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1 Úvod 

Tématem bakalářské práce je Analýza logistických nákladů výrobního podniku. 

Náklady patří mezi nejdůležitější složku podniku a je potřeba je neustále analyzovat a snažit 

se o jejich snižování, jelikož vysoké náklady mohou vést k zániku podniku. 

Prvotním krokem, který musí začínající podnik provést, je položit si důležitou otázku. 

Je podnikání firmy efektivní? Pokud chce být podnik úspěšný na světovém trhu, je zapotřebí 

důsledně sledovat řízení logistiky a efektivní vynakládání logistických nákladů. Logistika je 

v dnešní době jedním ze základních pilířů pro efektivní činnost podniku. 

Každá společnost je ovlivněna finanční krizí. V dnešní době nepřežije největší ani 

nejsilnější, ale ten, kdo se dokáže rychle přizpůsobit nové ekonomické situaci na trhu. Firmy 

zasažené recesí musejí čelit řadě problémů. Nejistotě, náhlému poklesu tržeb, omezení 

výroby, nedostatku kapitálu a zdrojů. 

To jsou problémy, které společnosti v České republice doposud nebyly schopné řešit. 

Je zapotřebí rychlá a efektivní adaptace na aktuální situaci. Aby společnosti mohly pružně a 

efektivně reagovat na změny trhu, je potřeba zefektivnit procesy uvnitř podniku. Měly by se 

zaměřit z logistického hlediska na využití co nejefektivnějších zdrojů, nejvýhodnějších metod 

a o minimalizaci nákladů. To znamená, že by společnost PWO UNITOOLS CZ měla dbát 

především na správné vynaložení logistických nákladů. 

 Cílem bakalářské práce je zhodnotit možnosti snižování logistických nákladů 

v podniku PWO UNITOOLS CZ a to zejména nákladů na skladování. V dnešní době je velmi 

obtížné snižovat náklady tak, aby nedošlo k poškození jména společnosti, ke snížení kvality 

služeb, výrobků a především k nespokojenosti zákazníka. Pokud má podnik tedy možnost 

náklady snížit, je to jedna z nejdůležitějších činností, na kterou by se měl zaměřit.  

Práce bude obsahovat charakteristiku podniku, po které budou následovat teoretická 

hlediska týkající se logistiky, logistických procesů a zejména logistických nákladů. Dále bude 

zpracována praktická část, ve které budou popsány jednotlivé logistické procesy podniku a 

provedena analýza logistických nákladů s bližším zaměřením na náklady spojené se 

skladováním. Závěr této práce bude zaměřen na vytvoření vhodného návrhu, umožňujícího 

dosáhnout úspory nákladů v podniku.  
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2 Charakteristika podniku 

2.1 Představení společnosti 

Akciová společnost PWO UNITOOLS CZ a. s. se sídlem ve Valašském Meziříčí 

nabízí komplexní služby vývoje, konstrukce, výroby nástrojů a výroby plechových výlisků 

pro automobilový průmysl. Největší podíl produkce (87 %) je určen pro export do Německa, 

Norska, Slovenska a do mnoha dalších zemí. Zlepšování systému, aplikace nových 

technologií a certifikace dle normy VDA 6.4 jsou aktivity, které řadí PWO UNITOOLS CZ 

na úroveň dodavatelů světové třídy. 

2.2 Historie společnosti 

V roce 1992 došlo k založení a výstavbě společnosti UNITOOLS CZ s.r.o. V roce 

1993 se společnost začala orientovat na plechové a plastové díly a na výrobu nástrojů. Roku 

1996 došlo k první významné dodávce pro koncern Volkswagen. Koncem roku 1998 došlo ke 

klíčovému rozhodnutí a společnost se stala akciovou společností. V roce 2000 byla 

společnosti udělena cena Corporate Supplier Award (cena pro nejlepší dodavatele koncernu 

Volkswagen). V roce 2001 byla uskutečněna výstavba první výrobní haly. Roku 2003 byla 

provedena první dodávka pro Daimler – Chrysler. V březnu roku 2005 se společnost stává 

dceřinou společností a spadá pod koncern PWO AG Oberkirch. V tomto roce také došlo 

k položení základního kamene pro výstavbu nové lisovny. Od 27. 4. 2006 došlo k oficiálnímu 

přejmenování společnosti na PWO UNITOOLS CZ a.s. Od roku 2007 až do roku 2013 došlo 

k instalaci nových lisů, které přispěly k rozvoji společnosti. 

2.3 Přítomnost společnosti 

Dnes patří firma PWO UNITOOLS CZ mezi nejznámější a nejvíce prosperující firmy 

ve svém oboru, která zaměstnává kolem 360 kvalifikovaných a zkušených zaměstnanců. 

Společnost získala velké postavení a uznání na trhu, ale také mezi konkurencí. Snaží se 

vytvářet stále nové výrobky, zajišťuje si výbornou reklamu a snaží se vytvářet přijatelné ceny 

pro své odběratele. Spadá do koncernu PWO AG, stejně jako PWO Kanada, PWO Čína a 

PWO Mexiko. Struktura koncernu PWO je uvedena v příloze č. 1. Ve firmě PWO 

UNITOOLS CZ je zaveden systém řízení jakosti a ochrany životního prostředí. Společnost je 

certifikována podle norem ISO 9001, ISO/TS 16949 a ISO 14001. 
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2.4 Cíle společnosti 

a) Dlouhodobé cíle 

Cílem společnosti je, aby v budoucnosti došlo k rozšíření výroby a výrobních hal 

v prostorách podniku. Mezi další dlouhodobé cíle patří i využití veškerých nápadů, které by 

zajistily zlepšení spokojenosti zákazníků a kvality produktů. I přes nepříznivou situaci na trhu 

bude podnik usilovat a maximalizaci zisku a o minimalizaci nákladů. Vedení společnosti se 

bude snažit o zajištění financí na reklamu a propagaci, která příznivě přispěje k rozvoji 

společnosti. 

b) Krátkodobé cíle 

Vzhledem ke stále se měnící situaci na trhu a zhoršujícím se podmínkám, je pro 

podniky obtížnější se na světovém trhu udržet. V nejbližší době je cílem společnosti 

dosáhnout prosperity, konkurenceschopnosti a zajistit tak svým zaměstnancům stálou práci. 

Společnost se snaží poskytnout svým zaměstnancům školení týkající se nových technologií a 

případných rekvalifikací v daném odvětví. 

2.5 Údaje o zaměstnancích  

V roce 1993, kdy společnost již rok fungovala, měla 78 zaměstnanců. Počet 

zaměstnanců pozvolna rostl až do roku 1996, kdy byla rozšířena výrobní hala pro výrobu 

nástrojů na dvojnásobek. V tomto roce vzrostl i počet zaměstnanců na 147. Další nárůst 

zaměstnanců zaznamenala společnost v roce 1998, kdy byla převedena na akciovou 

společnost. Počet zaměstnanců byl v tomto roce 218. V dalším roce se počet zaměstnanců 

mírně zvýšil.  

Důležitým mezníkem byl rok 2000. V tomto roce klesl počet zaměstnanců o 65 a 

zastavil se na čísle 177. Tento pokles byl způsoben prodejem lisovny UNITOOLS PRESS. 

Od tohoto roku počet zaměstnanců rostl, jak se společnost rozrůstala. Další prudký nárůst byl 

zaznamenán v roce 2008, kdy společnost vybudovala novou logistickou halu a postavila 

lisovnu II. V lisovně byl nainstalován nový transferový lis. Počet zaměstnanců v tomto roce 

dosáhl čísla 319. V roce 2009 počet zaměstnanců klesl v důsledku hospodářské krize na 296 

zaměstnanců. Od roku 2010 až do roku 2012 vzrostl počet zaměstnanců na 360. 
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2.6 Organizační struktura  

Organizační struktura společnosti je rozdělena do jednotlivých podnikatelských 

jednotek. Jak je vidět na obr. 2.1, v čele společnosti stojí generální ředitel, který zodpovídá za 

celý podnik. Generální ředitel má na starost jednotlivá oddělení, do jejichž čela volí vhodné 

vedoucí pracovníky, kteří mají dané oddělení v kompetenci. Jednotlivá oddělení jsou 

samostatnou jednotkou a vedoucí pracovníci odpovídají za veškerou činnost daného oddělení 

a své výsledky prezentují generálnímu řediteli.  

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.1 Organizační struktura společnosti PWO UNITOOLS CZ a.s. (Zdroj: Vlastní 

zpracování z interních podkladů podniku) 

2.7 Výroba společnosti  

Společnost se specializuje na výrobu nástrojů a plechových výlisků, proto se výroba dělí 

na nástrojárnu a lisovnu.  

a) Nástrojárna 

Společnost PWO UNITOOLS CZ zabezpečuje komplexní vývoj v oblasti plechových 

výlisků. K ověření technologie výroby dílů lisováním je použito softwarových produktů 

AUTOFORM INCREMENTAL a AUTOFORM TRIM. Konstrukce nástroje se realizuje 

s využitím 3D CAD softwaru CATIA v.5 UNIGRAPHICS nebo SOLID EDGE. Řízení CNC 

strojů a odladění technologických parametrů programu je provedeno CAM systémy 

WORKNC a POWER MILL, GOELAN atd.  
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Pro výrobu nástrojů je používána špičková technologie a moderní strojní vybavení. 

Nástrojárna firmy PWO UNITOOLS CZ nabízí zákazníkům mnoha evropských automobilek 

komplexní služby, např. vývoj lisovacího nástroje, konstrukci a jeho samotnou výrobu. 

Společnost je schopna vyrábět tyto typy nástrojů: 

 postupové nástroje sdružené, 

 transferové nástroje, 

 nástroje pro ruční vkládání a nástroje pro automatické lisy na zpracování plechu. 

Základem pro výrobu přesných, spolehlivých a technicky náročných nástrojů je 

kvalitní konstrukce. Společnost má k dispozici jednu z nejlépe vybavených konstrukčních 

kanceláří v automobilovém průmyslu a v ČR. V konstrukci pracuje 34 zkušených 

konstruktérů rozdělených do 4 týmů. 

b) Lisovna 

Současný výrobní program je tvořen výrobou výlisků z plechu pro automobilový 

průmysl. Mezi zákazníky podniku patří firmy Wabco, Faurecia a Progress Werk Oberkirch 

AG. Technické vybavení je tvořeno dvěma hydraulickými 400t lisy od firmy Schuler. 

Hala lisovny byla dokončena a otevřena v prosinci 2005. Celková plocha haly zaujímá 

1 500m
2
. V roce 2007 byla zahájena výroba na transferovém lisu 1 250t. V roce 2009 se 

uskutečnil nákup postupového lisu KAISER 450t.  

2.8 Odběratelé 

Spokojenost a důvěra odběratelů zajišťuje společnosti vývoj a prosperitu. Společnost 

se proto snaží, aby zákazníci byli s produkty spokojeni. Mezi nejvýznamnější odběratele 

podniku patří: 

 BMW (Německo), 

 Brose Coburg  (Německo), 

 Daimler Chrysler (Německo), 

 Volkswagen (Německo), 

 PWO AG Oberkirch (Německo), 

 Wabco Meppel (Nizozemsko), 
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 Matador (Slovensko), 

 Tower Automotive (Slovensko), 

 Škoda Mladá Boleslav (Česká republika), 

 Klein & Blažek (Česká republika). 
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3 Teoretická východiska logistických procesů 

Ke zpracování teoretické části budou použity literární a elektronické zdroje, odborná 

literatura, ale především sekundární zdroje zabývající se logistikou a logistickými náklady 

daného podniku zaměřené zejména na skladování. 

V teoretické části bakalářské práce budou vymezeny teoretické poznatky týkající se 

pojmu logistika a logistických procesů. Dále zde budou popsány logistické náklady a 

způsoby jejich rozdělení. Závěrečná část teoretické práce bude vyhrazena pro vymezení 

skladovacích nákladů, typům skladů a případným chybám při skladování.  

