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ABSTRAKT 

V úvodu své diplomové práce se budu věnovat teorii o řízení materiálového toku a 

jeho metodách, na kterou navážu praktickou částí zaměřenou na logistiku dopravy výrobků 

k zákazníkům společnosti FERROMETAL CZ ocelářské centrum, s.r.o.  

Cílem této diplomové práce je zanalyzovat momentální způsob využití dopravy, 

která je zajišťována externími dopravci a navrhnout její nejvýhodnější řešení v podobě 

investic do koupě vlastních nákladních automobilů. 
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THE ABSTRACT 

In the introduction of my thesis, I will discuss the theory of material flow 

management and his methods, I will follow by practical part focused on logistics transport 

products to customers FERROMETAL CZ ocelářské centrum, s.r.o.  

The aim of this thesis is to analyze the current way of using the transport, that is 

provided by external carriers and suggest the best solution in the form of investment into 

the purchase of their own trucks. 
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truck, costs, profit 
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ÚVOD 

Bezprostředně po roce 1989 se většina pozornosti managementu podniků v České 

republice zaměřila na marketing, strategické řízení, manažerské účetnictví a některé další 

oblasti. Tyto oblasti odpovídající podmínkám tržní ekonomiky do té doby v podnicích 

neexistovaly. V současnosti je pravděpodobně toto přechodné období překročeno. 

Management českých podniků si stále více uvědomuje nutnost harmonického rozvoje 

systému řízení ve všech důležitých oblastech, včetně oblasti řízení výroby.  

Prostředí tržní ekonomiky se v posledních deseti letech výrazně změnilo. Zákazníci 

stále častěji požadují diferenciované výrobky a služby za co nejnižší cenu. S výhledem do 

budoucna se prosadí pouze ty podniky, které stále přicházejí s novými produkty, mají 

silnou inovační schopnost a umějí velice efektivně řídit svoje náklady. 

Diplomová práce podává informace o analýze materiálového toku společnosti 

FERROMETAL CZ ocelářské centrum s.r.o.  

Text diplomové práce je rozdělen do tří hlavních kapitol. První kapitola je zaměřena 

na teorii řízení materiálového toku a jeho metody. Poskytuje ucelený základ informací o 

materiálovém toku.  

Jednotlivé podkapitoly jsou věnovány hlavním progresivním konceptům řízení výroby, 

mezi které patří MRP, MRP II, ERP, OPT, JIT, KANBAN a Lean management. První 

kapitola se zabývá také správným a efektivním řízením zásob a řízením distribuce. Součástí 

materiálového toku jsou rovněž dopravní sítě. 

Ve druhé kapitole je představena společnost FERROMETAL CZ ocelářské centrum, 

s.r.o. a její materiálový tok.  

Poslední, třetí kapitola se zabývá problematikou distribuce výrobků společnosti, 

respektive způsobem využití dopravy výrobků k cílovému spotřebiteli a jsou zde navržena 

různá řešení.  
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1 ŘÍZENÍ MATERIÁLOVÉHO TOKU A JEHO METODY 

Materiálový tok představuje řízený pohyb materiálu, informací finančních prostředků, 

který se provádí za pomoci dopravních prostředků, přepravních, manipulačních,  

skladových, identifikačních a mnoha dalších technických prostředků a zařízení. Vše je  

prováděno cílevědomě a hospodárně tak, aby materiál, informace a finance byly vždy ve 

správný čas na správném místě, v potřebném množství a kvalitě.  

Struktura provozního systému bude z velké části odrážet povahu řízení materiálového 

toku a bude ovlivňovat jak produktivitu zdrojů, tak služby zákazníkům. Integrální součástí 

řízení materiálového toku je problematika řízení zásob.              [15] 

Materiálový tok pracuje se zásobami podniku. Řídí cesty, díky kterým se zásoby  

dostávají k místu svého zpracování a řídí také prostředky, bez kterých by tyto manipulace 

nebyly možné. Pro podniky zásoby znamenají negativa, protože váží kapitál,  

spotřebovávají práci a hrozí u nich nebezpečí znehodnocení, z čehož vyplývá další  

investice, nebo dokonce likvidace a pořízení nových zásob. Zásoby také zabírají místo ve 

skladu, které by mohlo být využito k jiným účelům. Naopak pozitiva týkající se zásob 

v podniku jsou, zajištění plynulosti výrobního procesu a řeší časový, místní a kapacitní  

nesoulad mezi jednotlivými částmi výrobního řetězce. Pro tyto důvody je důležité, dokonce 

nutné, pro podnik udržovat zásoby na co nejnižší optimální úrovni, k čemuž pomáhá i 

správně fungující materiálový tok.  

Efektivní řízení materiálového toku může vést k podstatným nákladovým výhodám 

v provozech a tím i v celém logistickém řetězci. Efektivní plánování a kontrola  

manipulace s materiálem je velice důležitá ve všech typech provozu, ať se manipulace 

vztahuje ke vstupnímu materiálu, hotovým výrobkům, zákazníkům či nepřímým  

materiálům.            [6] 

Principem řízení materiálového toku je eliminace potřeby manipulace s materiálem, 

jeho redukce s cílem minimalizovat náklady, zajistit růst kapacity provozu, zrychlit čas 

propustnosti a zvyšovat úroveň služby zákazníkům.       [2] 

Řízení materiálového toku (manipulace a skladování) vyžaduje komplexní analýzu 

z hlediska prostoru, času a funkčních vazeb, ale také z pohledu koordinace a integrace  

činností souvisejících s informačními toky v logistice.      [1] 
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Jedním z nejzávažnějších problémů provozního řízení je zajištění efektivního 

hmotného toku, tzn. tok materiálů – surovin, polotovarů, hotových výrobků apod., z místa 

vzniku na místo potřeby. Cílem řízení oblasti materiálů je řešit pohyb a manipulaci 

s materiálem z logistického pohledu, tedy optimalizovat pohyb prostřednictvím koordinace  

a synchronizace logistických aktivit souvisejících s pohybem materiálů včetně poskytování 

informačních dat. Samozřejmě tyto cíle musí být v souladu s podnikovými cíli.           [21] 

 

 

Obrázek 1 Cíle integrovaného řízení oblasti materiálu 

Zdroj: ŠTŮSEK, Jaromír. Řízení provozu v logistických řetězcích. Vyd. 1. Praha: C. H. 

Beck, 2007, xi, 227 s. C. H. Beck pro praxi. ISBN 978-80-7179-534-6. 

 

Na obrázku můžeme vidět hlavní oblasti orientace cílů při řízení materiálového toku. 

Je důležité, abychom při navrhování a výběru cílů pohlíželi na materiálový tok, jako na 

řízení provozu v celých logistických řetězcích.  

Formálně je možné rozlišit při řízení materiálového toku v provozních systémech  

zapojených v logistických řetězcích dvě oblasti: 

1. Řízení oblasti vstupů materiálů do provozu, tj. nákupu zboží pro fungování  

provozu. Příjemcem výsledků řízení materiálového toku jsou všechny provozy.  
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Zde můžeme vymezit pět oblastí řízení pohybu materiálu: 

- řízení toků surovin, součástek primárního materiálu, spotřebního materiálu, 

(obalů apod.), skupin či montážních celků, nedokončené výroby  

(polotovarů) u provozu, jehož funkcí je výroba (zpracování); tato oblast  

bývá často nazývána „Vlastní řízení materiálového toku“, 

- řízení toku materiálů při realizaci technologických a netechnologických  

operací; týká se provozů zpracování a dodávky, 

- řízení toků materiálů při realizaci servisních a obchodních operací (náhradní 

díly, spotřební materiál, materiál OPOP apod.), 

- řízení toků hotových výrobků (distribuce) od výrobce ke spotřebiteli, 

- řízení stavu zásob v provozech; tato oblast je zaměřena na problematiku 

udržování výše zásob, řízení objednávkového systému zásob apod. 

2. Řízení oblasti zpracování odpadového materiálu, tzn. řízení likvidace či  

recyklace odpadového materiálu. Tuto oblast můžeme nazvat jako „Řízení toku 

likvidace materiálu“. Týká se všech provozů.             [20] 

Proces řízení materiálů je pro provoz podniku velmi důležitý vzhledem k tomu, že  

kapitál investovaný do nákupu materiálu musí soutěžit s jinými možnostmi vynaložení 

kapitálových prostředků (do strojů, zařízení apod.), které má podnik k dispozici. Rostoucí 

konkurence na trhu způsobuje, že podniky ve snaze uspokojovat potřeby diferencovaných 

tržních segmentů rozšiřují svůj sortiment a to vede ke zvýšení hladiny používaného  

materiálu v provozu. Řízení materiálového toku musí respektovat ekonomické, prostorové 

i časové hledisko.  

Řízení materiálového toku vychází z druhů materiálových potřeb, ke zjišťování těchto 

potřeb materiálů se používají tři skupiny metod:  

1. Metody programově orientované – v analytické části metody se využívají  

kusovníky a normy spotřeby materiálu, syntetická část se zaměřuje na postup od 

finálního výrobku zpět ke komponentům, poslední Gozinto graf je specifická  

forma vyjádření kusovníkových vazeb.  
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2. Metody spotřebně orientované -  využívají pro stanovení spotřeby materiálů časové 

řady. Tento přístup je využitelný u méně významných položek materiálů, např.  

položky materiálů, kde je stanovení norem spotřeby obtížnější. Metoda vychází 

z předpokladu, že spotřeba se rovná spotřebě minulé. V rámci této metody je  

možné použít matematicko – statistické metody (např. různé metody průměrování  

- vážený, geometrický či klouzavý průměr, medián či modus apod.).           [19] 

3. Metody subjektivně orientované – tato metoda vychází z přirozené intuice,  

získaných zkušeností, analogie či ze znaleckého posudku. 

 

1.1 Progresivní koncepty řízení výroby 

Přibližně před čtyřiceti lety se v průmyslově vyspělých západních zemích postupně 

vyvíjely ucelené koncepty řízení výroby, které vycházejí z principů a filozofických přístupů 

k výrobnímu managementu, jež bylo možné realizovat a uznávat v dané době. Všechny 

měly společný znak, byly vyvinuty za účelem zvýšení efektivnosti dříve používaných  

systémů řízení výroby. Nejznámější z nich jsou popsány v následujících kapitolách.  

1.1.1 Material Requirement Planning (MRP)  

MRP (plánování požadavků materiálu) je koncept vyvinutý počátkem 60. Let v USA. 

Lze říci, že byl zaměřen spíše na řízení zásob materiálu, než na plánování a řízení průběhu 

výroby. Jeho podstatou je nahrazení do té doby všeobecně využívaného řízení zásob dle 

norem efektivnějším způsobem, který se zakládá na adresném objednávání materiálu 

podle skutečných potřeb výroby, kde potřebné informace jsou zpracovány prostředky  

výpočetní techniky.           [6] 

Východiskem pro výpočet plánu potřeby materiálu (analýzu MRP) je tzv. hrubý rozvrh 

výroby.
1
 Ten je sestaven na základě objednávek, případně předpovědi poptávky po 

výrobcích. Při plánování potřeby materiálu se bere v úvahu i stav disponibilních zásob. 

                                                 

1
 Hrubý rozvrh výroby je plán, v němž jsou jednotlivé plánovací časové intervaly (zpravidla týdny) stanoveny 

počty výrobků, které musí být dokončeny. 
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Výpočty analýzy MRP jsou poměrně jednoduché, příslušné výpočtové moduly jsou 

součástí programových systémů pro řízení výroby.       [6] 

Lze reálně předpokládat, že při aplikaci MRP ve srovnání se systémy bez „plánování 

požadavků materiálu“ téměř vždy dojde ke snížení objemu vázaných oběžných prostředků 

a rovněž ke snížení nákladů na pořizování a udržování zásob (méně skladníků, menší 

sklady).            [6] 

 

Obrázek 2 Struktura MRP 

Zdroj: SVĚT PRODUKTIVITY: MRP. [online]. 2012 [cit. 2012-12-27]. Dostupné z: 

http://www.svetproduktivity.cz/slovnik/MRP.htm 

 

Jaká je výhoda systému MRP? 

Především v oblasti využití výrobních kapacit. Pomáhají totiž přiblížit požadavky na 

výrobní zdroje kladené plánem výroby, skutečnému výrobnímu zdroji, který je k dispozici. 

Hlavní výhodou je nízká úroveň rozpracované výroby a výrobních zásob, dobrá znalost 

jednotlivých materiálových potřeb, možnost generování různých řešení hlavního plánu 

výroby a umožňuje sledovat skladbu průběžné doby výrobků.     [2] 

Jaká je nevýhoda systému MRP? 

