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Anotace 

Bakalářská práce se věnuje analýze skladovacích zásob ve vybraném podniku. 

Zaměřuje se na jeho důležitost, nutnost a jeho praktické řešení a význam pro podnik. 
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Summary: 

This Bachelor thesis deals with the analysis of selected stocks in the storage 

business. It focuses on the importance, necessity and the significance and practical 

solutions for the enterprise. 
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1 Úvod  

 

Vychází z francouzského slova „logis“ které znamená přechodné ubytování a 

zásobování. Základy logistiky sahají do dávné minulosti, konkrétně do vojenství, kde byl 

kladen důraz na efektivní řešení zásobování a řešení dopravních problémů během 

válečných stavů. Během několik staletí prošla logistika několika vývojovými stupni, které 

se linuly napříč všech odvětví.   

Logistika se dá chápat jako: „Organizace toků od zdroje surovin ke konečnému 

spotřebiteli nebo také k uspokojení požadavků na trhu.“ Viz. Daněk, J (2004, str. 11).  

Americká logistická společnost Council of logistics management definovala 

logistiku jako: ,,...proces plánování, realizace a řízení účinného toku a skladování surovin, 

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

místo spotřeby. Tyto činnosti mohou zahrnovat služby zákazníkovi, předpověď poptávky, 

distribuci informací, kontrola zařízení, manipulaci s materiálem, vyřizování objednávek, 

alokaci pro zásobovací sklad, balení, dopravu, přepravu, skladování a prodej.“ 

V současné době přichází rozvoj informatiky, technologických inovací, nových 

postupů a tímto se rozvíjí logistika novými směry. Logistika je důležitou součástí 

podnikových činností, ať se jedná o public relations, nákladové úspory, 

konkurenceschopnost aj. 

V teoretické části jsem se zabýval, co je cílem podnikové logistiky, logistického 

řízení, a s ním spojených nákladů a význam logistiky v podniku. V úvodu aplikační části 

jsem se věnoval představení společnosti a dále jsem se zaměřil na systém skladování 

v tomto podniku na zefektivnění skladovací jednotky, úspoře místa ve skladu, a úspoře 

času skladníka, a nových vylepšení, které by zlepšili funkci a proces v této společnosti. 

Cílem mé bakalářské práce je analýza skladovacích zásob ve společnosti, jejich 

význam a nalezení efektivnějšího systému, který povede k úspoře nákladů vynaložených 

na skladování dané firmy. Získané výsledky poté navrhnu vedení tohoto úseku firmy. 
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2 Teoretická východiska 

2.1 Cíle podnikové logistiky 

Daněk, J. definuje ve své knize (2004, str. 12) cíl logistiky takto: „Cílem logistiky 

je optimalizace logistických činností a nákladů.‘‘ 

Logistické cíle jsou souborem několik dílčích cílů, které na sebe navzájem 

navazuji, aby mohlo dojít k co nejlepšímu logistickému efektu. Jako celek nám dávají 

cílovou podnikovou myšlenku. 

 Podnikové cíle lze podle jejich působení a metody měření rozdělit do čtyř 

základních skupin: 

 

 cíle vnější, 

 cíle vnitřní, 

 cíle výkonové, 

 cíle ekonomické. 

 

Vnější cíle jsou orientované na uspokojení potřeb zákazníků a jejich plnění se nám 

odráží ve výši našich tržeb. 

Vnitřní cíle navazují na cíle vnější. Pokud jsou vnější cíle přesně plněny, můžeme 

se zaměřovat na snižování nákladů, jako jsou například náklady: 

 

 na zásoby, 

 na skladování, 

 výrobu, 

 dopravu, atd. 
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Podstatou výkonových cílů je, aby materiál a zboží bylo ve správné množství, 

kvalitě, na správném místě, ve správném okamžiku.  

V neposlední řadě je důležité, aby tyto služby byly vykonávány s vynaložením 

optimálních nákladů. Toto nazýváme cílem ekonomickým. Aby dané služby byly 

poskytovány v požadované kvalitě, ale s přiměřenými náklady. [4]   

V logistice má významnou roli faktor času. Vše musí na sebe přesně navazovat a je 

velmi důležité, dodržovat tyto časové návaznosti. Při jejich dodržování, dochází ke 

snižování nákladů na skladování. Důležitou roli také hraje zabezpečování dodávek a jejich 

úplnost. Tímto směrem by měli firmy vést svou podnikovou logistiku. 

