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1. Seznam použitých zkratek a názvů 

1.1 Seznam použitých zkratek 

B2B  angl. Business to Business; označení pro obchodní vztahy mezi společnostmi 

CKD  angl. Complete Knocked Down; největší stupeň rozloženosti vozů 

CNG  angl. Compressed Natural Gas; stlačený zemní plyn 

ČR  Česká republika  

EDIS  Ekologická Doprava Interní Škoda; elektrické tahače interní dopravy 

FTL   angl. Full Truck Load; plná, optimálně naložená jízda kamionu 

GLT  něm. Grossladungsträger; velký přepravní obal, univerzální paleta pro velké díly 

GPS  angl.  Global Positioning System; globální družicový polohový systém 

JIS  angl. Just In Sequence; logistická technologie, dodávky ve stanoveném pořadí  

JIT  angl. Just In Time; logistická technologie, dodávky pravě včas  

KLT  něm. Kleinladungsträger; malý přepravní obal, univerzální paleta pro malé díly 

LKW  něm. Lastkraftwagen; nákladní vůz, kamion 

LNG  angl. Liquefied Natural Gas; zkapalněný zemní plyn 

LTL   angl. Less Than Truck Laod; nevytížené, poloprázdná jízda kamionu 

MB  Mladá Boleslav 

MKD  angl. Medium Knocked Down; prostřední stupeň rozloženosti vozů 

PHEV  angl. Plug-in Hybrid Electric Vehicle; paralelní hybridní automobil 

PLD  Oddělení Logistiky – Dispozice 

PLL  Oddělení Logistiky – Plánování logistiky 

PLO  Oddělení Logistiky – Operativní logistika 

PLT  Oddělení Logistiky – ŠKOTRANS  

RFID  angl. Radio Frequency Identification; identifikace na radiové frekvenci 
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SKD  angl. Semi Knocked Down; nejmenší stupeň rozloženosti vozů (smontované) 

SUV  angl. Sport Utility Vehicle, větší, sportovně-užitkový vůz, na silnici i do terénu 

ŠA  ŠKODA AUTO a.s. 

USA  angl. United States of America; Spojené státy americké 

VW  Volkswagen 

VZV  Vysokozdvižný vozík 

 

1.2 Seznam použitých názvů 

Behältermanagement  dceřiná společnost koncernu VW, která vlastní univerzální obaly  

    a zajišťuje jejich tok mezi automobilkami a jejich dodavateli 

Frontloading   systém sloužící k evidenci palet  

Ladelist   ložný list, na kterém jsou mmj názvy obalů, které dodavatel  

    požaduje  

LISON    katalog používaných palet  

LKWcontol   systém k řízení kamionů po závodě ŠKODA AUTO a.s. 

LOGIS    systém pro předpříjem palet 
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2. Úvod 

V mojí diplomové práci se věnuji návrhu toku prázdných obalů ve společnosti ŠKODA AUTO 

a.s. v hlavním závodu v Mladé Boleslavi. Činnostmi spojenými s tokem prázdných obalů se 

zabývá oddělení operativní logistiky PLO. Jde o velice složitou problematiku a optimalizací 

toku prázdných obalů lze ušetřit čas, náklady i prostor.  

Význam logistiky v každé firmě, ať už v malé rodinné nebo naopak ve velké mezinárodní, 

za poslední roky neustále roste a má klíčovou roli v konkurenceschopnosti dané společnosti. 

Toky by měly být navzájem synergické a optimalizované tak, aby firma uspěla v porovnání 

s konkurencí, dosahovala maximální úrovně poskytovaných služeb a aby se dokázala rychle 

přizpůsobovat podmínkám zákazníků, kteří jsou pro každou firmu nejdůležitějším článkem. 

Logistika by měla být silně propojená s výrobou, čímž dochází k nižší potřebě držení skladů 

s velkými zásobami za využití logistických technologií, jako je například Just in sequence, 

Kanban nebo Crossdocking a také je potřeba propracovaného systému přesunu prázdných 

obalů zpět k dodavatelům.  

Obaly jsou pro samotnou výrobu naprosto nezbytné, stejně jako jednotlivé součástky, díly 

či materiál – pokud není dostupný vhodný obal pro jejich přepravu, pak je není možné dopravit 

od dodavatelů na montážní linku a tím pádem dochází k ohrožení plynulosti výroby, což může 

vést až k situaci, kdy je nutné pozastavit výrobu a podnik tedy nemůže dodávat automobily 

koncovým zákazníkům. Prázdné obaly od montážních linek je pak zapotřebí uskladnit 

a ve správné chvíli dostat zpět k dodavatelům. Celý tento řetězec činností je komplexní 

a neustále se opakuje. Správné a efektivní fungování celé společnosti je tedy závislé také 

na efektivním toku obalů – mezi časté činnosti, které je třeba eliminovat, patří například 

nadbytečné manipulace s paletami, obtížné dohledání uskladnění konkrétních typů prázdných 

palet, neuspořádané přejíždění kamionů mezi sklady a také nakládání obalů na kamiony tak, 

že nejsou plně naložené, což vede k nutnosti absolvovat více jízd a také ke zbytečnému 

zatěžování dopravních komunikací. Tok prázdných vícecestných obalů je nákladný nejen 

organizačně, ale také finančně. Pokud by došlo k zefektivnění toku obalů, mohla by společnost 

výrazně ušetřit náklady.  

Cílem této práce je provést analýzu současného koloběhu obalů ve společnosti ŠKODA AUTO 

a.s. a navrhnout taková opatření, která by současný stav pomohla zjednodušit, zrychlit 

či ušetřit finanční prostředky.  

První kapitola se věnuje obecné definici logistiky, která je nezbytnou součástí každé velké 

firmy. Díky propojení jednotlivých článků logistického řetězce dochází ke snižování nákladů 

a zefektivnění procesů souvisejících také s tokem prázdných obalů. Je zde definována 



11 
 
 

reverzní logistika, popsány jednotlivé technologie přispívající ke štíhlé výrobě, manipulační 

a přepravní jednotky, druhy obalů a přepravních prostředků. Z těchto definic vychází 

následující kapitoly, které mapují konkrétní činnosti ve společnosti ŠKODA AUTO a.s. 

Ve druhé kapitole je představena společnost ŠKODA AUTO a.s. nejdříve jako součást 

koncernu Volkswagen, pod který patří již 28 let. Prodej společnosti ŠKODA AUTO a.s. 

koncernu VW znamenal především jistotu a velké investice, čímž dosáhla automobilka velkého 

růstu. Následně je zmapována samostatná historie společnosti ŠKODA AUTO a.s. a její 

současnost. Detailněji je zde popsáno oddělení logistiky ve společnosti.  

Třetí kapitola se zabývá současným oběhem prázdných obalů ve společnosti ŠKODA AUTO 

a.s. – je zde provedena detailní analýza jednotlivých činností a procesů, které jsou konány 

v souvislosti s obalovým tokem. Pro úplné pochopení toku prázdných obalů je zapotřebí 

analyzovat také tok obalů s materiálem, který je v synergii s tokem prázdných obalů. Jsou 

popsány obaly, které jsou používány ve společnosti ŠKODA AUTO a.s. a dále činnosti od 

odvolávání dílů u dodavatelů, přes plánování přeprav, procesu příjmu na 13. bráně, vyložení 

materiálu na skladech a uskladnění obalů na Centrálním skladu prázdných obalů až po jejich 

opětné naložení na kamiony a převoz zpět k dodavatelům. Dále je přiblíženo zatěžování 

dodavatelů, samotný Centrální sklad prázdných obalů nebo vytékání obalů z CKD Centra. 

Zmíněny jsou také způsoby, které napomáhají k plynulému toku prázdných obalů – cross-

docking v areálu vedle 13. brány nebo počítání inventury. 

Ve čtvrté kapitole jsou popsána tři opatření, která by měla pomoci zkvalitnit, zrychlit 

a zefektivnit tok prázdných obalů a zajistit vyšší přehlednost Centrálního skladu prázdných 

obalů a snazší určení umístění konkrétních palet, což by mělo v celkovém součtu vést také 

ke snížení finančních prostředků, vynaložených na tok prázdných obalů. Třemi variantami jsou 

rozdělení skladu 42 na zóny, automatická identifikace palet pomocí čipů na bázi technologie 

RFID a provádění denní inventury pomocí dronu. Každé opatření je vyčísleno a zhodnoceno. 
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3. Logistika 

3.1 Definice logistiky 

Pojem logistika je možno definovat mnoha způsoby. Jedna z definic říká, že „Logistika je 

disciplína, která se zabývá celkovou optimalizací, koordinací a synchronizací všech činností, 

jejichž řetězce jsou nezbytné k pružnému a hospodárnému dosažení konečného 

(synergického) efektu [1].“ Souvisí například s organizací a řízením výroby, celkovým 

dosahováním cílů dané organizace a s jejím marketingem. Hlavní podstatou a cílem logistiky 

je zajistit, aby bylo správné zboží ve správném čase, ve správném množství, ve správné kvalitě 

a za správnou cenu ve správném směru ke spokojenému zákazníkovi. [1] [2] 

Historie logistiky jako vědy nesahá daleko, přestože se jí lidstvo zabývá tisíce let. Nejvíce 

se vyvíjela ve spojení s vojenstvím, kdy bylo nezbytné vyřešit otázku správného zásobování 

armády během přesunů na dlouhé vzdálenosti. Kořeny logistiky bychom však našli již 

ve starověku, typickým příkladem je koordinování tisíců dělníků a materiálu během stavby 

pyramid v Egyptě nebo starověkých chrámů na území Řecka. Za zakladatele moderní logistiky 

je považován Antoine-Henri Jomini (1779–1869). Byl to švýcarský generál, který se zabýval 

vojenskou strategií a pracoval ve službách Napoleona nebo ruských carů Alexandra I. 

a Mikuláše I. Pojem logistika byl odvozen od výrazu maréchal de logis, což znamená 

ubytovatel (důstojník zabývající se ubytováním a také zásobováním vojsk). [1] [3] 

Systematizovaná podoba logistických konceptů a myšlenek pochází až z 60. let minulého 

století z USA, kdy se pojem logistika dostal i do civilní hospodářské oblasti. Neustále se 

zvyšovaly nároky na výrobu, docházelo k velkému rozvoji dopravy (především na velké 

vzdálenosti, což je v důsledku zvětšující se vzdálenosti od místa výroby ke koncovému 

zákazníkovi), probíhalo zdokonalování výpočetní techniky a vývoj nových matematických 

metod, jako je například lineární programování. Všechny tyto aspekty vedly ke zvyšování 

efektivity řízení podniku. „Logistika podniku vychází z celopodnikové strategie a pomáhá plnit 

celopodnikové cíle, ale zároveň musí zabezpečit přání zákazníků na zboží a služby 

s požadovanou úrovní, a to při minimalizaci celkových nákladů [4].“  

3.2 Logistický řetězec 

Zpočátku byly zásobování, distribuce a výroba realizovány odděleně, v devadesátých letech 

došlo k integraci do jediného integrovaného řetězce a vzniku tzv. Total Supply Chain – 

celistvého logistického řetězce, ve kterém je propojen výrobní podnik s dodavateli, s distribucí 

a s koncovým zákazníkem. „Total Supply Chain je řetězec, který představuje postupnou 

návaznost logistických činností vedoucí k plnému uspokojení zákazníka.“ Logistický řetězec 
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tvoří hmotný tok (materiálový) doplněný o informační tok, který může hmotný tok předcházet, 

postupovat s ním současně, následovat ho nebo postupovat v opačném směru. [1] 

Prvky logistického řetězce jsou aktivní (zajišťují pohyb pasivních prvků – technické prostředky 

pro dopravu, manipulaci, skladování, balení, zpracování informací, dále telekomunikační sítě 

a lidské zdroje) a pasivní (hotový výrobek, materiál, obaly, odpad nebo informace). Pasivní 

prvky vykonávají za pomoci aktivních prvků manipulační, přepravní, kompletační, ložné a další 

operace, čímž překonávají prostor a čas. Tyto operace jsou výlučně netechnologické (nemění 

se množství ani charakter surovin, materiálů nebo výrobků). [6] 

3.3 Reverzní logistika 

Reverzní neboli zpětná logistika je definována jako tok použitých výrobků, obalů či odpadů 

ve směru od spotřebitele zpět (k dodavateli, do místa vzniku či k likvidaci). Zabývá se například 

reklamací nefunkčního zboží, demontováním a recyklací již použitých výrobků, využití 

vedlejších produktů výroby či nadbytečných zásob, odvozem odpadu či jeho znovuvyužití 

v rámci šetrnosti k životnímu prostředí, ale také zpětný tok obalů tak, aby mohly být znovu 

využity. Reverzní logistika je nezbytnou součástí každého logistického řetězce, a to nejen 

z důvodu odpovědnosti k trvale udržitelnému životnímu prostředí, ale také v rámci šetření 

nákladů na nové materiály a prázdné obaly, např. využíváním vícecestných obalů. Firmy jsou 

navíc odpovědné za celý cyklus svých výrobků, kam patří nejen zisk surovin a samotná výroba, 

ale právě také reklamace či likvidace výrobků a s nimi spojených odpadů. [5] 

3.4 Tok materiálu ve výrobním podniku 

Cílem každého výrobního podniku je vyrábět a dodávat hotové výrobky ke spotřebitelům. 

K tomu je zapotřebí zajistit materiál na výrobu (suroviny, díly atd.) a také zajistit jeho přepravu 

k výrobní lince – pomocí přepravních obalů a dopravních prostředků. Jde vlastně o materiálový 

tok (tok součástek, dílů, výrobků) z místa jejich vzniku do místa spotřeby. Zahrnuje všechny 

provedené činnosti – přepravu od dodavatele, vnitropodnikové skladování, výrobu, manipulaci 

a expedici ven z podniku. Synchronizaci procesů zajišťuje logistika daného podniku. 

„Materiálový tok je řízený pohyb materiálu, surovin, polotovarů, který umožňuje charakterizovat 

dynamiku výroby v prostoru a čase. Uspořádání výrobních zařízení a pracovních jednotek 

ovlivňuje materiálový tok [6].“  

Logistika ve výrobním podniku se zabývá třemi hlavními procesy – nákup materiálu 

od dodavatele a jeho přeprava do výrobního závodu (zásobování), zadruhé tok materiálu 

podnikem a vznik finálních výrobků (řízení podnikové logistiky) a zatřetí distribuce výrobků 

k zákazníkům. Celý tok materiálu (hmotný tok) musí doprovázet informační tok. Materiálový 

tok jde v obráceném směru než tok použitých výrobků, odpadů atd. v reverzní logistice. [7] 
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Řízení logistiky musí plánovat činnosti související s přepravou materiálu a zajistit k tomu 

správné množství vhodných obalů – při zásobování, při vnitropodnikové přepravě 

i při distribuci.  Vždy po vyložení zboží je nutné prázdné vícecestné obaly skladovat tak, 

aby byly dostupné ve chvíli, kdy je bude opět potřeba. [7] 

3.5 Logistické technologie 

Existují různé přístupy k řízení materiálového toku. Pro různá odvětví jsou optimální různé 

metody, obecně však jde o uspořádání jednotlivých operací tak, aby systém fungoval 

co nejefektivněji – s co nejnižšími náklady a s maximálním uspokojením zákazníků. Těmto 

ustáleným procesům, které jsou tvořeny logicky uspořádanými operacemi, se říká logistické 

technologie. U některých dílů se vyplatí mít větší zásobu na skladu, což umožňuje rychlejší 

výrobu, pro některé je ideální stav bez zbytečných zásob v podniku. Sled činností, procesů 

a úkonů se tedy nazývá logistická technologie, která zvyšuje výrobní kapacity, efektivitu práce, 

účinnost či výkonnost. Myšlenky většiny logistických technologií vznikaly v první polovině 

minulého století, velký rozmach pak začal v 80. letech a díky novým moderním technologiím 

a získaným zkušenostem se neustále rozvíjí dál. V automobilovém průmyslu se často využívá 

tzv. konceptu štíhlé výroby (z anglického názvu „lean production“), což obecně znamená 

vyrábění pouze toho, co zákazníci požadují – omezení plýtvání, minimalizování zásob, 

maximální efektivitu všech činností a minimalizaci zbytečných operací (takových, které 

výrobku nepřidávají žádnou hodnotu – zbytečná manipulace, opravy atd.). Nástroji štíhlé 

výroby jsou například následující logistické technologie. [3] [8] 

3.5.1 Just in time (JIT) 

Just in time je logistická technologie, která je založena na principu dodávek zboží „právě včas“. 

S myšlenkou, že je špatně nejen pokud přijde materiál k výrobě pozdě, ale i pokud přijde příliš 

brzy, jelikož se hromadí a je potřeba ho někde uskladnit, přišel zakladatel japonské 

automobilky Toyota Kiichiro Toyoda v první polovině 20. století. Metoda spočívá v tom, že jsou 

materiál či součástky dodány na výrobní linku v přesně požadovaném množství v určeném 

čase – co možná nejpozději tak, aby bylo možné je rovnou zpracovat. Dodávky bývají 

požadovány vícekrát denně, a právě v okamžiku, kdy jsou potřeba ve výrobním procesu. Jde 

o technologii, která by měla minimalizovat skladové zásoby a odstranit některé zbytečné 

činnosti jako je například překládání a uskladnění materiálu (minimalizuje se pohyb materiálu 

v areálu závodu). Zavedení JIT snižuje náklady na skladování, zvyšuje produktivitu podniku, 

propojuje jednotlivé články logistického řetězce a napomáhá zeštíhlenému výrobnímu 

systému, který je schopen reagovat na změnu požadavků zákazníků. Mimo jiné vede také 

ke snížení množství vyprodukovaného odpadu. Výrobci tak stačí pouze minimální zásoby, 

které vykryjí případné přerušení výroby. [9] [10] 
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K tomu, aby mohl být JIT použit, musí dojít k synchronizaci výroby dodavatelů a odběratelů 

a obecně k jejich úzké spolupráci a koordinaci veškerých toků. Dále musí být zajištěna kvalitní 

dopravní infrastruktura a spolehlivá doprava (dodávky se nesmí opožďovat, z toho důvodu 

bývá JIT použit především u dodavatelů, kteří sídlí v blízkosti výrobního závodu odběratele), 

kvalitní informační tok mezi dodavatelem a odběratelem (nesmí docházet ke špatné 

komunikaci nebo k nepřesnostem v požadavku odběratele) a důležitá je rovněž důsledná 

kontrola kvality dodávaných dílů u prověřeného dodavatele, kterému může odběratel plně 

důvěřovat. Nevýhodou této technologie mohou být málo vytížené kamiony. [9] [10] 

3.5.2 Just in sequence (JIS) 

Modifikací Just in time je technologie Just in sequence, kdy jsou veškeré dodávky již 

u dodavatele naloženy na kamiony přesně v takovém pořadí, v jakém jsou zapotřebí 

na výrobní lince. To znamená ještě o stupeň vyšší formu spolupráce mezi dodavatelem 

a výrobcem a jsou kladeny vyšší nároky na tok informací, který obeznámí dodavatele s plánem 

výroby, díky kterému dodá materiál ve správném množství, čase i pořadí na výrobní linku. JIS 

rovněž šetří náklady na skladování, ale také zrychluje výrobu. Tato technologie se typicky 

používá v automobilovém průmyslu, kde je omezené množství variant vozů a kde si zákazníci 

mohou nakonfigurovat prvky svého konkrétního vozu (typicky jsou metodou JIS dodávány 

například volanty, sedačky nebo dveře do automobilů, viz obrázek 1). [10] [11] 

 

Obrázek 1: Princip technologie JIS [11] 

3.5.3 Kanban 

Kanban je bezzásobová logistická technologie, jejíž metody byly poprvé použity stejně jako 

JIT v japonské automobilce Toyota. Slovo „kanban“ znamená v japonštině „karta“ 

a technologie funguje na principu výroby přímo na objednávku. Zákazník si objedná zboží 

a na základě jeho objednávky výrobce vytvoří kartu Kanban s popisem potřebného materiálu 

či dílů (název a typ součástky, čárový kód, označení linky atd.) a pošle ji spolu s obalem 

dodavateli. Ten vyrobí či vyskladní objednávku (vyrábí pouze to, co je objednáno pomocí karty 
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Kanban) a pošle ji zpět výrobci, který ji zkontroluje a může hned použít na montážní lince 

k výrobě požadovaného výrobku. Technologie Kanban umožňuje plynulý provoz materiálu, 

snižuje náklady na skladování a zvyšuje produktivitu a efektivitu výroby. Uplatňuje 

se především v odvětví, kde se výroba zboží opakuje (omezený počet variant) a kde nejsou 

příliš velké výkyvy v poptávce. V dnešní době je systém papírových karet nahrazován pomocí 

elektronických systémů (tzv. e-kanban). [10] 

3.5.4 Cross-docking 

Cross-docking je logistická technologie, která funguje na principu překládání místo skladování. 