Problémy metody spočívají v zajištění pružné změnové služby v konstrukci, shrnutí 

veškerých potřeb či definování doby výroby vyráběné součásti, nákupu dílů a dalších.  [2] 

http://www.svetproduktivity.cz/slovnik/MRP.htm
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1.1.2 Manufacturing Resource Planning (MRP II) 

Zdokonalením MRP směrem k těsnějšímu propojení objednávek materiálu 

s podrobnými rozvrhy výroby a s kapacitními propočty byl v sedmdesátých letech vytvořen 

systém MRP II (plánování výrobních zdrojů), používaný v mnoha západních  

(a v současnosti i v některých našich) podnicích dodnes. Hlavním přínosem MRP II je 

výrazné snížení vázanosti oběžných prostředků (uvádí se až o 30 %), což je v současnosti 

jeden z hlavních problémů řízení výroby našich podniků. Lze očekávat i úspory nákladů 

vynaložených na pořizování a udržování zásob. MRP II je zabudován ve většině 

integrovaných programových systémů pro řízení výroby dostupných na našem softwarovém 

trhu. Ne všichni uživatelé však jeho možnosti plně využívají.     [6] 

MRP II je obsáhlý systém, který postupuje shora dolů a poskytuje prostředky 

k plánování, kontrole a koordinaci ve všech důležitých aspektech výroby v kontextu 

podnikatelského plánování. Jedná se o systém s uzavřeným cyklem a vnitřním plánovacím 

a kontrolním systémem pro situace závislé na poptávce.              [15] 

Nezbytným předpokladem využití systému MRP II je aplikace výpočetní techniky, 

protože data a nakládání s vybavením jsou velmi obsáhlá. K dispozici je mnoho 

softwarových produktů, které se v detailu liší, ale v hlavních rysech jsou stejné.           [15] 

Můžeme říci, že MRP II je vlastně systém MRP, který je doplněn podrobnějším 

plánováním výroby a kapacitními propočty, jež jsou vázány i na řízení prodeje.  

(viz Obr. 3). 

Největší problémy při aplikaci MRP II působí nepřesnosti vstupních dat (zejména 

odhady pracností plánovaných úkolů a operací) a případné poruchy výrobního procesu. 

Stejně jako v případě každé rozsáhlejší a komplikovanější aplikace výpočetní techniky je 

třeba i v případě aplikací MRP II věnovat velkou pozornost angažovanosti a motivaci 

lidského faktoru – managementu i řadových pracovníků.      [6] 

Paralelně s rozvojem řešení MRP II se začala vyvíjet i další softwarová podpora úloh 

finančního řízení, hlavně účetnictví nazývána ERP, o které se dozvíme v následující 

kapitole.  
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Obrázek 3 Struktura MRP II 

Zdroj: SVĚT PRODUKTIVITY: MRP II. [online]. 2012 [cit. 2013-01-04]. Dostupné z: 

http://www.svetproduktivity.cz/slovnik/MRP-II.htm 

 

1.1.3 Enterprise Resource Planning (ERP) 

ERP představuje obvykle jádro aplikační architektury informačních systémů a pokrývá 

největší rozsah jeho funkcí a procesů.        [4] 

Hlavní myšlenkou těchto aplikací je především sjednotit dílčí podnikové funkce na 

úrovni celého podniku, což se zdůrazňuje slovem Enterprise. Proto se také někdy ERP 

aplikace označují termínem celopodnikové, který vyjadřuje snahu jejich tvůrců integrovat 

jednotlivé programy uspokojující informační potřeby jednotlivých oddělení nebo 

pracovníků v podniku do jedné aplikace sdílející společnou datovou základnu.   [4] 

Hlavním úkolem a posláním ERP je podnikovým procesům vytvořit takovou 

informační podporu, kterou bude možno realizovat efektivně jednou konzistentní aplikací.  

Základem je společná databáze, na kterou jsou napojeny kromě výroby všechny ostatní 

související oblasti – obchod a marketing, distribuce, technologie, finance, účetnictví, 

http://www.svetproduktivity.cz/slovnik/MRP-II.htm
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dodavatelské řetězce, CRM
2
, řízení lidských zdrojů atd. Z pohledu řešení IS lze ERP 

charakterizovat jako komplexní softwarový balík, umožňující účelně a efektivně řídit 

podnikové zdroje (finanční zdroje, investiční majetek, pracovní zdroje, zásoby apod.).  [6] 

Oproti dřívějším trendům, kdy každou oblast firma řešila samostatnými dílčími 

aplikacemi, dnes převažuje trend volby zastřešujícího ERP systému, který dokáže pokrýt 

veškeré potřeby organizace. ERP systémy integrují veškerá data a procesy organizace do 

unifikovaného celku.  

Typický ERP systém využívá k dosažení integrace množství softwarových komponent 

(modulů) a hardwarové infrastruktury. Klíčovou ingrediencí většiny ERP systémů je 

použití unifikované databáze k ukládání dat.               [21] 

Hlavními vlastnostmi ERP jsou schopnost automatizovat a integrovat základní 

podnikové procesy, sdílet společná data a zpracovávat je v rámci celého podniku, vytvářet 

a zpřístupňovat informace v reálném čase. Bývá chybou, že podnikový informační systém 

je zužován na pojem ERP nebo se s ním kryje.               [20] 

Podstata systému ERP nespočívá v jeho zkratce, k plánování má daleko, zapomíná na 

zdroje, odkládá termíny. Předmětem ERP jsou jednotlivé podnikové procesy. ERP se snaží 

sloučit různé oblasti činností a funkcí napříč celým podnikem (organizací nebo institucí) až 

k jednotlivým programovým úlohám sloužícím různým potřebám organizačních složek 

podniku. Všechny útvary mají svůj vlastní systém práce, užívají optimalizovaný program 

pro svoji specifickou činnost. ERP spojuje jejich práci dohromady, integrovaný software  

pracuje s databázemi tak, že různá oddělení či resorty snadněji sdílí informace a navzájem 

komunikují.                    [20] 

1.1.4 Optimized Production Technology (OPT) 

OPT je koncept řízení výroby, vyvinutý v 70. letech v USA. Na rozdíl od MRP je 

zaměřen na optimalizaci výrobních toků (průchodu součástí, výrobků atd. výrobním 

                                                 

2
 CRM je databázová technologie podporující proces shromažďování, zpracování a využití informací  

o zákaznících firmy.  
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systémem) cestou maximálního využívání kapacit úzkoprofilových pracovišť,  

tzv. bottlenecks
3
. OPT je založen na myšlence, že výkonnost výrobního systému jako 

celku, a tím zároveň i úroveň vázaných oběžných prostředků určují úzkoprofilová 

pracoviště.            [6] 

Koncept plánování OPT můžeme znázornit v následujících pěti krocích:  

1. Identifikace úzkých míst 

2. Stanovení efektivního využití úzkých míst 

3. Podřízení zbylých zdrojů úzkým místům z bodu 2. 

4. Pokud možno co největší odstranění nebo uvolnění systémových úzkých míst 

5. Podle úspěšnosti z bodu 4., nové plánování od bodu 1. 

Stanovení a znázornění úzkých míst systému je zpravidla všeobecně realizováno 

pomocí OPT sítí výrobků. Nejprve je znázorněn celkový materiálový a výrobní systém ve 

formě sítí. Následně jsou prostřednictvím zpětného rozvrhování stanovena úzká místa 

systému, který vykazují vytíženost ve výši 100% a více, a která jsou v síti zvýrazněna.  [19] 

Práce, které jsou úzkým místům předběžně uloženy, tedy nekritické práce, jsou také 

nadále plánovány pomocí zpětného termínování. Plánování oblasti úzkých míst  

a následných pracovních míst je naproti tomu realizováno pomocí rozvrhování dopředu, a 

které zohledňuje kapacitní omezení. Přesný postup počítačově podporovaného systému 

však není znám, neboť algoritmy komerčně využívaných OPT systémů zůstávají  

utajeny.                    [19] 

 OPT systémy jsou vhodné zejména pro sériovou výrobu. Detailní kritika není 

v důsledku nezveřejněných algoritmů řešení možná. V každém případě bylo konstatováno, 

že OPT systém extrémně citlivě reaguje na rušivé elementy a změny v oblastech úzkých 

míst, protože chyba v této oblasti se rozšiřuje na všechny následné kroky plánování  

a přitom se často zvětšuje.                  [19] 

                                                 

3
 V překladu „úzkých míst“.   
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1.1.5 Just – in – time (JIT) 

Řízení výroby podle konceptu Just – in – time vzniklo a poté bylo používáno v řízení 

výroby v průběhu 70. let v Japonsku, v USA a v západní Evropě.  

Základní ideou JIT je výroba pouze nezbytných položek v potřebné kvalitě, 

v nezbytných množstvích, v nejpozději přípustných časech.     [6] 

Princip koncepce JIT řeší řadu klasických problémů materiálového hospodářství, 

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

skladování, příprava a kompletování materiálu atd. Bez ztráty pro hodnototvorný řetězec 

upouští odběratel od vlastního skladování materiálu a přechází na dodávky zabezpečující 

materiálové potřeby jednou nebo dokonce několikrát za den.             [16] 

S přístupem JIT jsou fronty, které čekají na zpracování, v provozu minimální. Produkt 

je nízký. Časy prostupnosti jsou redukovány, stejně jako požadavky na prostor, a tok 

systémem je plynulý. Aby mohlo k takovéto situaci dojít a aby byla udržena, je nutné 

vynakládat významné řídící úsilí. Nejedná se o obvyklé strnulé uspořádání provozního 

systému. V JIT nenajdeme „nárazy“ a bezpečnostní opatření. Pokud existuje stav nejistot, 

které se vyskytují ve většině provozních systémů, např. nejistota ve vztahu k poptávce, 

časům průběhu konkrétních činností, míry zmetkovosti a ztrát apod., zdá se být docela 

logické vytvořit si zásoby v systému, aby bylo dosaženo jistého stupně bezpečnosti a 

nezávislosti procesů. Jestliže existují zásoby mezi dvěma systémy, potom porucha jednoho 

nemá okamžitý vliv na činnost dalšího.                [15] 

Hlavní znak přístupu JIT se proto týká řízení zásob. JIT směřuje k tvorbě nulových či 

nízkých zásob provozního systému. Jde o to, zda redukce zásob je podstatnou  

výhodou. Jedná se např. o snížení požadavků na prostor, snížení objemu vázaného kapitálu, 

snížení rizika ztráty a poškození a snížení požadavků na nakládání se  

zásobami.                      [15]   

 

Možná úskalí a negativní aspekty JIT 

JIT má i některá možná úskalí a negativní aspekty. Důraz na vytvoření co nejlepších 

podmínek pro plynulou výrobu s minimálními zásobami může znamenat zhoršení 

podmínek pro zákazníka a omezování subdodavatelů (někdy se dokonce hovoří  
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o výrobním otroctví). Na druhé straně se firma s mnoha dodavateli může stát na nich příliš 

závislou. JIT rovněž klade vysoké nároky na dopravu. Náročné je i samotné zavedení  

JIT, vyžaduje poměrně značné náklady a nejvýznamnější přínosy se většinou dostaví až po 

čase.             [6] 

1.1.6 Systém KANBAN 

Zatímco systém řízení zakázek orientovaný na zatížení směřuje ke zlepšení provozu na 

úrovni centrálního řídicího systému, přičemž tok výroby zůstává nezměněn, vyzvedává 

japonský systém KANBAN zavedený firmou Toyota zejména účinné utváření toku ve 

výrobě. KANBAN je japonský termín pro kartu nebo štítek. K nejpodstatnějším prvkům 

systému náleží: 

- samořídící regulační okruh mezi vyrábějícím a odebírajícím místem, 

- princip „vzít si“ pro následující spotřebitelský stupeň namísto všeobecného 

principu „přines“ 

- flexibilní nasazení lidí i výrobních prostředků, 

- přenesení krátkodobých řídicích funkcí na provádějící pracovníky, 

- použití karty KANBAN jako nosiče informací.             [16] 

Cílem není v prvé řadě vysoké využití kapacit, ale krátkodobá schopnost dodávek na 

pracoviště s cílem co největšího snížení vázanosti obratového kapitálu. Použití se 

předpokládá zejména v podmínkách velkosériové až hromadné výroby organizované jako 

proudová výroba, neboť zde se předpokládá nízký stupeň variant vztahů mezi  

pracovišti.                    [16] 

 

Průběh systému KANBAN 

Průběh systému KANBAN si lze představit takto: jestliže spotřebitelské místo 

(odebírající pracoviště) zaregistruje, že předem stanovená výše zásoby součásti dosahuje 

řídící hladiny nebo je dokonce pod ní, hlásí dodavatelskému (vyrábějícímu) pracovišti svoji 

potřebu tak, že předá kartu KANBAN. Vyrábějící (dodávající) místo musí zajistit dodání 

v požadovaném množství a čase. Materiál (součásti) se odesílá i s kartou KANBAN. 
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Zvláštností proti tradičním způsobům je zde to, že řízení probíhá na základě aktuální 

potřeby a aktuální zásoby. Přitom systém operativního řízení výroby, a tedy operativní 

plánování jako centrální systém, zůstává i při použití KANBAN.             [16] 

Použití má svá pravidla: 