 

2.2 Logistické náklady 

 

Logistické náklady jsou často zahrnuty v různých druzích nákladů, jejichž výše 

závisí na ostatních rozhodnutích. Prosazující se transparentnost logistických nákladů a 

výkonů je základem pro strukturu logisticky orientovaných nákladů a výkonů. Podmínkou 

pro naplnění těchto cílů je jejich členění a přesná evidence.  

„Tyto náklady tvoří významnou část celkových nákladů. Jejich výše se liší podle 

různých odvětví. Zpravidla jsou tyto náklady v rozmezí od 11- 15% hrubého domácího 

produktu. V některých případech se tyto náklady mohou dostat až na hodnotu 25% 

hrubého domácího produktu.“ Viz. Daněk, J. (2004, str. 14). 

 

Do logistických nákladů patří tyto náklady:  

 systém a řízení, 

 zásoby, 

 skladování, 
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 manipulaci, 

 přemístění, 

 uvnitř podniku, 

 mimo podnik, 

 pojistné, úroky z úvěrů 

 ztráty. 

 

,,Je důležité mít povědomí o veškerých těchto složkách celkových nákladů, jelikož 

dochází k jejich vzájemnému působení. Tam kde by podnik chtěl určitou složku nákladů 

minimalizovat, může dojít k navýšení nákladů v části jiné. Proto je důležité tyto vzájemné 

vazby znát a orientovat se na celkové nálady logistických činností.‘‘ Viz. Daněk, J. (2004, 

str. 14). 

Hlavní logistické činnosti jsou pokryty šesti základními nákladovými vazbami: 

 úroveň zákaznického servisu, 

 přepravní náklady, 

 náklady na udržování zásob, 

 skladovací náklady, 

 množstevní náklady, 

 náklady na informační systém. 

 

 „Chce- li podnik přežít, musí své náklady snížit tak, aby dosáhly maximálně 

hodnoty ceny zboží.‘‘ Viz. Sixta, J. a Mačát, V. (2005, str. 85). 
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2.3 Skladování a jeho význam 

Jde o velice důležitou složku logistického systému, která zachycuje proces pohybu 

zboží od výroby až ke konečnému spotřebiteli. Jde o propojovací prvek od dodavatelů, 

přes odběratele až ke konečnému spotřebiteli. Zajišťuje uskladnění, manipulaci zboží, a 

materiálu, který tímto cyklem prochází. 

Skladování má obrovský vliv na úroveň zákaznického servisu, o který podnik 

usiluje. 

 

2.3.1 Základní funkce a druhy skladu 

 

Primárním úkolem skladu a veškerého skladování je ekonomické sladění 

rozdílných toků. 

Funkce skladu: 

 vyrovnávací funkce - při vzájemně odchylném materiálovém toku a 

materiálové spotřebě z hlediska jejich kvantity nebo ve vztahu k časovému 

rozložení, 

 zabezpečovací funkce - vyplývající z nepředvídatelných rizik během 

výrobního procesu a kolísání potřeb na odbytových trzích a časových 

posunů dodávek na zásobovacích trzích, 

 kompletační funkce – pro tvorbu sortimentu v obchodě nebo pro tvorbu 

sortimentních druhů podle potřeb individuálních provozů v průmyslových 

podnicích, protože materiály disponibilní na trhu neodpovídají obvykle 

konkrétním výrobně technickým požadavkům, 

 spekulační funkce – vyplývající z očekávaných cenových zvýšení na 

zásobovacích a odbytových trzích, spekulační funkce vyplývající 

z očekávaných cenových zvýšení na zásobovacích a odbytových trzích, 
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 zušlechťovací funkce – zaměřená na jakostní změny uskladněných druhů 

sortimentu (např. stárnutí, kvašení, zrání, sušení). Hovoří se zde o tzv. 

produktivních skladech, protože se jedná o skladování spojené s výrobním 

procesem. [4]   

 

„Sklady je možné dělit podle celé řady hledisek, z logistického kritéria je postavení 

skladu v hodnotovém řetězci bráno jako nejvýznamnější. Můžeme hovořit o skladech na 

straně vstupu, myslí se tím zásobovací sklady tzv. mezisklady. Sklady určené 

k předzásobení mezi různými stupni výrobního procesu (mezisklady s rozpracovanou 

výrobou) a sklady na výstupu z výrobního podniku (odbytové sklady) vyrovnávající časové 

rozdíly mezi výrobou a odbytem.“ Viz. Sixta, J. a Mačát, V. (2005, str. 151). 