Je založena na konsolidaci a dekonsolidaci zásilek – je vytvořeno logistické centrum, 

kde nedochází ke skladování zboží, ale k jeho efektivnímu zpracování a přeložení zboží 

z vozidel z různých směrů do nákladního vozidla jedoucího v jednom směru 

(např. do maloobchodů). Zboží by na „průtokovém skladu“ mělo být co nejkratší dobu (méně 

než 24 hodin) tak, aby se zde zbytečně nehromadilo a mohlo být doručeno koncovému 

zákazníkovi. Zboží tímto překladištěm pouze prochází. Cross-docking pomáhá eliminovat 

ekonomicky nevýhodné poloprázdné jízdy tzv. LTL, a naopak zajišťuje optimálně naložené 

kamiony FTL. Princip Cross-dockingu je vysvětlený na obrázku 2. [10] [12] 

Tato technologie se začala vyvíjet s rozšířením hypermarketů a supermarketů v 90. letech 

minulého století, především pro zboží s konstantní poptávkou (typicky oblečení, obuv, 

nezkazitelné potraviny atd.) u velkých řetězců typu Walmart které mají velké množství 

dodavatelů. Vzhledem k růstu objemu zboží rostou také požadavky na logistická centra 

a rychlost překládání, na jejich kapacitu, průtočnost či dostatečné prostory. [10] [12] 

 

Obrázek 2: Rozdíl v principu zásobování bez technologie cross-docking (vlevo) a při použití cross-

dockingu s překladem zboží v konsolidačním centru (vpravo) [13] 
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3.5.5 Hub and spoke 

Tato technologie se používá při obsluze regionů a spočívá v tom, že jsou sdružovány menší 

zásilky do větších přepravních celků a po jejich přepravě na větší vzdálenost jsou opět 

rozdruženy. V každém regionu je vybudováno centrálně umístěné centrum („Hub“), kam jsou 

svezeny zásilky od malých dodavatelů z okolí. Svoz těchto zásilek bývá zajišťován dodávkami. 

Hub nefunguje jako sklad, ale zásilky jsou zde roztřízeny a sdruženy do větších celků 

a přepraveny na delší vzdálenost do dalšího Hubu (velkoobjemová přeprava probíhá 

v kamionech, nákladních vlacích nebo letadly). Zde jsou celky dekonsolidovány opět na menší 

zásilky podle jednotlivých odběratelů. Výhodou technologie Hub and Spoke je snížení nákladů 

na přepravu, vyšší vytížení dopravních prostředků nebo odlehčení dopravních komunikací, 

naopak nevýhodou jsou vyšší investiční náklady na vybudování Hubů. [10] 

3.5.6 Quick Response 

Technologie Quick Response se využívá především u spotřebního zboží a je založena 

na automatické identifikaci zboží – tedy čárových či QR kódů. Automatická identifikace zboží 

pomáhá při sdílení informací ve všech článcích řetězce (od dodavatelů, přes výrobce, prodejce 

až k zákazníkům) a je zapotřebí jejich úzké spolupráce. Vyměňují si data především o počtech 

a druzích objednávek, o prodejích a o zásobách. Takto mohou sledovat prodeje jednotlivých 

výrobků v reálném čase a upravovat podle toho výrobu a dodávky. Velkou výhodou této 

technologie je především zrychlený tok informací, možnost sledovat materiálový tok v reálném 

čase a výrazné zkrácení odezvy všech článků řetězce. [10] 

3.6 Manipulační a přepravní jednotky 

Manipulační jednotka je jakýkoli materiál, který tvoří jednotku schopnou manipulace, kterou již 

není třeba dále upravovat. Materiálu může být jakékoli množství, může být balený nebo 

nebalený a může či nemusí být na manipulačním prostředku (např. na/v paletě). S manipulační 

jednotkou se zachází jako s jedním kusem. Přepravní jednotka je jakýkoli materiál, který tvoří 

jednotku určenou k přepravě bez potřeby dalších úprav. Podle velikosti, max. hmotnosti 

a funkce rozlišujeme [14]:  

- manipulační jednotka 1. řádu: měla by procházet všemi navazujícími články logistického 

řetězce, je určena k ruční manipulaci (max. hmotnost je 15 kg), přepravními prostředky 

mohou být např. bedny, pytle, fólie... (často tvořená pouze obalem) 

- manipulační (přepravní) jednotka 2. řádu: určena k ukládání ve skladu, k vnitroskladové 

přepravě, max. hmotnost 5 t, přepravními prostředky jsou např. palety nebo roltejnery, 

skládá se z většího počtu manipulačních jednotek 1. řádu 
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- manipulační (přepravní) jednotka 3. řádu: určena k dálkové vnější přepravě 

v kombinované dopravě, max. hmotnost 30,5 t, přepravními prostředky jsou např. velké 

kontejnery, skládá se z manipulačních jednotek 1. a 2. řádu 

- manipulační (přepravní) jednotka 4. řádu: určená k dálkové kombinované vnitrozemské 

a námořní přepravě, max. hmotnost 2000 t, přepravními prostředky jsou bárky nebo 

lichtery 

3.7 Obaly 

Obal je pasivní prvek logistického systému, který spoluvytváří manipulační nebo přepravní 

jednotku. Může být pouze pro jeden výrobek, pro sadů výrobků (tzv. sdružený obal) nebo 

pro určitý počet kusů stejných výrobků (tzv. skupinový obal). Obaly pomáhají při manipulaci, 

přepravě, ochraně a nesou informace o obsahu materiálu. Důležitá je rovněž volba správného 

obalu, neboť zvolený obal významně ovlivňuje další operace s materiálem, jako jsou například 

transportní prostředky. [7] [15] 

Hlavními funkcemi obalových prostředků jsou [15]: 

- manipulační funkce – obal napomáhá k zajištění celistvosti jeho obsahu (materiálu, 

surovin, výrobku...), usnadňuje manipulaci, skladování a přepravu jednotky 

- ochranná funkce – obal jednotku chrání před negativními vlivy vnějšího prostředí, které 

by mohli způsobit poničení obsahu (mechanické, klimatické, biologické vlivy) 

- informační funkce – obal rovněž slouží k identifikování materiálu, surovin či výrobku 

(informace o datu výroby, trvanlivosti, složení, správném používání atd. vhodné např. 

pro finálního zákazníka, ale i pro identifikaci zboží na ostatních článcích logistického 

řetězce) a nese informace o odesílateli a příjemci   

Další funkce obalů může být např. funkce prodejní, propagační nebo ekologická. Na obaly jsou 

kladeny velké požadavky, jelikož usnadňují a urychlují bezpečnou práci s materiály či výrobky. 

[16] 

Rozeznáváme více druhů obalů [15] [16]: 

- spotřebitelský obal – jeho hlavní funkcí je informační a prodejní a slouží především 

pro koncového zákazníka a pro manipulaci se zbožím v maloobchodě, obal by měl 

být přitažlivý, komfortní pro zákazníka a měl by efektivně využívat obchodních 

prostorů 
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- distribuční obal – používá se především ve skladech, spoluvytváří základní manipulační 

jednotky (1. nebo 2. řádu) a tvoří mezičlánek mezi spotřebitelskými a přepravními 

obaly, většinou bývá skupinový a jeho hlavní funkce je ochranná a manipulační 

- přepravní obal – obal, který je určen k bezpečné a pohodlné přepravě na velké 

vzdálenosti, hlavní funkcí je ochranná a manipulační a nejčastěji jde o bednu, která 

spoluvytváří přepravní jednotku 2. řádu (např. paletu)   

Dále můžeme obaly dělit například podle vratnosti na vícecestné neboli vratné (kovové 

či dřevěné bedny, palety) a jednocestné neboli nevratné (plastové fólie, kartony atd.) 

nebo podle charakteristiky na hlavní balení (bedny, přepravky), víka, podlážky či proložky. [7] 

[15] [16]  

3.8 Přepravní prostředky 

Nejpoužívanějším přepravním prostředkem je paleta, další jsou například bedny a přepravky, 

roltejnery, přepravníky, kontejnery, bárky nebo lichtery. Bedny a přepravky slouží na úrovni 

manipulační jednotky 1. řádu především k mezioperační manipulaci či skladování. Roltejnery 

jsou na úrovni manipulačních jednotek 2. řádu, mají odnímatelný čtyřkolový podvozek a často 

jsou vyrobeny z kovových mříží. Také přepravníky jsou na úrovni manipulačních jednotek 

2. řádu a většinou slouží pro přemisťování kapalného, kašovitého nebo sypkého materiálu. 

Kontejnery slouží výhradně pro přepravu na větší vzdálenosti, jsou opakovaně použivatelné 

a jsou na úrovni manipulačních jednotek 2. (malý kontejner) nebo 3. (velký kontejner) řádu. 

Lichtery a bárky (tzv. člunové kontejnery) jsou na úrovni manipulačních jednotek 4. řádu 

a užívají se při přepravě a ložných operacích volně loženého či paletizovaného materiálu. [15] 

[16] [17] 

Paleta tvoří základní přepravní prostředek a napomáhá s přepravou a manipulací přepravní 

jednotky jako jedné ucelené jednotky. Materiál je na/v paletě (záleží na charakteristice palety) 

a pomocí palety se efektivněji a rychleji překládá či přepravuje. Zároveň palety zvyšují kapacitu 

přepravních vozidel, lépe využívají skladovací prostory a snižují náklady (na skladování 

či na použité obaly). Nejpoužívanější je tzv. normální paleta (europaleta), jejíž půdorysné 

rozměry 1200 x 800 mm jsou mezinárodně stanovené, nebo půlená paleta s rozměry 

600 x 800 mm. Dále můžeme dělit palety např. podle materiálu na dřevěné, kovové, plastové, 

kartonové, podle počtu použití na jednocestné a oběhové, podle typu na speciální 

a univerzální nebo podle konstrukčního provedení na prosté, ohradové, skříňové, sloupkové 

a speciální. [15] [16] [17]  
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4. Charakteristika společnosti ŠKODA AUTO a.s. 

Společnost ŠKODA AUTO a.s. je největším českým automobilovým výrobcem a zároveň 

jednou z největších českých firem podle počtu zaměstnanců i podle celkových tržeb. Za svůj 

největší růst vděčí spojením s koncernem Volkswagen, ke kterému došlo v roce 1991. 

4.1 Volkswagen Group 

Volkswagen patří mezi největší automobilové koncerny na světě a společně s francouzsko-

japonskou aliancí automobilek Renault-Nissan-Mitsubishi či japonskou Toyotou patří 

k největším prodejcům osobních automobilů na světě a na evropském trhu má největší podíl 

co se týká prodaných automobilů. Sídlí v Německu, v dolnosaském městě Wolfsburg. 

Pod koncern patří devět značek osobních („lehkých“) vozů – Volkswagen, Škoda, Audi, Seat, 

Bentley, Bugatti, Lamborghini, Ducati, Porsche a dále společnosti vyrábějící nákladní vozy 

či autobusy – MAN, Scania či Volkswagen užitkové vozy, loga automobilek jsou vyobrazena 

na obrázku 3. Celkem čítá koncern Volkswagen 122 výrobních závodů po celém světě. [18] 

 

Obrázek 3: Loga automobilových společností patřících pod koncern Volkswagen [18] 

4.1.1 Historie koncernu VW 

První myšlenky na výrobu levných „lidových“ automobilů pro masovou výrobu v Německu 

pocházely již z úplného počátku minulého století, přibližně v době, kdy Henry Ford založil 

automobilku Ford ve Spojených státech amerických a představil Model T (r. 1908), první 

cenově dostupný vůz, kterým ovlivnil i trh v Evropě. V následujících letech docházelo k různým 

návrhům koncepce „lidového automobilu“, až v roce 1934 dostal pověření ke konstrukci 

takového vozu od Adolfa Hitlera konstruktér Ferdinand Porsche. V roce 1937 byla v Berlíně 

založena Společnost pro přípravu německého lidového vozu, která byla v roce 1938 

přejmenována na Volkswagenwerk GmbH. První automobil byl pojmenovaný KdF-Wagen, 

později známý spíše jako Volkswagen Brouk. V roce 1938 bylo založeno město Stadt des KdF-
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Wagens bei Fallersleben (= Město vozů KdF u Fallerslebenu, později přejmenováno 

na Wolfsburg), kde začala výstavba moderních výrobních továren podle vzoru továren 

v závodu automobilky Ford v Detoritu. Během druhé světové války byl však závod zabrán 

pro výrobu zbraní, vojenských vozidel a pro výrobu a opravy flotily německého válečného 

letectva Luftwaffe. Postupně se výroba zbraní z důvodu bombardování závodu přesouvala 

i na jiná místa a docházelo k decentralizaci. V té době pracovali v závodu vězni, lidé 

z koncentračních táborů, cizinci z okupovaných zemí či ženy. [19] [20] 

Až po roce 1945 s pádem nacistického Německa začala nová éra Volkswagenu. Vedení 

se ujali Britové a automobilka začala růst. Vzhledem k britskému vedení byly vozy vyráběny 

pro alianční mocnosti, a proto měla společnost při dodávkách nedostatkového materiálu (např. 

oceli) prioritní postavení a počty vyrobených automobilů tak rok od roku rostly. Problémy byly 

například s nedostatkem pracujících, i přesto dokázal být Volkswagen konkurenceschopnou 

společností, vyráběl přibližně 1 000 aut měsíčně a v roce 1948 začal vyvážet vozy do 

některých evropských zemí (např. do Nizozemska, Belgie či Dánska). Následující rok bylo 

vedení značky předáno zpět Německu. 50. léta byla pro Volkswagen obdobím velkého růstu, 

auta byla velmi populární a firma dosáhla poprvé hranice 100 000 vyrobených aut za rok. 

Rostly také počty zaměstnanců a celkové zisky firmy. Více než 30 % vozů bylo v té době 

vyváženo do zahraničí, z velké části na evropský trh, ale také do Brazílie, Austrálie nebo 

Jihoafrické republiky. Volkswagen dosahoval svých úspěchů na cizích trzích také díky strategii 

zavádění sítě servisů. [19] [20] 

V 60. letech došlo i vzhledem k rostoucí konkurenci na evropském trhu k mírné stagnaci, 

přesto si Volkswagen držel pozici lídra na evropském automobilovém trhu. Došlo k částečné 

privatizaci a v roce 1965 získal Volkswagen většinový podíl ve společnosti Auto Union GmbH 

v Ingolstadtu, dnešní Audi, která se tak stala druhou samostatnou značkou koncernu. 

V dalších letech pokračovala společnost v modernizacích a přišla s novými, dodnes 

vyráběnými modely Volkswagen Passat a Volkswagen Golf. Další novinkou byla snaha 

o proniknutí na čínský trh, ve kterém se skrýval velký potenciál. To se Volkswagenu nakonec 

povedlo a stal se jedničkou na tamním automobilovém trhu. [19] [20] 

Společnost rozšiřovala svou výrobu do nových závodů po Německu a hledala spolupráci i jinde 

v Evropě – v roce 1986 získala nadpoloviční většinu ve španělské automobilce SEAT a v roce 

1991 získala také do té doby českou státní firmu ŠKODA AUTO a.s. Tím se Volkswagenu 

otevřel vstup na východoevropský trh a pro českou automobilku to znamenalo zachování 

značky a velké investice do výroby. Vstup pod německý koncern byl ovlivněn také předchozím 

ziskem španělského SEATu. [19] [20] 
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4.1.2 Současnost koncernu VW 

Koncern Volkswagen se na přelomu tisíciletí rozrostl ještě o další značky osobních vozů, jako 

jsou např. Bentley, Lamborghini či Porshe nebo o značku nákladních automobilů Scania. 

Rovněž rozšiřuje svoji výrobu po světě, příkladem jsou nové závody v Indii nebo Rusku. [20] 

Za loňský rok koncern VW prodal 10,83 milionu vozidel po celém světě, což je o necelé 1 % 

více než v roce 2017. Nejvíce aut skupiny každoročně prodá automobilka Volkswagen, 

na druhém místě se drží Audi a třetí místo v celkovém ročním prodeji zaujímá ŠKODA AUTO 

a.s. Současné statistiky z ledna a února roku 2019 ukazují zatím mírnou ztrátu v prodejích 

oproti roku 2018. Koncern plánuje do budoucnosti nadále investovat do nejmodernějších 

technologií a také rozšiřovat modelové řady jednotlivých značek především o elektromobily. 

[21] 

4.2 Historie společnosti ŠKODA AUTO a.s.  

Automobilka ŠKODA AUTO a.s. s více než stoletou historií patří k nejstarším na světě, 

založena byla v roce 1895 v Mladé Boleslavi jako firma Laurin & Klement dvěma zakladateli 

Václavem Laurinem a Václavem Klementem (viz obrázek 4). Ti zpočátku vyráběli pouze jízdní 

kola, v roce 1899 přešli k výrobě motocyklů a v roce 1905 začali s automobilovou výrobou. 

Prvním modelem byl Voiturette A, který se brzy stal velice populárním. Kvůli vyšší poptávce 

a nedostatku prostředků k rozšíření produkci došlo k přeměně na akciovou společnost. [22] 

[23] 

 

Obrázek 4: Zakladatelé společnosti Václav Laurin a Václav Klement [22] 

Během 1. světové války se v závodu vyráběla válečná technika a došlo tedy omezení výroby 

osobních automobilů. Z důvodu nedostatku financí a vysoké konkurenci hledala společnost 

silného partnera a v roce 1925 došlo ke spojení s podnikem Škoda Plzeň, a tím zanikla značka 

Laurin & Klement. Celkově to však znamenalo velký rozvoj společnosti. Ke konci 2. světové 

války byla automobilka opakovaně bombardována a z velké části zničena. Po válce v roce 

1945 došlo k zestátnění společnosti, oddělení od plzeňského závodu Škoda a k označení 

Automobilové závody, národní podnik (AZNP Škoda). O rok později byly k závodu v Mladé 

Boleslavi začleněny další továrny – ve Vrchlabí a v Kvasinách. [22] [23] [24] 
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Především z důvodu stagnace hospodářského systému a vyspělejším západním trhům 

se v 70. letech minulého století automobilce příliš nedařilo a technologicky spíše zaostávala. 

Po Sametové revoluci v roce 1989 rozhodla vláda o privatizaci podniku a ke spolupráci 

a zajištění konkurenceschopnosti byl vybrán právě německý koncern Volkswagen. V dubnu 

1991 tak vznikla Škoda, automobilová akciová společnost a Volkswagen vlastnil 30 % podílu. 

Volkswagen postupně zvyšoval svůj podíl ve společnosti a v roce 2000 získal 100 % podíl 

ve firmě, která od té doby nese název ŠKODA AUTO a.s. [22] [23] [24] 

4.3 Současnost společnosti ŠKODA AUTO a.s. 

V současnosti společnost ŠKODA AUTO a.s. vyrábí osm modelových řad (zobrazeny 

na obrázku 5): Škoda Octavia, Škoda Fabia, Škoda Superb, Škoda Citigo, Škoda Rapid, 

Škoda Kodiaq, Škoda Karoq a Škoda Scala. Sídlo společnosti je v Mladé Boleslavi, ve které 

se nachází největší závod, další dva české závody se nachází v Kvasinách a ve Vrchlabí.  

 

 

 

 

 

Obrázek 5: Modelové řady společnosti ŠKODA AUTO a.s. [25] 

Hlavní závod společnosti se nachází ve statutárním městě Mladá Boleslav ve středočeském 

kraji přibližně 50 kilometrů od Prahy, což zajišťuje firmě výhodnou strategickou polohu. Mapa 

závodu je v příloze 1. Dělí se na dva výrobní závody – MB I, kde se vyrábí modelové řady 

Octavia a Karoq a MB II., kde se vyrábí Fabia, Scala a Seat Toledo. Montoval se zde také 

model Rapid, v květnu 2019 však byla jeho výroba ukončena. Vyrábí se zde motory, 

převodovky a nápravy a v současnosti se zde vyrobí 2 470 vozů za den. [26] 

Druhý závod Kvasiny se nachází v okrese Rychnov nad Kněžnou v královéhradeckém kraji, 

necelých 100 kilometrů od závodu v Mladé Boleslavi. Závod prošel v posledních letech 

největším rozvojem a modernizací, což souvisí s výrobou vozů SUV, a je považován za jeden 

z nejmodernějších výrobních závodů v celém odvětví. Vyrábí se zde Škoda Kodiaq, Karoq, 

Superb a Seat Ateca, denně je to přibližně 1 150 vozů. [26] 

Nejmenší závod společnosti v České republice se nachází ve Vrchlabí v okrese Trutnov, 

rovněž v královéhradeckém kraji, asi 50 kilometrů od Mladé Boleslavi. Je zde moderní závod 

sloužící k výrobě komponentů – je důležitý nejen pro společnost ŠKODA AUTO a.s., ale rovněž 
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pro celý koncern Volkswagen. Vyrábí se zde především dvouspojková automatická 

převodovka DQ 200, denně přibližně 2 000 kusů. [26] 

 Kromě výrobních závodů v České republice se auta vyrábí v dalších šesti zemích – 

na Slovensku, kde se vyrábí nejmenší vůz společnosti Škoda Citigo, dále na Ukrajině, 

v Rusku, v Kazachstánu, v Indii a v Číně, celkově na dvanácti výrobních místech, která 

můžeme vidět na obrázku 6 (většinou jde o společné závody koncernu VW či spolupráce 

s lokálními partnery). [26] 

 

Obrázek 6: Mapa výrobních závodů společnosti ŠKODA AUTO a.s. ve světě [interní materiály ŠA] 

V posledních letech zaznamenává automobilka neustálý růst počtu prodaných automobilů 

i celkových tržeb. V roce 2018 prodala ŠKODA AUTO a.s. celosvětově rekordních 1 253 700 

vozů, což je o 4,4 % více než v předchozím roce. Nejvíce jich dodala na evropský trh 

(826 800 vozů) následovaný trhy v Číně (341 000 vozů) a Rusku (81 500 vozů). [27] 

Společnost ŠKODA AUTO a.s. a její výrobní závody prochází neustálou modernizací a drží 

krok s inovacemi v automobilovém průmyslu. V roce 2016 byla představena Strategie 2025, 

která definuje její hlavní směry orientace a rozvoje. Hlavními oblastmi jsou především 

elektromobilita, digitalizace, autonomní řízení, konektivita či nové služby, dále plánuje vstoupit 

na nové trhy a rozšiřovat stávající výrobu. Novinkou letošního roku je výroba modelu Škoda 

Scala, který v nabídce nahradil verzi Škoda Rapid, jehož ukončení výroby je plánované 

na červen letošního roku. V polovině letošního roku by měla být zahájena také sériová výroba 

SUV modelu Škoda Kamiq. Letos by se ve výrobním závodě v Kvasinách měl začít vyrábět 

vůz Škoda Superb PHEV – první vůz s plug-in-hybridním pohonem. V roce 2020 se v Mladé 

Boleslavi plánuje výroba modelů s čistě elektrickým pohonem. Od roku 2023 je v Kvasinách 

plánována výroba vozu Volkswagen Passat. [28] 
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4.4 Logistika ve společnosti ŠKODA AUTO a.s. 