- spotřebitel nesmí požadovat ani více, ani dříve, 

- vyrábějící nesmí vyrobit více, než je požadováno a nesmí předat zmetky, 

- řídící pracovník je povinen vytěžovat rovnoměrně jednotlivé výrobní úseky 

a v regulovaném okruhu vystavit adekvátní – pokud možno malý – počet 

KANBAN karet. Tyto karty mohou být použity mezi dvěma  

pracovišti, mezi dvěma fázemi výroby (předmontáž – montáž) a mezi 

dodavatelem a montáží apod.               [14] 

Jako nezbytné informace je třeba u tohoto systému uvést výrobní jednotku, číslo dílu 

(materiálu), spotřebitelskou jednotku, množství kusů, event. velikost dávky, okamžik 

odvedení. Nemusí být nutně použito karty či jiného dokladu, ale i jiných signálů, např. 

optických, akustických atd.                  [14] 

Použití přímo v nákupní činnosti je známo jako tzv. EXTERNÍ KANBAN při 

zajišťování rozměrných dílů ve spojení se systémem JIT. Dodavatel v rámci tohoto 

systému nedodává přímo na montážní pracoviště, ale na sklad, avšak dodávka je výsledkem 

těsného spojení mezi dodavatelem a skladem výrobce na základě aktuálně existujícího 

požadavku. Výsledkem jsou opět nižší zásoby, snížení vázanosti kapitálu, úspora prostor  

a pravidelnosti dodávek.                  [14] 

1.1.7 Lean management 

Švédské automobilové závody Saab a Volvo byly průkopníky v automobilovém 

průmyslu. Odstranily montážní linky z některých částí svých závodů a zavedly autonomní 

týmy.  Ty nesly zodpovědnost za kompletaci vozů, používaly moderní technologie a řídily 

nábor nových členů, vzdělávání, údržbu a rozvržení úkolů. I tak byly závody v 90. letech 

uzavřeny. Problém tkvěl v příliš dlouhé době kompletace jednoho auta. Montáž automobilů 

byla o čtvrtinu pomalejší než doba kompletace v USA, dokonce byla dvakrát delší než 

kompletace auta v japonských automobilkách.  



 

21 

 

Nyní se podíváme na japonské automobilové závody. Jak je možné, že dokázaly 

komplementovat auto tak rychle? Tato konkurenční výhoda byla podmíněna zavedením 

lean managementu.  

Lean management je přístup, který kombinuje několik technik, jež samy o sobě 

urychlují práci a ve vzájemném propojení dochází k synergickému efektu
4
, díky kterému je 

dosaženo rapidního zrychlení kompletace produktu. Mezi techniky lean managementu 

patří:                      [3] 

- Montážní linka – se specializovanými úkoly se přenáší na zaměstnance úkol, 

aby sami určili nejlepší způsob montáže, jež je potom kodifikován a 

používán. 

- Přísun materiálu Just – in – time – zajišťuje, aby materiál od dodavatelů byl 

u montážní linky přesně v dobu, kdy tam být má. Ani později, ale ani dříve. 

To umožňuje snížit skladové náklady. 

- Soustavné zlepšování Kaizen – pracovníci jsou motivováni k předkládání 

návrhů na zlepšování práce. Pokud se jedná o přínosné návrhy, jsou jimi 

nahrazeny dosavadní techniky práce. 

- Zavádění kroužků kvality – řešení výrobních problémů na úrovni 

sestavených týmů (kroužků kvality). Tato řešení, pokud jsou přínosná, jsou 

v nejkratší možné době zaváděna do výrobních procesů.  

- Důsledné dodržování zásad bezchybnosti – metoda 6 sigma. 

- Manažeři první linie – jsou vybaveni silnými pravomocemi, monitorují 

pracovníky a motivují je k neustálému zlepšování.              [3] 

Přístup lean managementu se liší od ostatních autonomních týmů, jež samy zjišťují 

zdroje k zadaným úkolům a problémy řeší za pomoci vlastních sil vlastním tempem.  

                                                 

4
 efekt společného působení více prvků, který je obvykle větší nebo kvalitativně lepší než prostý součet efektů 

ze samostatného působení jednotlivých prvků.  Např. dva podnikatelé ve sdružení obvykle vydělají společně 

více, než by byl součet jejich výdělků, kdyby podnikal každý samostatně. 
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1.2 Řízení zásob 

U provozních systémů zaměřených na výrobu existují zásoby v celém logistickém 

řetězci, resp. dodavatelsko – odběratelském řetězci. Oblast zásob představuje největší 

rezervy ve snižování nákladů v provozu a tím i v celém logistickém řetězci. Cílem proto je, 

aby objem zásob byl co nejmenší.                 [15] 

Řízení zásob představuje soubor činností zaměřených na prognózování, analyzování, 

plánování a operativní řízení jak jednotlivých skupin zásob, tak i celkových zásob za 

účelem splnění podnikových cílů při minimálních nákladech spojených s hospodařením se 

zásobami.                    [15] 

Předmětem řízení zásob jsou všechny suroviny, součástky, polotovary, hotové 

výrobky, náhradní díly apod., které procházejí podnikem, resp. provozem podniku. Kvalita 

řízení zásob, které provoz uplatňuje, má zásadní vliv na hospodaření provozu. Provozní 

management musí mít relevantní znalosti a informace o nákladech na pořizování 

odběratelských center, hladině zásob, o tom, kde a v jaké formě zásoby  

udržovat – skladovat, o způsobu přepravy, výrobním programu a výrobních sériích.      [15] 

Cílem řízení zásob je jejich udržování na takové úrovni a v takové struktuře, aby byla 

zabezpečena rytmická a nepřerušovaná činnost logistického systému a zajištěna plynulost a 

úplnost dodávek při minimalizaci, resp. optimalizaci nákladu. Rozhodujícím měřítkem 

řízení zásob je zvyšování rentability provozu snižováním nákladů nebo růstem prodeje a 

kvalita zákaznického servisu.                 [15] 



 

23 

 

 

Obrázek 4 Pohyb zásob v logistickém řetězci 

Zdroj: LAMBERT, Douglas. Logistika. 1. vyd. Praha: Computer Press, 2000, 589 s. ISBN 

80-722-6221-1. 

 

Optimalizace zásob má za cíl minimalizaci nákladů na pořízení a skladování při 

zachování plynulosti výrobního procesu. Pro řízení zásob je nezbytné jejich členění dle 

funkčních složek. Proto mimo jiné, dle funkce zásob v logistickém řetězci, rozlišujeme 

například tyto.                      [9] 

Obratovou (běžnou) zásobu, která kryje potřeby v období mezi dvěma dodávkami, tedy 

v průběhu dodávkového cyklu. Obratová zásoba se pořizuje ve velkých dávkách, odběr je 

v malých a četnějších dávkách. Její velikost se pohybuje od maxima po dodávce k minimu 

před dodávkou. 

Maximální zásobu, která představuje výši stavu zásob v době nové dodávky. 

Minimální zásobu, jejíž výše odpovídá stavu před dodáním další dodávky – tedy stavu, 

kdy je vyčerpána obratová zásoba. Je součtem pojistné i technické zásoby. 

Pojistnou zásobu, která vyrovnává výkyvy při dodávkách i spotřebě. Vytváří se z důvodu 

neschopnosti odhadnout přesný vývoj zásob a tedy za účelem minimalizace rizika 

vyplývajícího z nepravidelnosti dodávek a jejich výše.  
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Technickou zásobu, která kryje potřebu nezbytných technologických požadavků na 

přípravu položek zásob před jejich použitím ve výrobním procesu. Přípravou se rozumí 

například vysycháním dřeva před jeho zpracováním při výrobě nábytku.  

Sezonní zásobu, která tvoří v případě, že je zásobu možno doplňovat pouze v určitém 

období nebo pokud je spotřeba záležitostí sezonní, ale zásobu je nutné vytvářet průběžně 

po dobu celého roku. 

Spekulativní zásobu, která se udržuje za účelem dosažení mimořádného zisku výhodným 

nákupem.                     [9] 

Dalším důležitým pojmem v řízení zásob je dodávkový cyklus, jenž vyjadřuje dobu 

mezi dvěma po sobě jdoucími dodávkami, určuje ho potřeba dané položky zásob a velikost 

jedné dodávky. Pořizovací lhůta nám udává dobu od rozhodnutí vystavení objednávky až 

po její samotnou realizaci.  

1.2.1 Riziko z držení zásob v logistickém řetězci 

Existence zásob je navíc pro každý podnik spojena s rizikem. Míra a charakter rizika 

se mění podle toho, na jakém místě logistického řetězce jsou zásoby lokalizovány. Ač 

hospodaří každý podnik samostatně, principiálně platí ono okřídlené, že na trhu soupeří „ne 

podniky, ale logistické řetězce“.                   [11] 

Maloobchod se nachází na konci logistického řetězce. Nakupuje širokou paletu 

výrobků. Z důvodů vysokých nákladů na skladování se zaměřuje na co největší obrat zboží 

a přímou rentabilitu prodeje všech položek nabízeného sortimentu. Riziko spojené 

s existencí zásob lze v jeho případě označit jako široké, ale ne hluboké. Široké riziko 

znamená, že míra rizika se rozděluje na velké množství položek a tím klesá i celkové riziko 

udržování zásob. Specializované obchody zaměřené na úzký sortiment nemají tak široké 

riziko, ale dopady jsou o to hlubší a odrážejí o to dramatičtěji problémy odvětví. Stejně tak 

se jedná i o typy zboží – například prodej luxusního zboží může mít v důsledku poklesu 

kupní síly obyvatelstva větší propady.                  [11] 

Velkoobchod nakupuje od výrobců ve velkých množstvích a dodává sortiment 

v menších dodávkách (někteří výrobci preferují i relativně velkých množství přes 

velkoobchody). Jde-li o sezónní výrobky, je velkoobchod tlačen do nákupu v době 
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zpracování surovin a odbyt je rozprostřen na celý rok, čímž roste délka rizikového období. 

Riziko je u velkoobchodu užší, ale hlubší.                [11] 

Výrobce, rizika zásob trvají po dlouhý časový interval, začínají nákupem materiálu a 

dílů na sklad, pokračují přes zásobu nedokončené výroby až po sklad hotové výroby. 

Sortiment výrobků je úzký, riziko udržování zásob je hlubší a interval nejistoty  

dlouhý.                      [11] 

1.3 Řízení distribuce 

Distribuce se zaměřuje na umožnění bezproblémové spotřeby nebo užití výrobku jeho 

vhodným doručením a umístěním na trhu; jde tedy o nalezení nejvhodnější cesty doručení 

výrobku ke spotřebitelům. Protože ne všechny firmy dodávají své výrobky přímo, může být 

mezi výrobcem a spotřebitelem řada distribučních článků, které cestu prodlužují, 

komplikují a zdražují.          [1] 

Cíle distribuce: 

- minimalizace distribučních nákladů, 

- určení vhodné distribuce pro každý cílový trh v souladu s tržním prostředím, 

- určení vhodné distribuce podle typy výrobku, 

- v neposlední řadě určení vhodné distribuce podle přání zákazníků. 

Distribuční náklady zahrnují: 

- náklady na dopravu, 

- náklady na skladování, 

- náklady na přepravní a skladovací obaly, 

- náklady na komunikaci v rámci distribučního řetězce,  

- náklady na administrativu.                 [1] 

Z pohledu logistického řízení zahrnuje distribuce plánování, organizaci a řízení všech 

aktivit přesunu a skladování, které umožňují tok produktu od chvíle, kdy byly získány 

hotové výrobky, až do chvíle konečné spotřeby, stejně jako tok informací vytvářený těmito 
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procesy. V řízení distribučních aktivit dochází ke změnám založeným na procesním  

řízení.                     [15] 

Procesní řízení distribuce znamená komplexní pohled na plánování a řízení činností 

podílejících se na distribuci (materiálovém toku) hotových výrobků. Jeho výsledek ve 

všech souvislostech umožňuje eliminaci vazeb a aktivit, které nepřidávají hodnotu pro 

zákazníka. Řízení distribuce sleduje náklady a tvorbu přidané hodnoty. Provoz, resp. 

podnik, nemůže sledovat jen optimalizaci vlastních procesů, ale musí optimalizovat 

procesy v rámci provozů (článků) celého logistického řetězce. V procesním řízení 

distribuce dochází ke zvýšení pravomocí a odpovědnosti provozního managementu za 

zdárný průběh pohybu produkce k zákazníkovi. Nastává také zjednodušení distribučních 

operací v důsledku specializace činností, standardizace, certifikace systému řízení jakosti a 

využití IT.                    [15] 

1.3.1 Vyřizování objednávek 

Vyřizování objednávek a uspokojování potřeb zákazníků by mělo být vedeno snahou  

o maximální konkurenceschopnost. Podniky by tedy měly dělat všechno proto, aby jejich 

zákazníci mohli sledovat a naplňovat cíle. Odběratel totiž chce být také 

konkurenceschopný a snaží se optimalizovat své procesy závislé na dodavatelích. 