 

 

Druhy skladů: 

 

 sklady materiálů – v tomto skladu je evidován materiál určený pro výrobu. 

Tento sklad je určený pro jednotlivá střediska v podniku to v praxi 

znamená, že středisko může mít libovolný počet skladů.   

 sklady výrobků – tento sklad slouží k evidenci již hotových výrobků 

z výroby a pro jejich následnou expedici ke spotřebiteli. Taktéž tyto sklady 

může mít každé středisko v libovolném počtu. [4]   
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2.3.2 Typy skladování 

V současné době existuje mnoho alternativ skladování, mezi nejznámější patří: 

Cross – Docking 

Tento systém využívá výhody začlenění distribučního centra jako článku 

dodavatelského řetězce mezi větší počet dodavatelů na jedné straně a maloobchodní sítí na 

straně druhé. Tento systém využívají maloobchodní firmy, které toto zboží objednávají ve 

velkém a ihned ho roztřídí do jednotlivých zásilek a dále jej rozesílají do jednotlivých 

prodejen. 

Smluvní skladování 

Jde o variantu veřejného skladování. Vzniká se dohoda mezi poskytovatelem 

skladovacích služeb a uživatelem. Uživatel zde musí počítat s vyššími provozními náklady, 

než kdyby měl vlastní sklad. Důvod je takový, že poskytovatel tuto službu poskytuje za 

účelem dosažení zisku. 

 

Vybrané typy veřejných skladů 

 celní sklady -  těchto skladech se většinou skladují dovážené alkoholické 

nápoje, tabákové výrobky, nad nimiž má stát kontrolu až do chvíle jejich 

distribuce na český trh, 

 mrazírenské a chladírenské sklady - jedná se o sklady s řízenou teplotou. 

V těchto skladech se skladuje zboží, které rychle podléhá zkáze. 

 speciální komoditní sklady – tyto sklady jsou specifické tím, že jsou určeny pro 

specifické produkty. Tím se myslí krmiva, obilí a vlna. 

 sklady hromadných substrátů – poskytují skladování chemikálií v nádobách a 

nádržích jim určeným, dále se zde skladuje uhlí, písek. [4]   
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2.3.3 Skladovací operace 

Příjem 

Udává tempo celého procesu posunu zboží v rámci skladu. Pokud se dopustíme 

chyb v této činnosti, ty budou mít dále dopad někde jinde a to buď u dodavatelů či 

odběratelů či samotných uživatelů. 

Oblast příjmů by měla obsahovat tyto činnosti: 

 vytvoření vyhovujícího prostoru pro vykládku, 

 zaznamenávání příjezdů vozidel a čísel plomb, 

 rozlomení plomby za účasti řidiče, 

 kontrola objednávkových dokladů a zaevidování každé položky proti 

dodacímu listu, 

 zajištění bezpečnosti vozidla před vykládkou, 

 vyložení vozidla, 

 shromáždění zboží v areálu příjmu zboží, 

 kontrola jeho množství, 

 zaznamenání jakýchkoli nesrovnalosti a stavu či kvality najednou, 

 přesun zboží z areálu příjmu na dané místo určení. 

