zbytečně daleko.  

 

 

4.2.3  Návrh řešení 

 

Nastal tedy důležitý úkol. A to, aby ty výrobky s velkou četností vyskladnění, které jsou 

umístěny zbytečně daleko, byly přesunuty blíže k místu balení. A opačně. Výrobky, které byly 

blíže k místu balení, avšak četnost jejich vyskladnění nebyla vysoká, bylo nutné přesunout na 

vzdálenější ID místa. To bylo třeba udělat hlavně z toho důvodu, abychom uvolnili místa pro 

výrobky s velkou četností vyskladnění. Tímto způsobem se nám podařilo změnit umístění 13 

druhů výrobků. Přesunutí více výrobků už nebylo zdaleka tak výhodné. Čas, který jsme uspořili 



 - 44 - 

přesunutím výrobku s větší četností vyskladnění, byl totiž poté vykompenzován přesunutím 

výrobku s menší četností vyskladnění dál od místa balení. Někdy docházelo i k situacím, že 

žádný čas nebyl ve skutečnosti uspořen.  

 

Další překážkou také byly rozměry výrobků. Některé výrobky byly větší než ostatní a nevlezly by 

se do skladovacího místa určeného pro jiný výrobek. V tomto případě by se muselo přistoupit 

k určitým opatřením, jako je například přestavba skladovacích regálů. To však s sebou nese další 

náklady a další náročnost na čas.  

 

 

4.2.3.1  Návrh přeuspořádání položek s největší četností vyskladnění 

 

Na obrázku je vidět vizualizace návrhu přeuspořádání jednotlivých skladovacích položek. 

Obrázek nám ukazuje návrh řešení přesunutí výrobků s nejčastější četností vyskladnění blíže 

k místu balení. Čtverečky, které jsou jen barevně ohraničené, znázorňují současný stav. Plné 

čtverečky znázorňují návrh řešení a přesun výrobku na nové skladovací místo. 

Výrobky jsou barevně odlišeny.  
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Tabulka č. 4.2 

Barvy vybraných výrobků 

 

Barva Název výrobku Přesun ID místa 

  DV 70-40 1620 - 530 

  DV 60-35 1620 - 660 

  RP 60-35 1050 - 530 

  DV 60-30 1620 - 520 

  DV 50-30 1610 - 610 

  RP 70-40 1030 - 720 

  DV 80-50 1620 - 730 

  DV 50-25 1610 - 730 

  DV 90-50 1620 - 890 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Dále je důležité přesunout tyto výrobky. Kvůli přehlednosti obrázku a omezené možnosti odlišení 

nejsou tyto výrobky zaznamenány v obrázku. 

 

Tabulka č. 4.3 

Přemístění zbylých výrobků 

 

Název výrobku Přesun ID místa

VFK 60-35 1320 - 520

DV 40-20 1610 - 880

VFK 80-50 1310 - 620

VFK 70-40 1310 - 670
 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Obrázek 4.4 

Návrh přeuspořádání položek s největší četností vyskladnění 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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4.2.3.2  Návrh přeuspořádání položek s nejmenší četností vyskladnění 

 

Důležité je však i přesunutí těch skladových položek, jejichž četnost vyskladnění není vysoká. 

Tyto položky byly přesunuty dál od místa balení. Také tyto výrobky jsou barevně odlišeny a i zde 

platí, že prázdné čtverečky znázorňují současný stav a plné čtverečky znázorňují návrh řešení.  

 

Tabulka č. 4.4 

Barvy vybraných výrobků 

 

Barva Název výrobku Přesun ID místa 

  VO 90-50/2R 610 - 1310 

  VO 80-50/3R 530 - 1620 

  LKS 60-35/230 610 - 1610 

  LKSF 40-20/230 620 - 1310 

  OBL 60-30 new 880 - 1610 

  VS 250 720 - 1320 

  VF3 40-20 520 - 1620 

  KF5 60-35 730 - 1610 

  VO 50-25/2R 660 - 1050 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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I zde platí to, že je nutné přesunout další výrobky, které však nejsou kvůli přehlednosti 

zakresleny na obrázku. 

 

Tabulka č. 4.5 

Přemístění zbylých výrobků 

 

Název výrobku  Přesun ID místa 

VS 400 720 - 1030 

KF5 70-40 730 - 1620 

OBL 80-50 890 - 1620 

VV 90-50/3R 530 - 1620 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Obrázek 4.5 

Návrh přeuspořádání položek s nejmenší četností vyskladnění 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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4.2.3.3  Konečné vyhodnocení 

 

Pokud budou výrobky přesunuty podle těchto návrhů, časová náročnost vyskladnění výrobků se 

sníží na 952 674 sekund. Což je o 129 099 sekund méně. To je necelých 36 hodin. 

Firma Remak, a.s. počítá s průměrem 300 korun na hodinu, jako náklad na jednoho pracovníka. 

Pokud bude brána v úvahu tato částka, může firma Remak, a.s. ušetřit za rok 10 758 Kč. Při 

takovém objemu výroby jaký má firma Remak, a.s. je to možná zanedbatelná částka, avšak 

uspořený čas 36 hodin může firma využít i jinak.  

 

Uspořený čas dělníků může být místo naskladňování a vyskladňování výrobků využit například 

jako čas na údržbu Retraků, úklid skladu nebo přemístění skladovacích jednotek.  

 

Také může být využit jako čas k užší spolupráci mezi dělníky a řídícími pracovníky, jako čas na 

nové podněty a nápady na další optimalizaci umístění skladových položek.  

 

Jelikož bylo vycházeno s koncepce kaizen, může se jednat o malý krok dopředu, který může 

v budoucnu přinést další zlepšování. Zlepšování po malých krůčcích, které koncepce kaizen 

pokládá za velice důležité 
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5  Závěr  
 

Autor si kladl za cíl, jak už bylo výše zmíněno, analyzovat logistiku skladování v konkrétní firmě 

a pokusit se o optimalizaci uložení některých skladových položek.  

Ve druhé kapitole se autor zabýval teoretického vymezení jak makro, tak mikro logist iky. Autor 

postupoval od základních pojmů a šel více do hloubky logistického řízení. 

Třetí kapitola se snaží představit společnost Remak, a.s. a představuje skladovací systémy a 

systémy řízení kaizen. 

Ve čtvrté kapitole se autor zabýval optimálního uložení skladových zásob. Opíral se přitom o 

základní principy japonského systému řízení kaizen. Autor byl po skončení analýzy schopen 

navrhnout lepší řešení uložení skladových zásob. S výsledků však vyplynulo, že uložení 

skladových položek ve firmě Remak a.s. není až moc špatné a celkové úspory jsou ve srovnání 

s obratem firmy zanedbatelné. Důležitý je však čas, který byl díky návrhu uložení skladových 

položek uspořen. Tento uspořený čas může být využit jako prostor pro návrhy na další 

zlepšování. 
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