Oddělení logistiky značky (oddělení PL) propojuje logistiku s výrobou, zodpovídá za řízení 

všech logistických činností společnosti ŠKODA AUTO a.s. a patří pod něj tyto činnosti:  

- plánování a řízení všech logistických aktivit závodů ŠKODA AUTO a.s. (v Mladé 

Boleslavi, v Kvasinách, ve Vrchlabí a v závodech ve světě) 

- plánování výrobních programů pro vozy a komponenty ŠKODA AUTO a.s. a centrální 

řízení dispozic a předsériové logistiky 

- odborná koordinace závodových logistik v závodech ŠKODA AUTO a.s. 

- zajišťuje balení a expedici dílů pro výrobu v zahraničních výrobních závodech 

Za koordinování a evidenci palet, které jsou v majetku společnosti ŠKODA AUTO a.s. 

a Behältermanagementu, je zodpovědné oddělení operativní logistiky (oddělení PLO). To dále 

zajišťuje centrální příjem (na 13. bráně) a řídí pohyb nákladních vozidel v závodě, provádí 

příjem materiálu, řídí oběh prázdných obalů, provozuje Centrální sklad obalů, předsériový 

sklad a sklad reklamací, poskytuje služby uživatelům manipulační techniky a interní přepravy 

materiálu, sleduje a vyhodnocuje zjištěné odchylky v logistickém systému, zatěžuje viníky, 

vyřizuje reklamace (vystavuje reklamační protokoly a expeduje reklamovaný materiál), vybírá 

poplatek za užívání speciálních obalů, koordinuje inventuru zásob a obalů ve ŠKODA AUTO 

a. s. [29] 

Útvar se dále dělí na [29]: 

- PLO/1 – Řízení a kontrola obalového toku: koordinuje oběh a evidenci palet, řídí provoz 

Centrálního skladu obalů, zajišťuje skladování obalů, kontrolu nových obalů, odvoz prázdných 

obalů k dodavatelům a VW závodům, opravy poškozených obalů a jejich případnou šrotaci. 

Dále provozuje sklad předsériových dílů a sklad reklamací. 

- PLO/2 – 13. brána – Řídící stanoviště (centrální příjem LKW): koordinuje pohyb externích 

LKW, které přijíždějí na vykládku nakupovaných dílů či nakládku prázdných obalů v závodě, 

dále provádí tzv. předpříjem v systému LOGIS a eviduje expedované obaly v systému LISON. 

- PLO/3 – Regresní tým a reklamační řízení: sleduje a zpracovává zjištěné odchylky 

v logistickém systému a řeší nesrovnalosti a pochybení s dodavateli, spedicemi a externími 

poskytovateli služeb. Dále vyřizuje reklamace a vyhotovuje podklady k přeúčtování víceprací. 

- PLO/4 – Technická skupina: koordinuje pořizování a vyřazování manipulační a dopravní 

techniky v operativním leasingu a majetku společnosti ŠKODA AUTO a.s., její evidenci, správu 

a optimalizaci. Dále spravuje budovy celého útvaru PLO.  
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- PLO/5 – Operativní logistika Kvasiny: zajišťuje operativní logistiku v závodu v Kvasinách – 

koordinuje oběh a evidenci palet, řídí pohyb kamionů, provádí příjem a předpříjem materiálu, 

provozuje sklad prázdných obalů, koordinuje odvoz prázdných obalů k dodavatelům a VW 

závodům, sleduje a zpracovává zjištěné odchylky a vyřizuje kvalitativní reklamace. 

4.4.1 Green Logistics 

Společnost ŠKODA AUTO a.s. spolu s celým koncernem Volkswagen přijímá mnohá opatření, 

která vedou k trvale udržitelnému rozvoji a k ochraně životního prostředí. Zavázala 

se dodržovat Pařížskou dohodu, která se týká změny klimatu a jejímž cílem je omezit emise 

skleníkových plynů a udržet tak nárůst průměrné teploty od doby před průmyslovou revolucí 

výrazně pod hranicí 2° C. Tuto dohodu podepsala nejen většina států na světě, ale také mnoho 

velkých světových společností, mezi nimi i celý koncern VW.  

Mezi konkrétní opatření, která společnost ŠKODA AUTO a.s. přijala v rámci strategie Green 

Logistics, patří například využívání ekologických prostředků při interní dopravě (kamiony 

na zemní plyn – stlačený CNG či zkapalněný LNG, elektrické tahače, využití energie 

ze solárních panelů), využívání odpadového materiálu k tvorbě nových obalů, snaha o větší 

využití železniční dopravy pro dovoz materiálu i vývoz hotových automobilů, využívání 

gigalineru, který na rozdíl od klasického kamionu převeze o 50 % nákladu více, či snaha 

o používání hospodárných obalů, které se efektivněji stohují a lze jich naložit více.  

Logistika se neustále vyvíjí dopředu a je kladen nejen velký důraz na efektivnost logistických 

služeb, jejich zjednodušení či digitalizaci, ale také na jejich ekologičnost a na vytváření trvale 

udržitelného prostředí, na což myslí i společnost ŠKODA AUTO a.s. (ekologie je součástí 

Strategie logistiky značky, viz obrázek 7). Mezi další aktivity společnosti patří například 

tzv. offsetové programy (činnosti podporující obnovu životního prostředí – např. sázení 

stromů), vývoj plně elektrických, CO2 neutrálních vozů či snaha o přijímání vyšších emisních 

norem pro LKW spedic – do roku 2030 by měly mít až o 30 % nižší emise. 

 

 

 

 

 

Obrázek 7: Myšlenky zelené logistiky jsou pevně zakotveny ve Strategii logistiky značky [interní 

materiály ŠA] 
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5. Analýza cyklu prázdných obalů 

Prázdné palety vytékají z výroby a jsou uskladněny na skladu prázdných obalů. Jejich převoz 

po závodě zajišťuje interní doprava, z areálu závodu je pak odváží zpět k dodavatelům smluvní 

dopravci společnosti ŠKODA AUTO a.s. Kamion dané spedice ve většině případů do závodu 

přiváží plné palety s materiálem od dodavatele, což zajišťuje vytížení vozu při obou jízdách. 

Tok obalů je schematicky znázorněn na obrázku 8.  

 

 

 

 

 

Obrázek 8: Schéma toku mezi dodavatelem a společností ŠKODA AUTO a.s. [zdroj autor] 

Tok prázdných obalů navazuje na materiálový tok a oba by se měly doplňovat. Obecně jde 

o významný logistický proces, který umožňuje neustálý koloběh palet a je zapotřebí k němu 

přistupovat systémově. Denně je využito více než 20 000 palet, které jsou vyloženy 

s materiálem a naloženy zpět k dodavatelům. Je zapotřebí časová vyváženost naplňování 

a vyprazdňování skladů a k tomu vede plynulý odvoz prázdných obalů, což je jeden z cílů 

organizování logistických procesů společnosti ŠKODA AUTO a.s. Dále je pak snaha 

o minimalizaci doby, kterou na tomto skladu nevyužité prázdné palety leží a také minimalizaci 

doby pobytu externích kamionů v závodě, která vede k efektivnímu využití dopravní 

infrastruktury a k ekonomickému využití kamionů externích dopravců.  

Kamiony, tzv. LKW (zkratka z německého Der Lastkraftwagen čili nákladní vůz), které vjíždí 

do mladoboleslavského závodu od externích dodavatelů, se dělí následovně: kamiony, které 

jedou od dodavatele s materiálem, který složí v závodě a odjíždí ven ze závodu prázdné, 

kamiony, které jedou do závodu prázdné a naloží prázdné obaly, se kterými jedou zpět 

k dodavateli a na kamiony, které složí v závodě obaly s materiálem od dodavatele a naloží 

prázdné obaly, se kterými se vrací zpět k dodavateli. Poslední skupina tvoří většinu externích 

kamionů v závodě. Obecný cyklus externích LKW v závodě je znázorněn na obrázku 9 a lze 

zjednodušeně popsat takto: 

 - příjezd LKW na vnější parkoviště u 13. brány a provedení vstupní registrace vozu 
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 - určení množiny skladů pro vykládku materiálu a množiny skladů pro nakládku 

prázdných obalů 

 - na pokyn dispečerů vjezd do závodu k příslušným skladům a provedení vykládky 

a až po vyložení veškerého materiálu provedení nakládky prázdných obalů  

 - provedení výstupní registrace na 13. bráně a odjezd LKW ze závodu 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 9: Cyklus externího LKW, který skládá v závodě obaly s materiálem od dodavatele a nakládá 

prázdné obaly, se kterými se vrací zpět k dodavateli. [zdroj autor] 

V roce 2014 byla průměrná doba kamionů v závodě v Mladé Boleslavi 2 hodiny a 4 minuty. 

Tento čas byl v uplynulých letech výrazně zkrácen přijatými optimalizačními opatřeními a dnes 

tráví externí LKW v areálu závodu v průměru asi 1 hodinu a 30 minut. Přesto je i nadále snaha 

tuto dobu minimalizovat, cíl je dostat se na čas 1 hodina 10 minut, kterého by se mělo 

dosáhnout v polovině příštího roku. Čas kamionů v závodě závisí také na aktuálně běžících 

projektech – v současnosti je ovlivněn především náběhy nových modelů (Scala, Kamiq) nebo 

zavedení systému LKWcontrol v Crossdocku externí logistické firmy. 

Celý oběh prázdných obalů je o něco složitější a je analyzován v následujících kapitolách.  

5.1 Obaly ve společnosti ŠKODA AUTO a.s. 

Základní rozdělení obalů ve společnosti ŠKODA AUTO a.s. je na obaly univerzální a speciální 

(zobrazeny na obrázcích 10 a 11). Univerzální palety slouží pro různé typy komponentů či dílů 

a jsou majetkem Behältermanagementu, což je dceřiná společnost koncernu VW, která má 

na starosti řízení a koordinování univerzálních palet mezi automobilkami a dodavateli, ale také 

vývoj a nákup nových obalů.  

Za využití univerzálních palet platí jednotlivé automobilky koncernu VW nájem (což zajišťuje, 

že si dodavatelé ani automobilka nenechává palety na skladování dílů, ale jsou neustále 

v oběhu) – ŠKODA AUTO a.s. tak platí za užívání palet při vykládkách, nakládkách 

Vjezd do 
závodu  přes 

13. bránu

Provedení 
vykládky 
materiálu

Naložení 
prádných 

obalů

Výjezd ze 
závodu 
zpět k 

dodavateli

Naložení 
materiálu do 

prázdných 
obalů
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či při skladování v závodě, tj. od chvíle, kdy externí kamion projede 13. bránou do areálu 

závodu až do doby, než s ní opět odjede mimo závod. V době, kdy je univerzální paleta mimo 

areál závodu, platí nájem Behältermanagementu dodavatel. Tyto obaly se v rámci celého 

koncernu Volkswagen posílají k dodavatelům z geograficky nejbližšího závodu – například 

dodavatelé pro ŠKODA AUTO a.s. ze Španělska získají univerzální obaly ze závodu 

společnosti SEAT, a naopak ŠKODA AUTO a.s. dodává tyto obaly pro dodavatele SEATu 

z České republiky. Tím dochází k šetření transportních nákladů. Univerzální palety se dále dělí 

na velké GLT (z německého Großladungsträger) s nosností nad 15 kg a malé KLT 

(z německého Kleinladungsträger), které jsou na malé součástky do 15 kg. Celkem jich je 

asi 30 druhů. 

Speciální palety jsou v majetku společnosti ŠKODA AUTO a.s. nebo přímo jednotlivých 

dodavatelů, v tom případě musí být odsouhlasené automobilkou. Tyto palety jsou vyvíjeny 

speciálně pro společnost ŠKODA AUTO a.s. pro konkrétní díly jednotlivých modelů, u kterých 

nelze použít univerzální palety a je jich řádově 1 800 druhů. Jejich cena se pohybuje přibližně 

okolo 20 000 Kč za kus. Za speciální palety platí nájemné dodavatelé společnosti ŠKODA 

AUTO a.s. 

U obalů je kladen velký důraz především na jejich vlastnosti – měly by být pevné a odolné, 

aby byly veškeré díly od dodavatele dodány bez porušení, a měly by mít životnost minimálně 

5 – 7 let. Další důležitou vlastností je stohovatelnost a optimální velikost – měly by být 

optimálně naloženy (aby nedocházelo k převozu poloprázdných palet) a zároveň aby se daly 

optimálně naložit na sebe do prostoru kamionů. Většina obalů používaných ve společnosti 

je vratná – palety se tedy používají opakovaně, což výrazně snižuje množství odpadů a šetří 

náklady. Zbylé obaly jsou tzv. jednocestné, tzn. nevratné – příkladem mohou být kartony, 

smršťovací či bublinkové fólie apod., využívají se především k expanzi vozů v různém stupni 

rozloženosti do zámořských závodů. 

Obrázek 10: Příklady univerzálních palet [interní materiály ŠA] 
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Obrázek 11: Příklad speciálních palet [interní materiály ŠA] 

5.2 Manipulační technika 

Manipulace se zbožím patří k významným procesům, přestože mu nedodává žádnou přidanou 

hodnotu, ale správnou manipulací můžeme zefektivnit celkové fungování skladu, K manipulaci 

je využívána tzv. manipulační technika, mezi kterou patří veškeré pomůcky a nástroje, které 

pomáhají skladování, a které lidem šetří čas i práci. Manipulační technika je tedy prostředkem 

k veškerému fyzickému pohybu manipulační jednotky na krátké vzdálenosti (v závodu 

společnosti). K efektivní manipulaci je zapotřebí zvolit správnou manipulační techniku a také 

eliminovat nepotřebnou manipulaci. [30] 

Manipulační technika se dá dělit například podle účelu použití (paletové a plošinové vozíky, 

nízkozdvižné a vysokozdvižné vozíky, plošiny, tahače atd.) nebo podle pohonu (ruční, 

elektrický pohon, motorové – naftové, benzínové, na zemní plyn, nebo hybridní).  

V areálu závodu je využívána manipulační technika od společností Jungheinrich a Still, které 

dodávají techniku formou leasingu. Dochází k pravidelné obměně a k modernizaci techniky, 

jako je například pohodlnější ovládání, kamerové systémy, možné roztahování a posuny vidlic 

do boku či instalování modrého světla, které ukazuje, kam vozík směřuje a které tak zvyšuje 

bezpečnost provozu.  

Na skladu 42 se využívá čelních vysokozdvižných vozíků s dieselovým pohonem 

(viz obrázek 12, menší s nosností 3,5 t a větší s nosností 5 t), se kterými pracovníci provádí 

veškeré manipulace s prázdnými paletami. Postupem času je z důvodu vyššího rizika srážek 

a nehod snaha o odstraňování přepravy na vidlích – na skladě by proto měly být obaly 

přepravovány pomocí tahačových souprav EDIS a vysokozdvižné vozíky by mely sloužit pouze 

při nakládce a vykládce.  
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Obrázek 12: Vysokozdvižné vozíky používané na Centrálním skladu prázdných obalů (interní 

materiály ŠA) 

5.3 Plánování přeprav 

Za včasné zajištění přeprav (od dodavatele do závodu i vnitrozávodovou dopravu) má 

zodpovědnost oddělení PLT Škotrans. Přepravy jsou uskutečňovány na základě požadavků 

interních zákazníků společnosti. Plánují se zde přepravy materiálů a originálních dílů 

i expedice hotových vozů. Dodavatelů pro společnost ŠKODA AUTO a.s. je v současnosti 

přibližně 1 500, většina se nachází v České republice a dále v Německu, Polsku či Španělsku.  

5.3.1 Externí doprava 

Největší podíl v zastoupení na přepravě materiálu od dodavatelů má silniční doprava. Přibližně 

95 % dopravy materiálu se provádí po silnici, a to nákladními vozy. Pouze 2 % dopravy probíhá 

po železnici, především z důvodu absence železniční vlečky v areálu dodavatelů a také 

protože není vyžadováno, aby byl najednou dovezen plně naložený nákladní vlak 

s materiálem, který je následně třeba uskladnit – problémem jsou vysoké nároky na skladové 

plochy. Po železnici většinou probíhá expedice hotových vozů z areálu společnosti ŠKODA 

AUTO a.s. Je však snaha nalézt nová spojení především na delší vzdálenosti od dodavatelů 

s velkým objemem přepravovaného materiálu a využít tak ekologičtější železnici na úkor 

silniční dopravy. Námořní doprava je využívána také ze 2 % pro zámořské dodavatele, 

například dodavatele z Číny, Japonska, Mexika, Brazílie nebo Argentiny. Méně než 1 % zabírá 

letecká doprava, která je sice nejrychlejší, ale také výrazně nejdražší a nejméně ekologická, 

proto jsou letecky řešeny pouze některé kritické situace, jako je riziko zastavení linky z důvodu 

nedodání některých kritických dílů. 

Z největší části jsou využívány pro dopravu klasické návěsy s délkou 17,8 m a objemem 

100 m3, dále se využívají velkoobjemové soupravy s objemem až 120 m3 a nově je snaha 
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nasadit tzv. gigalinery, což jsou dlouhé kamiony s návěsem, jejichž celková délka je 25,25 m 

a nosnost 150 m3, tedy o 50 % více než u běžných návěsů. Jejich nevýhodou však je, 

že mohou jet pouze po dálnici či čtyřproudé silnici a místo vykládky a nakládky může být 

od dálnice vzdálené maximálně 10 km. 

Do areálu denně vjíždí zhruba 700 LKW s materiálem, které jsou řízeny systémem LKWcontol. 

Tyto kamiony můžeme dělit podle konceptu přepravy na: 

- přímé jízdy: spediční kamiony jedou od jednoho dodavatele přímo do závodu ŠKODA 

AUTO a.s. s materiálem a zpět s prázdnými obaly. Tyto kamiony tvoří přibližně 70 % 

celkového objemu.  

- sběrné jízdy: jízdy s materiálem jsou zajištěny tzv. oblastní spedicí neboli kamiony 

smluvní spedice, které „posbírají“ materiál od různých dodavatelů z daného regionu. 

Oblastní spedice dováží materiál nejčastěji od zahraničních dodavatelů a fungují 

v rámci celého koncernu VW – jedou přes konsolidační místo, kde jsou přeskládány 

LKW tak, aby na dané místo jel kamion pouze s materiálem k tomu určeným. 

Zahraničními spedicemi, které zajišťují sběrky, jsou například DUVENBECK, DHL 

Express nebo CEVA.  

Volba konceptu přepravy se odvíjí především od objemu dodávaného materiálu, aby byly 

jednotlivé kamiony optimálně naloženy. Obecně platí, že menší objemy se převáží oblastní 

spedicí přes cross-docková centra, zatímco dodavatelé s většími a častějšími dodávkami 

využívají přímé jízdy. LKW jsou v dnešní době vytíženy přibližně z 90 % a je snaha toto číslo 

ještě navýšit, například jezdí-li nedostatečně naložené vozy, pak může být snížena frekvence 

dodávek, nebo je materiál naložen na vůz oblastní spedice. V rámci důrazu na ekologii jsou 

vyšší poptávky po kamionech s CNG či LNG pohonem a nové vozy by měly splňovat přísnější 

emisní normy.  

5.3.2 Interní doprava 

Po závodu společnosti nejezdí pouze kamiony externích firem, ale jezdí zde také tzv. 

vnitrozávodová neboli interní doprava, která je řízena podle týdenního plánu. Ta je 

provozována z velké části elektrickými tahači a návěsy EDIS (zkratka prvních písmen názvu 

ekologická doprava interní Škoda, viz obrázek 13), pomocí kterých dochází k interní přepravě 

materiálu – nakupovaných dílů, výrobků ale i prázdných palet mezi objekty v závodu. Tento 

typ vnitrozávodové dopravy snižuje pořizovací a provozní náklady, nároky na kvalifikaci řidičů 

a přispívá ke snižování emisí CO2, což je součástí strategie zelené logistiky společnosti. Dále 

je interní doprava zajišťována nákladními vozy společností MAN či Scania, z nichž některé 
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mají rovněž pohon na stlačený zemní plyn. Cílem je zvýšení časového a objemového vytížení 

těchto LKW. 

 

Obrázek 13: Elektrický tahač EDIS se solárními panely jako součást interní dopravy [interní materiály 

ŠA] 

5.4 Odvolávání a dispozice dílů 

Za včasné zajištění nakupovaných dílů pro výrobu od dodavatelů zodpovídá oddělení PLD – 

Dispozice. „Cílem je zajištění materiálového toku – aby byl potřebný nakupovaný materiál 

a díly ve správném množství, kvalitě a čase na správném místě při optimálních nákladech. 

Disponenti zajišťují dodávky nakupovaných dílů nejen od externích dodavatelů, ale také 

od ostatních koncernových závodů (například VW, Audi či SEAT) pro výrobu vozů 

či komponentů (motorů, převodovek, náprav) a také pro CKD Centrum, které zajišťuje expedici 

dílů a materiálu do zahraničí [26].“ Ve společnosti ŠKODA AUTO a.s. je oddělení dispozic 

centrální pro všechny tři závody, což v rámci koncernu není běžné – díly proto mohou být 

odvolávány do všech závodů najednou, což zajišťuje větší objemy dodávek, a tedy nižší 

náklady na transport.  

Počet dílů potřebných pro výrobu je závislý na počtu aktuálně vyráběných modelů. 

V současnosti je nakupovaných dílů asi 40 000 – 45 000, což je více než obvykle, především 

z důvodu výběhu modelu Rapid a náběhu modelů Scala a Kamiq. 