 

Výběr objednávky a vychystávání a balení zboží 

Na základě objednávky dochází k vychystávání a odebrání zboží ze skladu. To 

představuje tyto náklady: 

 plánování – trasy by měly být naplánovány tak, aby byl pohyb daného 

zboží co neoptimálnější, 
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 doby přesunu – vychystávání zboží je velice náročné, pracovníci by měli 

být fyzicky zdatní, protože během dne nachodí v průměru kolem 5 

kilometrů, 

 umístění zboží – při využití metody ABC by měly být výrobky rozděleny 

tak, že nejobratnější výrobky dle pohybu by měly být umístěny co nejblíže 

expedici, 

 úroveň služeb – je důležité zajistit potřebnou rychlost zpracování dodávky a 

její následné vyřízení v co nejkratším časovém horizontu v požadované 

kvalitě, 

 přesnost a úplnost – při vychystávání je nutná kontrola kvůli úplnosti a 

přesnosti objednávky. 

 

Expedice 

Je odrazem činností příjmu. Patří zde: 

 prostor, který je vymezen k balení, nákladku do klecí, beden nebo na palety, 

 kontrola a evidence každé položky v objednávce a dodacím listu, 

 kontrola stavu zboží, 

 oznámení nesrovnalostí, 

 zajištění nakládacího prostoru, 

 naložení zboží do vozidel, 

 podpis řidiče a zaznamenání odjezdu vozidla. 

 

Dodávka zboží  

Příjem zboží spotřebitelem s potřebnými doklady-dodací list. [9]   
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2.4 Zásoby a jejich význam  

Jak je uvedeno v knize Macurové, P. a Klabusayové, N. (2007, str. 63): „Zásoba je 

funkčním zbožím nacházejícím se v materiálovém toku. Rozpojuje přísun a odsun zboží na 

určitém místě materiálového toku a zachycuje tak případné vzájemné rozdíly v rychlosti 

proudění těchto dvou toků.“  

Význam zásob: 

 

 pozitivní - slouží k řešení nesouladu (místního, časového, kapacitního a 

sortimentního) mezi výrobou a spotřebou, ke krytí výkyvů v poptávce a 

poruch, 

 negativní – zásoby v sobě vážou kapitál, jsou spojeny s určitou výši rizika a 

nákladů, mohou ohrožovat likviditu podniku. Zabírají skladovací plochy a 

mohou se stát zastaralými. 

 

Funkce zásob v podniku: 

 

 strategické – zabezpečují podnik před nepředvídatelnými situacemi (válka, 

stávka, živelná pohroma). O vytvoření rozhoduje top management. 

 spekulační – vytvářejí se ve snaze docílit úspor zejména při nákupu 

základních surovin při předpokládaném zvýšení cen vstupů. Jedná se o 

předzásobení. 

 bez funkce – jakékoliv neprodejné nebo nevyužitelné zásoby, které vznikají 

v důsledku nedostatečného sladění podnikových funkcí nebo jednotlivých 

prvků materiálového toku. [3]   
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2.4.1 Klasifikace zásob 

Zásoby lze klasifikovat z mnoha hledisek. Nejvýznamnějším je funkční členění: 

 obratová zásoba - mezi dvěma dodávkami, kryje potřebu a v průběhu 

dodávkového cyklu kolísá. Při výpočtech pracujeme s průměrnou obratovou 

zásobou, jejíž velikost se rovná polovině dodávky.  

 pojistná zásoba - kompenzace neshody v dodávkách nebo ve spotřebě. Jedná se 

o množství zásob, které jsou na skladě navíc nad běžnými zdroji, např. 

dodavatel zůstane pozadu s dodávkou. 

 zásoba pro předzásobení - vytváří se v souvislosti se sezonními vlivy 

v poptávce nebo dopravních omezeních, kdy předpokládáme přísun a odsun 

v dodávkách, 

 havarijní zásoba – zabezpečuje fungování firmy při nepředvídatelných 

situacích, jako například stávky, živelné pohromy, války atd., 

 spekulativní zásoba – vytváří se za účelem dosažen úspor výhodným nákupem, 

 technologická zásoba – vzniká u výrobků, které například musejí ještě dozrát 

jako například víno, sýry, dřevo pro nábytkářský průmysl. [3]   

 

2.4.2 Náklady spojené se zásobami  

 

Při hledání a rozhodování o optimálním vztahu mezi jednotlivými druhy nákladů, 

které jsou vynakládány v souvislosti se zásobami, je třeba brát v úvahu jistá hlediska. 