Dodavatel, který odběratele brzdí v jejich činnosti, je nahraditelný.            [10] 

Do vyřizování objednávek se dnes běžně zavádí automatizace. Je to nejen důsledek 

všeobecně se rozšiřující automatizace, elektronizace a propojenosti v sítích, ale také 

snižujících se nákladů na ně. Přínosem je zkrácení časů nutných k vyřizování objednávek, 

zmenšení chybovosti, snížení administrativních a mzdových nákladů a „uvolnění“ zdrojů 

(finančních i personálních) pro jiné činnosti. Probíhá na těchto úrovních: 

1. Operativní úroveň. Systémy pro pořizování a výstup dat. 

2. Dílčí logistické systémy. Sdružují prvky do subsystémů. 

3. Sítě. Propojení subsystémů do sítě mj. pro účely soustavného plánování. 

4. Strategická úroveň. Dlouhodobé plánování kapacit.               [10] 

K těmto účelům slouží systémy zpracování objednávek, které jsou ústředním prvkem 

logistických systémů. V dnešní době obsahují nejen nástroje pro ruční zadávání 

objednávek, ale mnohdy jsou přímo propojeny se systémem odběratele. Dále potom jsou 
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napojeny na skladový program, který může být navázán na dodavatele. Systém disponuje 

možností statistik, sledování trendů a poskytuje přehledy. Více k informačním a 

komunikačním technologiím v logistice uvádím v samostatné kapitole (informační a 

komunikační technologie v logistice).                  [10] 

1.3.2 Distribuční kanály 

Řízení distribuce hotových výrobků je realizováno v distribučním kanálu. Distribuční 

kanál lze definovat jako řetěz nezávislých organizací (provozů), které se účastní procesu 

pohybu produktu nebo služby pro využití nebo pro spotřebu.             [15] 

Pokud produkt přechází od výrobce k zákazníkovi přímo, budou distribuční požadavky 

zcela jiné než v případě, že výrobek prochází přes velkoobchodníka do maloobchodní 

prodejny a až potom k zákazníkovi, nebo jinou distribuční cestou. Členové distribučního 

kanálu zajišťují řadu klíčových funkcí a účastní se následujících marketingových a 

logistických aktivit:                   [15] 

1. Informační aktivity – sbírání a rozšiřování informací marketingového výzkumu o 

potencionálních a současných zákaznících, konkurentech a dalších účastnících 

marketingového prostředí. 

2. Aktivity propagace – rozvoj a rozšiřování přesvědčovací komunikace, která má 

přilákat zákazníky. 

3. Aktivity vyjednávání – shodnutí se na vzájemně přijatelné ceně. 

4. Aktivity realizace zakázek – komunikování zakázek od zákazníků k výrobcům. 

5. Aktivity financování – získávání a přidělování finančních prostředků na zásoby. 

6. Aktivity skladování – příjem a skladování zboží a tím příjímání fyzického 

vlastnictví. 

7. Příjímání rizika – riskování spojené s fungováním kanálu. 

8. Platební aktivity – kupující při placení prodávajícím využívá banky atd. 

9. Finalizace produktu – kompletace zboží, tvorba spotřebitelského balení apod.  [15] 

Všechny uvedené funkce je nutné provádět. Otázkou je, kdo je bude vykonávat. Každá 

z nich se pojí s náklady. Pokud tyto náklady nenese jeden člen distribučního kanálu, ponese 
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je člen jiný (i když nepůjde o stejné náklady). Konečným cílem je minimalizovat náklady (a 

zároveň zajistit dobré služby zákazníkům) pomocí výběru nejefektivnějšího distribučního 

kanálu. Jestliže může některou z těchto funkcí zajistit levněji prostředník než výrobce, 

může být nakonec cena zboží nižší. Pokud se spotřebitel rozhodne, že přebere některou 

z funkcí, měla by cena pro něj být nižší.                [15] 

1.4 Dopravní sítě a logistické řetězce 

Základem dopravní obsluhy logistického systému je existence dopravní sítě, která 

umožňuje dosažení přemístění z místa, kde bylo vyrobeno, do místa, kde pokračuje jako 

komponenta ve výrobním procesu, až po montáž finálního výrobku, a dále v procesu oběhu 

přes velkoobchod a maloobchod ke konečnému spotřebiteli, včetně likvidace odpadů. Je 

nutné zdůraznit, že obsluha jednoho logistického systému může sdílet dopravní sítě 

s mnoha dalšími abonenty, kteří obsluhují jiné logistické systémy. To se pak projeví ve 

stanovení kapacity použitelné dopravní sítě a jejich prvků, jak o tom bude pojednáno 

v dalších kapitolách.                    [13] 

1.4.1 Definice dopravní sítě 

Dopravní sítě je nutné charakterizovat jako velmi složitý systém, neboť se 

rozkládají na rozsáhlém území, často překračující hranice států, na kterém umožňují pohyb 

dopravních jednotek a dopravních kompletů (dopravních prostředků), které jsou vybaveny 

k pohybu po dopravní síti, včetně jejich obsluhy.               [13] 

Z hlediska komplexní obsluhy jde o sítě multimodální (nehomogenní) co do 

technické konstrukce a tudíž i technického druhu dopravy, které umožňují v určitých 

uzlech přechod z jednoho technického druhu dopravy na druhý a vytvářejí tak 

multimodální přepravní obslužné systémy. Z hlediska technické konstrukce dopravních sítí 

a tomu odpovídající technické konstrukce dopravních prostředků, rozlišme technické druhy 

dopravy na:  

- silniční (s nejhustší dopravní hierarchizovanou sítí), 

- železniční, 

- vnitrozemskou vodní, 
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(tyto tři druhy dopravy se označují souhrnně jako doprava vnitrozemská) 

- leteckou, 

- námořní.                  [13] 

Vnitrozemská doprava obvykle tvoří souvislou nehomogenní dopravní síť, na které 

je možné umožnit v určitých místech styku (terminálech) přechod zásilek z jednoho 

technického druhu dopravy na jiný, včetně vytváření systémově organizovaných 

přepravních systémů a definovat místa styku vnitrozemské a mezikontinentální (letecké a 

námořní) dopravy s druhy vnitrozemské.                [13] 

O dopravní síti lze říci, že se jedná o konečnou množinu dopravních uzlů a cest. 

Množiny tvoří nepřemístitelnou a pevnou část dopravní soustavy, která je označována jako 

dopravní infrastruktura. Podle mezinárodních dohod se do dopravní infrastruktury 

nezařazují zařízení, která slouží ke komerčním účelům jednoho dopravce nebo operátora, 

když se jedná o nemovitost. Mezi tato zařízení patří například nakládací rampy, budovy 

sloužící k odbavování zásilek a osob, depa, opravny mobilních prostředků atd. 

1.4.2 Prvky dopravních sítí  

Dopravní síť byla uvedena jako množina uzlů a hran. Prvky dopravní sítě jsou uzly 

a dopravní cesty, které tyto uzly spojují, jsou označovány jako hrany. Každému prvku 

dopravní sítě jsou přiřazovány jedna nebo dvě charakterizující hodnoty.  

Jedná se o:  

- propustnost prvku dopravní sítě, 

- časovou průchodnost prvkem dopravní sítě, 

- náklady na průchodnost prvkem dopravní sítě. 

Uzlem na dopravní síti (dopravním uzlem) rozumíme místo na dopravní síti, kde: 

- se tvoří z dopravních elementů (tj. ze základních prvků, které se mohou pohybovat 

podle určitých pravidel do dopravní síti) dopravní jednotky (dopravní jednotku 

tvoří jeden nebo více dopravních elementů, opatřených základním vybavením, 

především pak trakční jednotkou) nebo dopravní komplety (dopravní komplet tvoří 
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více dopravních elementů nebo dopravních jednotek, s vybavením, které je dáno na 

reálné dopravní síti uživatelskými pravidly), 

- zanikají (rozpouštějí se) dopravní jednotky a dopravní komplety, 

- dopravní jednotky a dopravní komplety mění svůj směr přechodem na jinou hranu 

sítě, 

- přepravní jednotky mění technický druh dopravy.                [13] 

Hranou na dopravní síti budeme rozumět každé fyzické spojení dvou uzlů dopravní 

sítě. Hrany se mohou křížit, spojovat nebo směrově rozdělovat pouze v uzlech. Křížení 

mimo uzel je možné pouze u sítí, které jsou definovány v trojrozměrném prostoru.        [13] 

 

1.5 Dodací podmínky Incoterms  

Dodací podmínka je důležitou náležitostí kupní smlouvy v mezinárodním obchodu. 

Určuje povinnosti prodávajícího a kupujícího, které souvisejí s dodávkou a převzetím 

zboží. Dodací podmínka ovlivňuje podstatným způsobem výši ceny v zahraničním 

obchodě, protože určuje, jakou část nákladů oběhu spojených s dodávkou zboží hradí 

prodávající a jakou část kupující. Obecně platí, že čím delší je dodací podmínka, tj. čím 

větší část nákladů oběhu hradí prodávající, tím vyšší ceny může docílit.            [17] 

INCOTERMS je soubor mezinárodních výkladových pravidel, který je připravován a 

vydáván Mezinárodní obchodní komorou v Paříži (ICC) od roku 1936. INCOTERMS byly 

publikovány v letech 1953, 1967, 1980, 1990, 2000 a 2010.            [12] 

Vydání INCOTERMS bere náležitý zřetel na nedávné rozšíření svobodných celních 

písem rostoucího užívání elektronického spojení v obchodních transakcích a na změny 

v technice dopravy.                   [12] 

Působnost INCOTERMS je omezena na záležitosti, které se týkají práv a povinností 

obou stran kupní smlouvy se zřetelem na dodávku prodaného zboží (ve smyslu 

„hmatatelném“ - tedy netýká se předmětů nehmotné povahy, jako jsou třeba počítačové 

programy).                   [12] 
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Pravidla INCOTERMS se stávají závaznými teprve tehdy, pokud se na ně obě smluvní 

strany v obchodním kontraktu výslovně odvolávají. Se zřetelem na změny v INCOTERMS, 

k nimž čas od času dochází, je důležité, aby smluvní strany, které mají v úmyslu zahrnout 

INCOTERMS do své kupní smlouvy, učinily vždy náležité odvolání na aktuálně platnou 

verzi. Pokud máte zájem použít INCOTERMS, můžeme pouze doporučit, abyste jasně 

uvedli, že konkrétní smlouva se řídí zněním INCOTERMS 2000.             [12] 

Ten obsahuje 13 doložek, které jsou rozděleny do dvou základních skupin: 

- z hlediska povinnosti prodávajícího, 

- z hlediska zvoleného druhu dopravy zboží.  
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2 MATERIÁLOVÝ TOK SPOLEČNOSTI FERROMETAL 

Společnost FERROMETAL Polska sp. z o.o. je ocelové servisní centrum plechů, které 

se nachází v Polské republice, v Katowicích. Blízkost české a slovenské hranice a dobré 

spojení představují další aspekty této konfigurace. Dokonalá kvalita a orientace na 

zákazníky s technicky pokročilými požadavky a dodávky plechů vyrobených „na míru“ 

dále snižují kumulované náklady. Další možností společnosti je vytváření „dodavatelských 

řetězců“ – předmětem dodávek jsou nejen samotné ocelové plechy, ale i hotové polotovary.  

Kromě toho se dceřiná společnost FERROMETAL CZ ocelářské centrum, s.r.o. 

nachází v České republice, v Ostravě - Vítkovicích. Hlavní činností této společnosti je 

získávání zákazníků z České republiky a Slovenska, pro které zajišťuje distribuci výrobků. 

Pro tyto dvě země zajišťuje výrobky od FERROMETAL Polska. FERROMETAL CZ také 

komunikuje s různými externími dopravci, kteří pro ni zajišťují dopravu výrobků 

k zákazníkům.  

Analýza materiálového toku 

Vstupním materiálem jsou za tepla válcované ocelové svitky a z 95ti% je zajišťují 

hutě. Zbylých 5% zůstává na předprodeje na aktuální nákup. Tyto svitky jsou vybírány dle 

konečného užití materiálu a podle následné výroby buď plechů, nebo pásů.  

Materiál je převážně produkce Evropské unie, v souladu s plně garantovanou 

identifikací původu a kompletní dokumentací. Servisní centrum zpracovává svitky na jedné 

podélné a dvou příčných dělících linkách. Díky na míru formátovaným plechům podnik 

zaručuje menší odpad, snížení nákladů na svařování, snížení nákladů na kontrolu kvality a 

také lepší estetiku.  

„Přesné“ tabule a pásy v tomto rozměrovém rozsahu: 

Tab. 1 Tabule a pásy - Rozměrová specifikace 

Rozměr Tloušťka (mm) Šíře (mm) Délka (mm) 

Tabule a přístřihy 1 1,5 - 12 750 - 2050 75 - 14300 

Pásy 1 1,5 - 5 30 - 1500 
 1) jiné rozměry po dohodě 

   Zdroj: Všeobecné technické podmínky podniku 
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Výrobky jsou nabízeny v obrovském jakostním rozsahu. Povrch materiálu je metalicky 

čistý, bez okují, což patří k standardu firmy. Dále je nabízen mořený a lehce olejovaný, 

tryskaný nebo tryskaný a malovaný.  