3.1 Logistika 

Logistika je rozsáhlým odvětvím, které z mnoha hledisek a ve velké míře napomáhá 

ke správnému vedení společnosti a k jejímu neustálému zlepšování. 

V dnešních moderních společnostech jsou logistické služby využívány prakticky 

denně, a proto jsou důležitou součástí podnikových procesů. Nejvíce se však podnik zaměřuje 

na logistiku při vzniku problému. 

3.1.1 Definice logistiky 

Dle Drahotského a Řezníčka (2003) je logistika definována jako proces, který se 

zabývá pohybem zboží a materiálů z místa vzniku do místa spotřeby a s tím souvisejícím 

informačním tokem. Týká se všech komponent oběhového procesu především dopravy, řízení 

zásob, manipulace s materiálem, balení, distribuce a skladování. Logistika zahrnuje 

komunikační, informační i řídící systémy. Úkolem logistiky je zajistit, aby byly správné 

materiály na správném místě, ve správném čase, v požadované kvalitě, s příslušnými 

informacemi a s odpovídajícím finančním dopadem. 

„Logistika je nauka o toku, který se uskutečňuje při uspokojování požadavků po 

produktech.“ (Macurová a Klabusayová, 2007, s. 4) 

3.1.2 Vývoj logistiky 

Jak uvádí Lambert (2005), je logistika jako druh činnosti doslova tisíce let stará, neboť 

její vznik lze spojovat již s nejranějšími formami organizovaného obchodu. Předmětem 
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zkoumání se stala na počátku tohoto století, a to v souvislosti s distribucí zemědělských 

produktů, jako je způsob podpory obchodní strategie podniku. 

Větší a soustavná pozornost se logistice začíná věnovat po druhé světové válce a také 

díky válce v Perském zálivu v letech 1990 – 1991, kdy efektivní, výkonná distribuce a 

zásobování jak hmotných dodávek, tak personálu byly klíčovými faktory úspěchu amerických 

ozbrojených sil. První ucelené texty se o logistice začínají objevovat na počátku 60. let, díky 

autoru Petru Druckerovi, který přišel s myšlenkou, že logistika je jednou z posledních 

možností a příležitostí, kde mohou podniky zvýšit svoji efektivnost. 

3.1.3 Logistický cíl 

„Logistický cíl je komplexem dílčích cílů, které je potřebné naplňovat současně. 

Stručně jej lze formulovat tak, že jde o: 

 efektivní překonání prostoru a času při uspokojování požadavků po produktech, 

 dosažení vysoké úrovně logistických služeb při přijatelných celkových nákladech všech 

zúčastněných článků, a to opakovatelným způsobem.“ (Macurová a Klabusayová, 

2007, s. 6) 

Jak je vidět na obr. 3.1, se logistická výkonnost dělí na logistické výkony a logistické 

náklady. Výkony se následně dělí na úroveň logistických služeb a logistickou produktivitu. 

 

Obr. 3.1 Struktura logistické výkonnosti. (Zdroj: Macurová a Klabusayová, 2007) 
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3.2 Logistické procesy  

 Mezi logistické procesy každého podniku patří nákup, řízení zásob, zákaznický servis, 

výrobní logistika, skladování a doprava. Všechny tyto procesy jsou nesmírně důležité a každý 

má pro podnik svůj význam. 

3.2.1 Nákup 

Dle tvrzení Synka (2011) má nákup z hlediska teorie i praxe významný podíl na 

úspěchu podniku. Představuje opatření směřující k zajištění relevantních zdrojů a k jejich 

dalšímu využití v podniku. Nákup je tedy chápán jako funkce, která plní úkoly v rámci 

podnikových aktivit. Dále je chápán jako proces, který zajišťuje průběh dispozice 

s dodávaným zbožím. Nákup je však také organizační jednotkou neboli pracovním místem, 

kterému je přidělena pracovní činnost.  

Oblastmi řízení nákupu je vytváření potřebného potenciálu, nakupovaných produktů a 

strategie hospodaření s prostředky na nákup. Nakupování je v podstatě službou a jeho 

výsledek je podmíněn výkony dodavatelů, faktory určující realizaci nákupu a požadavky 

nositelů potřeb uvnitř podniku. 

3.2.2 Řízení zásob 

Podle Drahotského a Řezníčka (2003) je zásobování jednou z nejdůležitějších 

podnikových aktivit. Zajišťuje hmotné i nehmotné výrobní činitele potřebné k podnikové 

činnosti. Pro podnik mají zásoby jak pozitivní, tak i negativní význam. Negativní spočívá 

především v tom, že váží kapitál, spotřebovávají práci a prostředky a nesou s sebou riziko 

znehodnocení, nepoužitelnosti nebo neprodejnosti. Na druhou stranu však zásoby řeší časový, 

místní, kapacitní a sortimentní nesoulad mezi výrobou a spotřebou, zajišťují plynulost 

výrobního procesu a kryjí různé nepředvídatelné výkyvy. 

„Cílem řízení zásob je zvyšovat rentabilitu podniku, předvídat dopad podnikových 

strategií na stav zásob a minimalizovat celkové náklady logistických činností při současném 

uspokojování požadavků na zákaznický servis.“ (Drahotský a Řezníček, 2003, s. 16) 
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3.2.3 Zákaznický servis 

 Zákaznický servis nebo také zákaznická logistika je dle Lamberta (2005) měřítko toho, 

jak dobře funguje logistický systém z hlediska užitné hodnoty času a místa pro určitý produkt 

nebo danou službu. Pod zákaznický servis spadají položky, jako jsou kontroly na skladu, 

objednávání nebo poprodejní podpora určité položky. Na zákaznický servis lze pohlížet ze tří 

hledisek: 

 jako činnost nebo funkce, kterou je potřeba řídit (vyřizování objednávek nebo 

zpracování stížností zákazníků), 

 jako skutečný výkon (schopnost vyexpedovat kompletní objednávku do 24 hodin po 

jejím přijetí u 98% veškerých objednávek), 

 jako součást celkové podnikové filozofie. 

3.2.4 Výrobní logistika 

 Do oblasti výrobní logistiky je zařazeno vše od procesu přísunu materiálu (nákupní 

logistika) až po expedici hotových výrobků ze skladu (distribuční logistika). Výrobní logistika 

se zaměřuje především na plánování, řízení, realizace a kontrolu toku materiálu, informací a 

energií ve výrobních systémech. Zabývá se propojením toků informací a materiálu. To vše má 

na starosti výrobní logistik, který musí detailně ovládat výrobní činnosti podniku a umět 

přizpůsobit výrobu požadavkům zákazníka. 

 Cílem výrobní logistiky je především velmi pružná reakce na požadavky odbytu při 

zajištění stability a kontinuity výroby. Výrobní logistika by se měla snažit o minimalizaci 

spotřeby času, nákladů a především o minimalizaci toků a materiálů. Dále by měla výrobní 

logistika přispívat k nepřetržité optimalizaci logistického řetězce, který přispívá ke správnému 

chodu všech logistických procesů. 

3.2.5 Skladování 

 Lambert (2005) definuje skladování jako spojovací článek mezi výrobci a zákazníky. 

Skladování je nedílnou součástí každého logistického systému. Má významný podíl na 

zajišťování potřebné úrovně zákaznického servisu při nejnižších nákladech.  

 Skladování je ta část podnikového logistického systému, která zabezpečuje uskladnění 

produktů (surovin, materiálů, polotovarů, nedokončených výrobků, dílů, zboží, hotových 
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výrobků) v místech jejich vzniku a mezi místem vzniku a místem jejich spotřeby. Poskytuje 

managementu informace o stavu, podmínkách a o detailním rozmístění skladových produktů. 

K tomu, aby skladování probíhalo správně, je potřeba využít různé typy skladů, které se 

podnik zvolí podle své potřeby. 

3.2.6 Doprava 

 Svoboda (2006) definuje dopravu jako lidskou činnost, kterou se provádí cílevědomé 

přemístění osob a hmotných statků, která se svými efekty projevuje ve sledovaném období. 

Doprava dále umožňuje propojení jednotlivých částí v logistickém řetězci. 

 Na základě tvrzení Sixty a Žižky (2005) včasné a kvalitní dodání výrobků zvyšuje 

přidanou hodnotu pro zákazníka a tím i úroveň zákaznického servisu. Náklady spojené 

s dopravou jsou ale jedny z největších v logistice a často se významně podílejí na ceně 

výrobků. Je mnoho způsobů využití dopravy, které si podnik může zvolit. Podnik si může 

dopravu zajistit sám nebo využít dopravu od svého dodavatele či odběratele, což je pro něj 

podstatně výhodnější. 

3.3 Náklady 

Dle Hradeckého (2008) je nutno na náklady pohlížet ze dvou hledisek: 

a) náklady z hlediska finančního účetnictví jsou definovány, jako jakékoliv snížení 

užitečnosti nebo zvýšení závazků podniku, bez zjištění, pro jaký účel byl daný náklad 

spotřebován, 

b) náklady z hlediska manažerského účetnictví jsou chápány, jako peněžní ocenění 

spotřeby zdrojů v daném podniku, které by měly být co nejhospodárnější na základě 

dosaženého výstupu. 

3.3.1 Členění nákladů 

Následující text je zpracován dle Popeska (2009) jenž tvrdí, že je nezbytné vyjádřit 

náklady ke konkrétnímu výkonu či jednici. Podle toho je možné náklady rozdělit na: 

a) náklady jednicové nesouvisí s technologickým procesem, ale souvisejí přímo 

s jednotkou prováděného výkonu, jakou je např. jeden výrobek, 
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b) náklady režijní zahrnují náklady na obsluhu a řízení a tu část nákladů 

technologických, které nesouvisí s jednotkou výkonu, ale s technologickým procesem 

jako celkem. 

Dále je třeba rozčlenit náklady, které jsou přiřazeny k nějakému nákladovému objektu, 

tedy předmětu alokace. Mezi tyto náklady patří: 

a) náklady přímé jsou takové náklady, které se mohou specificky a exkluzivně 

vztahovat k nějakému nákladovému objektu (výrobku), 

b) náklady nepřímé nemohou být specificky a exkluzivně vztaženy k určité aktivitě a to 

zejména, protože buďto exkluzivní vazba mezi nákladem a objektem neexistuje nebo 

tuto exkluzivní vazbu není možné identifikovat nebo není identifikace z nákladového 

hlediska relevantní.  

Dále je potřeba rozčlenit náklady podle objemu prováděných výkonů, což je vnímáno 

jako jedno z nejvýznamnějších nástrojů řízení nákladů. Náklady dělíme na: 

a) náklady fixní představují takové náklady, které zůstávají po celou dobu neměnné i při 

různých úrovních organizace v průběhu určitého časového období. Jejich vývoj je 

znázorněn na obr. 3.2. Příkladem fixních nákladů mohou být odpisy budov, leasing 

automobilů nebo mzdy manažerů podniku. Zatímco celkové fixní náklady zůstávají při 

růstu objemu konstantní, jednotkové fixní náklady se s růstem objemu výkonu 

podniku snižují. 