Systém řízení zásob totiž souvisí nejen s konkrétními podmínkami v podniku, ale i 

se systematickou evidencí zásob, její aktualizací dle reálných podmínek, s ekonomickými 

podmínkami země a platnou legislativou. 
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Nelze opomenout lidský faktor, jeho zkušenosti, kvalifikaci, a způsob myšlení. 

 

Rozlišujeme 3 druhy nákladů spojené se zásobami: 

 objednací náklady- náklady na pořízení jedné dávky k doplnění zásoby 

položky. Jedná se o dopravní náklady, náklady na přejímku, kontrolu, 

uskladnění, náklady na úhradu a likvidaci faktur a podobně, 

 náklady na držení zásoby, které se dále člení: 

 náklady ušlých příležitostí (úrok) – jedná se o náklady ze ztráty 

příležitostí, to je o jaký zisk podnik přichází z důvodu vázanosti 

finančních prostředků v zásobách. Jsou přímo úměrné hodnotě 

průměrné zásoby v nákladových cenách. 

 náklady na skladování (prostor) - jsou to všechny náklady související 

s provozem skladovacích prostor a s evidencí zásob (odpisy, budovy, 

mzdy, energie, údržba a jiné). Tyto náklady mají velkou fixní složku i 

při nevyužití kapacity skladu je nutno zabezpečovat mnoho činností. 

Určují se jako určité procento z hodnoty průměrné zásoby. 

 náklady spojené s rizikem (riziko) – týkají se možné budoucí 

neprodejnosti, poškození, zastarání či nepoužitelnosti zásob. 

Odhadují se jako určité procento z průměrné zásoby. 

 náklady z nedostatku (deficitu) zásoby – nestačí-li okamžitá skladová 

zásoba k včasnému uspokojení všech požadavků odběratelů, nastane 

deficit. Růst nákladu se pak projeví například zrušením nesplněné 

objednávky, jako ztráta objemu prodejů, většími náklady na vyřízení 

dodatečné objednávky a podobně. Tyto náklady se špatně odhadují, mohou 

být zčásti zaviněny i špatnou předpovědí poptávky a jiné. [3]   
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2.5 Řízení zásob 

Zásoby zpravidla představují pro podnik nemalé náklady, proto je nutné věnovat 

jim patřičnou pozornost. 

 „Řízení zásob je metodou, jak řídit tok výrobků v dodavatelském řetězci a 

dosáhnout požadované úrovně služeb za přijatelnou cenu. Pohyb a tok výrobků jsou 

klíčové koncepty v řízení zásob.“ Viz. Emmet, S. (2008, str. 43). 

Důvody řízení: 

 

 odstranění vazby mezi nabídkou a poptávkou, např. zásoby z dodávek 

surovin pro zavedení výroby, 

 bezpečnost a ochrana, např. ochrana proti nejistotě vůči dodavatelům, 

 očekávání poptávky, např. zvyšování poptávky z důvodu sezony nebo 

reklamy, 

 poskytování služeb odběratelům (vnitřních, vnějších), např. dostupnost 

pohotovostní zásoby pro případ neočekávané poptávky. 

 

Pří řízení zásob je pro podnik vhodné zvolit optimální strategii zásobování, aby 

došlo k optimalizaci nákladů spojených se skladováním. [1]   

 

2.5.1 LIFO 

Tato metoda se dá charakterizovat takto: Last in first out. Dodávka, která je 

přijímána v pozdějším časovém intervalu, jde ze skladu jako první. Tato metoda 

skladování se používá v odvětví, kdy je zboží ovlivňováno datem spotřeby. 
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2.5.2 FIFO 

Charakteristika této metody se dá vyjádřit takto: First in First Out - první do skladu 

a první ze skladu. Příjem zboží v první dodávce je vyskladněno hned při další objednávce. 

Touto metodou jsou řízeny sklady ve velkých potravinářských závodech a nemocnicích. 

  

2.5.3 Just in time  

Tato metoda má za úkol zamezit jakémukoliv plýtvání prostředků, času, kapacit a 

vede k minimalizaci nákladů v průběhu celého procesu. Tato metoda se používá 

v obchodních řetězcích.  Principem této metody je dostat správné materiály, výrobky na 

správné místo a ve správný čas. 