Nejdříve jsou vybráni dodavatelé, kteří zajistí dodávky nakupovaných dílů. Výběr dodavatelů 

má na starosti útvar Nákup a ve výběrových řízeních jsou porovnáváni především podle kvality 

dodávaného materiálu, celkové ceny, geografické polohy, ale také podle vlivu na životní 

prostředí. V budoucnu by se mělo právě k ochraně životního prostředí přihlížet více a započítat 

i emise z dopravy, což by například upřednostnilo dražší dodavatele z bližšího okolí 

nebo transport po železnici, která je výrazně ekologičtější než silniční doprava. 
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Jsou stanoveny dlouhodobé výhledy výroby (pro každý model na 7 let dopředu), podle kterých 

se dodavatelé mohou přibližně orientovat. Přesnější a lepší pro dodavatele je roční výhled, 

který je rozpracován po týdnech na 11 týdnů dopředu, a zbylé plány jsou po měsících. Zásadní 

je však týdenní plán výroby, ze kterého se vypočítá materiálová potřeba, která musí být 

zajištěna od externích dodavatelů. Disponenti tedy na základě požadavků z výroby 

elektronicky odvolávají (objednávají) za společnost ŠKODA AUTO a.s. u konkrétního 

dodavatele požadovaný počet dílů a termín, kdy musí být dodány do areálu závodu. Týdenní 

plán potřeby materiálu se provádí tzv. hrubým výpočtem, který se počítá vždy v pátek a který 

vychází z technologického kusovníku (výpočet je dán požadavky z výroby, z odbytu a z počtu 

zákazníky nakonfigurovaných vozů a spočte se jako počet dílů na vůz násobený 

předpokládaným počtem vyrobených vozů). Týdenní hrubé výpočty jsou denně aktualizovány 

– u některých dílů dochází k automatickému přepočítání požadované dodávky, která se sama 

odešle dodavateli, u některých se musí přepočítat ručně (například pokud již má dodavatel 

zásobu materiálu na cestě do závodu ŠKODA AUTO a.s.).  

Speciálně se pak řeší případy, kdy je materiál v přebytku (v případě, kdy dojde k chybě 

v hrubém odhadu nebo ke změně výroby) nebo naopak v nedostatku. Pokud je materiálu 

odvezeno moc, je buď uskladněn na skladu v areálu závodu, nebo navrácen zpět k dodavateli. 

Horším případem je nedostatek materiálu, který může být způsoben například technickými 

potížemi dodavatele nebo problémy v dopravě (porucha dopravního prostředku kongesce). 

Aby nedošlo k nutnosti pozastavení linky, což výrazně naruší výrobní program a znamená 

velké finanční ztráty, obstarají disponenti tzv. zvláštní jízdu. Pokud jsou dodavatelé 

ze zahraničí, je využita například rychlejší letecká doprava. V takovém případě pak musí 

veškeré vícenáklady uhradit dodavatel (více v kapitole 5.7 Regres). 

Pro každý koncept přepravy je disponování obalů trochu odlišné – díly z evropských závodů 

(například z Německa, Španělska), které využívají služeb sběrných spedic, si po odvolávce 

ze závodu musí podle termínu dodání do automobilky vypočítat, kdy mají materiál poslat a dát 

včas na sběrku vědět, že ho potřebují dodat do závodu (cesta přes konsolidační místo zabere 

více času, než přímá jízda). Dodavatelé jezdící s materiálem přímými dle termínu dodání 

využijí služeb smluvní spedice. Tyto spedice v ideálním případě odváží ze závodu prázdné 

obaly zpět k dodavatelům v poměru 1:1. Podobně je tomu i u disponování materiálu 

od dodavatelů z České republiky, kteří se rovněž dělí na ty, které využívají tzv. sběrných jízd 

(konsolidace zásilek do závodu ŠKODA AUTO a.s. zajišťuje v ČR společnost DHL) 

a na dodavatele, kteří dováží přímo do závodu. Všechna tato vozidla jsou řízena systémem 

LKWcontrol (viz příloha 2) a musí jet do závodu společnosti ŠKODA AUTO a.s. přes 13. bránu 

v přiděleném časovém oknu.  
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Speciální způsob odvolávání materiálu je pak u dílů, u kterých se používá technologie Kanban. 

To je u takových dílů, které jsou do závodu dodávány minimálně 1x denně (lepší je však víckrát 

denně). Odvolávání tohoto materiálu je dáno dlouhodobou odvolávkou, která je posílána 

1x týdně s výhledem na celý měsíc a každé ráno je aktualizována na následující týden. 

Konkrétní požadované dodávky jsou realizovány až ve chvíli, kdy dojde ke kanbanové 

odvolávce ze společnosti ŠKODA AUTO a.s. Nakládky i vykládky jsou řízeny stanovenými 

časovými okny. 

Úplně zvláštní režim pak mají díly, které jsou dodávány technologií JIS. Pro ty je vytvořen plán 

podle zákazníků, kteří si nakonfigurují své vozy. Tyto odvolávky se rovněž aktualizují každý 

den a jsou upřesňovány podle toho, v jaké fázi výroby daný vůz je. Většina dodavatelů těchto 

dílů je umístěna v okolí závodu v Mladé Boleslavi a jsou využívány speciální JIS palety, které 

najíždějí na linku, projedou halou a na konci jsou naloženy do LKW a odvezeny zpět 

k dodavateli. Dodavatel je odpovědný za dodání materiálu až do okamžiku jeho vyložení 

na montážní linku. JIS je řízen systémem, který automaticky navrhuje odvolací dávku. 

Typickým příkladem technologie JIS je montování sedaček, které dováží dodavatel z blízkého 

Bezděčína, který dostane odvolávku vždy 6 hodin před montáží konkrétního vozu. Někteří 

dodavatelé JIS využívají prostorů D+D centra u 13. brány, kam vozí díly a kde jim logistická 

firma zajišťuje srovnání dílů v požadované sekvenci (mají zde většinou malé zásoby, které 

případně pokryjí 1,5 – 2 dny výroby). Vozy technologie JIS nejsou řízeny systémem 

LKWcontrol a do závodu sice najíždějí přes 13. bránu, ale vjíždí levým rychlým jízdním 

pruhem. Neprobíhá zde kontrola a registrace jako u ostatních kamionů, jelikož do závodu 

najíždějí i vícekrát denně, musí však být viditelně označené cedulkou JIS.  

5.5 Plánování obalů 

Samotnému oběhu prázdných obalů mezi závodem a dodavateli předchází jejich plánování 

a nákup. Plánování obalů zajišťuje oddělení PLL (plánování logistiky), které vypočítá přibližně 

2 roky před náběhem daného modelu jaké typy obalů a jejich počet je pro výrobu potřeba. 

Oddělení se snaží zajistit pro daný model takové palety, aby se do nich díly daly 

co nejefektivněji naskládat a zároveň aby mohlo dojít k co nejefektivnějšímu naložení palet 

na kamion. Vždy jsou preferovány univerzální palety v majetku Behältermanagementu, které 

jsou pro všechny modely stejné a do kterých se vejde nejvíce materiálu, takže jich stačí méně 

než speciálních palet. Menší množství univerzálních palet lze uskladnit na menší ploše 

a dochází tedy k šetření skladovací plochy na Centrálním skladu prázdných obalů. 

V některých případech jsou ale univerzální palety nevýhodné, například pokud mají dané díly 

k dodání specifický tvar, který nezaplní celý prostor palety a pokud by díly byly převáženy 

v těchto paletách, pak by docházelo ke zbytečnému převážení nevyužitých prázdných částí 
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palet. K zajištění dodání nepoškozeného dílu by navíc bylo potřeba dalších jednocestných 

obalů (například smršťovací fólie, kartony atd.), které by znamenaly vícenáklady 

pro dodavatele a zbytečné množství odpadu, které není v souladu se zásadami strategie 

„Green Logistics“ společnosti ŠKODA AUTO a.s. V takovém případě dochází v oddělení PLL 

k vývoji nové speciální palety, kterou platí společnost ŠKODA AUTO a.s. a je v jejím majetku. 

Tyto palety většinou vyvíjí externí firma podle zadaných výkresů a přiložené dokumentace, 

která specifikuje požadovaný obal (rozměry, hmotnost, název). Poté je vytvořen 3D model, 

který se upraví a podle kterého nakonec dojde k výrobě prototypu. Ten je použit k transportní 

zkoušce, která otestuje speciální paletu z pohledu vytížení palety, stohování do kamionů, 

ale také z pohledu dělníků, kteří s ní manipulují (ať u dodavatele, nebo v automobilce). 

Čím více je speciálních palet, které není možné stohovat na sebe, tím více plochy palety 

na skladu 42 zabírají. Je proto snaha vyvinout tzv. speciální COP palety, do kterých lze složit 

díly pro více modelů. Příkladem mohou být střešní díly, které jsou přibližně stejně velké 

pro menší modely (Fabia, Rapid, Scala) a je tedy možné použít stejnou speciální paletu. 

Pro větší modely (Octavia, Karoq, Kodiaq, Superb) existuje rovněž pouze jeden typ speciální 

palety pro daný díl. COP palety tak mimo jiné šetří skladovací plochu na skladu 42. 

Oddělení PLL plánuje palety pro každý model na 7 let (přibližně po této době dochází 

k aktualizování stávajících modelů či zastavení výroby). Univerzální palety se používají 

u všech modelů, proto jsou v závodě, dokud neskončí jejich životnost. U speciálních palet pro 

daný projekt dochází po uplynutí doby 7 let buď k jejich sešrotování (pokud palety nelze využít 

k dalšímu projektu), nebo k přestavění pro nový model (což však znamená další potřebný 

prostor ke skladování palet na skladu 42 a také bývá k přestavbě málo času, jelikož dochází 

k časovému překrytí výběhu končícího modelu a náběhu modelu nového). 

5.6 Proces disponování obalů a odvoz obalů k dodavatelům 

Od chvíle, kdy dojde k odvolávce materiálu ze společnosti ŠKODA AUTO a.s., je za jeho 

transport plně odpovědný dodavatel. Ten si musí včas zajistit nejen spedici, která materiál 

přepraví, ale také prázdné obaly, ve kterých k přepravě dojde. Každý materiál (podle čísla dílu) 

má daný svůj balící předpis, který říká, v jakém obalu bude dodán tak, aby nebyl poškozen 

a zároveň aby byly optimální náklady na transport. V balícím předpisu je uvedeno číslo obalu, 

jeho rozměry, váha, stohovatelnost a také množství dílů, které se do obalu a do balící jednotky 

vejde. Pokud jde o nový díl nebo o nově nakoupené palety, je nejprve provedena balící 

zkouška, kde dodavatel testuje, zda je navržený obal vhodný (zda je optimálně naložen, zda 

nelze použít jiný obal, zda se s ním dobře manipuluje pracovníkům atd.) a má-li výhrady, 

odesílá je balícím technikům společnosti ŠKODA AUTO a.s. 
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Je-li odsouhlasen prázdný obal, ve kterém bude materiál dodáván do závodu, pak 

je pro dodavatele závazný. Přijetím odvolávky ze ŠKODA AUTO a.s. je dodavatel povinen 

zajistit si potřebné prázdné obaly. Používá-li dodavatel jednocestné obaly (především 

dodavatelé ze zámoří), pak si objedná u výrobce kartonu daný obal, materiál naloží a dodá 

společnosti ŠKODA AUTO a.s. Většina dodavatelů však používá vícecestné obaly, které kolují 

mezi závody společnosti a jednotlivými dodavateli. 

Proces objednávek vícecestných prázdných obalů tedy začíná u dodavatele – ten si je 

na základě odvolávky objednává na B2B Portálu, prostřednictvím kterého komunikují 

Behältermanagement, jednotlivé závody a dodavatelé. Koncernové závody si vedou vlastní 

evidenci obalů a musí uvádět dostupnost prázdných palet (disponibilitu). Z důvodu šetření 

nákladů zasílá prázdné obaly dodavateli ten koncernový závod, který mu je geograficky 

nejblíže – rozdělení požadavků na jednotlivé závody zajišťuje Behältermanagement podle 

tzv. principu Quelle-Senke, což znamená, že například dodavatelé ze Španělska neposílají 

kamiony speciálně pro naložení prázdných univerzálních palet do Mladé Boleslavi, ale získají 

je ze závodu španělské automobilky SEAT, která je rovněž součástí koncernu VW, a tedy 

i Behältermanagementu. Quelle-Senke je tedy nástrojem ke snížení transportních nákladů, 

počtu najetých km a rovněž k šetření životního prostředí a snížení emisí CO2. 

Objednání prázdných obalů probíhá vždy na 14 dní dopředu. Ve chvíli, kdy jsou přerozděleny 

objednávky palet mezi jednotlivé koncernové závody, se objednávka mění na požadavek 

a daný závod je zavázán tento požadavek včas splnit a palety dodavateli poskytnout. Všechny 

tyto činnosti má ve společnosti ŠKODA AUTO a.s. na starost oddělení operativní logistiky 

PLO/1.  

Za skladování prázdných obalů platí ŠKODA AUTO a.s. nájem Behältermanagementu, 

snahou je tedy minimalizovat jejich počet v závodu a zajistit, aby byly palety co nejvíce 

v oběhu. ŠKODA AUTO a.s. rovněž nakupuje vlastní nové speciální obaly na nové projekty, 

kterými reaguje na změny – jde-li nahoru objem výroby, musí se nakoupit nové obaly. Tyto 

obaly se pustí do oběhu k dodavatelům a jejich správu a údržbu si zajišťuje společnost sama. 

Evidence a pohyb obalů se provádí v koncernovém systému Frontloading (viz příloha 3) 

a LISON (viz příloha 4) 

Každé LKW s materiálem se do závodu ŠKODA AUTO a.s. dostává přes 13. bránu, která 

se nachází v severní části mladoboleslavského závodu (vyznačena na obrázku 15). Centrální 

příjem na 13. bráně zajišťuje evidenci příjmu a předpříjmu materiálu a obalů do závodu – 

zodpovídá za něj oddělení PLO/2, které dále řídí a monitoruje pohyb LKW v závodě a zajišťuje 

centrální příjem do skladů v Mladé Boleslavi, ale i v Kvasinách a Vrchlabí. 13. bránou do areálu 

v Mladé Boleslavi vjíždí asi 2 200 nákladních vozidel denně, z toho přibližně 40 % tvoří vozy 
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JIS, které do závodu dováží konkrétní produkty (např. kokpity, sedačky nebo výplně dveří 

a stropů) přímo k montážní lince ve stanoveném pořadí a čase. 

Přibližně 28 %, tedy 650 – 700 nákladních vozů denně, dováží do závodu výrobní materiál 

(bez JIS) a po jeho vyložení přibližně 550 – 600 kamionů odváží prázdné palety zpět 

k dodavatelům. Všechny tyto vozy jsou řízené oddělením operativní logistiky PLO systémem 

LKWcontrol. Pokud dováží dodavatelé do závodu materiál pravidelně, pak se registrují na B2B 

portále a spedice požádá o ID číslo. Poté získá pevné časové okno, v případě ojedinělé 

dodávky tzv. poolové časové okno. Řidič vozu přijede na venkovní parkoviště před 13. bránou, 

které má kapacitu 74 LKW a vozy zde mohou stát až 2 hodiny před časovým oknem. Řidič 

mezitím dojde na 13. bránu, kde odevzdá vyplněný dodací list (příloha o dodávaném materiálu) 

a Laufzettel (průvodní list), ve kterém uvádí například jméno a příjmení řidiče, registrační 

značku vozu nebo jméno spedice. V případě nakládky prázdných obalů doloží také list s jejich 

soupiskou – Ladelist. Poté je zaevidován v systému a vyzvedne si telematiku, pomocí které 

probíhá další komunikace s dispečery v závodu. LKW je dynamicky řízeno pomocí GPS 

na složiště dle optimalizace systému LKWcontrol – ve chvíli, kdy je volno na skladu, kam 

dodavatel veze materiál, obdrží řidič SMS a jede na vykládku a po ní je v systému ukončen. 

Při vykládce materiálu na skladě předá řidič LKW dodací list skladníkovi, který složené palety 

zaeviduje do systému LOGIS. 

Podle telematiky je možné jednotlivé kamiony v závodě sledovat, kde se nachází. Pracovník 

operativního řízení neustále kontroluje, zda u některého z nákladních vozů nehrozí překročení 

doby pobytu v závodě nad smluvní limit, čímž by mu muselo být zaplaceno stojné. Časový 

limit pro domácí dodavatele pro vykládku materiálu je 2 hodiny, pro naložení obalů také 

2 hodiny a pro zahraniční dodavatele je limit pro vykládku nebo nakládku 3 hodiny. Pokud toto 

překročení doby hrozí, pak v systému ručně upřednostňuje kamiony s rizikem stojného 

před ostatními. Průměrně externí LKW skládá v závodě na 2 složištích a přibližně 40 LKW 

denně skládá na 4 a více složištích. Kamiony oblastních spedic s 5 a více složišti využívají 

možnosti skládat materiál v cross-dockovém centru naproti 13. bráně (více v kapitole 

5.10 Cross-docking ve společnosti ŠKODA AUTO a.s.). 

Pokud dojde k případu, že je řidič v závodě během vykládky či nakládky povinen vykonat 

bezpečnostní přestávku, pak dojde k odebrání dokladů k materiálu a telematických přístrojů 

a LKW je zablokováno pro další řízení systémem LKWcontrol. Bezpečnostní pauzu řidič 

vykoná na centrálním parkovišti v závodě. Po uplynutí doby povinné přestávky jsou řidiči 

navráceny dokumenty a dojde k reaktivaci nakládky či vykládky. Doba této přestávky 

se nezapočítává do celkové doby pobytu kamionu v závodě. 
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Pokud spedice odváží prázdné palety zpět či pokud LKW jede do areálu pouze pro prázdné 

palety pro dodavatele, musí mít další ID číslo. Řidič u sebe má Ladelist („ložný list“, 

viz obrázek 14, který obsahuje např. ID číslo, adresu dodavatele, název spedice a především 

informaci, jaké obaly a jejich počty pro svůj požadavek potřebuje. Pro potvrzení, že jsou 

k dodavateli odvezeny konkrétní obaly, slouží expediční list prázdných obalů, tzv. Frachtbrief 

(potvrzení, že obaly nejsou ze závodu ukradeny). 

Obrázek 14: Ukázka části Ladelistu [interní materiály ŠA] 

5.7 Regres 

Snahou společnosti ŠKODA AUTO a.s. i všech jejích dodavatelů je fungující spolupráce 

a vytvoření synergie, což zajišťuje bezproblémový tok zboží i prázdných palet, což vede 

k efektivní výrobě vozů a k uspokojení požadavků zákazníků. Stávají se však i případy, kdy 

dodavatel pochybí a vznikne tak určitá odchylka. Pro tyto případy má společnost ŠKODA 

AUTO a.s. vytvořený cílový katalog odchylek a jejich pokutování, který je volně dostupný 

na B2B Portálu a který je závazný pro všechny články řetězce. 

Tyto odchylky lze rozdělit do následujících skupin: 

- odchylky v balícím předpisu – takové chyby, které jsou způsobeny pochybením 

u dodavatelů, jako například: u zboží není v pořádku správnost balení (dodaná paleta 
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není v souladu s balícím předpisem, je poškozená, špinavá, se špatným zajištěním, 

přeplněná či nedoplněná), zboží je dodáno se špatným dodacím listem, chybí výlepy 

na vratném obalu atd. 

- odchylky v dodaném množství – rovněž pochybení u dodavatelů, kdy je dodáno jiné 

množství, než společnost ŠKOD AUTO a.s. požadovala, nebo je zboží zaměněno 

za jiné či jsou dodány vadné díly (zmetky), které neodpovídají požadované kvalitě 

- odchylky v dodaném čase – pokud dojde k nedodržení termínu dodání materiálu, který 

požaduje společnost ŠKODA AUTO a.s., takové situace musí řešit disponenti 

tzv. zvláštními jízdami 

- spediční odchylky – pokud dojde k pozdnímu vyzvednutí obalů, nedodržení časového 

okna, nestornování časového okna, chybná fakturace, chybějící výstražná vesta, 

špatný technický stav vozidla či nerespektování pravidel pro řidiče 

Takových odchylek řeší společnost ŠKODA AUTO a.s. více než 70 000 za rok. Pokud 

vzniknou vadným plněním dodávek v rámci logisticko-výrobního řetězce společnosti 

vícepráce, které znamenají pro společnost vícenáklady, pak je požadována úhrada (v podobě 

regresí) od článku, který pochybil – od dodavatelů, spedic či externích poskytovatelů služeb. 

Při vzniku odchylky má oddělení PLO/3 za úkol zaslat upozorňující dopis. Pokud se pochybení 

stalo poprvé, pak je chybující pouze upozorněn, pokud se však problémy opakují, pak má 

14 dní dlouhou lhůtu na vyvinění se a případně je po něm požadována plná náhrada. 

Vícepráce spočívají například v nutnosti přebalení materiálu do správného obalu, aby se mohl 

správně dostat na linku nebo v nejhorším případě pozastavení výroby, pokud dodavatel 

materiál nedodá. Obecně odchylky ohrožují plynulost výroby a znamenají neefektivní logistický 

tok v areálu závodu. 