Všechny procesy: 

- vykládka vagónů, 

- skladování (colis), 

- výroba, 

- skladování (sheets & strips) 

jsou realizovány v krytých halách. 

Všechny výrobky jsou identifikovány ve shodě s daty na objednávce. Dodatečně je 

každá tabule nebo přístřih z ocele značen systémem Ink - Jet, který označuje název 

výrobce, jakost ocele, číslo tavby a rozměr. K trvalému ražení používá firma systém  

Micro - Impact, který označuje stejné informace jako systém Ink - Jet.  

Materiál je balený do folie a expedován k zákazníkovi pod plachtou. Výstupy jsou 

oceňovány včetně dopravy podle INCOTERMS 2000. K expedici se objednává externí 

dopravce, který se v lepším případě sám postará o vytížení kamionu, pokud není zcela 

zaplněn. V horším případě si firma musí naložit materiál a vyplnit kamiony sama.  

Abych tuto situaci přiblížil, představme si, že firma má zakázku na 15 tun ocelových 

svitků do Prahy. Dopravce není schopen vytížit kamion, takže nastává moment, kdy musí 

logistik zjistit, popřípadě vyjednat další zakázky firmy, a najít nejvhodnější zakázku po 

cestě do Prahy, kterou by mohl kamion naplnit.  
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3 LOGISTIKA DOPRAVY VÝROBKŮ K ZÁKAZNÍKŮM 

Společnost FERROMETAL CZ ocelářské centrum, s.r.o. dále jen FERROMETAL 

CZ, v současné době využívá k doručení na míru stříhaných plechů, navinutých do svitků, 

externí dopravní podniky, které si domlouvá podle potřeby a samozřejmě podle ceny.  

V této kapitole budu analyzovat možnost nákupu jednoho, či dvou kamionů, které by 

tuto službu obstarávaly, zda a za jak dlouho by se firmě tato investice navrátila.  

Na úplném počátku mi bylo řečeno, že se nákup nevyplatí, hlavním argumentem bylo malé 

množství vypravených kamionů a také výhodné ceny těchto externích dopravců.  

Pokusím se co nejpřesněji zjistit a v některých případech také odhadnout všechny 

náklady týkající se nejen samotné údržby kamionu, ale i financování nebo zvýšených 

nákladů na zaměstnance, respektive řidiče. Naopak budu také zjišťovat, jestli firma tuto 

investici nemůže využít ještě efektivněji ve formě zisku.  

Na úvod představuji graficky znázorněné tržby za rok 2012, od tohoto grafu se bude 

odvíjet zbývající část kapitoly. Z níže uvedeného grafu jsou zřetelné obrovské výkyvy 

v různých ročních obdobích. Počínaje lednem má křivka stoupající charakter, vrchol je 

v měsíci dubnu, kde také nastává zlom, a po zbytek roku tržby klesají. Jelikož se tato 

situace opakuje již několik let, budu z těchto informací vycházet.  

Graf 1 Tržby za rok 2012 

 

Zdroj:  Interní informace podniku, vlastní zpracování 
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3.1 Využití dopravy v měsících září, říjen, listopad v roce 2012 

Na základě informací získaných z podniku o jednotlivých trasách v měsících září, 

říjen a listopad za rok 2012 jsou v této kapitole zobrazeny náklady týkající se kamionu pro 

každou trasu zvlášť.  

Podnik distribuuje své výrobky jak do České republiky, tak na Slovensko. 

Nejdůležitější a také pro firmu nejefektivnější bylo, aby byl kamion maximálně vytížený, 

tedy 25 tun, u každé trasy, která směřovala do jakéhokoliv koutu těchto zemí. Z tabulky 

uvedené v kapitole 3.1.1 je zřejmé, že se firma snažila hledat nejoptimálnější řešení jak 

kamion vytížit a v mnoha případech měl kamion více než jednu zastávku. Přesto 

nedokázala ve většině případů tuto prioritu zajistit, problém se potom promítl do ceny za 

dopravu.  

3.1.1 Doprava v měsíci září v roce 2012 

Společnost FERROMETAL CZ vypravila v měsíci září 26 kamionů, tento počet je 

maximální kapacita pro jeden kamion za měsíc, více než 26 cest nemůže zvládnout. 

Celková váha prodaných výrobků byla 554 445 kg, průměrné vytížení jednoho kamionu 

bylo 21 324,8 kg. Částka zaplacená externím dopravcům činila 12 410 €. 

Podstatná je informace, kterou zobrazuje sloupec zisk/ztráta v níže uvedené tabulce 

charakteristika tras v září 2012. Zisk jsem vypočítal odečtením nákladů, mezi které patří 

cena spotřebované nafty, a pokud kamion cestoval alespoň část po mýtných úsecích, tak i 

cena mýtného, od ceny, kterou si naúčtoval externí dopravce. Tato cena byla vždy 

započítána do celkové částky, tudíž ji hradil zákazník. Zjistil jsem, že pokud by si firma 

zajišťovala dopravu svými kamiony, její zisk by v září činil 3 511,93 €. Tato suma je 

ovšem zkreslená, protože do ní nejsou započítány všechny náklady, které jsou uvedené 

v dalších kapitolách, ale je velice důležitá pro výpočet celkové výhodnosti investice.  

Průměrný zisk z jedné cesty činí 135 €. Vzhledem k tomu, že kamion jede na 

zpáteční trase zcela prázdný, jedná se v takovém případě o neefektivní využití kamionu. Na 

závěr bych chtěl upozornit na cestu do Prahy 9, ze které při pohledu na tabulku 2 vyplývá 

ztráta firmy na trase 90,18 €. Tomuto problému budu věnovat zvláštní kapitolu. 
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Tab. 2 Charakteristika tras v září 2012, (ceny jsou uvedeny v Eurech) 

kamion
/měsíc 

Trasa váha (kg) 
celková váha 
nákladu (kg) 

účtovaná 
cena dopravy 

počet 
ujetých km 

počet l 
nafty 

1 Ostrava Kunčice 10225 16870 410 370 129,5 

  Přerov 6645         

2 Trenčín 5285 21850 500 848 296,8 

  Hustopeče 16565         

3 Mnichovo hradiště 18800 18800 470 865 302,8 

4 Praha 9 19485 19485 500 990 346,5 

5 Poprad 5785 18995 500 820 287,0 

  Prešov 13210         

6 Hranice - město 23620 23620 350 290 101,5 

7 Poprad 17390 17390 500 555 194,3 

8 Rosice u Chrasti 9600 21730 550 840 294,0 

  Trhový Štěpánov 12130         

9 Slušovice 18390 23145 450 390 136,5 

  Kopřivnice 4755         

10 Slavičín 23385 23385 370 490 171,5 

11 Kopřivnice 24025 24025 340 280 98,0 

12 Kopřivnice 21665 21665 340 280 98,0 

13 Mnichovo hradiště 17265 17265 470 820 287,0 

14 Slavičín 20640 20640 370 490 171,5 

15 Mnichovo hradiště 10825 10825 510 820 287,0 

16 Kráľová nad Váhom 22755 22755 510 680 238,0 

17 Kráľová nad Váhom 20490 20490 510 680 238,0 

18 Poděbrady 12330 22520 520 780 273,0 

  Rosice u Chrasti 10190         

19 Rosice u Chrasti 18320 21470 650 1085 379,8 

  Plzeň 3150         

20 Kráľová nad Váhom 21110 21110 530 680 238,0 

21 Kráľová nad Váhom 22455 22455 510 680 238,0 

22 Kráľová nad Váhom 23370 23370 510 680 238,0 

23 Kráľová nad Váhom 29295 29295 540 680 238,0 

24 Rosice u Chrasti 17470 23715 560 970 339,5 

  Benešov 6245         

25 Kopřivnice 19695 23690 480 650 227,5 

  Hustopeče 3995         

26 Hustopeče 23885 23885 460 600 210,0 

celkem     554445 12410 17313 6059,6 

 

Tabulka pokračuje na další straně. 
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kamion 
/měsíc 

trasa 
cena 
nafty 

zisk 
/ztráta 

mýtné 
cena za 

přepravu 

zisk při 
využití 1/2 
zpátečních 

cest 

zisk při 
ideálním 
využití 

zpáteční 
cesty 

1 Ostrava Kunčice 174,83 223,66 11,52 200,00 423,66 423,66 

  Přerov           0,00 

2 Trenčín 400,68 86,00 13,32 200,00 86,00 286,00 

  Hustopeče           0,00 

3 Mnichovo hradiště 408,71 58,45 2,84 200,00 258,45 258,45 

4 Praha 9 467,78 -90,18 122,40 200,00 -90,18 109,83 

5 Poprad 387,45 112,55 0,00 200,00 312,55 312,55 

  Prešov           0,00 

6 Hranice - město 137,03 192,50 20,48 200,00 192,50 392,50 

7 Poprad 262,24 237,76 0,00 200,00 437,76 437,76 

8 Rosice u Chrasti 396,90 50,62 102,48 200,00 50,62 250,62 

  Trhový Štěpánov           0,00 

9 Slušovice 184,28 217,09 48,64 200,00 417,09 417,09 

  Kopřivnice           0,00 

10 Slavičín 231,53 135,00 3,48 200,00 135,00 335,00 

11 Kopřivnice 132,30 198,10 9,60 200,00 398,10 398,10 

12 Kopřivnice 132,30 198,10 9,60 200,00 198,10 398,10 

13 Mnichovo hradiště 387,45 79,75 2,80 200,00 279,75 279,75 

14 Slavičín 231,53 135,00 3,48 200,00 135,00 335,00 

15 Mnichovo hradiště 387,45 119,75 2,80 200,00 319,75 319,75 

16 Kráľová nad Váhom 321,30 185,26 3,44 200,00 185,26 385,26 

17 Kráľová nad Váhom 321,30 185,26 3,44 200,00 385,26 385,26 

18 Poděbrady 368,55 102,01 49,44 200,00 102,01 302,01 

  Rosice u Chrasti           0,00 

19 Rosice u Chrasti 512,66 45,34 92,00 200,00 245,34 245,34 

  Plzeň           0,00 

20 Kráľová nad Váhom 321,30 205,26 3,44 200,00 205,26 405,26 

21 Kráľová nad Váhom 321,30 185,26 3,44 200,00 385,26 385,26 

22 Kráľová nad Váhom 321,30 185,26 3,44 200,00 185,26 385,26 

23 Kráľová nad Váhom 321,30 215,26 3,44 200,00 415,26 415,26 

24 Rosice u Chrasti 458,33 27,68 74,00 200,00 27,68 227,68 

  Benešov           0,00 

25 Kopřivnice 307,13 111,12 61,76 200,00 311,12 311,12 

  Hustopeče           0,00 

26 Hustopeče 283,50 110,10 66,40 200,00 110,10 310,10 

celkem   8180,39 3511,9 717,6 5200,00 6111,93 8711,93 

Zdroj: Interní informace podniku, vlastní zpracování 
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Po konzultaci s několika řidiči kamionu, ať už aktivních nebo bývalých, jsem 

dospěl k závěru, že by firma mohla využít právě zmiňovanou zpáteční cestu ve svůj 

prospěch. Existuje možnost převážet vždy na zpáteční trase, byť s menší zajížďkou, 

jakýkoliv materiál jiných firem. Po pár minutách hledání na internetu jsem narazil na 

stránku http://www.trans.eu, která slouží právě pro tyto účely. Stačí jednoduchá registrace 

firmy, instalace programu a potom už můžete komunikovat s ostatními podniky, vkládat 

nabídku nebo poptávku po dopravě.  

 Z výše uvedené tabulky jsou nyní důležité dva sloupce. Cena přepravy, což je 

částka obdržená za převoz materiálu na zpáteční trase, tuto částku jsem stanovil na 200 €, 

jedná se o průměrnou cenu. Tato cena se odvíjí od hmotnosti nákladu, délky trasy 

převáženého nákladu a také podmínek, které si firmy vyjednají. Sloupec zisk při využití 

zpáteční cesty představuje ideální situaci, kdy by firma měla na každou cestu dohodnutou 

dopravu pro jinou firmu. Zisk jsem vypočítal součtem ceny za přepravu a výše zmiňovaný 

zisk/ztráta. Dospěl jsem k závěru, že by firma na konci měsíce vydělala 8 711,93 €. Částka 

je opět bez odečtení zbývajících nákladů, které jsou započítány v dalších kapitolách. 

Průměrný zisk na jednu cestu by byl 335 €. Jak jsem již zmínil, jde o ideální modelovou 

situaci, která není nereálná, je jenom na schopnostech firmy, jestli si dokáže tyto zakázky 

zajistit.  