 

2.5.4 ABC 

Vychází z Paretovy analýzy, že 80% majetku spočívá v rukou 20% obyvatel. 

Alternativní označení je tedy 80/20. Do skupiny A patří rychloobrátkové položky, do 

skupiny B patří položky se střední obrátkovostí, následně do skupiny C patří 

pomaloobrátkové položky. [1]    
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3 Analýza skladování zásob 

 

V této části své bakalářské práce se budu zabývat systémem skladování ve vybrané 

společnosti. Konkrétně tedy budu analyzovat jejich zásoby a sklady.  

Tyto zásoby je nutné z hlediska optimalizace analyzovat a získané informace a 

návrhy předložit vedení danému úseku této společnosti. 

 

3.1 Představení společnosti 

Tato společnost se zabývá realizací potřeb svých zákazníkům. Mezi základní 

hodnoty této firmy patří vysoká kvalita a profesionalita poskytované péče. Pro naplnění 

těchto hodnot zvolil podnik cestu budování ověřených systémů kvality, založených na 

snižování možných rizik a zvyšování bezpečnosti svých zákazníků. Posláním této firmy je 

poskytování špičkové služby svým zákazníkům v širokém spektru svého oboru a přenášet 

výsledky vědecké a výzkumné činnosti do cílů své činnosti. Svůj úspěch chce firma 

postavit na vzdělaných a kvalifikovaných odbornicích a jako nezbytnou podmínku svého 

rozvoje a růstu na trhu. Zmíněný podnik využívá v systému skladování metodu FIFO. Tyto 

návrhy na zlepšení a zefektivnění procesu jsem navrhl na základě pracovní zkušenosti, kdy 

jsem byl zaměstnancem v tomto podniku po několik let. Tato společnost si nepřeje být 

jmenována, proto není zde uvedena. 
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3.2 Analýza systému skladování 

Prostory skladovacího úseku mají jedno patro a prostory umístěné na úrovni 

suterénu. V prvním patře je umístěna příjmová rampa a dole se nacházejí příslušné sklady. 

K manipulaci se zbožím od rampy do skladů slouží nákladní výtah. 

 

Příjem na sklad 

Příjem zboží se uskutečňuje na příjmové rampě, kde skladník převezme zboží a to 

pomocí paletového vozíku převáží zboží z rampy přes výtah do skladu. Během výkladky 

zboží je povinen skladník dané zboží zkontrolovat, myslí se tím úplnost dodávky dle 

dodacího listu a také hmotnost daného zboží. Když dojde k nedopatření, kdy dodávka je 

znatelně poškozená nebo neúplná tak je skladník povinen tuto skutečnost uvézt v dodacím 

listě. Pokud je dodávka v pořádku skladník potvrzuje doklady převzetí. Zboží je 

dopravováno výtahem do suterénu, kde je umístěn sklad. 

Výdej ze skladu 

Na základě expedičních příkazů je toto zboží vydáno ze skladu. Každý druh zboží 

má své označení a pořadové číslo, které je vedeno v počítačovém systému podniku. 

Objednávky jsou vyřízeny do druhého dne, dle data expirace a zboží je následně 

nachystáno na expedičních vozících pro příslušné pracovníky. 

Manipulační technika 
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Skladnicí mají k dispozici 5 paletových vozíků, které jsou konstruovány pro 

manipulaci se zbožím pomocí tahu a tlaku a řízení je umožněno za pomocí kloubového oje. 

Se zbožími manipulováno pouze ručně. 

Převážně jsou tedy pro účely skladování používány palety. Podnik má k dispozici 

dřevěné palety, takzvané EUROPALETY, které mají nosnost 1200 kg.  

Dalšími manipulačními jednotkami v tomto úseku jsou plastové přepravky bez víka 

s plnými stěnami. 
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3.3 Rozbor stávajícího systému přepravy zboží 

K přepravě zboží od rampy do skladu je potřeba nákladního výtahu. Tento výtah je 

využíván denně přibližně k 150 přejezdům z patra do suterénu. Je starší výroby, je 

poměrně zastaralý a pomalý. Bývá často poruchový, takže servis a jeho udržování stojí 

nemalé peníze. Tento výtah neprošel za dobu své existence moderními změnami. Při 

zavření dveří se výtah zhasne, i když v něm jsme. Při sjezdu do suterénu se tento výtah 

třepe.  