Pokud je dodán špatný (neshodný) díl, pak dochází ze strany společnosti ŠKODA AUTO a.s. 

k jeho reklamaci. Oddělení Kvality vystaví tzv. kontrolní nález v systému SAP. Je vytvořen 

reklamační protokol, který obdrží kromě dodavatele také oddělení Dispozice, kde disponenti 

následně řeší, jak zajistit výrobu při výskytu neshodných dílů. Dále zajistí náhradní dodávku 

a vystaví odchylku. Do faktury se automaticky připočte 5 % z ceny reklamovaného dílu 

za provedené manipulace, a navíc jsou vyčísleny případné další vícepráce. Díl je odečten 

ze skladu a celou náhradu škody hradí dodavatel. Odchylky v současnosti nelze vyřizovat 

přes jeden systém, výhledově se plánuje zavést jednotný systém zatěžování – systém SAP. 
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5.8 Centrální sklad prázdných obalů 

Většina prázdných palet je uskladněna na Centrálním skladu prázdných obalů (viz obrázek 15 

a obrázek 16) a lze je rozdělit podle doby, jakou zde leží, na vysokoobrátkové palety (převážně 

univerzální palety Behältermanagementu, které sklad opouští do 24 hodin) a nízkoobrátkové 

(většinou speciální, které jsou na skladě přibližně jeden týden). Tzv. „bezpohybové“ palety, 

které jsou speciální pouze pro vybrané projekty, mohou být na skladě až 2 měsíce.  

Obrázek 15: Mapa části závodu MB s vyznačenou 13. bránou a detailem Centrálního skladu 

prázdných obalů [interní materiály ŠA] 

 

Obrázek 16: Prázdné obaly na skladu 42 [interní materiály ŠA] 

Největší část prázdných palet je na skladu 42, který tvoří většinu Centrálního skladu prázdných 

obalů. Je to venkovní sklad s rozlohou asi 30 000 m2. Jsou zde dva přístřešky (na obrázku 17 

znázorněny zelenou barvou), pod kterými jsou umístěny palety nejnáchylnější k dešti 

a venkovním podmínkám, které šetří náklady na čištění palet. Zbylé obaly jsou skladovány 

venku na zemi v řadách a jsou stohovány na sebe. Vzhledem k venkovnímu uskladnění jsou 

z důvodu možného větru dány limity, do jaké maximální výšky se palety mohou stohovat. 

V každé řadě by měl být pouze jeden druh obalu, aby byl sklad přehlednější. To však neplatí 
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u obalů s malou četností, které by celou řadu nezaplnily a jsou tak v jedné řadě druhově 

namíchané.  

Z výroby a z CKD centra vytékají prázdné obaly, které jsou interní dopravou (kamiony nebo 

návěsy EDIS) převezeny ke skladu 42. Pro interní kamiony slouží vjezd 2 (na obrázku 17), kde 

jsou obaly složeny na 2 vykládkových místech (označeny modrou barvou). Palety 

z elektrických tahačů EDIS jsou skládány v severní části skladu 42. Obecně tyto obaly nejsou 

tříděné (z konkrétní haly však vytékají stále stejné palety), proto si je zde přebírají pracovníci 

s vysokozdvižným vozíkem „ekonor“ a řadí je na svá místa. V přední části skladu (sekce 1 a 

sekce 2 na obrázku 17) se nachází univerzální obaly v majetku Behältermanagementu. 

Obrázek 17: Plánek skladu 42 [interní materiály ŠA, upraveno autorem] 

Rozdělit zbylou část skladu se speciálními obaly do určitých zón je poměrně obtížné – plocha 

skladu není příliš velká, je zde obrovské množství druhů speciálních palet (asi 1 800) a jejich 

počet na skladu 42 se v průběhu dne značně liší. V současnosti byla menší zadní část skladu 

(úložiště v sekci 9, 10, 11 a 12) rozdělena podle dodavatelů, kteří dodávají materiál nejvíce – 

na každém z úložišť jsou speciální palety, které používá pouze daná skupina dodavatelů. Z 

celkového počtu přibližně 1 500 dodavatelů jich bylo vyčleněno asi 20, kteří jsou v závodě 

nejčastěji a jejich nakládka je tak jednodušší a rychlejší. 

Zbylá složiště (sekce 3, 4 a 5) by správně měla být srovnána podle materiálu, ze kterého jsou 

palety vyrobené – zvláštní zónu tvoří skupina kovových obalů, zvlášť obaly dřevěné, z EPP 

polystyrenu atd. Pracovníci skladu se tak mají alespoň částečně čím řídit, když palety skládají 

a rychleji dokáží najít palety pro nakládku. Běžná praxe je však taková, že není-li místo 

na složení u palet stejného druhu nebo materiálu, jsou složeny na místě, kam se vejdou. 

Externí kamiony, které jedou na sklad 42 na nakládku prázdných obalů, vjíždí do skladu 

vjezdem 1 na obrázku 17. Od té chvíle se načte v systému, že je daný kamion na skladu a měří 

se doba jeho nakládky, která je v průměru okolo 25 minut. Pro externí LKW slouží nakládková 
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místa, která jsou na obrázku 17 znázorněna červenou barvou. Většina těchto LKW projíždí 

skladem po žlutě znázorněné komunikaci, kde je celkem 6 nakládkových míst. Obsluha 

vysokozdvižného vozíku („ekonorista“) si od řidiče převezme Ladelist a podle požadavku 

nakládá dané palety. Poté do něj pracovník zapíše typ a počet skutečně předaných palet 

a potvrdí ho razítkem a svým podpisem. Pokud nejsou na skladě veškeré obaly, které 

dodavatel požaduje, pak pracovník upraví v Ladelistu počet vydaných obalů. Po domluvě 

s pracovníkem obalové evidence, jaké typy palet mohou být použity, jimi může doložit nákladní 

vůz. Ve chvíli, kdy jsou prázdné obaly na skladu naloženy, odjíždí řidič s LKW zpět k 13. bráně, 

kde je pracovníci zadají do systému Frontloading a tím přestanou být evidovány v majetku 

společnosti.  

V těsné blízkosti skladu 42 se nachází také sklad Z18 a další plochy, kam se skládají v případě 

potřeby větší přebytky palet (především nízkoobrátkových) a rovněž se zde nachází 

poškozené palety – v případě speciálních nebo kovových univerzálních palet zde dochází 

k jejich opravě či seřizování, po které se vrací zpět do oběhu. Plastové univerzální palety 

se posílají zpět do Německa, kde si je Behältermanagement opraví na vlastní náklady.  

Dále zde probíhá přebalování palet, kontrola a testování nových palet podle technických 

výkresů a jejich zkoušení v zařízení a jsou zde uskladněny všechny speciální palety objednané 

na nové projekty (náběh trvá vždy delší dobu a palety jsou tedy ze začátku nevyužívané). 

Na skladu 42 jsou rovněž uskladněny speciální palety, které jsou vyřazeny z důvodu ukončení 

projektu, a na základě typu obalu se posílá dotaz na oddělení plánování logistiky PLL, zda 

budou potřeba na další projekt, či zda dojde k jejich sešrotování.  

Na skladu 42 je nedostatek místa a z toho důvodu jsou některé nízkoobrátkové 

či bezpohybové obaly (kterých je nadbytek a nejsou příliš často používány) uskladněny 

na externích plochách, které leží v okolí města Mladá Boleslav. Některé skladové plochy jsou 

v systému Frontloading a k nakládce externího LKW dochází přímo na místě. Pokud dodavatel 

požaduje obaly ze skladů, které nespadají do systému Frontloading, musí dát obalová 

evidence včas vědět a tyto obaly se přivezou zpět na sklad 42, kde jsou naloženy na externí 

kamion. Další variantou (aby sklad nebyl plný již nepoužívaných palet) je, že jsou některé 

prázdné palety z výběhů modelů (v současnosti např. modelu Rapid) uskladněny na skladu 

v závodu ve Vrchlabí. Data ze září 2018 ukazují (viz graf 1), že v průměru ve všední den bylo 

provedeno okolo 14 000 vykládek a nakládek prázdných obalů. Od té doby narostl počet 

odbavených palet cca o 25 %. Denně je tak provedeno na skladu 42 asi 17 000 nakládek a 

vykládek prázdných obalů.   
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Graf 1: Počet naložených a vyložených palet na skladu 42, září 2018 [interní materiály ŠA] 

5.9 Tok prázdných obalů z CKD Centra 

Prázdné palety vychází také z CKD Centra, které se nachází v severní části 

mladoboleslavského závodu v sousedství 13. brány (viz obrázek 18) a které má na starosti 

oddělení PLC. Zde mají za úkol balení a expedici dílů pro výrobu v zahraničních závodech. 

Stupeň rozloženosti se dělí v závislosti na místě, kam se díly dováží. Vozy pro montáž 

v zahraničí jsou připravované a balené v CKD Centru v tzv. modelových setech SKD, MKD 

nebo CKD, které jsou dopravovány do zahraničních výrobních závodů kamiony či kontejnery 

naloženými na nákladní vlak. 

 

Obrázek 18: Mapa části závodu v Mladé Boleslavi s vyznačeným CKD Centrem [interní materiály ŠA] 

SKD jsou díly v nejmenším stupni rozloženosti, což znamená, že vůz je prakticky celý 

smontovaný v závodě v Mladé Boleslavi (případně v Kvasinách) a vyexpedovaný 

do zahraničních závodů, které se nachází na Ukrajině (Solomonovo) a v Rusku (Nižnij 

Novgorod a Kaluga). Do obou zemí jsou díly naložené na nákladní vlak na vratných obalech, 

které se po vyložení materiálu vrací prázdné do Mladé Boleslavi. Cyklus vývozu do Ruska 
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a návratu prázdných palet zpět do Mladé Boleslavi trvá 28 dní. Díly v nejmenším stupni 

rozloženosti se posílají také do závodů v Kazachstánu a Alžírsku, kde se vozy vyrábí 

ve společném výrobním závodě Volkswagenu s alžírskou společností Sovac. Do obou těchto 

zemí jsou vyexpedovány z části na vratných a z části na nevratných obalech, které v místě 

vykládky zůstávají. Ve stupni rozloženosti MKD, což je prostřední stupeň, se posílají díly 

na nevratných obalech do indického závodu v Aurangabadu. Největší stupeň rozloženosti 

CKD, kdy se posílají jednotlivé součásti zvlášť a vozy jsou prakticky celé montované 

až v daném závodě, se expedují na nevratných obalech do indických závodů Aurangabad 

a Puna, do výrobních závodů v Číně a do ruské Kalugy a Nižnijho Novgorodu. Komponenty 

se z Mladé Boleslavi posílají také do dalších závodů koncernu Volkswagen například 

do Jihoafrické republiky, Brazílie nebo Mexika. 

Velké rozdíly v expedování materiálu do jednotlivých zemí jsou v tom, jaké procento dílů 

pro výrobu pochází z České republiky a kolik je toho vyrobeno na místě. Například do Indie, 

ve které nejsou schopni zajistit požadovanou úroveň kvality některých dílů, se většina dováží 

z ČR, naopak většina komponentů pro výrobu v Číně je vyrobena v místních závodech a z ČR 

se dováží přibližně 5 % z celkového objemu dílů.   

Celý proces balení dílů probíhá tak, že jsou komponenty přepraveny z výroby do CKD Centra 

na univerzálních paletách. Zde dochází k přeskládání dílů a zabalení (v závislosti na zemi, 

pro kterou jsou určeny) na vratné či nevratné palety. Prázdné univerzální obaly, ve kterých 

byly komponenty dovezeny z výroby, se odvážejí na Centrální sklad prázdných obalů. Některé 

speciální obaly (například pro karoserie) se většinou pohybují pouze mezi výrobou 

(v Kvasinách či Mladé Boleslavi) a CKD Centrem, aby nevznikla situace, že by palety určené 

pro dovoz komponentů do CKD Centra chyběly. Zabalené a připravené modelové sety jsou 

naloženy do kontejnerů a v pravidelných intervalech vyexpedovány do zahraničí. V případě 

ruských závodů a ukrajinského Solomonova se zpět v kontejnerech vrací vratné prázdné 

obaly, které jsou závodovou vlečkou zavezeny do areálu společnosti, vyloženy u CKD Centra 

a vnitrozávodovou dopravou přepraveny na sklad 42. 

5.10 Cross-docking ve společnosti ŠKODA AUTO a.s. 

K zefektivnění vykládek využívá společnost ŠKODA AUTO a.s. cross-dockingových služeb 

externí logistické firmy. Podstatou je, že na externí plochu, která se nachází naproti 13. bráně 

mimo areál závodu, jsou posílány kamiony ze sběrných služeb, což jsou například vozy 

oblastních spedic, které dováží materiál od více dodavatelů ze severního Německa (obecně 

z jednoho regionu, mohou být zahraniční i z České republiky). Firma používá závodní systém 

LKWcontrol, proto se spedice, které mají v závodě 5 a více složišť, mohou rovnou objednat do 

časového okna v Crossdocku. Řidiči spedice se pak pouze registrují na 13. bráně, která 
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Crossdock řídí, a poté vjedou do areálu Crossdocku mimo hlavní závod, kde je složeno vše 

najednou. Pokračuje-li LKW dále do závodu pro nakládku prázdných palet, vyčká na 

centrálním příjmu na 13. bráně, dokud k ní nedostane pokyn.  

Externí firma dodávky v Crossdocku roztřídí a zkonsoliduje na jednotlivá složiště na konkrétní 

haly a následně je vlastní dopravou doveze na požadované místo. Tento systém výrazně 

snižuje hustotu dopravy v závodu společnosti a také snižuje náklady spedice, která dodávky 

složí během krátké doby a nemusí čekat fronty před některými sklady. Těchto sběrných 

kamionů je v Crossdocku složeno okolo padesáti denně. Zásadním pravidlem je, že materiál 

je maximálně do 24 hodin dodán do závodu ŠKODA AUTO a.s. 

Podobnou službu (tzv. Lagerung – z němčiny skladování) poskytuje společnosti ŠKODA 

AUTO a.s. i jiná externí firma v Řepově, jihovýchodně od závodu v Mladé Boleslavi. Zde jsou 

rovněž vykládány některé externí kamiony s dodávkami od více dodavatelů. Na rozdíl 

od Crossdocku zde materiál může být krátkodobě uskladněn – v řádu dnů (tedy nikoli pouze 

24 hodin). Na základě odvolávky z výroby je materiál následně dodán do závodu, což zajišťuje 

daná externí logistická firma. Do areálu v Řepově je navíc zavedena vlečka, proto mohou být 

díly dopravovány nejen na kamionech, ale také na železničních vagónech. 

5.11 Inventura  

K zajištění správného fungování toků v každém podniku je zapotřebí provádět inventuru, která 

slouží nejen k ověření aktuálního stavu majetku a zásob, ale například také jako nástroj proti 

zlodějům, kteří by mohli ve firmě krást a pokud by nikdo neověřoval stav materiálu, nemuselo 

by se na to delší dobu přijít.  

„Inventura je proces zjišťování skutečného stavu majetku a závazků k určitému dni. Ověřuje 

jak množství, tak hodnotu majetku a závazků [31].“ Inventura podniku pomůže určit, jaký je 

skutečný stav zásob a zda má na skladě přebytky, nebo naopak nedostatky. Z inventury 

se provádí inventurní soupis, který se zakládá a později slouží jako účetní záznam. Rovněž je 

to doklad, který je povinný pro účetní závěrky. [31] 

Inventuru rozdělujeme na řádnou a mimořádnou. Mimořádná se provádí v mimořádných 

situacích, jako je například změna vedení, organizace firmy nebo živelná katastrofa. Řádná 

inventura se rozlišuje [31]:  

- periodická: taková, která se provádí pravidelně k jednomu určitému dni (většinou ke dni 

účetní uzávěrky), probíhá většinou celá najednou a je přerušena veškerá práce na daných 

skladech 
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- průběžná: inventura, která se provádí v průběhu účetního období a probíhá postupně 

bez přerušení práce na daném skladu 

Dále se inventura dělí na fyzickou a dokladovou. Při fyzické inventuře se zjišťuje skutečný stav 

majetku, který je fyzicky přítomný na skladu či v majetku společnosti. Provádí se nejčastěji 

sčítáním přítomného majetku, dále pak např. vážením či měřením. Fyzická inventura může být 

rovněž počítání peněžní hotovosti či cenin. Velká inventura se většinou provádí 1x ročně, proto 

je časté, že skutečný stav je během roku odlišný. Větší rozdíly jsou zpravidla u zásob, které 

se neustále mění, zatímco u dlouhodobého majetku jsou rozdíly menší, jelikož zůstává častěji 

neměnný. [32] 

Dokladová inventura se provádí u takového majetku, u kterého nelze provést vzhledem 

k povaze předmětu fyzickou inventuru. Jedná se například o finanční majetek, pohledávky 

či závazky, ale také pro hmotný majetek, u kterého není možné provést inventuru, jelikož 

se nenachází v místě, kde probíhá inventura. Stav majetku při dokladové inventuře se určuje 

pomocí písemných dokladů, jako jsou účty, smlouvy, spisy apod. [32]  

5.11.1 Inventura ve společnosti ŠKODA AUTO a.s. 

Veškeré palety v závodu společnosti musí být evidovány, aby mohla být uváděna dostupnost 

prázdných obalů a mohli si tak dodavatelé u ŠKODA AUTO a.s. objednat a zajistit obaly, 

ve kterých potřebují dodat materiál. Za jediný den do závodu a z něj ven projde několik tisíc 

obalů (prázdných nebo s materiálem). Inventura obalů rovněž pomáhá plynulému toku 

prázdných obalů. 

1x ročně se provádí ve ŠKODA AUTO a.s. periodická inventura obalů, vždy na konci října 

daného roku. Den, ke kterému se inventura provádí, je závislý na inventuře celého koncernu 

Volkswagen (probíhá inventura univerzálních obalů). Tento den je stanoven zvláštní režim 

v celém závodě. Sčítání jednotlivých obalů je zahájeno večer po skončení výroby ve 22 hod 

a probíhá celý následující den (obvykle v sobotu), od zastavení výroby není možné provádět 

žádné změny a pohyby v logistických systémech společnosti. Zároveň je v tu dobu přerušen 

provoz v závodu, jsou uzavřeny všechny vstupní brány a neprobíhá pohyb materiálu. Výjimkou 

je provoz za účelem inventury či provoz jednotek, které nepodléhají inventuře. V jednotlivých 

skladech se vypisují inventurní soupisy, které se na závěr dne sloučí a zadají se do systému 

společnosti a na B2B Portál. Vnikne-li rozdíl oproti stavu konta, platí společnost vzniklou ztrátu 

(musí být zaplaceny pořizovací náklady daných obalů). Při poslední roční inventuře na konci 

října roku 2018 bylo v areálu v Mladé Boleslavi celkově inventováno více než 2 miliony obalů. 

Tato celoroční inventura probíhá zároveň v závodu v Mladé Boleslavi i v obou pobočných 

závodech v Kvasinách a ve Vrchlabí.  
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Aby bylo jasno o aktuálním stavu prázdných obalů v závodu společnosti, provádí se také denní 

inventura, při které není zastaven provoz. Univerzální i speciální obaly se počítají 1x denně 

ráno (inventura zabere přibližně 1,5 hodiny a nedochází k přerušení chodu skladu). Na základě 

denní inventury jsou fyzicky přítomné obaly zadány do systému Frontloading s přiřazeným ID 

(číselným kódem obalu). Toto ID obdrží dodavatel pro objednané prázdné obaly, řidič 

externího kamionu jej předloží na 13. bráně a pomocí něj jsou identifikovány správné obaly. 

Při denní inventuře se zadávají data rovnou do systému, u celoroční se jednotlivé stavy 

každého skladu píší zvlášť na papírové soupisky. 

5.11.2 Inventura pomocí dronů 

Celoroční inventura je časově náročná, je kvůli ní zastaven provoz na celý den a zároveň je 

zde riziko lidských chyb. Jednou z možností zefektivnění inventury by bylo nasazení dronů, 

které by snímaly kódy z prázdných obalů a zapisovaly je automaticky do systému. Drony 

(označovány též jako UAV – z anglického Unmanned Aerial Vehicle) jsou bezpilotní letadla, 

která jsou řízena na dálku ze země (přímo lidmi nebo dopředu naprogramovaným plánem). 

První pochází již ze začátku 20. století, jejich největší vývoj přišel až na přelomu tisíciletí a trvá 

dodnes. Jejich velkou výhodou je, že se dostanou do míst, kam by se letadlo s lidskou 

posádkou nemohlo dostat. Velké využití mají drony v armádě – ať už slouží k průzkumu cizího 

území, nebo k samotnému útoku. Další využití může být například k hašení požárů, 

v meteorologii, v záchranářství a policejním sledování či dopravě a v logistice, v dnešní době 

jsou však velice populární také komerčnímu využití (například pořizování fotografií). [33] 

V posledních letech se začaly vyvíjet drony, které by automaticky počítaly zboží či obaly 

ve skladu a daly by se tak využít při inventurách. Tento způsob se vyplatí především 

při přepočítávání venkovních skladů, jelikož uvnitř je pro drony obtížné zajistit, 

aby nedocházelo ke kolizím a pádům stroje, aby dokázaly rozpoznat překážky a také 

aby uměly zkontrolovat veškeré zboží, které může být na policích ve skladu druhově 

namíchané. Ve venkovním prostředí se dokáží drony snadněji orientovat a riziko srážky 

s překážkou je menší. Drony mohou identifikovat zboží či obaly například pomocí technologie 

RFID, což je radiofrekvenční identifikace. Tato technologie je založena na komunikaci 

mezi RFID štítkem (tagem), ve kterém jsou zapsána digitální data o předmětu, na kterém je 

tag umístěn a čtecí jednotkou. Identifikace probíhá za pomocí elektromagnetických vln (místo 

optického snímání čárového kódu). RFID technologie je sice dražší, ale má oproti čárovým 

kódům mnoho výhod – především že čtečka dokáže kód číst i bez přímé viditelnosti, 

na mnohem větší vzdálenost a rychleji. Zapsaná data je možné snadno přepsat. Navíc kódy 

vydrží i zhoršené podmínky, jelikož nemusí být zvenku na zboží, ale mohou být zevnitř 

chráněné. Některé drony mohou provádět inventuru pomocí provádění snímků a výpočtu, kolik 
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obalů se zde nachází. Dron následně přenese data do softwaru, který je zpracuje a porovná 

je s podnikovým systémem. [34] [35] [36] 

5.12 Řízení LKW v závislosti na počtu nakládkových míst 

S optimalizací a zefektivněním toku prázdných materiálů souvisí procesy vykládek materiálu 

(dovoz) a nakládek materiálu (odvoz), manipulace s paletami, která s nakládkou a vykládkou 

souvisí, doprava materiálu a prázdných palet po areálu závodu vnitrozávodovou dopravou 

či samotné skladování prázdných obalů. Vše zastřešuje řízení provozu dispečery v reálném 

čase. 