 

Obr. 3.2 Celkové a jednotkové fixní náklady v závislosti na objemu výkonů. (Zdroj: Popesko, 

2009) 
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b) náklady variabilní jsou takové náklady, jejichž výše se při změně objemu výkonů 

mění. Jejich vývoj je znázorněn na obr. 3.3. Variabilní náklady je možné dále členit 

na: 

 proporcionální náklady jsou takové náklady, jejichž výše se mění přímo 

úměrně s úrovní aktivity. Příkladem mohou být úkolové mzdy výrobních 

dělníků, 

 nadproporcionální náklady jsou takové náklady, které rostou rychleji než 

objem produkce. Příkladem těchto nákladů mohou být mzdové náklady 

výrobních dělníků, 

 podproporcionální náklady jsou takové náklady, které rostou pomaleji než 

objem produkce. Příkladem mohou být položky materiálových nákladů. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.3 Celkové a jednotkové variabilní náklady v závislosti na objemu výkonů. (Zdroj: 

Popesko, 2009) 

3.4 Logistické náklady 

Teplická (2007) definuje logistické náklady podniku jako náklady, které jsou vázány 

na zákaznickou logistiku (zákaznický servis), výrobní logistiku, odbytovou a dopravní 

logistiku.  

Náklady na logistické procesy je možné definovat, jako náklady spojené s logistickými 

činnostmi resp. procesy podniku. Jsou to prakticky náklady na logistický řetězec. Logistickým 

řetězcem je myšleno objednávání, zásobování, manipulace s materiálem, skladování, balení, 

přeprava a distribuce.  
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Logistické náklady ve velké míře ovlivňují výši celkových nákladů. Přestože se 

promítají především v kategorii režijních nákladů, jejichž podíl zaznamenává rostoucí 

tendenci v podnicích. Logistické náklady se stávají neproduktivními např. při neplánovaném 

způsobu zakázek zásob, při nadměrném skladování zásob, při nevhodném výběru způsobu 

dopravy, při nekontrolované manipulaci se zbožím apod. Všechny tyto důvody nutí manažery 

zamyslet se nad tím, jak zefektivnit systém sledování a kontroly logistických nákladů v rámci 

jednotlivých logistických procesů. 

„Logistické náklady jsou veškeré náklady ovlivněné způsobem organizování a řízení 

toků a také spojené se skutečným průběhem toků, a to ve všech článcích logistické sítě. Jde 

tedy o logisticky relevantní náklady.“ (Macurová a Klabusayová, 2007, s. 27) 

3.4.1 Obsah logistických nákladů 

 Následující text je zpracován dle publikací Macurové a Klabusayové (2002, 2010), 

kdy při vymezení obsahu logistických relevantních nákladů by se mělo vycházet z potřeby 

zachytit celkové náklady ovlivněné způsobem organizování a řízení toku, a to v takové 

struktuře, aby bylo možné zjistit jejich klíčové nositele a příčiny informací využít ke zlepšení 

v logistice. Vychází se z ekonomického pojetí nákladů typického pro manažerské 

rozhodování. Naproti tomu účetní hledisko zvýrazňuje spíš majetkovou stránku zásob (jako 

součást podnikových aktiv), zatímco stránka nákladů spojených se zásobami je do značné 

míry výrazně skryta. 

Z potřeby logistického řízení vyplývají zejména následující požadavky na sledování 

logistických nákladů: 

 vztahovat náklady k tokům a příslušným procesům nejen útvarům, 

 přiřazovat náklady konkrétním typům zákazníků a typům jejich požadavků a zachytit 

ty vlastnosti toku a tedy i způsob jejich organizace a řízení, které mají vliv na náklady, 

 zvažovat veškeré podstatné relevantní náklady a efekty vyvolané danou alternativou 

(vyvolané také v jiných částech logistického systému) v delší časové perspektivě 

(jedná se o přístup cost benefit), 

 rozlišovat fixní a variabilní charakter nákladů. 
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3.4.2 Klasifikace logistických nákladů 

Dle Macurové (2010) je v logistických úlohách potřeba rozlišovat fixní a variabilní 

náklady nejen vzhledem k celkovému objemu produkce, nýbrž také v závislosti na jinak 

vyjádřených nezávisle proměnných veličinách. Jde především o závislost nákladů na velikosti 

dávky, na počtu dávek, na objemu zásob apod.  

Náklady na nastavení stroje jsou fixními ve vztahu k velikosti jedné výrobní dávky, 

avšak variabilními vzhledem k počtu dávek. Obdobně to platí také pro vztah mezi náklady na 

vystavení objednávky a objednaným množstvím. Náklady na dálniční známky, na havarijní 

pojištění. Odpisy vozidel jsou fixní vzhledem k objemu přepravy. Náklady na pohonné 

hmoty, na opotřebení pneumatik, jsou variabilními v závislosti na objemu přepravy a 

vzdálenosti. Mzdy řidičů jsou závislé na ujeté vzdálenosti.  

V oblasti nákladů na zásoby je objem úroků a pojištění variabilní vzhledem k objemu 

zásob. Náklady na skladované prostory a na manipulačních zařízeních ve skladech mají fixní 

charakter. Jednotlivé položky nákladů na držení zásob se při změně objemu zásob nechovají 

stejným způsobem, jak je řečeno v modelu optimální dávky (v tomto modelu se považují 

celkové náklady na držení zásob za přímo úměrné velikosti zásob). 

Dle Macurové (2010) je možno náklady rozdělit do čtyř skupin. Náklady na 

organizování a řízení toku, náklady na uskutečňování toku, náklady na držení zásob a náklady 

vyvolané nedostatečnou úrovní logistických služeb. 

a) náklady na organizování a řízení toku obsahují např. náklady na vystavení 

objednávek materiálu, náklady spojeny s přijetím a správou zákaznických objednávek, 

náklady na plánování a řízení výroby, na řízení zásob apod., 

 

b) náklady na uskutečňování toku zahrnují především náklady na dopravu, 

vychystávání zboží, výrobků a polotovarů, manipulaci, seřizování a nastavování. Tyto 

logistické náklady jsou zařazeny mezi jedny z největších, 

 

c) náklady na držení zásob zahrnují náklady ušlých příležitostí, náklady spojené se 

skladováním a náklady spojené s rizikem, 
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d) náklady vyvolané nedostatečnou úrovní logistických služeb obsahují především 

náklady z nedostatku zásob, penále za zpoždění, náklady na přesčasovou práci a 

náhradní organizování manipulace a dopravy při zpoždění či doplňkových dodávkách. 

Dále jsou zde zahrnuty náklady na evidování nesplněných dodávek, náklady 

z nevyužití úzkoprofilových kapacit vlivem nepřipravenosti materiálu, pomůcek, 

pokynů a nepřítomností pracovníka. Do této skupiny nákladů patří také ztráta důvěry 

zákazníka, která přináší podniku největší ztráty.  

 Pokud se ze všech skupin nákladů vyberou jen ty, které jsou spojeny se zásobami, 

patří mezi tyto náklady podle Horákové a Kubáta (1996) : 

a) objednací náklady (na vystavení objednávek, na dopravu, přejímku, cenové slevy 

nebo přirážky vázané na velikost dodávky). Objednací náklady se vztahují k dodávce 

na doplnění zásob, podle okolností se týkají externího nákupu nebo zakázky pro 

vlastní výrobu. Jedná se o náklady na jednu dávku. Při nákupu do těchto nákladů patří, 

náklady na umístění objednávky, dopravní náklady, náklady na přejímku, kontrolu a 

uskladnění dodávky a náklady na likvidaci a úhradu faktury. Při výrobě patří do 

objednacích nákladů náklady na administrativní práce spojené s přípravou na zakázku 

a s vydáním výrobního příkazu, náklady na přípravné časy, přestavovací náklady, 

náklady na kontrolu výrobků, náklady na příjem do skladu a na jeho zaevidování, 

 

b) náklady na držení zásob jsou náklady na úroky, náklady na skladování a náklady 

spojené s rizikem, 

 

c) náklady z nedostatku zásob, ale také náklady z deficitu. Horáková a Kubát (1996) 

tvrdí, že deficit (vyčerpání zásoby) vznikne, pokud nestačí okamžitá skladová zásoba 

ke včasnému uspokojení všech požadavků od odběratelů. U poptávky od externích 

odběratelů může být finanční důsledek deficitu dvojí. Může dojít k tomu, že se včas 

nesplní zakázky, jejíž evidence a dodatečné vyřízení vyvolá přídavné administrativní, 

vychystávací a většinou i dopravní náklady. Může se však jednat i o vícenáklady, které 

jsou spojeny se snahou dodat i při vyčerpání zásob včas (přesčasová práce, rychlý 

způsob dopravy). Může dojít i k tomu, že zákazník objednávku zruší a realizuje nákup 

u jiného dodavatele. Tím však dojde ke ztrátě části objemu prodejů, a tím ke zmenšení 

krytí fixních nákladů a ke snížení zisku. 
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3.4.3 Celkové logistické náklady 

Na základě tvrzení Sixty a Mačáta (2005) je koncepce celkových nákladů podstatným 

krokem pro efektivní řízení logistických systémů. Výrobní podnik by se neměl zaměřovat 

pouze na dílčí logistické činnosti, ale měl by se snažit o minimalizaci celkových nákladů 

logistických činností. Snížení nákladů v jedné oblasti, může vést ke zvýšení nákladů v oblasti 

druhé, a to zejména vlivem změny vstupních veličin způsobených snížením nákladů 

v předchozí oblasti. Tento nárůst může být mnohem vyšší než snížení nákladů v předcházející 

oblasti.  

Logistika s minimálními celkovými náklady je takový stav, kdy se při dosažení 

stanovené úrovně zákaznického servisu minimalizuje součet logistických nákladů. Aby byla 

analýza nákladových vazeb úspěšná, je potřeba, aby měl management k dispozici důležitá 

data o jednotlivých druzích nákladů. Management by neměl stanovovat politiku výše a obratu 

zásob svévolně, ale na základě kvalitních znalostí o nákladech na udržení zásob, o celkových 

nákladech logistických systémů a o potřebné strategie zákaznického servisu. Každé oddělení 

má jiné cíle. 

3.5 Skladovací systém  

 Definice skladování již byla řečena v kapitole 3.2. Skladovací systém musí být 

součástí každého podniku, jelikož podnik musí uskladnit materiál od dodavatele a zboží pro 

odběratele. Následující obr. 3.4 znázorňuje fungování skladovacího systému a jednotlivé 

názvy těchto činností. 

    

 

Obr. 3.4 Komplexní systém skladovacích činností. (Zdroj: Sixta a Mačát, 2005) 

3.5.1 Funkce skladování 

 Podle Drahotského a Řezníčka (2003) jsou tři základní funkce skladování, podle 

kterých se podniky řídí a těmi jsou přesun produktů, uskladnění produktů a přenos informací. 
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Přesun produktů 

 příjem zboží zahrnuje vyložení, vybalení, kontrolu záznamů, stavu zboží a 

kontrola průvodní dokumentace, 

 ukládání zboží zahrnuje přesun produktů do skladu, uskladnění a jiné přesuny 

v rámci dovezeného zboží, 

 kompletace zboží podle objednávky je přeskupování produktů podle požadavků 

zákazníka, 

 překládka zboží z místa příjmu do místa expedice, při překládce se vynechává 

uskladnění, 

 expedice zboží zahrnuje zabalení, přesun zásilek do dopravního prostředku, 

dochází ke kontrole zboží podle objednávek a k úpravám skladových záznamů. 

Uskladnění produktů 

 přechodné uskladnění je nezbytné jen pro doplňování základních zásob, 

 časové omezené uskladnění se týká nadměrných zásob, mezi důvody držení patří 

sezónní poptávka, kolísání poptávky, úprava výrobků, spekulativní nákupy a 

speciální podmínky obchodu. 

Přenos informací 

 Týká se stavu zásob, stavu zboží, které je v pohybu, umístění zásob, vstupních a 

výstupních dodávek, zákazníků, personálu a využití skladových prostor. Počítače a telefony 

hrají při výměně dat důležitou roli. Různé informační systémy značně urychlují a zkvalitňují 

přenos informací potřebných k zajištění všech funkcí skladování. V této oblasti je značně 

nepostradatelné propojení počítačů do sítí. 