V případě, že by si firma dokázala zajistit převoz materiálu jiných firem na 

zpátečních cestách alespoň z jedné poloviny, při stejné průměrné ceně za přepravu by její 

zisk za měsíc září činil 6 111,93 €. Průměrný zisk za jednu cestu by byl 235 €. Tato 

možnost je reálná. 

3.1.2 Doprava v měsíci říjen v roce 2012 

V měsíci říjnu vypravila společnost FERROMETAL CZ, 11 kamionů a v tomto 

měsíci měla firma nejnižší tržby za celý rok 2012. Tento počet kamionů za měsíc nevytíží 

ani z poloviny kapacitu jednoho kamionu. Celková váha prodaných výrobků byla 252 262 

kg. Průměrné vytížení kamionu bylo 22 932,9 kg, což je o více než 1,5 tuny na jeden 

kamion více než v předchozím měsíci. Částka, kterou firma, respektive zákazníci, zaplatili 

externím dopravcům, se i přes malé množství prodaných výrobků vyšplhala na 5 370 €. 

 

http://www.trans.eu/
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Tab. 3 Charakteristika tras v říjnu 2012, (ceny jsou uvedeny v Eurech) 

kamion/
měsíc 

trasa 
váha 
(kg) 

celková 
váha 

nákladu (kg) 

účtovaná 
cena 

dopravy 

počet 
ujetých 

km 

počet l 
nafty 

cena 
nafty 

zisk/ 
ztráta 

mýtné 
cena za 

přepravu 

zisk při 
využití 1/2 
zpátečních 

cest 

zisk při ideálním 
využití 

zpátečních cest 

1 Rosice u Chrasti 21655 21655 460 670 234,5 316,58 99,43 44,00 200,00 299,43 299,43 
2 Slavičín 5955 24180 400 640 224,0 302,40 75,12 22,48 200,00 75,12 275,12 

  Kopřivnice 18225                     
3 Rosice u Chrasti 4360 22355 520 840 294,0 396,90 51,10 72,00 200,00 251,10 251,10 

  Nehvízdy 17995                     
4 Kráľová nad Váhom 23905 23905 510 680 238,0 321,30 185,26 3,44 200,00 185,26 385,26 
5 Prešov 20880 20880 490 780 273,0 368,55 121,45 0,00 200,00 321,45 321,45 
6 Kopřivnice 9060 24580 560 550 192,5 259,88 286,53 13,60 200,00 286,53 486,53 

  Ostrava Kunčice 6050                     
  Jeseník 9470                     

7 Kráľová nad Váhom 23650 23650 510 680 238,0 321,30 185,26 3,44 200,00 385,26 385,26 
8 Kopřivnice 21799 21799 340 280 98,0 132,30 198,10 9,60 200,00 198,10 398,10 
9 Brno 14 8970 24340 500 730 255,5 344,93 145,00 10,08 200,00 345,00 345,00 

  Slavičín 15370                     
10 Praha 9 7100 22568 570 920 322,0 434,70 94,10 41,20 200,00 94,10 294,10 

  Hradec Králové 15468                     
11 Slavičín 10645 22350 510 790 276,5 373,28 114,57 22,16 200,00 314,57 314,57 

  Hustopeče 11705                     

celkem     252262 5370 7560 2646,0 3572,10 1555,9 242,00 2200,00 2755,90 3755,90 

Zdroj: Interní informace podniku, vlastní zpracování 
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Z výše uvedené tabulky vyplývá, že zisk, který jsem vypočítal stejným způsobem 

jako v předchozím případě, je 1 555,90 € za měsíc, pokud by si firma zajišťovala dopravu 

svými kamiony a na zpáteční cesty by zůstaly nevyužity. Tato částka je téměř o dva tisíce € 

nižší než v měsíci září. Průměrný zisk by byl 141 €.  

V ideální situaci, tedy v té, kdy by si firma dokázala dohodnout vytížení kamionu 

materiály jiných firem na zpáteční cestě, by zisk firmy činil 3 755,90 €. Průměrný zisk by 

byl 341 €. Vzhledem k malému počtu kamionů, přibližně jeden za dva dny, má firma 

v tomto případě dostatečně dlouhý čas na to, aby nabídla své služby jiné firmě. Proto se mi 

jeví tato možnost jako velice pravděpodobná.  

Nyní se zaměřím na sloupec zisk při využití ½ zpátečních cest. Můžeme vidět, že 

vypočítaný zisk firmy je 2 755,90 €. Tato suma je sice dost vysoká, ale pokud by firma při 

takto malém počtu vypravených kamionů, tedy i při menším množství práce logistika, 

využila pouze polovinu zpátečních kamionů, není dle mého názoru i tato možnost 

dostatečně efektivní.  

3.1.3 Doprava v měsíci listopad v roce 2012  

V listopadu roku 2012 společnost FERROMETAL CZ vypravila 16 kamionů 

externích dopravců o celkové hmotnosti nákladu 350 420 kg. Průměrná hmotnost nákladu 

jednoho kamionu byla 21 901,25 kg. Částka zaplacená externím dopravcům za jejich 

služby činila 6 970 €.  

V tabulce charakteristika tras v listopadu 2012 je zřetelný zisk firmy v případě 

nevyužití zpáteční cesty 1833,85 € a průměr na jednu cestu je tedy 114,5 €.  

Při ideální situaci využití všech zpátečních cest s cenou 200 € za převoz od jiné 

firmy je zisk 5033,85 € a průměrný zisk jedné cesty je 314,5 €.  Můj názor je stejný jako u 

předchozího měsíce, tato situace je velice pravděpodobná z důvodu malého množství 

vypravených kamionů.  

Při využití alespoň jedné poloviny zpátečních cest s cenou 200 € za převoz od jiné 

firmy je zisk 3433,85 €, průměrný zisk jedné cesty je 214,5 € a i v tomto případě se můj 

názor z předchozího měsíce nemění. Tato možnost se mi jeví jako neefektivní vzhledem 

k počtu vypravených kamionů. 
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Tab. 4 Charakteristika tras v listopadu 2012, (ceny jsou uvedeny v Eurech) 

kamion/
měsíc 

trasa 
váha 
(kg) 

celková 
váha 

nákladu (kg) 

účtovaná 
cena 

dopravy 

počet 
ujetých km 

počet l 
nafty 

cena 
nafty 

zisk/ 
ztráta 

mýtné 
cena za 

přepravu 

zisk z 
využití 1/2 
zpátečních 

cest 

zisk při ideálním 
využití 

zpátečních cest 

1 Prešov 18200 18200 490 780 273,00 368,55 121,45 0,00 200,00 321,45 321,45 
2 Jeseník 17375 24360 500 770 269,50 363,83 124,50 11,68 200,00 124,50 324,50 

  Rosice u Chrasti 6985                     
3 Kopřivnice 17940 17940 320 280 98,00 132,30 178,10 9,60 200,00 378,10 378,10 
4 Slavičín 24240 24240 370 490 171,50 231,53 135,00 3,48 200,00 135,00 335,00 
5 Rosice u Chrasti 21850 21850 460 670 234,50 316,58 99,43 44,00 200,00 299,43 299,43 
6 Rosice u Chrasti 20125 22530 550 965 337,75 455,96 7,24 86,80 200,00 7,24 207,24 

  Benešov 2405                     
7 Benešov 24040 24040 500 940 329,00 444,15 -67,35 123,20 200,00 132,65 132,65 
8 Nový Jičín 13025 23209 370 310 108,50 146,48 212,53 11,00 200,00 212,53 412,53 

  Kopřivnice 10184                     
9 Bruntál 23980 23980 370 330 115,50 155,93 208,88 5,20 200,00 408,88 408,88 

10 Slušovice 22770 22770 360 430 150,50 203,18 137,31 19,52 200,00 137,31 337,31 
11 Nitra 9695 15837 500 870 304,50 411,08 85,45 3,48 200,00 285,45 285,45 

  Krakovany 6142                     
12 Rosice u Chrasti 9329 21439 550 1000 350,00 472,50 -61,50 139,00 200,00 -61,50 138,50 

  Trhový Štěpánov 12110                     
13 Rosice u Chrasti 22425 22425 480 670 234,50 316,58 119,43 44,00 200,00 119,43 319,43 
14 Kopřivnice 23590 23590 360 280 98,00 132,30 218,10 9,60 200,00 418,10 418,10 
15 Kopřivnice 23890 23890 340 280 98,00 132,30 198,10 9,60 200,00 198,10 398,10 
16 Kopřivnice 5315 20120 450 600 210,00 283,50 117,22 49,28 200,00 317,22 317,22 

  Brno 14 14805                     

celkem     350420 6970 9665 3382,75 4566,71 1833,85 569,44 3200,00 3433,85 5033,85 

Zdroj:  Interní informace podniku, vlastní zpracování
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3.2 Zhodnocení logistiky dopravy za rok 2012 

Informace zjištěné v předchozí kapitole, mi sloužily k výpočtu zbývajících nákladů, a 

také výnosů kamionu za celý rok 2012. Protože jsem od společnosti FERROMETAL CZ 

neobdržel podrobné informace o trasách ve všech měsících roku 2012, ale pouze za měsíce 

září, říjen a listopad, zbývající předpokládané výnosy kamionů jsem vypočítal na základě 

hmotnosti prodaných výrobků v jednotlivých měsících.  

Z níže uvedeného grafu 2, který popisuje roční zisk jednoho kamionu se třemi 

možnostmi využití zpáteční cesty je zřejmé, že v případě nevyužití zpáteční cesty je zisk 

kamionu nejnižší po celý rok a naopak při ideálním využití je zisk kamionu po celý rok 

nejvyšší.  

Důvodem, proč jsou křivky ve všech třech případech od ledna až do září konstantní, 

není stejné množství zakázek, ale problémem je maximální možná kapacita kamionu, která 

je 26 kamionů vypravených za měsíc, neboli 26 cest. Ve všech měsících od ledna do září 

firma vypravila více než 26 kamionů, proto by v případě nákupu pouze jednoho kamionu 

musela zbývající počet doplnit externími dopravci. Nemá jinou možnost jak přepravit své 

výrobky k zákazníkům.  

Naopak v měsících říjen, listopad a prosinec bylo vypraveno méně, než je maximální 

kapacita jednoho kamionu. Firma z tohoto důvodu ztrácí, a proto by měla svoje kamiony 

využívat na maximum při svých zpátečních trasách, pokud tak neudělá, přichází o peníze.  

Celkový zisk jednoho kamionu za rok 2012 při nevyužití zpátečních cest by byl 

přibližně 37 964 €. Zda je tato částka dostatečně vysoká, zjistím v následující kapitole. Při 

využití alespoň poloviny zpátečních cest by byl celkový zisk přibližně 66 360 € a 

v ideálním případě, kdyby firma využila 100% zpátečních cest, by se zisk vyšplhal na 

94 557 €. Rozdíl oproti první možnosti je cca 57  000 €, a proto se domnívám, že by firma 

tato fakta měla brát jako jednu z priorit.  
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Graf 2 Pravděpodobný zisk jednoho kamionu za rok 2012 

 

Zdroj:  Interní informace podniku, vlastní zpracování 

 

Předchozí zjištění, kdy firma po většinu měsíců v roce 2012 potřebovala více než 

jeden kamion, mě přivedlo na myšlenku investovat do nákupu dvou kamionů. V grafu 3 

jsou také zobrazeny tři možnosti využití zpátečních cest stejně jako v případě nákupu 

pouze jednoho kamionu.  

Oproti jednomu kamionu z grafu jednoznačně vyplývá, že jsou křivky konstantní 

pouze v měsících únor, březen a duben. Tento jev nastal ze stejného důvodu a tím je 

využití maximální kapacity obou kamionů, což je 52. Tento počet nastal v měsíci únor, 

v měsících březen a duben byla kapacita překročena. Společnost by musela v případě 

nákupu dvou kamionů v těchto dvou měsících pro zbývající zakázky využít externích 

dopravců.  

Celkový zisk za rok 2012 při nákupu dvou kamionů a nevyužití zpátečních cest by 

byl přibližně 57 607 €. Při využití alespoň poloviny zpátečních cest by byl celkový zisk 

přibližně 100 546 € a v ideálním případě, kdyby firma využila 100% zpátečních cest, zisk 

by se vyšplhal na 143 285 €. Rozdíl oproti první možnosti je cca 86 000 €.  
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Graf 3 Pravděpodobný zisk dvou kamionů za rok 2012 

 

Zdroj:  Interní informace podniku, vlastní zpracování 

 

3.2.1 Celkové zhodnocení nákupu jednoho kamionu 

V níže uvedené tabulce 5 jsou vypsány všechny náklady, které se týkají nákupu, 

provozu i údržby jednoho kamionu za jeden rok. Tyto náklady jsou potom sečteny a jejich 

částka je v řádku celkové náklady/rok. Další důležitý řádek je zisk/ztráta za rok, jehož 

výpočet jsem popisoval v předchozí kapitole.  