Společnost ŠKODA AUTO a.s. si zadala v září 2017 požadavek na řešení projektu 

optimalizace nakládky prázdných obalů v závodě v Mladé Boleslavi, který byl zaměřen 

na procesy, které souvisí s nakládkami a odvozy prázdných obalů a jehož hlavním cílem „bylo 

snížit dobu pobytu externích nákladních vozidel, které odváží prázdné obaly, v areálu závodu 

společnosti alespoň o 10 % a zároveň vyhodnotit potenciál snížení počtu nakládkových míst, 

respektive skladů pro prázdné obaly, obojí vzhledem k aktuální situaci [37].“  

V této studii byl k optimalizaci využit softwarový simulační nástroj Villon, pomocí kterého byly 

provedeny simulační experimenty, které by měly co nejpřesněji odrážet reálný provoz, který 

souvisí s procesy nakládek a odvozů prázdných obalů. Byly použity různé scénáře provozu na 

základě získaných provozních ukazatelů. Při budování simulačního modelu byla využita data 

z období únor – červen 2017 z informačních systémů LKWcontrol a LISON, dále byl proveden 

sběr dat za měsíc únor 2018 (zahrnutí stavu po zahájení výroby modelu Škoda Karoq) a na 

základě těchto dat byla stanovena prognóza dat pro období září 2018 – s předpokládaným 

přírůstkem objemu obalů, meziročním nárůstem intenzity vjezdů externích LKW a 

s předpokládanou změnou typů prázdných obalů. [37] 

Pro simulační model byly stanoveny následující vstupní hodnoty [37]: 

- třídenní sledované období v rámci týdne (úterý, středa, čtvrtek), kdy vjíždí do závodu 

nejvíce kamionů. Pro každý den bylo provedeno 30 replikací experimentů s kombinací 

různých náhodných jevů – celkem 90 pracovních dnů s náhodnými časy příjezdů LKW 

- zjednodušený model dopravní infrastruktury v mladoboleslavském areálu, kde byly 

zahrnuty především ty části, po kterých se pohybují externí LKW – silniční komunikace, 

interní parkoviště, čekací místa před sklady a místa určená pro nakládku a vykládku.  

-  prázdné obaly, které vytékají z výroby, jejich charakteristiky (rozměry, objem) a výrobní 

PPA-plán, která zohledňuje (vždy pro daný automobil/agregát) počet vyrobených kusů, 
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počet a typy vytékajících prázdných obalů a haly závodu, kde k výrobě dochází. Reálný 

počet a prognózu průměrných denních objemů můžeme vidět v tabulce 1. 

 Tabulka 1: Průměrné denní objemy odvozů prázdných obalů [37] 

 

- sklady pro každou z výrobních hal, kam jsou umísťovány obaly vytékající z výroby – 

ty jsou charakterizovány prostorovým rozmístěním, kde a jaké palety se skladují – 

pro prázdné obaly byly jednoznačně přiřazeny sklady. 

- doba, kterou průměrně strávily externí LKW ve skladu při nakládce/vykládce či při obojím 

najednou. Paušální doby trvání těchto úkonů pro všechny sklady byly stanoveny takto: 

střední doba vykládky – 10 min, střední doba nakládky – 13 min a střední doba „vykládko-

nakládky“ – 23 min. Pro sklad 42 byly určeny jiné doby jednotlivých úkonů (viz tabulka 2). 

 Tabulka 2: Varianty paušálních dob trvání manipulačních úkonů na skladu 42 (z února 2018) [37] 

 

- externí kamiony, které zajišťují dovoz a vykládku výrobního materiálu a nakládku a odvoz 

prázdných palet. Základní vstupní proud se rozdělil na dílčí proudy a byla stanovena 

prognóza intenzit příjezdů jednotlivých proudů: LKW zajišťující pouze vykládku 

(188 LKW/den), LKW zajištující pouze nakládku (46 LKW/den) a LKW zajišťující nejprve 

vykládku a poté nakládku (259 LKW/den). 

-  interní doprava v závodě, která interaguje s externí dopravou 

- automatizované dispečerské řízení externích LKW v jednotlivých skladech, které by měli 

znát údaje o aktuálních zásobách prázdných palet (na všech skladech) a údaje o aktuální 

časové délce fronty externích LKW (před všemi sklady) 

 Červenec – listopad 2017 Únor 2018 Prognóza září 2018 

Průměrné denní odvozy 
prázdných obalů [m3] 

11 665 12 613 14 336 

 
Medián (bez 

filtru dat) 

Medián (po odfiltrování 
hodnot t ≤ 10 min a 

t ≥ 90 min) 

Medián (po odfiltrování 
hodnot t ≤ 10 min a dob 

manipulací, které zahrnovaly 
úkony s 10 a méně paletami) 

Průměr (po odfiltrování 
hodnot t ≤ 10 min a dob 

manipulací, které zahrnovaly 
úkony s 10 a méně paletami) 

Vykládka 12 min 16 min 16 min 18 min 

Nakládka 15 min 21 min 22 min 27 min 

„Vykládko-
nakládka“ 

21 min 29 min 32 min 37 min 
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Nejdůležitější bylo pro danou optimalizaci určit jednoznačné sekvence návštěv skladů 

pro každý přijíždějící kamion externího dopravce v okamžiku jeho příjezdu do závodu. 

Optimalizace této úlohy spočívá v hledání a stanovení takových řešení, která zabezpečí 

minimální doby pobytu kamionů v areálu závodu. [37] 

Simulace probíhala podle různých scénářů, u kterých byly nastaveny odlišné vstupní 

parametry – různé intenzity vstupních proudů externích kamionů (reálný provoz z února 2018, 

prognóza provozu pro září 2018, hodnoty se pohybují od 430 do 493 LKW/den), různé doby 

manipulačních činností, které vycházely ze středních hodnot z období únor-červen 2017 

či z únoru 2018 a z odlišných hodnot ze stejné doby pouze pro sklad 42. Jednotlivé scénáře 

se také lišily různým počtem nakládkových míst na skladu 42 (v té době aktuální 4 nakládková 

místa a zvětšení kapacity na 6 nakládkových míst – tato místa jsou pouze pro externí LKW, 

na skladu se nachází další místa na nakládku pro kamiony a tahače EDIS vnitrozávodové 

dopravy) a snahou o centralizaci skladování prázdných palet tím, že dojde ke sloučení 

vybraných skladů a k přesunu prázdných palet na centrální sklad 42. Při experimentech byly 

sledovány různé provozní charakteristiky, jako je například průměrná doba pobytu LKW 

v závodě, poměr realizovaných odvozů k produkci obalů z výroby atd., ale také provozní 

charakteristiky skladu 42, kterými jsou průměrné využití nakládkových míst či jaký je průměrný 

denní koncový objem prázdných obalů na skladě. [37] 

Výsledek optimalizace byl dán pouze za předpokladu, že byl znám optimalizovaný výběr 

množiny skladů (tzn. dispečer zná požadavky na nakládku/vykládku daného LKW, množinu 

skladů, kde by se měly uskutečnit vykládky a kde se dosud nerezervované palety na nakládku 

nachází, dále ví o aktuálních časových frontách před sklady a také o skladech, kterým hrozí 

přeplněnost – zaplněnost takového skladu dosahuje kritické hodnoty a je tedy preferován 

před ostatními; díky všem známým informacím dispečer určí každému kamionu 

optimalizovanou trasu po závodu). Tento postup v reálném provozu není používán 

a na základě něj vznikly falešně pozitivní výsledky, například že doba pobytu externích LKW 

se ve většině případů pohybovala okolo 1 hodiny, což je oproti současné hodnotě 1 hodiny 

a  30 minutám výrazné zlepšení. Dalším ukazatelem bylo průměrné obsazení 4 nakládkových 

míst ve skladu 42 a případné zvýšení počtu těchto míst na 6. Vyplynulo, že jsou-li kratší doby 

manipulačních činností, pak jsou 4 nakládková místa obsazená přibližně z 85 %, zatímco 

potenciálních 6 nakládkových míst pouze z 43 %. Pokud se prodlužuje doba manipulací, pak 

roste průměrné využití 6 nakládkových míst skladu 42 až na 84 %. [37] 

Z provedených simulací vyplynulo, že je třeba zajistit dostatečné vstupní proudy externích 

LKW s dostatečnou kapacitou – čím vyšší je vstupní tok kamionů, tím vyšší je intenzita odvozů 

prázdných obalů. Dále je zapotřebí vysoká efektivita manipulačních činností a dostatečná 
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kapacita míst na ně, především na skladu 42, aby se netvořily fronty kamionů před skladem. 

Další podmínkou pro dosažení uspokojivé míry kvality provozu je již zmíněné efektivní 

plánování jízd kamionů po závodu, aby jejich doba pobytu byla co nejkratší a aby došlo 

k uspokojení všech jejich požadavků. [37] 

Důležité by bylo zavedení takového dispozičního systému, který by zajistil podklady 

k efektivnímu plánování jízd kamionů po závodu. Jeho skutečné vytvoření a zavedení je 

ale příliš složité a v současné situaci není reální. Na doporučení studie byla na skladě 42 

vytvořena nová, nakládková místa, která zajišťují vyšší plynulost provozu a zmenšují riziko 

tvorby front před skladem. Aby sklad 42 ještě zvětšil svou kapacitu, muselo by dojít k fyzickému 

zvětšení plochy skladu nebo vyššímu využívání externích ploch především 

pro tzv. nízkoobrátkové (bezpohybové) obaly. Podmínkou pro zefektivnění provozu je také 

zajištění vysoké efektivity při nakládkách a vykládkách, které urychluje celý proces a vede 

ke snížení doby provozu externích kamionů. [37] 
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6. Návrhy na zlepšení toku prázdných obalů a jejich hodnocení 

Abych mohla navrhnout varianty na zlepšení a zefektivnění toku prázdných obalů, zaměřila 

jsem se nejprve na místa na logistickém řetězci, kde dochází k nedostatkům v tomto procesu, 

a kde je prostor pro potenciální zlepšení a z toho plynoucí ušetření nákladů. Prázdné i plné 

palety vážou náklady a je tedy v zájmu společnosti ŠKODA AUTO a.s. i jednotlivých 

dodavatelů, aby byly neustále v oběhu. Počet palet spolu s rostoucím počtem vyráběných 

modelů roste a je zapotřebí tok nejen řídit, ale zároveň se také přizpůsobovat aktuální situaci 

a řízení toku neustále sledovat, mít nad paletami přehled a tok vylepšovat. 

V této diplomové práci jsem navrhla a zhodnotila tři varianty, kterými by se dal zrychlit, 

zjednodušit, zlevnit a celkově zefektivnit tok prázdných obalů. Jde pouze o vybrané návrhy, 

další opatření by se dala provést i jinde na logistickém řetězci. První variantou (opatření 1) je 

rozdělení skladu 42 na určité zóny, ve kterých jsou pohromadě podobné typy obalů tak, aby 

velká většina dodavatelů odebírala prázdné obaly pouze z jedné konkrétní zóny. Druhou 

variantou (opatření 2) zlepšení je opatření palet čipy, které jsou na bázi technologie RFID 

a které usnadní jejich lokalizaci. Třetím opatřením (opatření 3) je provádění denní inventury 

pomocí dronu, která by měla být spolehlivější a rychlejší, což bude mít pozitivní dopad 

na celkový přehled o paletách, které jsou na Centrálním skladu prázdných obalů. 

6.1 Způsob hodnocení opatření 

Opatření jsou hodnocena podle předem stanovených kritérií, která musí vést k požadovaným 

cílům. Cílem bylo především zajistit efektivnější tok prázdných obalů, což vede ke zrychlení 

celého procesu, zpřehlednění a zároveň ke snížení doby přítomnosti externích LKW v závodě 

společnosti ŠKODA AUTO a.s. Dále by mělo dojít k nižším finančním ztrátám při oběhu 

prázdných obalů, a to jak snížením vícenákladů, které plynou například z nutnosti používání 

jednocestných obalů, tak také zajištěním většího přehledu o počtu a lokaci prázdných obalů. 

Jednotlivá opatření by měla být hlavně jednoduchá, jednoduše aplikovatelná za současného 

stavu a s co nejnižší počáteční investicí, což by mohlo vést ke skutečné realizaci 

ve společnosti ŠKODA AUTO a.s. Zároveň by však varianty měly vést k budoucímu 

prokazatelnému snížení finančních prostředků. U opatření je vždy zapotřebí porovnat náklady 

na projekt a jeho výnosy. Nejjednodušší je vyjádřit jejich finanční výši, přínosy však nemusí 

mít vždy kvantitativní hodnotu a jejich vyčíslení je pak obtížné. Další požadovanou vlastností 

je, že nesmí dojít k přerušení plynulého toku prázdných obalů a ke zvýšení negativních dopadů 

na životní prostředí, což není v souladu se strategií podniku Green Logistics. [38]  
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6.2 Opatření 1 – Rozdělení Centrálního skladu na zóny 

6.2.1 Neuspořádanost Centrálního skladu prázdných palet 

Jedním z kritických míst toku obalů je bezpochyby Centrální sklad prázdných obalů. Jeho 

zavedení s sebou přineslo mnohá pozitiva oproti dřívější době, kdy se prázdné palety 

uskladňovaly na decentralizovaných skladech před halami, kde vytekly z výroby. Ulehčilo to 

práci skladníkům, kteří při nakládce museli zjišťovat, zda požadované palety před halou jsou, 

případně kde jinde se nacházejí, jelikož se nezaznamenávalo, odkud se které palety berou. 

Zavedení Centrálního skladu prázdných obalů také pomohlo snížit dobu pobytu externích 

kamionů v areálu závodu a jejich celkovou vzdálenost, kterou po závodě najezdily, což ušetřilo 

transportní náklady a zrychlilo celý proces. 

Určitá negativa s sebou však nese i systém centrálního uskladňování palet na Centrálním 

skladu prázdných obalů, a to především jeho současná neuspořádanost. Mnoho stejných 

druhů palet se tedy nachází na skladu duplicitně na dvou či více místech. Sklad je nepřehledný 

pro jeho pracovníky, kteří kolikrát nemohou konkrétní obal najít a prodlužuje se tím doba 

přítomnosti externích LKW na skladu. Rizikem s tím spojeným je fakt, že pokud nejsou 

požadované palety nalezeny, pak odjíždí nekompletní kamion, který není optimálně naložen 

a spedice se musí pro obaly vracet, případně posílají dodavatelé nezbytnou dobu materiál 

v jednocestných kartonech, což znamená vícenáklady pro společnost ŠKODA AUTO a.s. 

Tento způsob je neekonomický a zároveň také neekologický. Špatnou orientaci na skladu 42 

navíc způsobuje i střídání směn, kdy každý zakládá obaly jinak a není způsob, jak si předávat 

informace, kde jsou dané obaly založeny. Negativem je také absence celkového krytí skladu 

42, což znamená další náklady na čištění a údržbu palet. 

Definován je pouze úsek v přední části skladu, kde se nachází univerzální obaly v majetku 

Behältermanagementu a menší zadní úsek, kde jsou uskladněny palety pro konkrétní 

dodavatele. Z celkového počtu více než 1 500 dodavatelů je však vyčleněno pouze asi 

20 dodavatelů s nejfrekventovanějšími dodávkami.  

Vymyslet způsob, jak speciální palety roztřídit, je obtížné, protože každý typ palety se používá 

jinak často a je složité definovat místo, kde se který druh bude nacházet – je jich velké 

množství, sklad 42 (+ k němu přidružený sklad Z18) má omezený prostor a vzhledem k jeho 

umístění se nemá kam rozrůstat. Špatně se odhaduje oblast, ve které by měl být uskladněn 

pouze jeden typ obalu, jelikož se značně liší počet kusů daného druhu palety v průběhu dne 

či týdne. Skladování obalů při započítání maximálního množství palet jednoho druhu v oběhu 

by tak bylo neefektivní – pokud by zrovna bylo palet na skladu málo, byly by skladovací plochy 
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zbytečně poloprázdné a nevyužité a pokud by jich bylo hodně, nebylo by místo, kam palety 

složit. 

Univerzální obaly by měly zůstat v části, kde se nachází i dnes. Vzhledem k výrazně menšímu 

počtu druhů univerzálních palet lze jednodušeji předpovědět jejich obrátkovost. Na Centrálním 

skladu by bylo možné nechat od všech univerzálních palet známé množství denní obrátky 

obalu a navíc zásobu 20 % z daného množství. Zbytek palet by pak byl uskladněn například 

na skladu Z18.  

6.2.2 Rozdělení skladu 42 do definovaných zón 

Určitým řešením pro rozložení speciálních palet je rozdělit Centrální sklad prázdných obalů do 

několika dalších zón, ve kterých by se vždy nacházely palety na nakládku pro určité skupiny 

dodavatelů (dodavatelé podobných dílů dováží do závodu ve stejných typech obalů), což je 

návrh plynoucí z oddělení PLO. Bylo by nutné zajistit bezpodmínečné dodržování zakládání 

obalů do předem dané zóny. Pokud by se obal do zóny nevešel, byl by odvezen 

do tzv. přepadové zóny. Obaly, které by bylo nutné zaskladnit v přepadové zóně by byly 

zaevidovány tak, aby se o nich dozvěděli také pracovníci dalších směn. Přepadová zóna by 

byla denně sledována a v případě odvolávky obalu, který se zde nachází, by byl přednostně 

naložen právě odsud, čímž by se ušetřila manipulace a převoz obalů do správné zóny ve chvíli, 

kdy by se zde uvolnilo místo. 

Jasným definováním Centrálního skladu prázdných obalů na zóny by došlo k jeho 

zpřehlednění a odstranění duplicitních úložišť shodných obalů, což by usnadnilo práci 

skladníkům, kteří by jednotlivé palety hned našli a mohli je naložit. Tím by došlo také k výrazné 

úspoře času, který by externí kamiony strávily na skladu 42. Kamiony by navíc mohly být 

odesílány na nakládku přímo k zóně, což by znamenalo další úsporu času a zkrácení 

dojezdové vzdálenosti vysokozdvižných vozíků a dojde k ušetření nákladů na palivo.  

Dále je snahou, aby docházelo ke konsolidaci shodných typů obalů v místě, kde vytékají 

z výroby nebo z CKD Centra. Vnitrozávodovými LKW či pomocí tahačů EDIS by byly 

na sklad 42 převezeny stejné typy obalů, a především EDISy by nemusely být složeny 

na místech určených k vykládce, která se nachází na okraji skladu, ale mohly by vjet 

ke konkrétní cílové zóně a pracovníci by je složili až zde. Ušetřily by se dojezdové vzdálenosti 

vysokozdvižných vozíků „ekonorů“ a také čas, který vykládka a zaskladnění palet trvá. Také 

by došlo k odstranění zbytečného skládání EDISů a následný zdlouhavý převoz obalů 

po celém skladu a další manipulace pomocí vysokozdvižných vozíků. Kamiony interní dopravy 

tvoří separátní okruh, kterým se vozí obaly do bližších částí skladu 42 (blíže místu vykládky 

těchto kamionů).  
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Spolu s rozdělením Centrálního skladu by došlo také k novému fungování hlídání a sledování 

obalů, které na skladě aktuálně jsou, pomocí příjmů a výdejů palet. Odesílací listy ze skladů 

by na sobě měly nově čárové kódy obalů, které by stačilo čtečkou načíst do systému 

Frontloading, takže by byla snáze provázena denní evidence příjmů a výdejů palet. U každé 

palety by navíc byla specifikovaná cílová zóna a obsluha skladu by jednoduše zjistila, kdyby 

byly palety zaskladněny chybně. S tím souvisí také provozování inventur na denní bázi 

u speciálních palet – jedenkrát denně by za provozu byla provedena inventura jedné zóny 

a rovnou by byla zadána do systému Frontloading. Během týdne by tak byly průběžně 

zinventovány všechny zóny a proces by se neustále opakoval.  

Prováděním inventur, pečlivým zadáváním příjmů a výdajů palet a denním sledováním 

přepadové zóny na Centrálním skladu prázdných obalů by snadněji došlo k odhalení obalů 

bez pohybu, které by neměly zabírat plochu skladu, na které jsou uskladněny běžně používané 

obaly. Oddělení PLL by následně rozhodlo, zda bezpohybové palety uskladnit na externích 

plochách nebo v některém z pobočných závodů, vyřadit je ke sešrotování nebo je přestavět 

na palety pro jiný model. 

Jak bylo řečeno, tak by celková obsluha skladu měla být rychlejší, pracovníci by měli být 

orientovanější, a i zaučení nové obsluhy Centrálního skladu by mělo být snazší a rychlejší. 

Dalším prostředkem vedoucím ke zvýšení přehlednosti by mohl být nový online či offline 

program, který by pracovníci měli v tabletu a mohli by se snadno zorientovat, kam zaskladnit 

palety vyteklé z výroby. Díky přehledné mapě by tak došlo i k dalšímu zrychlení nakládek. 

Tento systém byl již zkoušen v menším skladu prázdných obalů v závodu v Kvasinách. Pokud 

by systém pracoval online, mohl by být propojen se systémem Frontloading a řidič by tak mohl 

být ze 13. brány poslán přímo na konkrétní nakládkové místo nejblíže k požadovaným obalům. 

Dále by mohl být program propojený s katalogem palet v LISONu, což by například novějším 

pracovníkům pomohlo k rychlejší identifikaci potřebných palet.  