 Skladování tradičně zajišťuje uskladnění produktů v průběhu všech fází logistického 

procesu. Jsou dva základní typy zásob, které podnik uskladňuje, a to jsou: 

 suroviny, součástky a díly, které patří do fáze zásobování, 

 hotové výrobky, které jsou součástí fáze distribuce. 
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3.5.2 Druhy skladů 

a) Externí sklad 

Dle Schulteho (1996) jsou externí sklady takové sklady, které jsou klasifikovány podle 

místa stanoviště. Jak již vyplývá z názvu, jedná se o sklad, který nemá sídlo v prostorách 

daného podniku.  

Externí sklady se vytvářejí z důvodu nedostatečného prostoru a místa nebo slouží také 

jako prostředek pro zkracování vzdáleností mezi společnostmi, jejich dodavateli a odběrateli, 

jak domácích, tak zahraničních. Podnik se může pro využití externího skladu rozhodnout také 

z důvodu nedostatku finančních prostředků na výstavbu svého vlastního skladu.  

b) Konsignační sklad  

Sklad u nevlastníka zboží (odběratele, obchodního zástupce) za účelem přiblížení 

zboží zákazníkovi. Vlastníkem zásoby je dodavatel, který jej obvykle automaticky doplňuje. 

Systém je ve srovnání s klasickým objednáním podstatně jednodušší.  

Odběratel odebírá ze skladu podle své potřeby a zaplatí až po odběru. Konsignace tedy 

znamená seznam odebraného zboží. Dodavatel po celou dobu nese náklady a riziko spojené se 

zásobami, avšak odběratel je pružněji uspokojován ve svých požadavcích.  

3.5.3 Faktory ovlivňující velikost nákladů na skladování 

Následující text je zpracován dle Sixty a Mačáta (2005). 

a) náklady na zásoby 

Náklady na zásoby, jsou jedny z největších nákladů spojené se skladováním. Výše 

těchto nákladů se odvíjí od jejich objemu, a následném uskladnění ve skladových prostorách. 

Podnik většinou v každé lokalitě skladuje určitý, i když minimální objem zásob všech svých 

výrobků. V praxi to znamená, že se na skladě udržují jak položky s rychlým, tak s pomalým 

obratem, v důsledku toho se zvyšují i nároky na prostor ve skladovém hospodářství. 
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b) skladovací náklady 

Náklady na skladování se zvyšují například s počtem skladů. Více vlastních skladů 

znamená více skladového prostoru uvnitř podniku. Při dosažení většího počtu skladových 

zařízení však tyto náklady začínají klesat, zejména tehdy, když si podnik sklady najímá.  

Z toho vyplývá, že při pronájmu externího skladu na zásoby, se vynakládají finanční 

prostředky na pronájmy. Tyto náklady jsou však menší než náklady na vlastní sklady, jelikož 

externí sklady často poskytují množstevní slevy, pokud si podnik najímá prostor ve více 

skladech jedné společnosti. 

c) přepravní náklady 

Přepravní náklady se odvíjejí podle toho, zda podnik využívá svých skladů nebo 

skladů externích. Pokud má podnik své sklady, tak náklady na dopravu klesají, ale následně 

opět vzrůstají. Je-li do distribučního centra zahrnuto příliš mnoho skladů, zvyšuje se součet 

nákladů na vstupní a výstupní dopravu. Podnik musí následně do výpočtu zahrnout celkové 

náklady na dodání produktů od výrobce k zákazníkům i náklady vzniklé přesunem výrobků 

do skladovacích zařízení.  

3.5.4 Chyby při skladování 

 Dle tvrzení Sixty a Mačáta (2005) je důležité, aby se management podniku snažil 

odstranit všechny problémy a neefektivity, které se vyskytnou při přesunu produktů, 

uskladnění produktů nebo přenosu informací v rámci skladu. Tyto problémy a neefektivity se 

projeví různými formami. 

 přebytečná nebo nadměrná manipulace, 

 využití externích skladů na nejvíce používané produkty, 

 nízké využití skladovací plochy a prostoru, 

 nadměrné náklady na údržbu a výpadky kvůli zastaralým zařízením, 

 zastaralé způsoby příjmu a expedice zboží, 

 zastaralé způsoby počítačového zpracování rutinních transakcí. 

 V dnešní době vyžaduje konkurenční povaha trhu stále přesnější a preciznější systémy 

manipulace, uskladnění a vyskladnění zboží, a stejně tak i zdokonalené systémy balení a 



  

25 

 

expedice zboží. Pro provoz skladu je nesmírně důležitá zejména optimální kombinace 

manuálního a automatizovaného manipulačního systému. 

3.5.5 ABC analýza 

ABC analýza nebo také Paretova analýza je velice jednoduchým, ale přesto efektivním 

nástrojem, který umožňuje podnikům a jejich vedení soustředit se na to, co je pro ně skutečně 

důležité. Lze ji použít na vlastní výrobky a služby či třeba na skladové zásoby. Podnik může 

ABC analýzu využit i při propouštění zaměstnanců, rozprodávání společnosti a také při 

rozhodování. 

 ABC analýza vychází z Paretova principu, který říká, že ve většině případů je 

přibližně 80 % důsledků vyvoláno pouze 20 % všech možných příčin. Tento princip pak vede 

k selekci problémů a k určení priorit při následném řešení. Při řízení je nezbytné se zaměřit na 

podstatnou menšinu možných příčin (zásoby, zákazník, dodavatelé). 

Aplikace ABC analýzy vychází ze sestupného uspořádání položek nakupovaného resp. 

skladového sortimentu dle hodnoty obratu a kumulovaných hodnot obratu od počátku 

posloupnosti. Pro zvolené kritérium se určí hranice mezi podmnožinou položek skupiny A, B 

a C a každé skupině by měla být věnována různá pozornost. 

 Jednotlivé skupiny zásob mají podle tvrzení Macurové a Klabusayové (2007) tyto 

specifické znaky: 

 Skupina A je tvořena malým počtem položek s klíčovým podílem na celkovém 

objemu materiálu. Tyto položky jsou nazývány jako životně důležité a mají pro 

výrobu největší význam. Vyžadují pravidelnou kontrolu při objednání, ale i při 

skladování, 

 Skupina B je tvořena větším počtem položek než skupina A, ale její podíl na 

celkovém objemu materiálu je mnohem nižší, 

 Skupina C zahrnuje největší počet položek, ale jejich podíl na celkovém objemu 

zásob je nepatrný. Položky skupiny C vyžadují nejmenší pozornost, jelikož jejich 

ekonomický význam je relativně malý. Položky v této skupině mohou být skladovány 

delší dobu bez větších dopadů na výrobu. 
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4 Analýza logistických procesů a srovnávání nákladů 

Pro vypracování praktické části a této kapitoly budou využity zejména interní zdroje 

podniku, které budou poskytnuty od zaměstnanců společnosti PWO UNITOOLS CZ a.s., a to 

zejména informace o logistických procesech podniku, přehled logistických nákladů 

v minulosti a plánovaných nákladů do budoucna. Informace budou zpracovány na základě 

podnikových dokumentů, jako jsou účetní výkazy, výroční zprávy, materiály controllingu a 

veškeré dokumenty poskytnuté oddělením zákaznického servisu, nákupu, skladu a výrobní 

logistiky podniku.  

V této části bakalářské práce je třeba si položit základní otázky. Jak fungují v podniku 

logistické procesy? Jak mezi sebou jednotlivá oddělení komunikují? Jak jsou evidovány 

logistické náklady? Jak se tyto náklady vyvíjely v průběhu posledních pěti let? S jakými 

náklady podnik plánuje do budoucna? Bude vymezeno také skladování podniku, druhy 

skladů, které podnik využívá, případné chyby ve skladování a veškeré skladovací náklady. 

4.1 Vymezení logistických procesů 

Logistické procesy představují v PWO UNITOOLS CZ jedny z nejdůležitějších 

řetězců, jelikož jejich bezchybným řízením a optimalizací je možné docílit snížení nákladů 

podniku. Aby logistické procesy fungovaly co nejefektivněji, je potřeba se postupně zaměřit 

na jednotlivá oddělení podniku. 

4.1.1 Nákupní proces 

Nákupní proces spadá do kompetencí oddělení nákupu, které má na starost objednání 

materiálu a veškeré dokumenty týkající se nakupování. Prvotní požadavek od zákazníka je 

přijat na zákaznický servis. Odtud jsou požadavky převedeny na zodpovědnou osobu nákupu, 

která tyto požadavky vyřizuje. Nákup je tvořen dvěma rovinami. Mohou být objednávky, 

které se stále opakují, nebo se jedná o objednávky jednorázové.  

Úkolem nákupu však není pouze vyřizování objednávek, ale také výběr a hodnocení 

dodavatelů. Pokud je dodavatel schválen, uzavírá se automaticky roční smlouva. Pokud 

dodavatel schválen není, je proveden procesní audit nebo je vyřazen z evidence. Podnik už 

s tím to dodavatelem nadále nespolupracuje. 
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Nákup komunikuje v první fázi se zákaznickou logistikou, která jej musí informovat o 

požadavcích zákazníka. Nadále komunikuje převážně s výrobní logistikou. Jakmile vybere 

nákup vhodného dodavatele, předává jej do kompetencí výrobního logistika, který s tímto 

dodavatelem komunikuje a zařizuje podle jeho požadavků výrobu. 

4.1.2 Proces zákaznického servisu 

Proces zákaznického servisu patří do oddělení zákaznického servisu v podniku PWO 

UNITOOLS CZ, který tvoří prostřední článek mezi zákazníkem a výrobou. Má na starost 

požadavky od zákazníka, které obdrží emailem nebo prostřednictvím systému EDI. Ukázka 

systém EDI pro zajištění dopravy je znázorněna v příloze č. 2. Následně se musí tyto 

požadavky potvrdit. Díky systému EDI má zákaznický servis přehled o požadovaném druhu, 

množství a případném snížení nebo navýšení zboží. Zákaznický servis by měl zákazníkovi 

potvrdit, zda jsou schopni požadované navýšení nebo snížení objednávky splnit. Pro podnik 

PWO platí pravidlo, že zákazník může zboží navýšit maximálně o 20 %. Dále musí 

zákaznický servis zjistit, zda je požadované množství na skladě. Pokud nastane vysoké 

navýšení, snaží se apelovat na zákazníka, aby si uhradil dopravu sám.  

Zákaznický servis nejvíce komunikuje s výrobní logistikou, jelikož na základě 

požadavků zákazníka musí zjistit, zda je možné těmto požadavkům podřídit výrobní proces. 

Se skladem komunikuje zákaznický servis především telefonicky nebo pomocí e-mailů o 

vychystávání produktů pro expedici. 

4.1.3 Proces výrobní logistiky 

 Proces výrobní logistiky má na starosti oddělení výrobní logistiky, které zajišťuje 

především plánování výroby a dispozice materiálu. Každý výrobní logistik má na starost 

určitý lis a výrobní linku, pro které zajišťuje množství materiálu a výrobní plán. Aby mohl 

výrobní logistik co nejlépe naplánovat výrobu, je zapotřebí, aby měl k dispozici přesná data. 

Tyto data jsou zpracována v systému EDI. Výrobní logistik musí především naplánovat 

údržbu a organizaci pracovníků. To vše je potřebné k tomu, aby se mohl vytvořit výrobní 

plán, který musí být detailně vypracován každý týden v úterý. S plánem je možné 

manipulovat a mohou nastat změny, ale jen do určité míry, aby bylo možné přeplánovat plány 

na následující týden.  
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Jak již bylo řečeno, výrobní logistika nejvíce komunikuje s nákupem a zákaznickým 

servisem. Se skladem komunikuje v případě potřeby vyskladnění zboží. Výrobní logistik musí 

informovat skladníka a požádat o vyskladnění.  