Celkovou investici do kamionu za 5 let představuje částka 259 748 €, celkový zisk 

kamionu za 5 let při nevyužívání jeho zpáteční trasy je 189 821,3 €. Z toho vyplývá, že se 

investice do pěti let firmě nenavrátí, a proto usuzuji, že se nejedná o výhodnou investici. 

Jestliže bude kamion využíván pouze k dopravě interních výrobků zákazníkům, tak by 

firma měla i nadále využívat externí dopravce.  
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Tab. 5 Výpočet návratnosti investice, bez využití zpátečních cest (ceny jsou uvedeny 

v eurech) 

rok 1 2 3 4 5 

cena kamionu celkem  121000         

spotřeba nafty kamionu 35 l /100km           

hrubá mzda řidiče/rok 16800 33600 50400 67200 84000 

cena nafty 1,35 €           

celkové náklady/rok 51949,6 103899,2 155848,8 207798,4 259748 

počet vypravených kamionů 261,00 522 783 1044 1305 

počet ujetých km/rok 187669 375338,5 563007,7 750677 938346,2 

zisk/ztráta za rok 37964,25 75928,5 113892,8 151857 189821,3 

roční odpis 24200         

povinné ručení 1200         

havarijní pojištění 1000         

úvěr/rok 27069,6         

úrok 14348         

garanční prohlídky 1600         

pneumatiky 2880         

provozní kapaliny 200         

silniční daň 1200         

Zdroj: vlastní zpracování 

Graf 4 Srovnání celkových nákladů a zisku jednoho kamionu, při variantě kdy firma 

nevyužívá zpáteční cestu 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Výsledky z tabulky 5 popisuje také graf 4, z kterého lze vyčíst, že celkové roční 

náklady meziročně stoupají více než zisk jednoho kamionu, který není využit při zpáteční 

cestě. Tento fakt by se mohl změnit v následujících letech, protože úvěr, se kterým 

počítám, je nastaven na 5 let, ale opak je pravdou. Zjistil jsem, že by se investice vrátila 

někdy na začátku desátého roku od koupě, a vzhledem k době odepisování kamionu, se 

jedná o příliš dlouhý časový horizont.  

Z kapitoly 3.2 už víme, že pokud by se firma zaměřila na problém zpáteční cesty a 

využila ji alespoň z jedné poloviny, kamion by mohl vydělat až 66 360 €. Z tabulky 6, která 

zobrazuje tuto situaci, je důležitá hodnota 259 748 €, což představuje celkové náklady 

kamionu za 5 let, a hodnota 265 443,6 €. Tato suma vykazuje zisk kamionu, kterého by 

dosáhl za 4 roky. Obě hodnoty jsou vyznačeny červeně a dle tohoto výsledku tedy mohu 

říci, že pokud by firma měla v následujících 4 letech přibližně stejný průběh tržeb, tak se 

investice do celkových nákladů za 5 let vrátí již do konce čtvrtého roku.   

 

Tab. 6 Výpočet návratnosti investice, s využitím ½ zpátečních cest (ceny jsou uvedeny 

v eurech) 

rok 1 2 3 4 5 

cena kamionu celkem  121000         

spotřeba kamionu 35 l/100km           

hrubá mzda řidiče/rok 16800 33600 50400 67200 84000 

cena nafty 1,35 euro           

celkové náklady/rok 51949,6 103899,2 155848,8 207798,4 259748 

počet vypravených kamionů 261,00 522 783 1044 1305 

počet ujetých km/rok 187669 375338,5 563007,7 750677 938346,2 

zisk/ztráta za rok 66360,91 132721,8 199082,7 265443,6 331804,6 

roční odpis 24200         

povinné ručení 1200         

havarijní pojištění 1000         

úvěr/rok 27069,6         

úrok 14348         

garanční prohlídky 1600         

gumy 2880         

provozní kapaliny 200         

silniční daň 1200         

Zdroj: vlastní zpracování 
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  Při pohledu na graf 5, jenž vychází z tabulky 6, lze říci, že naopak oproti 

předchozímu případu, zisk meziročně stoupá více, než celkové náklady. Hodnota 

celkových nákladů za 5 let je zobrazena v grafu. Po vynesení kolmice na křivku zisku jsem 

zjistil, že si kamion dokáže vydělat na pokrytí těchto nákladů těsně před koncem čtvrtého 

roku.  

  Musíme ale předpokládat, že křivka tržeb uvedená v úvodu třetí kapitoly, nijak 

výrazně nepoklesne, protože pokles tržeb by výrazně ovlivnil všechny předpokládané 

výsledky. Z toho vyplývá, že by čistý zisk z dopravy výrobků od konce čtvrtého roku do 

konce pátého roku činil 72056,6 €.  

 

Graf 5 Srovnání celkových nákladů a zisku jednoho kamionu, při variantě využití ½ 

zpátečních cest 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Společnost FERROMETAL CZ může využít kamion ještě efektivnějším způsobem 

a to tak, že využije maximální množství zpátečních cest svého kamionu. V tomto případě 

se jedná o ideální variantu, která se může jevit jako nedosažitelná, ale s nutnou dávkou 

štěstí a schopným zaměstnancem se může velice přiblížit k ideálu.  
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  Tabulka 7 přesněji popisuje tuto ideální variantu. Roční výdělek kamionu je 

94 557,57 €, roční celkové náklady zůstávají stejné 51 949,6 €. Každoroční rozdíl činí 42 

607,97 €, tato suma zkracuje časový interval návratnosti investice.  Částku 259 748 € 

investovanou do kamionu za pětileté období převýší zisk kamionu již po třech letech 

provozování dopravy nejen k dopravě svých výrobků, ale také dopravě materiálu jiných 

firem. Na konci třetího roku je částka vydělaná kamionem 283 672,7 €.  

 Z tabulky lze také zjistit, že částka, kterou si firma vydělá využíváním kamionu 

tímto způsobem, od doby kdy překročí již zmiňovanou sumu celkových nákladů za 5 let, je 

do konce pátého roku 213 039,9 €.  

 Teď bych se odkázal na předchozí odstavec, kde jsem popisoval, že se schopným 

zaměstnancem se může firma přiblížit ideálu. Vzhledem k obrovskému zisku při této 

ideální možnosti by si, dle mého názoru, mohla firma dovolit zaměstnat schopného člověka 

na pozici logistika, který bude v podniku vykonávat práci zaměřenou pouze na tuto 

problematiku a bude vyhledávat zakázky pro zpáteční cestu kamionu.  

Tab. 7 Výpočet návratnosti investice, s ideálním využitím zpátečních cest (ceny jsou 

uvedeny v eurech) 

rok 1 2 3 4 5 

cena kamionu celkem  121000         

spotřeba nafty kamionu 35 l/100km           

hrubá mzda řidiče/rok 16800 33600 50400 67200 84000 

cena nafty 1,35 euro           

celkové náklady/rok 51949,6 103899,2 155848,8 207798,4 259748 

počet vypravených kamionů 261,00 522 783 1044 1305 

počet ujetých km/rok 187669 375338,5 563007,7 750677 938346,2 

zisk/ztráta za rok 94557,57 189115,1 283672,7 378230,3 472787,9 

roční odpis 24200         

povinné ručení 1200         

havarijní pojištění 1000         

úvěr/rok 27069,6         

úrok 14348         

garanční prohlídky 1600         

gumy 2880         

provozní kapaliny 200         

silniční daň 1200         

Zdroj: vlastní zpracování 
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Z grafu 6 popisujícího srovnání nákladů a zisků kamionu při ideálním využití 

zpátečních cest bych chtěl poukázat na obrovský rozdíl mezi křivkou zisku a celkovými 

náklady. Křivka zisku roste meziročně téměř dvojnásobně rychleji než celkové náklady a 

po vynesení kolmice do grafu jsem zjistil, že se firmě částka 259 748 € navrátí do tří let. 

Přesněji bych z grafu odhadl začátek čtvrtého kvartálu třetího roku.  

 

Graf 6 Srovnání celkových nákladů a zisku jednoho kamionu, při variantě ideálního využití 

zpátečních cest 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

3.2.2 Celkové zhodnocení nákupu dvou kamionů 

Jak už vím, společnosti FERROMETAL CZ se investice do nákupu jednoho 

kamionu vyplatí pouze v případě, že ho bude využívat na zpáteční trase k přepravě 

materiálu jiných firem.  

V této kapitole zjistím, zda by nebyla výhodnější koupě dvou kamionů. Touto 

možností se zabývám z důvodu velkého množství přepravovaných výrobků, které kapacita 

jednoho kamionu nemůže pokrýt. Opět budu zjišťovat všechny tři varianty využití kamionů 
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na zpátečních trasách. Na začátku kapitoly 3.2 jsou uvedeny zisky dvou kamionů  

za rok 2012 všech variant, dále s nimi budu pokračovat ve výpočtu návratnosti investice.  

  Při koupi jednoho kamionu a bez využití zpáteční cesty se firmě investice 

nevyplatí, proto se domnívám, že při koupi dvou kamionů při stejném způsobu využití 

investice nebude výhodná. 

 Celkové náklady dvou kamionů za období pěti let vypočtené v tabulce 8 stouply na 

dvojnásobek do výše 519 496,6 €. Naopak roční zisk se zvýšil pouze o přibližně  

20 000 €. Zisk na konci pátého roku je 288 036,1 €, tato částka zdaleka nepokryje finanční 

prostředky vložené do investice.  

Při dalších výpočtech jsem zjistil, že se investice nevrátí ani v časovém horizontu 

10 let, a proto při tomto způsobu využívání obou kamionů není investice pro firmu 

výhodná. Měla by zůstat u využívání externích dopravců k přepravě svých výrobků 

k zákazníkům.  

Tab. 8 Výpočet návratnosti investice, bez využití zpátečních cest (ceny jsou uvedeny 

v eurech) 

rok 1 2 3 4 5 

cena kamionu celkem  242000         

spotřeba nafty kamionu 35 l/100km           

hrubá mzda řidiče/rok 33600 67200 100800 134400 168000 

cena nafty 1,35 euro           

celkové náklady/rok 103899,3 207798,7 311698 415597,3 519496,6 

počet vypravených kamionů 406,00 812 1218 1624 2030 

počet ujetých km/rok 269878 539756 809634 1079512 1349390 

zisk/ztráta za rok 57607,21 115214,4 172821,6 230428,8 288036,1 

roční odpis 58400         

povinné ručení 2400         

havarijní pojištění 2000         

úvěr/rok 54139,33         

úrok 28696,64         

garanční prohlídky 3200         

gumy 5760         

provozní kapaliny 400         

silniční daň 2400         

Zdroj: vlastní zpracování 
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  Fakt, že investice do koupě dvou kamionů, kdy firma nebude využívat kamion na 

jeho zpáteční cestě od zákazníka, není výhodná, potvrzuje také graf 7. Křivka popisující 

celkové náklady roste dvakrát rychleji, než zisk kamionu. Na konci pátého roku je rozdíl 

231 460,5 € jednoznačný. 

 

Graf 7 Srovnání celkových nákladů a zisku dvou kamionů, při variantě ideálního využití 

zpátečních cest 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Je jisté, že pokud by chtěla firma nakoupit dva kamiony, musí jejich trasy co 

nejvíce využívat. Teď se zaměřím na situaci, ve které firma využije polovinu zpátečních 

cest obou kamionů.  

 Z tabulky 9 uvedené níže je zřejmé, že celkové náklady pětiletého období, které 

jsou ve všech variantách konstantní, jsou ve výši 519 496,6 €. Zisk na konci pátého roku 

činí 502 731,1 €. V tuto chvíli bych mohl říci, že je investice pro firmu nevýhodná, ale 

rozdíl mezi těmito dvěma částkami je přibližně pouhých 17 000 €. Roční splátka úvěru, 

který byl nastaven na 5 let, je 54 139 €, z toho plyne, že by se zbývající částka mohla 

pokrýt v první polovině šestého roku. Z tohoto důvodu bych označil investici jako 

výhodnou.  
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Tab. 9 Výpočet návratnosti investice, s využitím ½ zpátečních cest (ceny jsou uvedeny 

v eurech) 

rok 1 2 3 4 5 

cena kamionu celkem  242000         

spotřeba kamionu 35 l/100km           

hrubá mzda řidiče/rok 33600 67200 100800 134400 168000 

cena nafty 1,35 euro           

celkové náklady/rok 103899,3 207798,7 311698 415597,3 519496,6 

počet vypravených kamionů 406,00 812 1218 1624 2030 

počet ujetých km/rok 269878 539756 809634 1079512 1349390 

zisk/ztráta za rok 100546,22 201092,4 301638,7 402184,9 502731,1 

roční odpis 58400         

povinné ručení 2400         

havarijní pojištění 2000         

úvěr/rok 54139,33         

úrok 28696,64         

garanční prohlídky 3200         

gumy 5760         

provozní kapaliny 400         

silniční daň 2400         

Zdroj: vlastní zpracování 

Graf 8 Srovnání celkových nákladů a zisku dvou kamionů, při variantě využití  

½ zpátečních cest 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Při pohledu na graf 8 jsou znatelné minimální meziroční rozdíly celkových nákladů 

a zisku dvou kamionů. Tyto dvě křivky se téměř kopírují. Graf je vytvořen na základě 

 předpokladu, že se tržby v následujících pěti letech nebudou příliš lišit oproti roku 2012.  