6.2.3 Hodnocení opatření 1 

Kompletní diferenciace skladu 42 do jednotlivých zón není implementačně náročná 

a nevyžaduje prakticky žádné investiční náklady. Došlo by k celkové nižší manipulaci 

s paletami a také ke snížení finančních nákladů při obou hlavních činnostech na skladu – 

při vykládce a zaskladnění prázdných obalů, které vytekly z výroby a byly na sklad převezeny 

interní dopravou, i při nakládce prázdných obalů na kamiony spedic, které rozváží obaly 

k jednotlivým externím dodavatelům. Výhody, ale také úskalí návrhu jsou shrnuty v tabulce 3. 

Dále jsou vyčísleny ušetřené náklady Vyčíslení a zhodnocení varianty je v následující kapitole. 
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Tabulka 3: Výhody a nevýhody rozdělení skladu 42 na zóny (autor) 

 

6.2.4 Způsob vyčíslení nákladů na vykládku a nakládku prázdných palet 

V mladoboleslavském závodě společnosti ŠKODA AUTO a.s. je zaveden třísměnný provoz 

a jednotlivé směny jsou během dne rozděleny následovně: noční směna 22-6 h (začíná vždy 

ve 22 hodin předchozího dne), ranní směna 6-14 h a odpolední směna 14-22 h. Obecně by 

měl probíhat provoz na skladu 42 vždy od noční směny z neděle na pondělí (od nedělní 22. 

hodiny) a končit páteční odpolední směnou (v pátek ve 22 hodin). Především z důvodu 

18ti směnného provozu ve výrobním závodu v Kvasinách, probíhají nakládky a vykládky také 

v sobotu, nicméně s výrazně nižšími objemy naložených a vyložených prázdných obalů, proto 

s nimi není počítáno v celkové kalkulaci. Kalendářní rok 2019 ve společnosti ŠKODA AUTO 

a.s. má 234 pracovních dní (po odečtení tzv. celozávodní dovolené), z celkových 24 hodin je 

vytížení jednoho vysokozdvižného vozíku (VZV) v součtu 22,5 hodin, protože na každou 

směnu připadá půl hodina pauzy. Hrubá mzda pracovníků skladu (výrobních dělníků) za rok 

2018 byla necelých 40 000 Kč, náklady zaměstnavatele na jednoho pracovníka skladu se 

pohybují okolo 50 000 Kč za měsíc. Měsíční operativní leasing VZV je 21 700 Kč, průměrná 

spotřeba paliva je 3,5 l nafty na hodinu provozu. Cena nafty se pohybuje okolo 31 Kč za litr. 

Jak bylo řečeno, na přeskládání skladu 42 není potřeba vysokých počátečních investic. 

Započítán je pouze náklad na pracovníky (výpočet 1) a naftu (výpočet 2). Návrh by byl 

zrealizován 7 pracovníky za 8-hod směnu během 5 dní (proto jsou náklady na mzdu počítány 

jako 0,25 měsíční mzdy 50 000 Kč). Náklady na naftu za celých 5 dní pro 7 VZV jsou dány 

dobou provozu VZV, spotřebou nafty na hodinu provozu a její cenou.  

VÝHODY A NEVÝHODY ROZDĚLENÍ SKLADU 42 NA ZÓNY 

Výhody Nevýhody 

Odstranění duplicitních složišť Striktní dodržování zakládání palet na dané místo 

Zkrácení času LKW na skladu 42 Zvýšené dbaní na konsolidaci obalů u výrobních hal 

Finanční úspory (za personál, palivo) Skenování čárových kódů na odesílacích listech 

Snadná implementace návrhu a minimum 
počátečních investic 

Nedostatečná kapacita skladu 

Snazší identifikace bezpohybových palet (a jejich 
uskladnění na jiném skladu) 

 

Přehlednější prostředí pro pracovníky skladu, 
rychlejší zaučení nových kolegů 

 

Jednodušší počítání denních inventur  
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Celkové náklady pro pracovníky: 

(0,25 𝑥 50 000 𝑥 (7 𝑥 3)) = 262 500 𝐾č    [výpočet 1] 

Celková náklady na naftu: 

(5 𝑥 7 𝑥 22,5 𝑥 3,5 𝑥 31) = 85 443,75 𝐾č     [výpočet 2] 

Celkové náklady jsou dány součtem výpočtu 1 a výpočtu 2, což je 347 943,75 Kč. 

6.2.4.1 Vykládka a zaskladnění prázdných obalů 

V dnešní době jezdí po závodě 4 elektrické tahače EDIS, které slouží k přepravě prázdných 

obalů od výrobních hal ke skladu 42. Cyklus jednoho EDISu (točka) zabere v průměru 

1,5 hodiny, mezi halami a skladem s prázdnými obaly se tedy otočí každý vůz 15x za den. 

Každý EDIS je složený na vykládkovém místě u skladu 42 a je rozvážen jednotlivými 

vysokozdvižnými vozíky, přičemž na jeden plně naložený EDIS je potřeba k jeho rozvozu 

10 jízd a každá má v průměru 350 metrů (tam i zpět). Na jednu směnu tedy vychází 200 jízd 

vysokozdvižnými vozíky, které zaskladňují prázdné obaly z výroby, o celkové vzdálenosti 

70 km (200*350 m). Na jeden vysokozdvižný vozík je to více než 23 kilometrů za jednu směnu. 

Pokud by byl sklad rozdělený do zón a EDISy by na vykládku vjížděly ke konkrétní zóně, pak 

by se vzdálenost jedné jízdy (od vykládky na zaskladnění palety a zpět na vykládku) zkrátila 

na 200 m. Celkově najetý počet kilometrů za jednu směnu by tedy byl pouze 40 km 

(200*200 m). Na takový objem přepravy by stačili pouze 2 pracovníci na směnu 

na 2 vysokozdvižných vozíkách. Přestože by každý pracovník jel vícekrát, celkem by každý 

najel za jednu směnu 20 km, tedy o 3 km/VZV/směnu méně. V tabulce 4 můžeme vidět 

porovnání současné situace s budoucím návrhem. Roční nájezd se liší o 21 060 km.  

Tabulka 4: Porovnání vykládky v současnosti a v případě rozdělení skladu 42 na zóny (autor) 

POROVNÁNÍ VYKLÁDKY V SOUČASNOSTI A V PŘÍPADĚ ROZDĚLENÍ SKLADU 42 NA ZÓNY 

  Aktuální situace Situace po rozdělení skladu 42 

Počet najetých km VZV na 1 vykládku tahače EDIS [km] 3,5 2 

Průměrný počet vykládek za den 60 60 

Počet najetých km VZV za den [km] 210 120 

Počet najetých km VZV za rok [km] 49 140 28 080 
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Jak bylo řečeno, novým způsobem ukládání prázdných obalů na sklad 42 dojde k ušetření 

1 pracovníka skladu za směnu, tedy na 3 pracovníky celkem za den, jednoho zapůjčeného 

vysokozdvižného vozíku a také 3 km/VZV/směnu. Budou ušetřeny náklady (zobrazeny 

v tabulce 5) z důvodu snížení personálního stavu o 3 pracovníky (výpočet 4), snížení počtu 

vysokozdvižných vozíků ze 3 kusů na 2 (výpočet 5 a výpočet 6) a snížení spotřeby nafty 

za den (výpočet 7), které je rovno přibližně 7,875 litrům za celý den. Výpočet je dán pomocí 

průměrné rychlosti VZV = 8 km/h, snížením počtu najetých kilometrů o 18 km/den a průměrné 

spotřebě VZV 3,5 l/hod, a vypočítá se následovně: 

((
18

8
) 𝑥 3,5) = 7,875 𝑙      [výpočet 3] 

Celkový součet ušetřených nákladů je dán součtem výpočtu 4, výpočtu 5, výpočtu 6 a výpočtu 

7, za jeden rok činí 2 688 777,75 Kč. 

Roční náklady na mzdu 3 pracovníků při mzdě 50 000 Kč za měsíc: 

(3 𝑥 50 000 𝑥  12) = 1 800 000 𝐾č    [výpočet 4] 

Roční náklady na pronájem 1 VZV (měsíční náklad je 21 700 Kč): 

(21 700 𝑥 12) = 260 400 𝐾č     [výpočet 5] 

Roční náklady na ušetřenou naftu, která je dána používáním pouze 2 VZV, jsou spočteny 

z denní doby provozu VZV, počtu kalendářních dnů v roce, spotřeby nafty za hodinu provozu 

a její ceny: 

(22,5 𝑥 234 𝑥 3,5 𝑥 31) = 571 252,50 𝐾č   [výpočet 6] 

Roční náklady na ušetřenou naftu, která je dána nižším denním nájezdem kilometrů VZV, jsou 

spočteny ze snížené spotřeby nafty za den (viz vzorec 3), počtu kalendářních dnů v roce 

a ceně nafty: 

(7,875 𝑥 234 𝑥 31) = 57 125,25 𝐾č    [výpočet 7] 
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Tabulka 5: Roční uspořené náklady při vykládce prázdných obalů (autor) 

ROČNÍ USPOŘENÉ NÁKLADY (při vykládce) 

Roční průměrné náklady na mzdu 3 pracovníků 1 800 000,0 Kč 

Roční pronájem VZV  260 400,0 Kč 

Roční náklady na naftu (dané ušetřením 1 ks VZV) 571 252,50 Kč 

Roční náklady na naftu (dané nižším denním nájezdem VZV) 57 125,25 Kč 

Celková roční suma 2 688 777,75 Kč 

 

6.2.4.2 Nakládka prázdných obalů na externí LKW 

Další finanční náklady lze ušetřit při nakládce prázdných obalů na kamiony spedic směřující 

ze závodu zpět k dodavatelům. Těchto kamionů je denně na Centrálním skladu prázdných 

obalů naloženo přibližně 200. Na každou směnu je zapotřebí 10 pracovníků, kteří mají 

10 vysokozdvižných vozíků. Externí kamiony na rozdíl od interních elektrických tahačů EDIS 

vjíždí na sklad 42, kde jsou na stanovených nakládkových místech naloženy. V současnosti to 

funguje tak, že všichni tito pracovníci obsluhují celý sklad a podle Ladelistu, který jim předá 

řidič LKW, hledají po skladu požadované palety a nakládají jimi vozidlo. Jedno externí LKW je 

naloženo 10 jízdami, vzdálenost jedné jízdy (tam i zpět) je však nižší než u vykládky, v průměru 

je to 200 m.  

Pokud by došlo k diferenciaci skladu 42 do zón, pak by byl nově každý externí kamion posílán 

dispečery na konkrétní nakládkové místo nejblíž u zóny, ze které se budou nakládat prázdné 

obaly (ne jako dnes na prázdné nakládkové místo). Porovnání oproti současnému stavu je 

v tabulce 6. Vzdálenost jedné jízdy vysokozdvižným vozíkem by se zkrátila na 150 m. 

Za současného objemu 200 nakládek LKW za den by k výkonu práce stačilo na jednu směnu 

8 pracovníků a 8 vysokozdvižných vozíků. Na jeden vozík by připadlo na jednu směnu asi 

84 jízd, celkový počet najetých km na jedno vozidlo se však sníží (každé ze současných 

10 VZV najede za směnu asi 13,3 km, v navržené variantě pak každé z 8 VZV najede 

12,5 km). Tím pádem se sníží také spotřebovaná nafta za den provozu, přibližně o 8,715 l 

(viz výpočet 8). Ta se vypočítá pomocí průměrné rychlosti VZV = 8 km/h, snížením počtu 

najetých kilometrů o 19,92 km/den a průměrné spotřebě VZV 3,5 l/hod, následovně: 

((
19,92

8
) 𝑥 3,5) = 8,715 𝑙     [výpočet 8] 
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Tabulka 6: Porovnání nakládky v současnosti a v případě rozdělení skladu 42 na zóny (autor) 

POROVNÁNÍ NAKLÁDKY V SOUČASNOSTI A V PŘÍPADĚ ROZDĚLENÍ SKLADU 42 NA ZÓNY 

  Aktuální situace Situace po rozdělení skladu 42 

Počet najetých km VZV na 1 nakládku LKW [km] 2 1,5 

Průměrný počet nakládek za den 200 200 

Počet najetých km VZV za den [km] 400 300 

Počet najetých km VZV za rok [km] 93 600 70 200 

 

Při nakládce prázdných obalů na skladu 42 dojde k ušetření nákladů z důvodu snížení 

pracovníků o 2 na směnu, dohromady 6 pracovníků za den (výpočet 9) a snížení 

2 vysokozdvižných vozíků (výpočet 10 a výpočet 11). I přesto dojde na směně k najetí o 0,8 km 

méně na jeden vozík, což ušetří další náklady na naftu (výpočet 12). Následující tabulka 

7 zobrazuje celková ušetřené finanční náklady na nakládku obalů po zavedení opatření 1. 

Celkový součet ušetřených nákladů za rok, který je dán součtem výpočtu 9, výpočtu 10, 

výpočtu 11 a výpočtu 12, je dohromady 5 326 523,61 Kč. 

Roční náklady na mzdu 6 pracovníků při mzdě 50 000 Kč za měsíc: 

(6 𝑥 50 000 𝑥  12) = 3 600 000 𝐾č    [výpočet 9] 

Roční náklady na pronájem 2 VZV (měsíční náklad je 21 700 Kč): 

(21 700 𝑥 2 𝑥 12) = 520 800 𝐾č    [výpočet 10] 

Roční náklady na ušetřenou naftu, která je dána ušetřením 2 VZV, jsou spočteny z denní doby 

provozu VZV, počtu kalendářních dnů v roce, spotřeby nafty za hodinu provozu a její ceny: 

(2 𝑥 22,5 𝑥 234 𝑥 3,5 𝑥 31) = 1 142 505 𝐾č   [výpočet 11] 

 

Roční náklady na ušetřenou naftu, která je dána nižším denním nájezdem kilometrů VZV, jsou 

spočteny ze snížené spotřeby nafty za den, počtu kalendářních dnů v roce a ceně nafty: 

(8,715 𝑥 234 𝑥 31) = 63 218,61 𝐾č    [výpočet 12] 
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Tabulka 7: Roční uspořené náklady při nakládce prázdných obalů (autor) 

ROČNÍ USPOŘENÉ NÁKLADY (při nakládce) 

Roční průměrné náklady na mzdu 6 pracovníků 3 600 000,00 Kč 

Roční pronájem 2x ks VZV  520 800,00 Kč 

Roční náklady na naftu (dané ušetřením 2 ks VZV) 1 142 505,00 Kč 

Roční náklady na naftu (dané nižším denním nájezdem VZV) 63 218,61 Kč 

Celková roční suma 5 326 523,61 Kč 

 

Rozdělení skladu 42 do zón je vhodným opatřením, jelikož počáteční investice 347 943 Kč je 

výrazně nižší než roční ušetřené náklady, které jsou ve výši 8 015 301,36 Kč (součet ročních 

ušetřených nákladů při vykládce i nakládce). Navíc implementace návrhu není technicky 

složitá. Nediskontovaná doba návratnosti investice je tak přibližně pouhých 10 dní, jak lze vidět 

také v tabulce 8. Z toho plyne, že by bylo velice vhodné toto opatření okamžitě zavést do 

provozu. 

Tabulka 8: Výsledná bilance opatření rozdělení skladu 42 na zóny (autor) 

VÝSLEDNÁ BILANCE OPATŘENÍ 1 

Počáteční investice 347 943,75 Kč 

Roční ušetřené náklady  8 015 301,36 Kč 

Denní ušetřené náklady 34 253,42 Kč 

Investiční návratnost 10,2 dne 

 

Rizikem dosavadního uspořádání skladu je, že pokud pracovníci nenajdou místo na 

zaskladnění u palet stejného typu, složí je tam, kde aktuálně místo je – tím dochází 

k nepřehlednosti skladu 42. Rizikem daného opatření může být ze začátku nepřehlednost pro 

obsluhu skladu, která je zvyklá na momentální rozložení skladu 42. Proto je zapotřebí 

důsledně vyškolit všechny pracovníky skladu a striktně vyžadovat dodržování zón – do 

budoucna tak diferenciace skladu zajistí pro pracovníky přehlednější prostředí, snazší 

orientaci na skladu a také rychlejší zaučení nových kolegů. 
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6.3 Opatření 2 – automatická identifikace palet 

6.3.1 Obtížná lokalizace palet 

V dnešní době palety nejsou opatřeny žádným čipem, který by pomohl ke snazší identifikaci 

polohy konkrétní palety, rychlejšímu a jednoduššímu zápisu do systému a k udržování 

bezchybné aktuální evidence stavu obalů nejen na skladě a v závodě, ale také u dodavatelů. 

Celkově by zavedení automatické identifikace palet vedlo ke zvýšení efektivity celého skladu, 

snížení nákladů a jeho sledování by probíhalo automaticky. 

6.3.2 Čárové kódy 

První možností je označit palety obyčejnými čárovými kódy. Je to sice nejlevnější varianta, ale 

zároveň by se musela každá paleta jednotlivě skenovat, což by neušetřilo čas a znamenalo 

zbytečnou práci navíc. Čárové kódy navíc musí být dobře čitelné, proto by musely být nalepeny 

na paletách zvenčí, a tudíž by docházelo k jejich častému poškození při manipulaci s obaly. 

Čárové kódy by mohly být použity na odesílacích listech z výroby, které by spolu s prázdnými 

paletami přejímali pracovníci skladu při vykládce z vnitrozávodové dopravy. Jelikož pracovníci 

často nemají čas zanášet do systému přijaté obaly, tento způsob by jim práci moc neulehčil. Z 

důvodu lidských chyb či nepozorností by navíc stejně nebylo úplně jisté, zda palety na skladu 

42 jsou, či nikoli. 

6.3.3 RFID technologie 

Další možností je využít RFID tagy. Jak již bylo řečeno výše, radiofrekvenční identifikace je 

založená na komunikaci čtecí jednotky a RFID štítku, který obsahuje digitální data o předmětu, 

na kterém je umístěn. Čtečka vysílá signál, který dokáže aktivovat RFID štítek a ten posílá 

odpověď s informacemi zpět. Princip technologie je popsán jako „bezdotykový automatický 

identifikační systém sloužící k přenosu a ukládání dat pomocí elektromagnetických vln. [7]“ 

Jejich použití je vhodné především v případě, kdy je požadováno rychlé a přesné zjištění 

informací a jejich možné další zpracovávání. Štítky RFID se dále dělí podle oblasti využití, 

každá využívá např. jiné frekvence (znázorněno na obrázku 19). [39] 
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Obrázek 19: Frekvence používané různými aplikacemi RFID v různých odvětvích [40] 

Základní dělení tagů je na pasivní a aktivní [39]: 

- pasivní tagy: nemají vlastní zdroj energie, a proto nedokáží aktivně komunikovat („sami 

se přihlásit“), čtecí vzdálenost se pohybuje od 0,5 m do 10 m, pasivní čipy jsou 

levnější než aktivní, mají neomezenou životnost a jsou malé a snadno aplikovatelné 

- aktivní tagy: mají vlastní zdroj energie (baterii), kterým je napájen čip, který dokáže sám 

vysílat své údaje do okolí, životnost této baterie bývá okolo 5 let; čtecí vzdálenost je 

až 100 m, ale oproti pasivním čipům jsou výrazně dražší, a méně odolné (např. 

na teplotu okolí) 

RFID technologie je sice dražší než čárové kódy, má však oproti nim velké množství výhod. 

Štítky nemusí být přímo na viditelném místě, ale mohou se nacházet například uvnitř palety. 

Elektromagnetické vlny jsou vysílány i přes materiál a tím jsou štítky chráněny před uražením, 

poškrábáním nebo poškozením povětrnostními vlivy. Na rozdíl od čárového kódu je také 

možné opakované přepsání dat, které štítek RFID obsahuje. Největší výhodou je však 

možnost skenování velkého množství – až stovek tagů najednou, i když jsou objekty blízko 

u sebe, a navíc je možné skenovat je na větší vzdálenost. K tomu je nejjednodušší instalace 

brány se čtecím zařízením, kterou projedou označené palety a brána automaticky sejme 

informace ze štítků. [39] 
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6.3.4 Aktivní čipy s GPS signálem 

Nejdražší variantou by bylo označkování palet monitorovacím senzorem, který umí vysílat 

signál GPS, pomocí kterého lze neustále identifikovat přesnou polohu konkrétní palety. Tuto 

metodu testuje společnost ŠKODA AUTO a.s. s jedním dodavatelem, který dodává materiál 

na projekt Scala na celkově 58 robotických paletách. Všechny tyto palety byly očipované a lze 

online sledovat, kde se trase Kolín – Mladá Boleslav nachází. 

6.3.5 Zvolená varianta 

Nejvhodnější z popsaných variant automatických identifikací palet by bylo jejich označení 

pasivními štítky, které by nesly informaci, o jaký typ obalu se jedná. Dále by na skladu 42 byla 

nainstalována brány se čtecím zařízením – stála by v místě vjezdu tahačů EDIS na sklad 42. 

Jako druhá čtecí brána by sloužila 13. brána, kterou vyjíždí všechna LKW ze závodu. Brána 

sestává z antén, které čtou data z RFID tagů a ze zaznamenávací jednotky (tzv. reader, 

vysílač), která data zpracovává. Vysílač vysílá pulsy do okolí a ve chvíli, kdy se v blízkosti 

objeví RFID čip, je nabit signálem a vysílá odpověď. Princip je vysvětlen na obrázku 20. 