 
 
3.4 Rozbor stávajícího vážícího systému  

Při přejímce zboží dochází k jeho převážení a to pomocí podlahové váhy, která je 

zabudovaná pevně v zemi v suterénu u nákladního výtahu. Rampa se nachází v 1 patře asi 

50 m od výtahu. Skladník naložení zboží na rampě a pomocí paletového vozíku jej 

přepravuje k výtahu, kde následně jede do suterénu, aby zboží převážil na váze. Pokud by 

došlo k nesrovnalostem, musel by tento skladník znovu absolvovat proces, kdy jede se 

zbožím ze suterénu zpátky na rampu. 
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3.5 Rozbor skladování zásob ve skladě 

Systém skladování je používán několik let stále stejný. Zboží je umístěno na 

paletách, které zabírají hodně prostoru a sklad je dost nepřehledný. Může zde vzniknout 

problém, když dojde k přijetí nového zaměstnance, který se v tomto systému nevyzná. 

Palety jsou rozmístěny ve dvou řadách, mezi kterými je uprostřed mezera pro snadnější 

manipulaci paletového vozíku. Po levé straně je odkládací místo pro paletové vozíky.   

 

Obrázek 1: Palety v centrálním skladu 

 

 

3.6 Analýza stávajícího stavu evidence ve skladu 

 

Veškeré úkony související se zbožím v daném skladě provádí skladník pomocí 

skladní knihy ručně. Jde o starý způsob vedení skladu a jeho evidenci. Vedení tohoto 

skladu je sice pečlivé ale zdlouhavé. Skladník musí mít vždy vše na paměti, pochybnosti 

ohledně úplnosti dodávky nebo kontrole musí pracně hledat ve skladních knihách.  
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4 Vyhodnocení 

 

Na základě zjištěných informací bych vedení podniku navrhl opatření, které by 

vedla ke zkvalitnění straně zásobování a skladování, k úspoře zejména času. Dle mého 

názoru by tyto vylepšení byly optimální, protože stávající systém je zastaralý. Podniku se 

tyto investice vrátí v podobě úspory času skladníka, zlepší se přehlednost skladu a zrychlí 

se proces dodávky zboží do skladu. 

Ke zrychlení procesu dopravy zboží z rampy směrem do skladu potřebujeme 

nákladní výtah.  Navrhoval, bych pořízení nového výtahu od společnosti Triplex, protože 

starý výtah je často poruchový. Cena nového nákladního výtahu je 550 000 Kč. Jde o 

moderní výtah s dvourychlostním motorem nebo s plynulým rozjezdem. Firma dělá revizi 

těchto výtahů 2x až 4x do roka. Seřízení a údržba je v ceně revize. Firma garantuje 

pravidelný servis dle norem ČSN. 

 

Obrázek 2:Nákladní výtah [5] 
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Na základě analýzy tohoto skladu jsem došel k závěru, že zboží by mělo být více 

přehledné, umístěné v regálech, do kterých by měla podle mého názoru firma investovat 

nejen kvůli úspoře místa ale také přehlednosti. Rozmístění regálů bych navrhoval tak, aby 

byly rozmístěny podél stěn skladu. Tím by došlo k přehlednosti a pohybovatelnosti ve 

skladu. Zavedením tohoto opatření získáme více prostoru pro nové zboží a efektivněji 

využijeme celý prostor skladu.  

Ke zlepšení přehlednosti a využitelnosti skladu bych navrhoval zakoupení 

policových regálů v přibližném množství 20 kusů od firmy Regaz, kde bych vybral model 

M25. Ten se skládá z 5 polic, výška regálu je 2 metry a šířka je 1 metr. Jedná se o 

univerzální regál pro uskladnění různého druhu zboží, povrch tohoto regálu je 

pozinkovaný. Nosnost polic se pohybuje od 75 kg do 280kg.  Cena jednoho regálu činí 

přibližně 2200 Kč. Při nákupu nad 15000 Kč je doprava zdarma. Záruka činí 60 měsíců. 