4.1.4 Skladovací proces 

Skladování v podniku PWO prošlo mnohými změnami. Dříve byl výrobní sklad 

v prostorách podniku. Později začala firma využívat externí a konsignační sklady. Jednou 

z hlavních priorit PWO je, aby se během doby skladování nezhoršily vlastnosti výrobků. 

Vedení skladování v PWO probíhá pomocí systému ERP (SAP). Ukázka systému ERP pro 

vystavení požadavku na palety je obsažena v příloze č. 3. Veškerá skladová evidence je 

vedena ve výkaznictví podniku a měsíčně je prezentována v rámci revizní schůzky vedení.  

Příjem materiálů se rozděluje na nakupované díly a surový materiál. Veškeré 

informace jsou navedeny do systému ERP (SAP). Následně se provede naskladnění materiálu 

na stanovené skladovací místo. Po každém příjmu se ze systému vygeneruje příjemka, která 

se s dodacím listem zakládá do šanonu.  

Výdej do výroby se odlišuje druhem materiálu. Vydávají se svitky, nakupovaný 

materiál a polotovary. V případě výdeje svitků je potřeba, aby daný svitek byl dostupný 

alespoň den předem na skladě zásob. Svitek musí obsahovat průvodku, na základě které je 

možné svitek identifikovat. Pokud se jedná o výdej nakupovaného materiálu a polotovarů, je 

potřeba, aby byl zadán požadavek o množství do programu ERP. Pracovníci skladu jsou 

pomocí programu informováni, v jakém množství a termínu je potřeba materiál nebo 

polotovary připravit pro výrobu.  

Jakmile proběhne výroba, je třeba rozlišit, zda se jedná o hotový výrobek nebo 

polotovar. Vyrobený polotovar je následně převeden na montáž, kde jsou provedeny další 

úpravy. V poslední fázi jsou polotovary společně s hotovými výrobky přijímány znovu na 

sklad s novými identifikačními čísly.  

Typy skladů 

Jelikož společnost PWO UNITOOLS CZ nedisponuje vlastními sklady je zapotřebí, 

aby využívala skladovací prostory jiných institucí. Podnik využívá skladování v externím a 

konsignačním skladu, za které musí vynakládat peněžní prostředky sjednané dle podmínek 

pronajímatele daného skladu.  
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Konsignační sklad 

Konsignační sklad spadá do vlastnictví PWO AG, se kterým má PWO dohodnuty 

podmínky týkající se doplňování zásob na konsignačním skladě. PWO je povinna udržovat 

hladinu zásob přibližně v rozmezí deseti pracovních dnů. PWO AG nahlásí do systému 

požadavek týkající se množství zásob. Na základě vystavení dodacího listu se materiál 

automaticky převede na sklad konsignace. Odtud si společnost PWO AG odebírá požadovaný 

materiál na základě svých potřeb. Veškeré náklady konsignačního skladu jsou hrazeny 

mateřskou společností PWO AG. 

Externí sklad  

Externí sklad využívá společnost již tři roky. Výrobní sklad používaný v prostorách 

podniku byl nedostatečný, proto se vedení společnosti rozhodlo využívat externí sklad. Bylo 

potřeba uvolnit místo pro rozrůstající se výrobu a celkový objem zásob v PWO. Veškerý 

pohyb dílů na skladě se provádí pomocí interního systému ERP, stejně jako veškeré činnosti 

podniku. Pracovníci externího skladu jsou zaměstnanci PWO, kteří do externího skladu byli 

přesunuti z důvodu zkušeností a kvalifikací v dané oblasti.  

Externí sklad se využívá pro velkoobjemové a maloobjemové projekty. U 

velkoobjemových projektů jsou materiály dopraveny přímo do PWO. Jedná se o projekty, 

jejichž dávka je velká a vyrábí se v pravidelných intervalech. U maloobjemových projektů 

jsou materiály dopraveny do externího skladu. Výrobní dávka je velmi malá a vyrábí se pouze 

jednou za čas. Maloobjemové projekty slouží jako rezerva pro případ rozbití nástroje. Provoz 

skladu je prováděn ve dvou směnách. Externí sklad se dělí na dvě části: 

 expediční sklad, 

 sklad svitků. 

Expediční sklad je určen především k expedici. Hotové výrobky vyrobené v PWO jsou 

zde dováženy. Mezi PWO a expedičním skladem je po celý den zajištěna doprava, která 

převáží hotové výrobky. Jedná se o nepřetržitý koloběh, kdy vyrobené produkty jsou následně 

dopraveny do expedičního skladu. Hotové výrobky se na skladě přebalí nebo připraví na 

převoz k zákazníkovi. Pokud se jedná o výrobky určené pro převoz do zámoří je potřeba 

provést speciální zabalení na přepravu přes moře.  
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Sklad svitků je umístěn ve stejných prostorách jako expediční sklad. Jsou zde 

uskladněny převážně svitky, které podnik využívá k lisování, ale bohužel v prostorách PWO 

pro tyto svitky není dostatečná kapacita. Dále jsou ve skladu svitků uskladněny i lisovací 

nástroje pro lisovnu a nástrojárnu, pro které není v prostorách PWO umístění. Na skladě 

svitků se nacházejí převážně nástroje a svitky, pro které je zákazník ochoten dopravit se do 

externího skladu.  

4.1.5 Provázanost dílčích logistických procesů  

Logistický proces v podniku funguje, poté co referent zákaznického servisu zpracuje 

požadavky, které jsou následně převedeny do systému. Informace od zákazníků jsou zasílány 

v podobě EDI, e-mailu či faxem. Každý zákazník má nastaveno odvolávání odlišně. Záleží 

vždy na softwarové vybavenosti. Pokud je vybaven programem SAP, stejně jako firma PWO, 

pak jsou informace o množství a termínech bezprostředně převedeny v podobě EDI do 

systému podniku PWO. V tomto kroku také dochází ke kontrole zaslaných dat. Případná 

navýšení, snížení a posuny jsou ze strany zákaznického servisu konzultovány s výrobním 

logistikem.  

Ve chvíli, kdy jsou do systému zadána nejpřesnější data, dochází k vytvoření plánu 

výroby. Výrobní plány velkých lisů jsou vytvořeny odpovědným výrobním logistikem, 

nejpozději do úterý aktuálního týdne. Každý den probíhají plánovací porady, kde také dochází 

ke korekci plánu na základě nově zjištěných dat.  

Po sestavení plánu výroby následuje objednání materiálu, což spadá do kompetencí 

nákupního oddělení. Pro uskutečnění objednávky jsou použity tabulky obsahující požadovaný 

materiál a množství. Odvolávky materiálu jsou zasílány všem uvedeným dodavatelům. Proces 

odvolávání má na starost odpovědná osoba podniku. V odvolávkách je uvedeno množství, 

které bude v následujících týdnech odebíráno. Objednaný materiál musí být v podniku 

s dostatečným předstihem a v extrémním případě v den lisování. Je třeba si uvědomit, že plán 

výroby se neustále mění a vlastní dovoz materiálu musí tento fakt zohledňovat. Na všech 

velkých lisech jsou nastaveny výrobní dávky. Při lisování mohou nastat problémy. Nevyužitý 

materiál zůstává následně na skladě. Množství skladových zásob je tak v přímé vazbě nejen 

k potřebám zákazníka, ale slouží také pro bezproblémový chod celého procesu výroby. 

Doprava je v podniku zajišťována v ceně dodaného zboží, avšak v krajních případech dopravu 

zajišťuje podnik. Systémově je dovoz materiálů ošetřen tak, aby nenastalo pozdní dodání a 
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případné zastavení produkce. Dovoz s přesností na den je ideálním případem, který se od 

skutečnosti liší.  

4.2 Analýza logistických nákladů  

Pod pojetím analýza logistických nákladů je třeba si představit rozbor zásadních a 

nejvyšších nákladů společnosti PWO UNITOOLS CZ. Tyto náklady zahrnují náklady za 

útvary logistiky a nákupu. Jako výrobní podnik vykazuje nesčetný počet nákladových položek 

týkajících se logistiky. Tyto náklady je potřeba náležitým způsobem analyzovat, srovnat za 

daná období a provést případné uskutečnění nalezených úspor. Logistické náklady jsou 

sledovány za podnik jako celek, ale také za jednotlivá oddělení či střediska. Celkové náklady 

podniku sleduje a kontroluje ředitel. Náklady jednotlivých středisek mají na starosti vedoucí 

pracovníci daného střediska, kteří prezentují analýzy nákladů řediteli na pravidelných 

schůzkách.  

4.2.1 Evidence nákladů 

Náklady je potřeba na určité období podrobně naplánovat, aby byl podnik schopný 

reagovat na reálnou situaci. Pokud chceme, aby plánování bylo přesné, je zapotřebí vytvořit 

předběžný plán. PWO UNITOOLS CZ vytváří plán nákladů na celý následující rok, kdy 

vychází z loňských zkušeností a přihlíží také na budoucí očekávání. Plány se vytvářejí pro 

podnik jako celek i pro jednotlivá střediska.  

Na základě personálního plánu se vypočítávají průměrné mzdy na profesi a sestaví se 

plán, který se následně schvaluje. Pro zjištění přímých nákladů se provádějí kalkulace, které 

vycházejí z tržeb. Plány se vytvářejí v měsíci září a jsou schvalovány následující měsíc. 

Schválení plánu má na starosti ředitel společnosti PWO, který následně zasílá plán na 

kontrolu do Německa, kde dochází ke konečné fázi schválení plánu. Může se stát, že ředitel či 

vedení koncernu PWO provedou v plánu určité změny, které musejí plánovači brát v úvahu a 

umět tuto situaci vyřešit.  

 Jakmile se uskuteční schválení plánu, je potřeba rozpočítat náklady na každé středisko. 

Každý vedoucí daného oddělení zodpovídá za dané náklady vytvořené tímto střediskem. 

Logistika má na starosti veškeré náklady, jako jsou pronájmy hal, doprava, převážení 

hotových výrobků a převážení mezi sklady. Při plánování je potřeba znát obrat na další rok. 
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Finanční ředitel plánuje finanční záležitosti, jako jsou úroky, pojištění, cenné papíry nebo 

zajištění kurzů.  

4.2.2 Vývoj celkových logistických nákladů 

Celkové logistické náklady podniku PWO UNITOOLS CZ se každým rokem mění, 

dle postavení podniku na světovém trhu a aktuální situaci. V tab. 4.1 lze vidět vývoj 

logistických nákladů od roku 2008 do 2012. Od roku 2013 do 2015 jsou znázorněny 

plánované náklady, které jsou vytvořeny na základě zkušeností z minulých let, plánovaných 

zakázek a předběžných návrhů. 

Tab. 4.1 Vývoj celkových logistických nákladů v tis. Euro. (Zdroj: Vlastní zpracování 

z interních podkladů podniku) 

Skupina Název 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Logistika 

Vedení logistiky 65,1 53,5 47,1 47,1 47,7 51,9 121,0 125,1 

Příjem materiálu x x 2,4 3,9 2,7 3,1 3,2 3,4 

Sklad svitků 78,7 110,2 127,6 150,0 170,6 165,3 104,0 107,8 

Expediční sklad 156,4 282,5 360,6 491,5 479,1 499,0 346,4 369,7 

Přeprava, balení 25,2 50,5 75,9 107,7 117,3 128,0 142,0 157,0 

Výrobní logistika 18,5 38,0 59,1 85,2 89,2 116,7 122,8 129,3 

Zákaznický servis 36,9 57,6 69,7 83,6 89,0 110,8 116,0 121,7 

Logistika – součet 380,8 591,3 742,4 969,0 995,6 1074,8 955,4 1014,0 

Nákup Nákup 49,8 53,7 59,4 65,7 56,7 68,9 72,5 76,3 

Nákup – součet 49,8 53,7 59,4 65,7 56,7 68,9 72,5 76,3 

Celkový součet 430,6 645,0 801,8 1034,7 1052,3 1143,7 1027,9 1090,3 

 

Náklady týkající se vedení logistiky se zpočátku zvyšují, jelikož středisko logistika 

bylo v podniku PWO UNITOOLS CZ založeno teprve v roce 2007. Jak lze nadále sledovat, 

se náklady na vedení logistiky postupně snižují, protože logistika se v podniku uchytila a 

začala být přínosem. Značný nárůst nákladů nastane v roce 2014 a 2015, jelikož PWO plánuje 

výstavbu budovy pro výrobní sklad v prostorách podniku. Veškeré náklady budou zařazeny 

do střediska vedení logistiky. U střediska příjem materiálu jsou evidovány náklady počátkem 

roku 2010, jelikož podnik začal využívat externí sklad a to vedlo následně ke zvýšení těchto 

nákladů. Do roku 2010 byly tyto náklady nulové.  