Jako poslední analyzovanou variantu uvádím možnost investice do nákupu dvou 

kamionů při ideálním využití zpátečních cest. Tabulka 10 uvedená pod textem popisuje 

tuto možnost. Roční výdělek kamionu je 143 285,23 €, roční celkové náklady jsou 

konstantní 103 899,3 €.  Částku 519 496,6 € investovanou do dvou kamionů za pětileté 

období převýší zisk kamionu v průběhu čtvrtého roku provozování dopravy nejen 

k dopravě svých výrobků, ale také dopravě materiálu jiných firem. Na konci čtvrtého roku 

je částka vydělaná kamiony 573 140,9 €.  

Z tabulky lze také zjistit, že částka, kterou si firma vydělá využíváním kamionu 

tímto způsobem od doby, kdy překročí již zmiňovanou sumu celkových nákladů za 5 let, je 

do konce pátého roku 196 929,6 €.  

Tab. 10 Výpočet návratnosti investice, s ideálním využitím zpátečních cest (ceny jsou 

uvedeny v eurech) 

rok 1 2 3 4 5 

cena kamionu celkem  242000         

spotřeba kamionu 35 l/100km           

hrubá mzda řidiče/rok 33600 67200 100800 134400 168000 

cena nafty 1,35 euro           

celkové náklady/rok 103899,3 207798,7 311698 415597,3 519496,6 

počet vypravených kamionů 406,00 812 1218 1624 2030 

počet ujetých km/rok 269878 539756 809634 1079512 1349390 

zisk/ztráta za rok 143285,23 286570,5 429855,7 573140,9 716426,2 

roční odpis 58400         

povinné ručení 2400         

havarijní pojištění 2000         

úvěr/rok 54139,33         

úrok 28696,64         

garanční prohlídky 3200         

gumy 5760         

provozní kapaliny 400         

silniční daň 2400         

Zdroj: vlastní zpracování 
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Z níže uvedeného grafu 9 je zřejmé, že křivka zisku dvou kamionů meziročně roste 

rychleji než křivka celkových nákladů.  Po vynesení kolmice do grafu jsem zjistil, že se 

díky této ideální variantě, investice vrátí na začátku druhé poloviny čtvrtého roku.  

 

Graf 9 Srovnání celkových nákladů a zisku dvou kamionů, při variantě ideálního využití 

zpátečních cest 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Pokud chce firma investovat do koupě jednoho nebo dvou kamionů, musí si dle 

kapitoly 3.2, zajistit převoz materiálu na zpátečních trasách. Domnívám se, že jestliže není 

ve firmě schopný logistik, který by dokázal získat co nejvíce takovýchto zakázek, nemůže 

se přiblížit k ideální variantě. Vzhledem k výnosnosti takto využívaných jednoho nebo 

dvou kamionů by firma měla zvážit možnost přijetí nového člověka na pozici logistika, 

který by se zabýval touto problematikou.  
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3.3 Rozbor trasy Katowice - Praha 9 

Tuto trasu jsem vybral z důvodu ztráty, kterou by firma měla, pokud by jela svým 

kamionem nejrychlejší možnou trasou na úkor vyšších poplatků za mýtné. Navrhuji 

několik možných řešení této situace. 

Tab. 11 Výpočet trasy Katowice - Praha (ceny jsou uvedeny v eurech) 

Trasa Katowice 
- Praha 8 

účtovaná 
cena 

dopravy 

cestovní 
čas 

počet 
ujetých 

km 

počet l 
nafty 

cena 
nafty 

zisk/ 
ztráta 

mýtné 
cena 

za 
převoz 

 Původní trasa 500 6:54:14 990,00 346,50 467,78 -90,18 € 122,40   

1. Varianta 500 7:13:36 920,00 322,00 434,70 32,31 € 32,99   

2. Varianta 500 6:54:14 990,00 346,50 467,78 109,83 € 122,40 200,00 

3. Varianta 500 7:13:36 920,00 322,00 434,70 232,31 € 32,99 200,00 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

1. Varianta - cestovat trasou mimo placené úseky nebo alespoň v menších 

úsecích.  

Klady  

- úspora na sumě zaplacené za mýtné,  

- paradoxně se v tomto případě jedná o kratší cestu,  

- předchozí bod má za následek menší spotřebu nafty. 

Zápory 

- delší doba cestování, ale pouze o 40 minut na cestě tam i zpět. 

Zhodnocení 

Původní trasa je sice rychlejší, ale dražší, proto by náklady na dopravu výrobků po 

této trase převýšily naše výnosy a ztráta firmy by činila 90,175 €. Pokud by kamion 

cestoval jinou trasou, na které se vyskytuje menší počet placených úseků, potom se 

firmě sníží náklady na zaplacení mýtného o přibližně 90 €. Paradoxně je v tomto 

případě trasa o 70 km v obou směrech kratší, a proto kamion spotřebuje menší 

množství nafty. Tato trasa je sice v obou směrech časově náročnější o 40 minut, ale 
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vzhledem k zisku 32,312 € můžeme toto negativum zanedbat. Rozdíl těchto dvou 

částek je 122,487 €. 

 

2. Varianta - nalézt zakázku na převoz materiálu při zpáteční cestě kamionu 

Klady  

- využití kamionu i na zpáteční cestě, tím se eliminuje ztráta a nastává zisk, 

- zvýšení efektivity kamionu. 

Zápory 

- možné větší časové vytížení kamionu a řidiče, 

- případná zajížďka v řádech kilometrů.  

Zhodnocení 

Vyzkoušel jsem, jak by vypadalo, kdyby si firma na cestu zpět domluvila zakázku 

na převoz materiálu. Cenu, za kterou bychom náklad převezli, jsem stanovil na 200 €, 

tato částka je průměrná částka a dospěl jsem k závěru, že by firma vykazovala zisk 

přibližně 109,825 €. Je samozřejmé větší časové vytížení kamionu i řidiče z důvodu 

případné kratší zajížďky a z důvodu nakládání a vykládání materiálu.  

 

3. Varianta - kombinace bodu 1 a 2 

Klady 

- maximální efektivita kamionu, 

- úspora na sumě zaplacené za mýtné, 

- menší spotřeba nafty. 

Zápory 

- větší časové vytížení kamionu a řidiče, 
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Zhodnocení 

V případě této varianty se jedná o optimální řešení vzniklé situace, protože 

dochází k maximálnímu využití kamionu. Pokud by tedy kamion cestoval po trase 

s kratšími mýtnými úseky a navíc na cestě zpět převážel materiál jiné firmy, za který by 

firma obdržela 200 €, pak by firma měla z této trasy, která byla původně ztrátová, zisk 

232,312 €. Rozdíl oproti původní trase by tak činil 322,487 €.   

Jak už jsem uvedl, částku 200 € jsem použil jako průměrnou, může se tedy stát, že 

zisk bude ještě větší. Vše se odvíjí od délky trasy převáženého materiálu, hmotnosti 

nákladu na zpáteční cestě a také domluvy obou firem.  

 

4. Varianta - přenechat tuto trasu externímu dopravci 

Klady  

- úspora asi 90 euro oproti původní trase, 

- odpadají ostatní logistické problémy. 

Zápory  

- neexistuje možnost zisku, naše kamiony stojí, taktéž řidič. 

Zhodnocení 

Pokud firma nemůže jinak než využít jednu ze tří navrhovaných variant, pak je 

pro ni lepší zajistit si externího dopravce. Firma sice vydělá na prodaném materiálu, ale 

nemůže zvýšit tento zisk i díky své dopravě, protože částka 500 € naúčtovaná 

zákazníkovi poputuje na účet externího dopravce. Kamiony a řidiči, které firma platí, 

stojí na parkovišti, což je zcela neefektivní.  

Naopak při maximálním využití kapacit dopravy, tedy pokud jeden nebo více 

kamionů, které firma vlastní, jsou zrovna využité, se jedná o jedinou možnou variantu, 

jak doručit zboží k zákazníkovi.  
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Graf 10 Finanční náhled trasy Katowice - Praha 9 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Celkové zhodnocení 

Závěrem bych chtěl zhodnotit trasu Katowice - Praha 9. Jak lze vyčíst z grafu 10 

nad textem, ze čtyř uvedených variant je nejvýhodnější 3. varianta. Důvodem je maximálně 

efektivní využití kamionu po nejlevnější možné trase.  Za zamyšlení stojí, jakou variantu 

firma zvolí, zda bude pro ni tato trasa ztrátová o 90,18 €, nebo bude zisková o 232,31 €.    

Naopak pokud jsou všechny kamiony využity, je nejvýhodnější a také jediná možná  

4. varianta, tedy zajistit si externího dopravce. 
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ZÁVĚR 

V úvodní kapitole diplomové práce jsem se zaměřil na problematiku řízení 

materiálového toku v provozních neboli logistických systémech. Vymezil jsem základní 

oblasti řízení materiálového toku.  

V další části úvodní kapitoly jsem popsal systém řízení zásob. Cílem řízení zásob je 

udržování zásob na úrovni zabezpečující minimalizaci celkových logistických nákladů při 

současném uspokojování požadavků zákazníků a také na úrovni zabezpečující plynulou 

výrobu. Následující podkapitolu jsem věnoval problematice řízení distribuce zaměřené na 

řízení pohybu hotového produktu k zákazníkovi. V závěrečné části první kapitoly jsem se 

stručně zabýval dopravními sítěmi a dodacími podmínkami INCOTERMS.  

V druhé kapitole jsem představil společnost FERROMETAL CZ a popsal 

materiálový tok této společnosti.  

Ve třetí kapitole jsem se zabýval distribucí výrobků k zákazníkům. Přesněji jsem 

analyzoval investici do koupě jednoho nebo dvou kamionů. Prvotním impulsem, který mě 

přiměl zanalyzovat tuto investici, bylo využívání externích dopravních podniků k distribuci 

firemních výrobků. Dospěl jsem k těmto závěrům.  

V první řadě jsem zjistil, že největší prioritou, ať už u jednoho nebo u dvou 

kamionů, je využití zpáteční cesty kamionu. To znamená, že kamion musí být naložen na 

co nejdelším úseku zpáteční cesty materiálem jiné firmy, která si objednala dopravu.  

V případě, že by firma investovala do koupě pouze jednoho kamionu, musí jej 

využívat k převozu materiálu i na zpáteční cestě, pokud se tak nestane, investice bude pro 

firmu nevýhodná. Investice by se firmě vyplatila, pouze pokud by svůj kamion využívala 

alespoň z jedné poloviny zpátečních cest, a nejvýhodnější v ideálním případě, kdy by byl 

kamion vytížen na všech zpátečních cestách.  

Jakmile by firma investovala do koupě dvou kamionů, musí je, stejně jako 

v případě koupě jednoho kamionu, využívat k převozu materiálu pro jiné firmy na zpáteční 

cestě, v opačném případě by investice nebyla výhodná. Pokud by firma vytížila oba 

kamiony pouze na polovině zpátečních cest, investice by se jí vrátila na začátku šestého 
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roku. Za předpokladu, že by firma využívala oba kamiony na všech zpátečních cestách, 

investice by se navrátila na začátku druhé poloviny čtvrtého roku.  

Cílem diplomové práce bylo zanalyzovat momentální způsob využití dopravy 

společnosti FERROMETAL CZ ocelářské centrum, s.r.o., která je zajišťována externími 

dopravci a navrhnout její nejvýhodnější řešení v podobě investic do koupě vlastních 

nákladních automobilů. Tento cíl byl naplněn.  

Vzhledem k výhodnosti investice jednoho nebo dvou kamionů při jejich efektivním 

využití, by pro firmu bylo přínosné přijmout kvalitního člověka na pozici logistika, jehož 

náplní práce by bylo zajišťování zakázek pro kamiony na jejich zpátečních cestách a 

vyhodnocování nejvýhodnějších tras. Bez tohoto zaměstnance by se firma jen těžko 

přiblížila těmto dvěma výhodným situacím.  

Na základě výsledků, které jsem zjistil vypracováním této diplomové práce, bych 

firmě FERROMETAL CZ doporučil nákup jednoho kamionu, ale jen za předpokladu, že 

bude využíván i k převozu materiálu pro jiné firmy minimálně na jedné polovině 

zpátečních cest. Nákup dvou kamionů je daleko rizikovější investice, kterou bych 

nedoporučil, protože je už velice závislá na efektivním využití obou kamionů. Dále bych 

doporučil zaměstnat člověka, který by měl tuto problematiku na starost. 

Mezi mé hlavní přínosy bych zařadil, zkušenosti získané vypracováváním této 

diplomové práce, protože jsem mohl nahlédnout do činnosti výrobního podniku zejména 

do logistiky dopravy, kterou popisuje třetí kapitola.  
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