 

Obrázek 3: Policový regál [7] 

  

  

 

  

 



KAMIL BURANSKÝ: ANALÝZA SKLADOVÁNÍ ZÁSOB VE VYBRANÉ SPOLEČNOSTI 

 

22 
2012 

 

 K efektivnější organizaci přejímky zboží nejen z hlediska času bych navrhl váhu 

zabudovanou v podlaze rampy. Tento návrh a realizace by odbouraly 1 činnost, kterou 

musí skladník absolvovat, to že musí ujít 50 metrů od rampy k výtahu a výtahem směrem 

dolů do suterénu, kde následnou dodávku převáží. 

 

Dané požadavky nejlépe splňuje podlahová váha značky Vamont v nerezovém 

provedení. Vrchní krycí plech je protiskluzový a odklápěcí. Tato váha má LCD podsvícený 

displej, možnost nulování a počítaní kusů. Zdrojem napájení je vestavěný elektrický 

akumulátor. Cena této váhy je 25 000 Kč. 

Obrázek 4: Podlahová váha [6] 

 

 

 

Ke zlepšení evidence zboží ve skladě bych navrhoval, aby do skladu byl zaveden 

počítač, který by byl napojen na vnitřní informační systém, a veškeré materiály k expedici 

zboží by z jiných úseků nemusely být donášeny osobně. Došlo by k zpřehlednění systému 

ve skladu k úspoře času a ke zlepšení stávajícího systému evidence.  
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Dodavatelem počítačové sestavy by byla firma Alfa Computer, a.s. Jednalo by se o 

typ MSI Wind Top AE1920, který by stál 11740 Kč. Pořízením tiskárny od stejné firmy 

značky Xerox s cenou 4625 Kč dojde ke zlepšení stávajícího systému skladu. 

 

 

Obrázek 5: Počítačová sestava [8] 
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Obrázek 6: Tiskárna [9] 
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5 Závěr 

Hlavním cílem podniku je poskytování služeb v širokém spektru svých zákazníků. 

Mezi hlavní cíle podniku patří snaha o neustálé zlepšování své činnosti, jak zásobovací, tak 

expediční.  

Čas hraje důležitou roli v každém podniku, proto jsem se v mé práci snažil zaměřit 

na analyzování stávajícího systému skladování a navrhnout vylepšení, které by zefektivnily 

skladování, a vedly by k úspoře času. Čas jsou peníze, proto se podnik snaží minimalizovat 

náklady a zvyšovat zisk. 

Má bakalářská práce se zabývala analýzou skladovacích zásob ve vybrané 

společnosti. Cílem mé práce bylo nalezení nových možností, jak vylepšit stávající systém 

skladování. Nalezení a aplikovaní těchto možností, by podniku zajistilo snížení nákladů a 

úsporu času.  

V teoretické části jsem vymezil cíle a popsal náklady podnikové logistiky, 

definoval pojem skladování a jeho funkce a významnost zásob v logistice podniku. Popsal 

jsem zde metody skladování, s kterými se můžeme v podnicích setkat. 

V aplikační části mé práce jsem charakterizoval podnik, v další části jsem provedl 

analýzu dosavadního systému. Navrhl jsem zakoupení nového nákladního výtahu za 

550 000 Kč, který by zrychlil přepravu zboží z rampy do skladu.  

Kvůli velké vzdálenosti vážící jednotky od rampy jsem doporučil zakoupení 

nového vážícího systému za 25000 Kč a jeho následné zabudování do podlahy rampy. Toto 

opatření by vedlo k úspoře času zaměstnance skladu.  

Ke zlepšení stávajícího systému skladování jsem navrhl zakoupení regálů v počtu 

20 kusů za cenu 2200 Kč za 1 kus, tato investice by vedla k přehlednosti zboží ve skladě a 

k úspoře místa.  

V poslední kapitole aplikační části jsem doporučil zakoupení počítačové sestavy v 

hodnotě 11740 Kč a multifunkční tiskárnou v pořizovací ceně 4625 Kč. Tato investice by 

vedla k vylepšení zastaralé evidence skladování, kde se vše píše do skladového deníku 

ručně.
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