Expediční sklad a sklad svitků vykazuje každoročně nárůst nákladů, avšak od roku 

2014 se očekává, že náklady začnou výrazně klesat. Díky novému výrobnímu skladu nemusí 
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podnik platit za pronájem externího skladu. Středisko výrobní logistiky zaznamená zvýšení 

nákladů v letech 2014 a 2015, poněvadž v případě fungování nového výrobního skladu budou 

výrobní logistice přisuzovány náklady spojené se skladováním. Náklady středisek přeprava a 

balení, zákaznický servis a nákup se každoročně zvyšují bez zásadních změn.  

Paretova analýza celkových logistických nákladů 

Paretova analýza celkových logistických nákladů umožňuje podniku zjistit, jaká 

položka je pro něj nejvíce nákladová. Na obr. 4.1 je znázorněn Paretův diagram logistických 

nákladů za rok 2012, který vychází z podkladů tab. 4.1. 

 

Obr. 4.1 Paretův diagram logistických nákladů za rok 2012. (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Z obr. 4.1 lze vyčíst, že náklady za expediční sklad a sklad svitků tvoří dohromady 

61,74 % logistických nákladů. Což znamená, že na celkových nákladech podniku představují 

nejvyšší podíl. Z toho důvodu je tedy nutné zaměřit se na skladovací náklady podniku PWO 

UNITOOLS CZ. Na výši těchto nákladů se podílí především vysoké nájemné externího 

skladu a náklady spočívající v nepřetržité dopravě mezi jednotlivými sklady a podnikem. 

Nejméně významnou položku pro podnik z hlediska logistických nákladů představuje příjem 

materiálu, který zaujímá pouhých 2,7 %. 
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4.2.3 Podíl logistických nákladů na tržbách 

Tržby jsou pro podnik důležité a je potřeba je porovnávat s náklady. Následující tab. 

4.2 znázorňuje, jak se v jednotlivých letech vyvíjí EBIT, tržby, logistické náklady a podíl 

logistických nákladů k tržbám v %. Od roku 2013 do 2015 jsou opět znázorněny 

předpokládané položky. 

Tab. 4.2 Vývoj celkových tržeb a logistických nákladů v tis. Euro. (Zdroj: Vlastní zpracování 

z interních podkladů podniku) 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

EBIT -3202,0 -2845,0 56,0 986,0 1400,0 1553,0 2282,0 2861,0 

Tržby (T) 7072,0 11964,0 20141,0 28440,0 28552,0 31500,0 35500,0 38000,0 

Logistické 

náklady (N) 
430,6 645,0 801,8 1034,7 1052,3 1143,7 1027,9 1090,3 

N / T (%) 6,1 5,4 4,0 3,6 3,7 3,6 2,9 2,9 

 

EBIT podniku je zpočátku vyjádřen mínusovou položkou, jelikož v roce 2008 a 2009 

byly fixní náklady vyšší než tržby. V roce 2010 a 2012 dochází ke koupi nových lisů, což 

časem přinese podniku větší tržby. EBIT se začal od roku 2011 razantně zvyšovat.  

Tržby se vyvíjejí každým rokem příznivě pro vývoj podniku PWO. V roce 2008 byly 

tržby relativně nízké, jelikož lisovna byla pouze rok v provozu a náklady na její zprovoznění 

byly velmi vysoké. Avšak postupně začala lisovna prosperovat a zajišťovala podniku 

každoroční zvyšování tržeb. Podnik získal významné postavení na domácím i zahraničním 

trhu. Nejvyšší nárůst tržeb v podniku nastal z roku 2009 na rok 2010 z důvodu získání 

významných zakázek a to o 8 177 tis. Euro. Nejmenší nárůst nastal z roku 2011 na rok 2012, 

kdy se tržby zvýšily pouze o 112 tis. Euro.    

Celkové logistické náklady byly nejnižší v roce 2008, jelikož podnik vynaložil 

finanční prostředky na provoz lisovny. Postupně se však podnik začal rozrůstat a jeho náklady 

se každým rokem zvyšují. V roce 2014 podnik předpokládá nepatrné snížení logistických 

nákladů.  

Následující obr. 4.2 přehledně znázorňuje, jak se vyvíjí podíl jednotlivých logistických 

nákladů podniku k tržbám v procentech.  
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Obr. 4.2 Graf vývoje podílu nákladů k tržbám podniku. (Zdroj: Vlastní zpracování z interních 

podkladů podniku) 

V roce 2008 představovaly veškeré logistické náklady více než 6 % z celkových tržeb 

společnosti. Avšak v roce 2009 již byla hodnota tohoto procenta nižší a v následujících letech 

dochází k jejich neustálé eliminaci. V roce 2012 se tento podíl opět zvýšil, avšak pouze o 

desetinu procenta, což pro firmu nepředstavuje velké ztráty ani riziko. Podnik PWO 

předpokládá, že v budoucnosti se bude tato hodnota pohybovat okolo 2,9 %. 

Graf vývoje podílu logistických nákladů k tržbám lze také názorně popsat na tab. 4.3. 

Tempo růstu jednotlivých logistických nákladů a tržeb se zjišťuje srovnáním hodnot 

s předešlým rokem.  

Tab. 4.3 Tempo růstu logistických nákladů a tržeb v procentech. (Zdroj: Vlastní zpracování 

z interních podkladů podniku) 

Tempo růstu  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Tempo růstu logistických 

nákladů 149,8% 124,3% 129,0% 101,7% 108,7% 89,9% 106,1% 

Tempo růstu tržeb 169,2% 168,3% 141,2% 100,4% 110,3% 112,7% 107,0% 

Rozdíl v tempech 19,4% 44,0% 12,2% -1,3% 1,6% 22,8% 1,0% 

 

Rok 2009 byl vyjádřen srovnáním hodnot s rokem 2008, který zde není uveden. Pokud 

bude tempo růstu logistických nákladů i tržeb konstantní, nedochází k žádné změně. V našem 

případě je však tempo růstu tržeb větší než tempo růstu logistických nákladů. Výjimkou je rok 

2012, kdy logistické náklady rostou rychleji než tržby. Příčina této situace je způsobena tím, 

že podnik nedosahoval na počátku vysokých tržeb, než jaký byl potenciál podniku. Což 

znamená, že podnik dosahoval nízkých tržeb a vysokých fixních nákladů (zahájení provozu 
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lisovny). Podnik dosahuje tržeb až v roce 2011, které jsou stejné jako potenciál podniku. 

V roce 2013 se předpokládá s vyšší produktivitou lisů a na základě výstavby nové budovy, 

čímž se v roce 2014 tempo růstu snižuje, zatímco tržby rostou. 

4.2.4 Logistické náklady podle nákladových druhů 

Následující tab. 4.4 uvádí rozdělení logistických nákladů dle nákladových druhů, které 

jsou obsaženy v celkových logistických nákladech za daná střediska. Dochází k sečtení 

nákladů stejných druhů.  

Tab. 4.4 Logistické náklady podle nákladových druhů v tis. Euro. (Zdroj: Vlastní zpracování 

z interních podkladů podniku) 

Skupina 
Typ 

nákladu 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Logistika 

Energie 10,4 4,8 4,5 4,6 4,9 5,6 17,7 18,6 

Materiál 30,1 45,3 60,6 83,3 89,6 97,9 108,8 120,1 

Mzdy 241,5 323,8 400,6 463,9 487,3 555,4 602,0 632,9 

Odpisy 44,9 49,9 39,5 46,1 53,0 58,8 116,4 123,1 

Opravy 4,5 6,4 5,6 10,9 8,4 10,1 12,0 14,0 

Režie 49,4 161,1 231,6 360,2 352,4 347,0 98,5 105,3 

Logistika - součet 380,8 591,3 742,4 969,0 995,6 1074,8 955,4 1014,0 

Nákup 

Energie 0,6 0,5 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 

Materiál 0,2 0,3 0,5 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 

Mzdy 45,7 48,5 51,8 58,9 49,8 61,2 64,3 67,6 

Režie 3,3 4,4 6,4 5,7 5,6 6,1 6,5 6,8 

Nákup – součet 49,8 53,7 59,4 65,7 56,7 68,9 72,5 76,3 

Celkový součet 430,6 645,0 801,8 1034,7 1052,3 1143,6 1027,9 1090,3 

 

Náklady nákupu se týkají pouze oddělení nákupu, a proto lze vidět, že se vyvíjejí jen 

nepatrně a nejsou tak důležité jako náklady logistiky. Není však možné tyto náklady 

opomenout. Nejvíce nákladů za středisko nákup je obsaženo ve mzdách.  

Náklady zahrnuty v logistice se převážně budou měnit v roce 2014 a 2015. Jak již bylo 

řečeno, proběhne výstavba nového výrobního skladu, proto se zvýší náklady na energii a 

odpisy. Podnik bude muset nyní zajišťovat pro výrobní sklad osvětlení a vytápění, proto 

dochází ke zvýšení nákladů na energii.  

Naopak náklady na režii se sníží, jelikož podnik již nebude muset platit pronájem 

externího skladu. Náklady na materiál a opravy se vyvíjejí přibližně stejnou měrou jako v 

předešlých letech, proto není nutné se jimi zabývat do detailu.  
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Následující tab. 4.5 znázorňuje celkové vyjádření logistických nákladů podle 

nákladových druhů včetně nákupu za jednotlivé roky. 

Tab. 4.5 Vývoj logistických nákladů podle nákladových druhů včetně nákupu v tis. Euro. 

(Zdroj: Vlastní zpracování z interních podkladů podniku) 

Celkové náklady 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Energie 11 5 5 5 6 7 19 20 

Materiál 30 46 61 84 90 98 109 121 

Mzdy 287 372 452 523 537 617 666 700 

Odpisy 45 50 39 46 53 59 116 123 

Opravy 4 6 6 11 8 10 12 14 

Režie 53 166 238 366 358 353 105 112 

Celkem 431 646 802 1 035 1 052 1 144 1 028 1 090 

 

Razantní změnu lze vidět u energie a odpisů v roce 2014 a 2015, což je způsobeno 

novým výrobním skladem v podniku. Náklady na energii se budou zvyšovat na základě 

fungování skladu v podniku. Režie se s novým skladem automaticky snižuje. Nedochází však 

k úplnému eliminování. Podnik využívá leasing na přepravní a manipulační prostředky. 

Paretova analýza logistických nákladů podle nákladových druhů 

Paretova analýza byla sestavena pouze z jednotlivých nákladů útvaru logistiky. Nákup 

není brán v úvahu, jelikož zaujímá na celkových nákladech pouze 7,5 %.  

 

Obr. 4.3 Paretův diagram logistických nákladů podle nákladových druhů za rok 2012. (Zdroj: 

Vlastní zpracování) 
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Z obr. 4.3 je zřejmé, že mzdy a režie tvoří dohromady 84,34 % logistických nákladů. 