Využívaná frekvence je UHF (Ultra High Frequency) 868 – 917 MHz. Těmito branami by 

projížděly vozy s paletami, čímž by byla načtena data z RFID tagů na všech paletách. Systém 

by data vyhodnotil a vzhledem k propojení se systémem Frontloading by do něj data byla 

okamžitě zapsána. Takto by vznikla aktuální databáze s počtem obalů. Prázdné obaly 

uskladněné venku u výrobních hal by se po jejich složení na dané místo naskenovaly ruční 

čtečkou. [41] 

 

 

 

 

 

Obrázek 20: Princip navrhované metody pasivních RFID čipů [42] 
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6.3.6 Hodnocení opatření 2 

Automatická identifikace obalů je implementačně i finančně náročnější než varianta rozdělení 

skladu na zóny. Výhody a nevýhody návrhu jsou uvedeny v tabulce 9 a dále rozepsány. 

Tabulka 9: Výhody a nevýhody automatické identifikace obalů (autor) 

 

Automatická identifikace obalů by měla napomoci k lokalizaci obalů a k zamezení situací, které 

nastávají, když na skladě nejsou konkrétní obaly, které dodavatel požaduje. Dnes není možné 

se naprostou jistotou říci, jestli na skladě jsou, či nikoli. V některých případech lze naložit LKW 

jinými paletami, které jsou podobné a lze je použít. Pokud však takové nejsou, pak spediční 

kamion odjíždí ze závodu poloprázdný a musí se pro palety vracet, případně dodavatel posílá 

materiál v nevratných kartonových obalech. Největším negativem této varianty je nutnost 

vysoké počáteční investice, která zahrnuje nákup a aplikaci tagů na palety a také pořízení 

čtecí brány. Dále pak složitější implementací do běžného provozu. 

Další komplikací je fakt, že univerzální palety jsou v majetku Behältermanagementu a kolují 

mezi všemi závody koncernu Volkswagen, takže by muselo dojít k očipování všech palet 

v rámci koncernu VW, jinak by tento návrh nemohl fungovat. Speciální palety by mohly být 

opatřeny RFID štítkem všechny, jelikož jsou z velké většiny v majetku společnosti ŠKODA 

AUTO a.s., pouze zanedbatelné množství je ve vlastnictví jednotlivých dodavatelů. 

K jistým nepřesnostem může docházet u kovových obalů, které jsou využívány nejčastěji. Kov 

totiž může narušit vysílání elektromagnetických vln. Celý obal se může stát „anténou“ a je tak 

pro čtečku obtížné tag přečíst. V dnešní době se však vyrábí tzv. zapouzdřené tagy, což jsou 

tagy v plastovém obalu, který slouží jako izolace a čtecí zařízení by mělo být schopné sejmout 

veškeré RFID tagy na prázdných obalech, které jsou naloženy na LKW. RFID tagy by byly 

uloženy v těle palety tak, aby nedošlo k poškození, i přesto by ale měla být zajištěna plná 

spolehlivost při čtení tagů [42]. 

VÝHODY A NEVÝHODY AUTOMATICKÉ IDENTIFIKACE OBALŮ 

Výhody Nevýhody 

Lokalizace konkrétních druhů obalů na skladu 42 
Vysoká počáteční investice (výstavba čtecích bran a 

označení palet štítky) 

Automatické zapisování příjmu a výdeje palet 
Všechny palety nejsou v majetku společnosti ŠKODA 

AUTO a.s. 

Snížení vícenákladů, které plynou z používání 
jednocestných kartonů či opakovaných jízd 

Nutnost označení univerzálních palet v celém 
koncernu VW 

Zjednodušení inventur v celém závodě Aktuální přehled palet pouze na skladu 42 
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Cena pasivních RFID štítků se při odběru velkého množství kusů pohybuje okolo 3 €, tedy 

přibližně 80 Kč. Obyčejné nálepky např. na palety dřevěné nebo z EPP plastů jsou obecně 

levnější, naopak zapouzdřené tagy na kovové palety o něco málo dražší. Speciálních palet 

vlastní společnost ŠKODA AUTO a.s. přibližně 1,5 milionu [43]. 

Další finanční náklady je zapotřebí vynaložit na výstavbu čtecí brány a úpravu 13. brány. Ty se 

skládají z RFID čtečky a z antén (na jednu bránu přibližně 4 antény), připočítat je nutné taky 

kabeláž a celkovou konstrukci bran. Aby na sklad mohly projíždět velké kamiony, je zapotřebí 

vystavět dostatečně velké brány. Celková konstrukce brány stojí přibližně 180 000 Kč, přičemž 

tato brána by byla umístěna na vjezd do skladu 42. Vybavení 13. brány anténami, čtečkou 

a zaznamenávacím zařízením vyjde přibližně na 100 000 Kč. Aby se daly jednoduše 

zaznamenat také palety uskladněné u výrobních hal v závodě (mimo sklad 42), pak by byla 

zapotřebí ruční čtečka, která stojí 50 000 Kč. Počáteční finanční investice by se tak vyšplhala 

na 120 380 000 Kč (viz. tabulka 10). 

Tabulka 10: Počáteční investice při zavedeni automatické identifikace obalů 

  POČÁTEČNÍ INVESTICE 

 Cena 1 ks [Kč] Potřebný počet [ks] Celková cena [Kč] 

Pasivní RFID štítky 80 1 500 000 120 000 000 

Čtecí brána 180 000 1 180 000 

Zařízení pro 13. bránu 100 000 1 100 000 

Ruční čtečka RFID čipů 50 000 2 100 000 

Celková suma 120 380 000 

 

Opatření 2, tedy zavedení automatické identifikace palet, by znamenalo vysoké finanční 

náklady, nicméně by došlo ke zvýšení efektivity logistických i výrobních procesů. U této 

varianty je těžko vyčíslitelný přínos či ušetřené náklady. Lze spočítat například ušetřené 

náklady na personál, jelikož pomocí RFID čipů by se prázdné palety na skladu 42 automaticky 

nahrávaly do systému a nebylo by tedy nutné zde provádět denní inventuru, takže by mohl 

zůstat pouze jeden člověk, který by skenoval čipy na paletách u výrobních hal. Tím by vznikla 

úspora jedné roční mzdy zaměstnance, tedy 600 000 Kč za rok. Pokud by se počítaly pouze 

tyto ušetřené náklady, pak by finanční návratnost byla v řádech stovek let a nebyla by tedy 

vůbec výhodná. Mezi nevyčíslitelné přínosy patří například informovanost pracovníků 

o paletách na skladu 42, odstranění zdlouhavého zapisování příjmů a výdajů palet na sklad 

42 nebo nižší ztráta palet v oběhu. Přesto toto opatření ve výše zmíněné podobě není vhodné 
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realizovat, není ekonomicky výhodné vzhledem k nízkým ušetřeným nákladům v porovnání s 

vysokými investicemi. 

Aby se vyšší investiční náklady společnosti ŠKODA AUTO a.s. skutečně vyplatily, bylo by 

zapotřebí monitorovat pohyb palet i mimo závod společnosti, jelikož obíhají neustálým cyklem 

mezi výrobními halami, skladem prázdných obalů, expedičními kamiony, konsolidačními 

centry a samotnými dodavateli. Jejich lokalizace by za použití pasivního RFID čipu byla možná 

pouze na skladu 42 díky čtecím branám, po zbytek času by i tak nebylo známé, u koho se 

nacházejí. Palety by tedy bylo možné označit aktivními čipy, které mají vlastní baterku a dokáží 

vysílat signál, pomocí kterého lze určit jejich aktuální polohu. Cena čipu je však vyšší, začíná 

přibližně na 100 Kč/čip, může však dosahovat i dvojnásobku. Při použití aktivních čipů by 

nebylo nutné stavět čtecí brány. Baterka jednoho čipu má životnost přibližně 5 let. Toto 

opatření, tedy monitorovat palety aktivními čipy, není součástí návrhu v této diplomové práci. 

 

6.4 Opatření 3 – inventura prázdných obalů pomocí dronu 

6.4.1 Složité a nepřesné inventury obalů 

S problémem obtížné identifikace palet a jejich lokalizace souvisejí také obtížně proveditelné 

inventury, které jsou v dnešní době prováděné ručně – každý den ráno by měly být 

přepočítávány všechny univerzální i speciální obaly. Během dne se však počet palet mění 

a aktuální stavy palet na skladu jsou proto značně nepřesné. Může tedy docházet k situacím, 

že si dodavatel zamluví obal, který na skladu ve skutečnosti není a musí nakonec dovážet 

materiál v jednocestných kartonových obalech. To znamená neefektivní práci a vícenáklady 

pro společnost ŠKODA AUTO a.s. K přepočtení úplně celého Centrálního skladu prázdných 

obalů, a i všech obalů v závodě společnosti dochází 1x ročně, vždy na podzim daného roku. 

Předchozí návrhy (rozdělení skladu 42 na zóny a očipování palet RFID tagy) by zjednodušily 

sledování stavu palet, které se v aktuálním čase nachází na skladu, například pomocí načítání 

odesílacích listů do systému Frontloading nebo denní evidencí příjmů a výdejů pomocí RFID 

čipů.  

6.4.2 Inventura prázdných obalů pomocí dronu 

Dalším návrhem, který by mohl pomoci s počítáním denní inventury, k jejímu urychlení 

a zjednodušení, je její provádění pomocí bezpilotních letounů. To by vedlo ke snížení času, 

po kterou denní inventura probíhá, snížení nutných vícenákladů vzniklých z důvodu 

nepřesného počtu palet na skladě 42, snížení neefektivních jízd poloprázdných kamionů 

a v neposlední řadě také snížení finančních prostředků, které plynou z počtu pracovníků, kteří 
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inventuru provádí. Denní inventura univerzálních i speciálních obalů by byla provázena 3x 

denně, vždy na začátku každé směny, při krátkém pozastavení činnosti dronu. Tento návrh by 

měl mít v konečném důsledku vliv na větší přehled nad prázdnými obaly, na celkové snížení 

nákladů a na zefektivnění celého toku. Dron by celou inventuru výrazně urychlil a také zpřesnil, 

jelikož by se podařilo eliminovat lidské chyby. 

Společnost ŠKODA AUTO a.s. zvažovala nasazení dronů do provozu již od roku 2015 

a původně plánovala jejich využití při inventuře ve výškových regálových skladech a o přesunu 

lehkého materiálu. Nakonec se však společnost zaměřila na zjednodušení venkovní inventury 

a podílela se na vývoji dronů, které by měly pomoci skladníkům s denní inventurou prázdných 

obalů v závodě, s českou firmou Robodrone. Dron je plně automatický, přes den se nabíjí 

v nabíjecí stanici a 3x denně přepočítává počet prázdných palet na skladu a následně se sám 

vrací do „hnízda“. Získaná data se sama nahrají do systému společnosti. Během roku 2018 

probíhalo testování tohoto dronu na menším venkovním skladu u CKD Centra, ukázka dronu 

v závodě společnosti ŠKODA AUTO a.s. lze vidět na obrázku 21. [44] 

 

Obrázek 21: Dron provádějící inventuru v závodu společnosti ŠKODA AUTO a.s. [interní materiály ŠA] 

Princip je takový, že dron má v paměti nahrané ty druhy palet, které má za úkol spočítat. Dále 

má určené GPS souřadnice dané části skladu. Kamerou si vytvoří 3D model a určí, kolik palet 

určitého druhu je na skladě. V praxi to však znamená, že palety musí být přesně vyrovnané 

do rovných řad a sebemenší vychýlení z řady už je pro dron komplikací při počítání. 

Při testování byla přesnost inventury pomocí dronu pouze okolo 70 – 80 %. I přesto se do roku 

2025 plánuje provádět celou inventuru pomocí dronů, což by jí mělo výrazně zjednodušit, měla 

by být bezpečnější, přesnější a také rychlejší. 
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6.4.3 Hodnocení opatření 3 

Opatření vyžaduje nákup dronů a vyškolení pracovníků skladu, naopak ušetří personál 

na provádění inventur a zvýší přesnost počítání. Výhody a nevýhody tohoto návrhu jsou 

shrnuty v tabulce 11. 

Tabulka 11: Výhody a nevýhody inventury prázdných obalů pomocí dronu (autor) 

 

Implementace dronu do současného provozu není složitá. Je zapotřebí nákup jednoho dronu, 

který bude inventuru provozovat. Ten vyjde společnost ŠKODA AUTO a.s. na 2 000 000 Kč. 

V ceně je zajištěno také nabíjecí „hnízdo“, které bude umístěno například v přístřešku 

na střeše skladu. Dále musí dojít k proškolení osoby zodpovědné za provoz dronu, tedy 

zaměstnance, který je seznámený s provozem dronu, zejména s jeho bezpečnostními aspekty, 

a za jeho provoz zodpovídá. Tato osoba je pak v provozu zodpovědná za let dronu a musí ho 

při provádění inventury hlídat. V dnešní době jsou inventury univerzálních i speciálních palet 

provázeny 1x denně před ranní směnou, trvají 1,5 hodiny a sklad 42 pokračuje bez přerušení 

provozu. Nikdy však najednou není přepočítán celý sklad 42. Inventura je prováděna 

2 pracovníky, kteří ručně zapisují číselné kódy palet a jejich aktuální počet do systému 

Frontloading. Nově za použití dronu bude zapotřebí pouze jednoho pracovníka, který bude 

zodpovídat za provoz dronu. Jednou z komplikací pro dron je nepříznivé počasí (hustý déšť, 

sněhová bouře, silný vítr atd.), při kterém nemůže vzletět a provádět inventury. Vzhledem 

k tomu, že je Centrální sklad prázdných obalů venkovní bez zastřešení, může k této situaci 

docházet. 

Také u tohoto opatření je obtížné vyčíslit jeho přínosy. Inventuru bude nově provádět pouze 

jeden pracovník místo dvou a bude trvat výrazně kratší dobu, budou tedy sníženy personální 

náklady na jednoho pracovníka, které lze vyčíslit na 600 000 Kč ročně. Pokud by se započítaly 

VÝHODY A NEVÝHODY INVENTURY PRÁZDNÝCH OBALŮ POMOCÍ DRONU 

Výhody Nevýhody 

Inventura 3x denně všech obalů Investice do nákupu dronu 

Výrazně rychlejší než ruční počítání Složitější legislativa, nutnost vyškolení pracovníků 

Eliminace lidských chyb Dodržování zaskladňování palet do rovných řad  

Snížení nákladů (na personál i na vícenáklady) Momentální přesnost dronů 70-80 % 

Nižší náklady plynoucí ze ztrát palet Při nepříznivém počasí nemožnost letu dronu 
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tyto ušetřené náklady, pak by byla nediskontovaná doba návratnosti celého projektu 3 roky 

a  4 měsíce (viz tabulka 12). Tato úspora by však nastala pouze v případě, že by dron počítal 

inventuru se 100 % přesností. Pak by tento návrh byl smysluplný a byl by doporučen 

k realizaci. Mezi jeho další, avšak nevyčíslitelné přínosy patří například mnohem přesnější 

inventura, která by byla prováděna častěji (3x denně) namísto dnešního stavu, kdy se provádí 

pouze jednou denně. Navíc by došlo k okamžitému spočtení celého skladu 42 najednou. 

Pracovníci by tak měli častější přehled o počtu jednotlivých palet na skladu 42. 

Tabulka 12: Výsledná bilance opatření provádění inventury pomocí dronu (autor) 

VÝSLEDNÁ BILANCE OPATŘENÍ 3 

Počáteční investice 2 000 000 Kč 

Roční ušetřené náklady  600 000 Kč 

Investiční návratnost 3,33 roku 

 

Nevýhodou tohoto opatření je nutnost zaskládat palety do rovných řad tak, aby je dron mohl 

správně spočítat a také každá řada musí obsahovat pouze jeden typ palet. Z toho důvodu by 

bylo rovněž zapotřebí sklad přeorganizovat a odvézt bezpohybové palety na externí 

skladovací plochy, aby se do uspořádaných řad prázdné vysokoobrátkové i nízkoobrátkové 

palety na sklad vešly. Jak již bylo řečeno, největší nevýhodou a také důvodem, proč dron 

v současnosti není nasazen v provozu, je nemožnost zajistit přesnost, která by se blížila 

ke 100 % a která se od této technologie vyžaduje. Technologie je v dnešní době nedostatečná 

a je zapotřebí další vývoj dronů, aby je bylo možné do budoucna nasadit. 
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7. Závěr 

Úkolem celého logistického řetězce je plnit cíle podniku, tedy realizovat veškeré činnosti při 

minimálních nákladech za předpokladu maximální spokojeností koncového zákazníka. S tím 

souvisí navazování jednotlivých článků řetězce na sebe – mimo jiné také synergie mezi 

dodavateli, spedicemi a společností ŠKODA AUTO a.s., kteří se podílí na bezchybném toku 

materiálu i prázdných obalů, které zajišťují, že je správný materiál ve správném množství 

a kvalitě ve správném čase na správném místě při optimálních nákladech. 

Aby probíhal tok obalů i materiálu (které jdou spolu ruku v ruce) bez problémů, musí být 

logistický řetězec neustále kontrolován a měly by být prováděny analýzy a optimalizační 

opatření, která zajistí ještě efektivnější spolupráci. Neméně důležitý je také informační tok, díky 

kterému jednotlivé články řetězce mohou řešit případné problémy v reálném čase. 

Prázdné obaly jsou nezbytnou součástí dodávaného materiálu, bez které se firma neobejde. 

Společností ŠKODA AUTO a.s. jich denně projde více než 20 000, což je obrovské množství, 

které musí spedice do areálu dovézt (s materiálem), vyložit materiál, obaly musí být interní 

dopravou převezeny na sklad prázdných obalů, musí být zatříděné a až když je dodavatel opět 

potřebuje, jsou naloženy na kamion spedice a opouští mladoboleslavský závod. K tomu je 

zapotřebí správné řízení toku prázdných obalů, aby mohla být zvýšena efektivita celého 

procesu a snížení logistických nákladů. Důležité není jen efektivní plánování jízd kamionů, 

které usnadní celý proces v areálu společnosti ŠKODA AUTO a.s., ale také drobná opatření, 

která pomohou k lepší evidenci prázdných obalů, čímž dojde k omezení možných ztrát 

prázdných obalů a k snížení vícenákladů, které plynou právě z nedostatečné kontroly 

a evidence prázdných obalů. 

V této diplomové práci jsem popsala 3 opatření, která by pomohla k efektivnějšímu toku obalů 

a také ke snížení nákladů vynaložených například na inventuru obalů. Všechna tři opatření 

pomáhají vylepšit a zkvalitnit tok prázdných obalů a jsou zaměřená převážně na jedno 

ze slabších míst na řetězci, kterým je v dnešní době velký a nepřehledný Centrální sklad 

prázdných obalů. 

Prvním opatřením je diferenciace Centrálního skladu prázdných obalů do několika dalších zón, 

které by byly určeny podle dodavatelů. To by přispělo ke zpřehlednění skladu, k jeho rychlejší 

obsluze, k odstranění duplicitních úložišť shodných obalů, k ušetření personálních nákladů 

na pracovníky pro vykládku obalů z interní dopravy a nakládku obalů na externí LKW nebo 

ke zkrácení dojezdové vzdálenosti vysokozdvižných vozíků a ušetření nákladů na naftu. 

Výhodou této varianty je jednoduchá implementace do provozu a nejnižší investiční náklady. 



73 
 
 

Nevýhodou je pak obtížné definování jednotlivých zón, nutnost zakládání obalů do dané zóny 

nebo konsolidace obalů u výrobních hal. 

Druhé opatření se zabývá označením palet pasivními RFID čipy, pomocí kterých by mohly být 

lokalizovány palety na skladu 42 a byla by tak známá aktuální evidence palet, což by 

napomohlo zamezení situací, které nastávají, když na skladě nejsou nalezeny obaly, které 

dodavatel požaduje. Po vystavění brány na skladě 42 by byly palety automaticky zapisovány 

do systému Frontloading a nemusela by tak být provázena denní inventura obalů. Nevýhodou 

jsou nejvyšší investiční náklady na výstavbu bran se čtecími zařízeními, ale i na samotný 

nákup RFID tagů. Dalším negativem je fakt, že univerzální palety nejsou v majetku společnosti 

ŠKODA AUTO a.s., proto by mohly být očipovány pouze palety speciální, případně by koncern 

Volkswagen musel na vlastní náklady označit všechny univerzální palety. 

Posledním opatřením je využití dronů na provádění denní inventury prázdných obalů. Počítání 

palet, by probíhalo 3x denně a dron by zajistil výrazně rychlejší a přesnější inventury. Dron 

počítá palety na základě kamerového snímání a vytvoření 3D modelu. Opatření by snížilo 

náklady na personál provádějící inventuru, vícenáklady (v situaci, kdy nejsou nalezeny palety 

požadované dodavatelem) a také náklady, které plynou ze ztrát palet v oběhu, jelikož nad nimi 

společnost ŠKODA AUTO a.s. nemá dostatečný přehled. Problémem je však nutnost 

zarovnávat palety do rovných řad a také v současnosti nízké procento přesnosti. 

U všech opatření jsem vyčíslila investiční náklady, posoudila složitost implementace 

za současného provozu a také spočetla ušetřené finanční prostředky, ke kterým dojde 

prostřednictvím daných opatření. Jednoznačně nejvýhodnějším je první opatření, které se 

zabývá přerozdělením Centrálního skladu prázdných obalů na zóny. Má výrazně nejnižší 

investiční náklady a zaznamená největší finanční úspory, z toho důvodu ho jednoznačně 

doporučuji skutečně zavést do provozu. Opatření 3, tedy inventura prázdných obalů za pomoci 

dronu, má budoucnost, nicméně je zapotřebí zdokonalit technologii, jelikož přesnost dronu se 

v současnosti pohybuje pouze okolo 75 %. Ve chvíli, kdy bude dron počítat inventuru 

s přesností blížící se 100 %, pak by mělo smysl opatření zavést. Naopak opatření 2, tedy 

automatická identifikace palet pomocí RFID tagů, by sice znamenalo větší přehled nad 

lokalizací konkrétních palet, nicméně vzhledem k složité implementaci, a především k vysoké 

finanční investici jej v současné době nedoporučuji realizovat. 
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