Nejvýznamnější položkou jsou mzdy, které tvoří 48,95 % logistických nákladů. Podnik však u 

mezd neplánuje žádné razantní změny, proto je potřeba zaměřit se na druhou nejvýznamnější 

položku, a to je režie. Tato položka zaujímá 35,39 % nákladů logistiky. Na jejich výši se 

podílí především nájemné externího skladu, které podnik od roku 2014 a 2015 již nebude 

muset vynakládat. 

Výstavba vlastního skladu 

Jak již bylo zmíněno, podnik plánuje výstavbu nového skladu v areálu podniku. 

Celková výstavba skladu je stanovena na 2 mil. eur. Náklady na výstavbu jsou určeny dle 

dlouhodobého plánu. Podnik nepočítá s velkými odchylkami od předpokládaných nákladů, 

avšak mohou nastat maximálně v 10 tis. Euro, což je pro podnik přípustné a prakticky 

zanedbatelné. Odpisy jsou v roce 2014 a 2015 stále stejné, jelikož podnik předpokládá 

kolaudaci a používání haly od ledna 2014. V následující tab. 4.6 je uveden vývoj jednotlivých 

nákladových položek, které budou výstavbou skladu ovlivněny.  

Tab. 4.6 Vývoj nákladů před a po výstavbě vlastního skladu v tis. Euro. (Zdroj: Vlastní 

zpracování z interních podkladů podniku) 

Typ nákladů 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Spotřeba elektrické 

energie 
9,6 3,8 3,2 3,3 3,5 3,9 15,8 16,5 

Odpisy výrobního 

skladu 
20,5 14,5 2,5 2,5 2,5 2,5 57,1 57,1 

Režie – pronájem 

externího skladu 
18,5 65,4 85,6 153,5 128,6 135 45 50 

Režie - přeprava mezi 

sklady 
15 55,4 81 118,2 109,4 95 0 0 

 

Jak lze vyčíst z tab. 4.6, jednotlivé náklady, na které má vliv výstavba skladu, jsou 

spotřeba elektrické energie, odpisy budov, nájemné a přeprava mezi sklady. U spotřeby 

elektrické energie dochází k od roku 2014 k růstu nákladů, jelikož podnik začne vynakládat 

peněžní prostředky na osvětlení a vytápění budovy. Odpisy budov se také zvyšují od roku 

2014 z důvodu odepisování nového skladu. U nájemného dochází od roku 2014 k razantnímu 

poklesu, jelikož podnik nevynakládá prostředky na pronájem externího skladu. Nájemné však 

podnik stále platí za přepravní a manipulační prostředky.  
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Přeprava mezi sklady je od roku 2014 nulová, protože podnik již nebude využívat 

externí sklad. Mzdy zde nejsou uvedeny, jelikož podnik zaměstnává nyní své skladníky 

v externím skladu. Jakmile bude zahájen provoz v novém skladu, skladníci budou přesunuti 

do podniku.  

V následující tab. 4.7 znázorňuje, jak se výše nájemného v jednotlivých letech podílí 

na celkových logistických nákladech. Tab. 4.8 představuje, jak se nájemné podílí na celkové 

výši režie.  

Tab. 4.7 Podíl nájemného k celkovým logistickým nákladům v tis. Euro. (Zdroj: Vlastní 

zpracování z interních podkladů podniku) 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Celkové logistické náklady 430,6 645 801,8 1034,7 1052,3 1143,7 

Nájemné externího skladu 15,0 78,8 119,9 174,1 179,5 160,0 

Podíl nájemného k celkovým 

logistickým nákladům 
3,5% 12,2% 14,9% 16,8% 17,1% 14,0% 

 

Nájemné externího skladu uvedené v tab. 4.7 nezahrnuje náklady na naskladnění, 

vyskladnění materiálu a manipulaci. O roku 2010 dochází ke zvýšení nájemného na 119,9 tis. 

Euro, jelikož podnik začal využívat externí sklad. Postupně podnik využíval služby externího 

skladu více, což vedlo ke zvýšení nákladů za nájemné. Rok 2014 a 2015 již není zobrazen, 

jelikož náklady za nájemné budou nulové z důvodu výstavby nového skladu.  

Tab. 4.8 Podíl nájemného k režii v tis. Euro. (Zdroj: Vlastní zpracování z interních podkladů 

podniku) 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Celkové režijní náklady 

logistiky 
53,0 166,0 238,0 366,0 358,0 353,0 

Nájemné externího skladu 15,0 78,8 119,9 174,1 179,5 160,0 

Podíl nájemného externího 

skladu k režii v logistice 
28,3% 47,5% 50,4% 47,6% 50,1% 45,3% 

 

V tab. 4.8 lze vidět, že nájemné přestavuje na celkové režii značný podíl. Režijní 

náklady se postupně zvyšují v závislosti na zvyšování nájemného.  
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4.2.5 Skladovací náklady PWO 

 Je potřeba soustředit velkou pozornost na skladovací náklady, jelikož jak bylo zjištěno 

z Paretovy analýzy, představují 61,74 % z celkových logistických nákladů. Celkové 

skladovací náklady podniku však obsahují navíc také náklady z příjmu materiálu, přepravy a 

balení. Následující tab. 4.9 znázorňuje součet všech těchto nákladů a vyjadřuje celkové 

skladovací náklady podniku PWO UNITOOLS CZ. 

Tab. 4.9 Celkové skladovací náklady v tis. Euro. (Zdroj: Vlastní zpracování z interních 

podkladů podniku) 

Skladovací 

náklady 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Energie 0,9 1,0 1,3 1,3 1,4 1,7 1,9 2,1 

Materiál 27,0 42,8 56,0 80,7 86,9 94,3 105,0 115,7 

Mzdy 167,4 210,3 256,3 281,7 296,0 312,4 347,2 365,6 

Odpisy 23,1 33,6 35,0 41,8 46,8 51,9 54,1 59,6 

Opravy 4,5 6,4 5,6 10,9 8,5 10,0 12,0 14,0 

Režie 37,6 149,0 212,2 336,6 330,1 335,0 75,5 80,9 

Celkem 260,5 443,1 566,4 753,0 769,7 805,3 595,7 637,9 

 

 V tab. 4.9 je uvedeno šest položek, které se podílejí na skladovacích nákladech. 

Položka energie obsahuje náklady na spotřebu plynu. Jak lze vidět na obr. 4.9 jsou tyto 

náklady velmi nízké a každoročně dochází k jejich nepatrnému zvyšování. Náklady obsaženy 

v položce materiál obsahují především ostatní materiál, drobný hmotný majetek a spotřebu 

ostatního výrobního materiálu. Jednou z nejvyšších položek jsou mzdy, které zahrnují hrubé 

mzdy pracovníků, penzijní fondy, mzdy externích zaměstnanců, zákonné sociální a zdravotní 

pojištění. K jejich zvyšování dochází na základě stálého rozrůstání podniku a potřeby nových 

zaměstnanců. 

Položka odpisy zahrnuje především náklady na dopravní prostředky, jelikož pro 

podnik z hlediska skladování vznikají také vysoké náklady na přepravu mezi sklady a 

manipulaci s materiálem. Do oprav jsou zahrnuty náklady na opravu vysokozdvižných 

vozíků. Položka režie obsahuje především náklady z pronájmu skladu, leasingu a přeprava 

mezi sklady. Náklady na režii se v roce 2014 a 2015 radikálně snížily, poněvadž podnik již 

neplánuje pronájem externího skladu, ale plánuje výstavbu svého vlastního skladu. 
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Nájemné externího skladu 

 Jak lze vidět v tab. 4.9, se celkové náklady na skladování v externím skladu každým 

rokem zvyšují. Od roku 2014 podnik plánuje výstavbu výrobního skladu v prostorách 

podniku, a proto se náklady snižují. Pro podnik představují jednu z nejvyšších nákladových 

položek náklady za pronájem externího skladu, který podnik PWO UNITOOLS CZ využívá. 

Vlastník externího skladu si za pronájem prostor účtuje 1 Kč/1t/1 den/. 

Výpočet nájemného  

Externí sklad má svůj vlastní systém, na základě kterého sleduje jednotlivé položky, 

které uskladňuje. Daný typ materiálu je přivezen a naskladněn a od tohoto okamžiku se počítá 

skladné. Výpočet se provádí za každou tunu, která je fyzicky na skladě. V okamžiku, kdy 

externí sklad materiál vyskladní, dochází k provedení výpočtu. Daný typ materiálu, který váží 

např. 9 tun, byl v externím skladu 5 dní skladován. Při výpočtu se musí počítat také se sazbou, 

kterou si externí sklad účtuje za daný typ materiálu. Tato sazba se odvíjí od počtu dní. 

Výpočet nájemného pro tento příklad se provádí: 5 Kč 9 tun 5 dní = 225 Kč.    

V této částce však nejsou zahnuty veškeré náklady, které si externí sklad účtuje za 

ostatní služby, které poskytuje.  

 vyskladnění (50 Kč/t),  

 naskladnění (50 Kč/t), 

 dopravu do skladu a ze skladu (70 Kč/t).  

Při daných objemech, které podnik PWO UNITOOLS CZ ročně spotřebuje, jsou tyto 

náklady za pronájem opravdu vysoké.  

Ztráty vyplývající z chyb ve skladování v PWO 

Veškeré chyby, které nastanou v průběhu skladování v externím skladu, jsou 

započítány do nákladů podniku PWO, jelikož skladníci externího skladu jsou zaměstnanci 

PWO.  

Chyby, které nastávají při skladování, mohou být lidského charakteru nebo systémové 

chyby. Tyto chyby je potřeba si uvědomit, rozpoznat, pojmenovat a věnovat se jejich 
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odstranění. Chyby ve skladování mohou mít také značný dopad na zvyšující se náklady, a 

proto je v zájmu podniku se těmto chybám co nejvíce vyvarovat. 

Chyby lidského charakteru 

Nastává špatný příjem, jelikož zaměstnanec skladu špatně zadá data pro příjem do 

systému z důvodu nepozornosti. Dochází také k chybám, kdy na dodacích listech jsou 

uvedeny jiné materiály. Při příjmu také může vzniknout chyba v množství, jedná se o chybu 

zaměstnance, který chybně zadal data do systému nebo napsal špatně údaje na dodací list. 

Při expedici nastávají chyby při vychystávání zboží, kdy pracovník vychystá špatnou 

paletu nebo připraví špatný dodací list. Dochází také k chybám způsobených chybným 

označením materiálu z výroby, je tedy nesprávně přijatý a tím pádem se expeduje i špatný 

materiál.  

  Při přebalení může dojít k pomíchání kusů, nebo k přebalení jiného materiálu (např. 

přebalují se díly P30056, ale po přebalení je na dílech průvodka P30057). Může také dojít 

k chybnému uložení dílů, do jiných balících prostředku než je uvedeno v balících předpisech 

nebo je špatné množství deklarování na dodacím listu. 

Systémové chyby 

Jedná se o chyby, které nezavinil pracovník PWO, ale docházím k chybám 

způsobených v podnikovém systému SAP.  

Nastávají nedokončené skladové příkazy, kdy se při přeskladnění materiál zobrazuje 

stále na původním místě. Při příjmu se materiál v systému zobrazuje stále ve vstupní zóně, ale 

fyzicky už je převeden do skladu. 

Chybné pohyby při výdeji na montáž. Jedná se o chybně vydané množství na montáž. 

Zakázka musí proběhnout a podle systému je dodáno správné množství, ale sklad dodal méně 

materiálu, jelikož nastala chyba v systému. Při výdeji svitků k lisům je např. výrobní zakázka 

na 1 000 kg, ale sklad dodal pouze 900 kg.  

Chyby v dodacích listech se odvíjejí opět od špatného množství nebo špatně zadané 

zakázky. Může nastat případ, že se nezaúčtuje výdej materiálu a tento materiál zůstane 

systémově v podniku. Při expedici k zákazníkovi se často stává, že systémově podnik nemá 
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dostatek obalů, jelikož příjem provádí skladník až následující den, takže neproběhne 

zaúčtování výdeje.   

Veškeré uvedený chyby, ať už se jedná o chyby lidského nebo systémového 

charakteru, významně ovlivňují skladovací náklady podniku. Tyto údaje však nebyly 

podnikem poskytnuty. 

4.3 Shrnutí výsledků analýzy 

V praktické části byla provedena analýza veškerých logistických nákladů podniku, 

vyjádřena pomocí jednotlivých tabulek. Na základě sloupcového grafu byl vyjádřen podíl 

jednotlivých logistických nákladů k tržbám. Pomocí tohoto sloupcového grafu bylo zjištěno, 

že podíl logistických nákladů k tržbám se od roku 2008 do roku 2012 snížil z 6,1 % na 3,7 %. 

Do roku 2015 očekává podnik pokles na 2,9 %.  

Byla provedena Paretova analýza logistických nákladů, pomocí které bylo zjištěno, že 

externí sklad a sklad svitků zaujímají 61,74 % z celkových logistických nákladů. To je důvod 

k tomu, aby se zaměřilo právě na skladovací náklady podniku. Dále byla provedena Paretova 

analýza logistických nákladů podle nákladových druhů, ze které bylo zjištěno, že druhý 

nejvyšší podíl nákladů na útvaru logistiky zaujímá režie, a to 35,39 %. Nejvyšší podíl 

zaujímají mzdy, ale podnik neplánuje žádné změny týkající se mezd, tudíž není potřeba se 

jimi zabývat. Režie je ovlivněna především nájemným za externí sklad. Při zaměření na 

skladovací náklady byla provedena analýza skladovacích nákladů zaměřená především na 

očekávané náklady týkající se výstavby nového skladu.  
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5 Možnosti úspory nákladů 

Z analýzy nákladů a z přehledu týkající se skladovacích nákladů vyplývá, že podnik 

vynakládá vysoké náklady za nájem, převážení a skladování materiálu v externím skladu. 

Poněvadž plánuje podnik výstavbu vlastního skladu, není potřeba uvádět návrhy, jak snížit 

náklady na pronájem. Společnosti PWO UNITOOLS CZ bude navrhnuto opatření, které 

zajisti reálnou úsporu nákladů.  

Externí sklad, který společnost využívá je značně vzdálen od prostor podniku. Veškerý 

materiál, který je dovezen do PWO a není pro něj místo, musí být automaticky převezen do 

externího skladu. Pro podnik je tento proces velmi nákladným, jelikož vynakládá peněžní 

prostředky nejen za dopravu a za uskladnění materiálu, ale také za vyskladnění a naskladnění. 

Je potřeba, aby si podnik uvědomil, že vynakládá příliš mnoho peněžních prostředků za 

přepravu a skladování v externím skladu, přičemž je možné se této situaci vyvarovat a 

náklady razantně snížit.  

5.1 Návrh řešení  

Jedná se o návrh velmi jednoduchý, ale jeho výsledek zajistí podniku značné snížení 

nákladů. Při zpracování návrhu řešení se bude vycházet z údajů za rok 2012, jelikož pro rok 

2013 se plánují stejné objemy dodávek. Je zapotřebí vytvořit plán, který v roce 2013 zajistí 

podniku PWO dosažení reálné úspory nákladů a umožní tak podniku ušetřené prostředky 

investovat do dalšího rozvoje. 

Plán potřeb svitků (hutního materiálu) u sériové produkce byl pro rok 2012 přibližně 

18 000 tun. Část materiálů dochází od dodavatelů přímo do prostor PWO a část přímo do 

externího skladu. ABC analýza, která je součástí přílohy č. 4, rozděluje materiály do 3 skupin 

podle velikosti objemu v poměru 80:15:5 %. V zájmu podniku je důležité zabývat se 

především materiály, které patří do skupiny A z ABC analýzy za rok 2012, jelikož představují 

pro podnik nejdůležitější položku. Tyto materiály zaujímají 81 % na celkové hmotnosti 

nákupu. 

Z 21 materiálů, které jsou zařazeny do skupiny A, je 14 z nich automaticky převáženo 

do PWO a 7 je převáženo do externího skladu. K převozu dochází na základě nedostatku 

skladovacích ploch v prostorách PWO a nebo z důvodu, že hned po dovozu materiálu se 
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nelisuje celá dávka. Část materiálu, která není ihned použita pro lisování, je zapotřebí uložit 

na sklad, jelikož pro tento materiál není v areálu PWO dostatečný prostor. Poněvadž má PWO 

velmi omezenou skladovou kapacitu pro skladování svitků, musí se svitky skladovat 

v příjmové zóně nebo u lisů, na kterých budou dané svitky lisovány. Ze 7 materiálů 

dovážených do externího skladu tvoří 2 materiály 17% z celkového objemu. 

Návrhem tedy je zajištění převozu materiálů přímo do PWO a nalezení vhodného 

místa pro jejich uskladnění. Jedná se o materiál 001, který se používá pro lisování 4 druhů 

nástrojů, jejichž roční množství dosahuje 1 562 tun. Další materiál 004, který se používá pro 

lisování 2 druhů nástrojů, jejichž roční množství dosahuje 2 046 tun. Následující tab. 5.1 

znázorňuje týdenní množství jednotlivých materiálů a počet dovážených svitků. 

Tab. 5.1 Přehled materiálů. (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Typ 

materiálu 

Týdenní množství 

Hmotnost v tunách Počet svitků v kusech 

Materiál 001 3 t 4 ks 

Materiál 004 2 t 4 ks 

 

V prostorách podniku je zapotřebí vytvořit plochu pro skladování pouze pro tyto 2 

materiály. Požadovaná plocha na uložení daných svitků včetně mezery mezi nimi zaujímá 

maximálně 30 m
2
.  

Jak lze vidět na obr. 5.1, svitky lze skladovat na gumových podložkách v prostorách 

podniku. Na jednu podložku je možné uložit 4 svitky za sebou. Jedná se o 2 gumové podložky 

o délce 6 m a šířce 2 m. Je potřeba započítat také metrovou mezeru mezi jednotlivými 

podložkami tak, aby při skladování svitků na gumových podložkách nedocházelo k jejich 

poškození a k narušení manipulace s nimi.  

 

 

 

 

Obr. 5.1 Návrh gumových podložek pro skladování svitků. (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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5.2 Očekávaná úspora 

 Jak již bylo výše uvedeno, podnik za daný rok vyžaduje 1 562 tun materiálu 001 a 

2 046 tun materiálu 004. Celková roční potřeba za tyto 2 materiály po sečtení činí:  

1 562 + 2 046 = 3 608 t/rok 2012.         

Nyní je nutné do kalkulace řešení započítat veškeré náklady, které si externí sklad 

účtuje za poskytování těchto služeb: 

 naskladnění materiálu   50 Kč/t, 

 vyskladnění materiálu  50 Kč/t, 

 doprava mezi skladem a PWO 70 Kč/t. 

Celkové náklady za poskytované služby tedy činí 170 Kč/t, což je při daných 

objemech podniku vysoká částka. Po vynásobení těchto dvou částek dochází ke zjištění 

celkové roční úspory, která činí: 

3 608 170 = 613 360 Kč/rok.          

 Jak je vidět z výpočtu, náklady na skladování v externím skladu činí 613 360 Kč a to 

pouze na skladování dvou zmíněných materiálů (svitků). Od této úspory je však nutné odečíst 

nákup dvou gumových podložek a práce manipulanta s daným materiálem. Na základě 

komunikace s nákupčím byl pro podnik navrhnut vhodný dodavatel gumových podložek. 

Dodavatel LANKHORST byl vybrán, jelikož nabízí gumové podložky za nejnižší cenu a 

podnik s ním dlouhodobě spolupracuje. Cena jedné gumové podložky činí 1131 Kč. Celková 

cena za 2 gumové podložky je tedy: 

1 131 2 = 2 262 Kč. 

 Mzdu manipulanta není potřeba započítávat do nákladů, jelikož manipulant je 

v podniku zaměstnáván celoročně pro manipulaci s jinými materiály. Náklady na dodatečnou 

manipulaci jsou zanedbatelné, poněvadž podnik je prostorách vybaven jeřáby, které slouží 

k manipulaci s těžkými materiály. Celková roční úspora nákladů po odečtení činí: 

613 360 – 2 262 = 611 098 Kč/rok. 
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 Nalezením vhodného místa pro uložení dvou zmíněných materiálů v podniku, dojde 

k eliminaci nákladů na převoz a uskladnění v externím skladu. V případě využití 

navrhovaného řešení dosáhne podnik za rok 2013 reálné úspory skladovacích nákladů, 

přičemž náklady na jeho realizaci jsou prakticky zanedbatelné.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

48 

 

6 Závěr 

V této bakalářské práci byla řešena analýza logistických nákladů ve společnosti 

PWO UNITOOLS CZ a. s. Cílem práce bylo srovnat náklady za jednotlivá období, provést 

jejich analýzu a navrhnout možnosti úspory nákladů na skladování.  

V první části bakalářské práce byla provedena charakteristika podniku PWO 

UNITOOLS CZ. Byla popsána její historie, přítomnost, cíle podniku, zaměstnanci, 

organizační struktura a významní odběratelé.  

V teoretické části byly uvedeny poznatky o logistice, jejím vývoji a logistických 

cílech. Dále následovala část zaměřena na logistické procesy podniku, jako je nákup, 

zákaznický servis, řízení zásob, výrobní logistika, skladování a doprava. Stěžejní kapitolou 

teoretické části byly logistické náklady, jejich evidence, rozdělení a podrobné členění. V 

závěru teoretické části byly vymezeny skladovací procesy, chyby ve skladování, druhy skladů 

a skladovací náklady.  

V úvodu praktické části byly popsány logistické procesy podniku a byl uveden 

praktický příklad provázanosti logistických procesů v podniku. Byla vysvětlena podstata 

externího a konsignačního skladu. Následovalo provedení analýzy logistických nákladů 

pomocí Paretova diagramu, ze kterého bylo vyvozeno, že je potřeba zaměřit se na skladovací 

náklady. Dále bylo interpretováno srovnání logistických nákladů s tržbami pomocí 

sloupcového diagramu. Následně byly rozebrány náklady na skladování, nájemné externího 

skladu a popsány ztráty, které mohou nastat při chybném skladování. 

V závěru bakalářské práci bylo navrhnuto dílčí řešení, jak dosáhnout snížení nákladů 

na skladování v externím skladu. Pokud by se vedení společnosti rozhodlo využít navrhované 

řešení, došlo by k reálné úspoře nákladů. Přičemž náklady na provedení návrhu jsou 

zanedbatelné a nenáročné. Na základě tohoto výsledku, který může být pro podnik velkým 

přínosem, lze dosáhnout i dalších nápadů na snižování nákladů v této oblasti.  

Při zpracování bakalářské práce bylo získáno mnoho informací týkající se praktických 

aspektů. Doporučené návrhy mohou zajistit podniku zjednodušení jejich práce a především 

reálnou úsporu nákladů podniku. 
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Seznam zkratek 

a.s.  akciová společnost 

CAM  počítačem podporována výroba 

CNC  obráběcí stroj 

CP  cenné papíry 

CZ  Česká republika 

EBIT  zisk před zdaněním a úroky 

EDI  elektronická výměna dat 

ERP  podnikový informační systém 

ISO   mezinárodní organizace pro normalizaci 

N  logistické náklady 

PWO  Progress Werk Oberkirch 

PWO AG Progress Werk Oberkirch 

SAP  system application product 

s.r.o.  společnost s ručením omezeným 

T  tržby 

t  tuna 

VDA   management jakosti automobilového průmyslu
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