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Anotace 

Cílem této bakalářské práce je racionalizace logistiky ve výrobním podniku. Teoretická 

část uvádí pojem logistika, její vývoj a historii, její dnešní pojetí a popisuje jaké systémy, 

technologie, metody a filozofie se uplatňují v moderním logistickém systému výrobního 

podniku. V praktické části je racionalizována samotná logistika vybraného podniku. 

Popsal jsem, jak je aplikována teorie z teoretické části ve skutečné praxi. Dále jsem se 

zaobíral otázkou, jestli je lepší metoda skladování na kolech nebo mít vlastní sklad poblíž 

výrobní linky. Pro analytické rozhodnutí jsem využil metod Value stream mapping, Risk 

management a SWOT analýzu.  
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The aim of this bachelor thesis is to rationalize logistics in a manufacturing company. 

The theoretical part introduces the concept of logistics, its development and history, its 

current concept and describes what systems, technologies, methods and philosophies are 

applied in a modern logistics system of a manufacturing company. In the practical part, 

the logistics of the selected company are rationalized. I described how the theory from 

the theoretical part is applied in real practice. I also addressed the question of whether it 

is better to follow warehouse on wheels or to have your own warehouse near the 

production line. For analytical decisions, I used the methods of value stream mapping, 
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Úvod 

Logistika je pojem, který doprovází lidstvo už od jeho prvních kroků. S postupem doby, 

stejně jako se vyvíjelo lidstvo, se i pojem logistika vyvinul a s tím i naše chápání toho, co 

vše tento výraz znamená. Díky historikům můžeme sledovat, jak se logistika vyvíjela, 

utvářela a v jakou formu se proměnila a co znamená dnes. Od dob, kdy jsme si pod 

logistikou představovali převážně skladování, přesun, manipulaci a balení jsme se 

posunuli o pořádný kus dále. Moderní logistika dnes obsahuje tak komplexní služby a 

operace, že může znamenat rozhodující konkurenční výhodu. Mnoho společností již 

pochopilo, že logistika nemůže stát na jedné osobě, nýbrž se jedná o složitý systém, který 

prochází různými odděleními společnosti a doprovází téměř každý krok, který společnost 

udělá. Pokud by i jediný článek v logistickém řetězci selhal, může to znamenat fatální 

následky společnosti a ostatní, kteří jsou na ni navázaní. Z tohoto důvodu, se některé 

objekty rozhodli logistiku využívat formou služby, tedy outsourcovat tyto potřeby jiným 

společnostem, které se na tento obor specializují. Je to prosté řešení, pokud se jedná o 

takto důležitý prvek, ve kterém nejsem sám expertem, svěřím jeho průběh někomu, kdo 

má s řešením a operativou více zkušeností a dostatek know-how.  

V tuto chvíli tak přichází na řadu přepravní společnosti. Aspoň jednou v životě jsme 

určitě každý viděli kamion. V Evropě se jedná o klasický, krátký, plochý tahač s návěsem. 

V Americe můžeme potkat tahače, které známe z filmů a seriálů. Jsou to tahače 

s prodlouženou přídí, ve které se nachází motor a motorový prostor. Můžeme si říct, že 

trendem dnešní doby je převážně expresní balíková, paletová nebo i celovozová přeprava. 

Důležité je slovo expresní, jelikož v dnešní uspěchané době chceme mít všichni vše co 

nejdříve dovezené. V ideálním případě ještě předtím, než sami zaplatíme za naši 

objednávku. Se slovem expresní ovšem roste i finanční náročnost za dané služby. Je nutné 

samozřejmě dodržet parametry včasného a rychlého doručení, bezpečnost nákladu a 

v neposlední řadě i bezpečnost řidiče, který zásilku veze. To vše klade velký nápor na 

organizaci přepravní společnosti. Výsledkem tak může být v lepším případě nižší kvalita 

služeb, v tom horším případě to může znamenat i tvrdý konec.  

Aby mohl přepravní partner dodávat stabilně kvalitní službu, neznamená to mít pouze 

vozidlo a řidiče. Znamená to ovšem mít i skvělé skladovací kapacity, optimalizovaný tok 

zboží sklady a mezi sklady. To vše, a nejen to dnes spadá pod výčet nabízených služeb 
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od předních dodavatelů logistických služeb. A právě na tyto přední dodavatele, kteří mají 

dostatečně silné zázemí, se obracejí i výrobní společnosti. Ať už je to menší nebo větší 

společnost, je zapotřebí vyrobený produkt dodat ke klientovým dveřím.  

Pro tuto práci jsem si vybral jednu z největších výrobních společností v České republice. 

Pravidelně obsazuje přední příčky žebříčku CZECHTOP100, který srovnává výrobní a 

obchodní společnosti podle ročního obratu. Vzhledem k tomu, že jsem použil v práci 

několik podstatných interních informací, je společnost anonymizovaná a v práci je 

označovaná jako YOTO Seats. 

Cílem mé práce je zejména analyzovat stávající řešení v logistice, porovnat jej s dalšími 

možnostmi a typy řešení, vyhodnotit porovnání a navrhnout změnu nebo úpravu. V rámci 

návrhu řešení také zahrnout jednotlivé dopady a důsledky. Diplomová práce je 

strukturována do dvou základních částí. První část je teoretická, druhá část je praktická.  

V teoretické části se zaměřuji na vysvětlení a objasnění pojmu logistika jako takového. 

Jaký byl postupný vývoj logistiky a jaké byly zlomové body v historii. V další části se 

zaměřuji na podnikovou logistiku, její popis, dělení a funkce. Dalším bodem teoretické 

části je plánování a řízení výroby, systémy, které jsou k tomu využívané. Popis těchto 

systémů a jejich výhody a nevýhody. Dále popíšu filozofii v logistice, co znamená a 

jakým směrem se ubírá. Na závěr teoretické části uvedu systémy Kanban, MRP, Just in 

Time a OPT. 

V praktické části nejprve představím společnost, její historii, kulturu, zaměření a cíle. 

Racionalizuji a popisuji užití systémů Kanban, MRP a Just in Time v praxi. Dále se 

zaobírám otázkou, jestli je lepší strategie skladování na kolech nebo mít vlastní sklad. Pro 

analytické rozhodnutí využiji metod Value stream mapping, Risk management a SWOT 

analýzu. V rámci Value stream mapy jsem určil místa plýtvání dle filozofie Kaizen. 

Představil jsem Value stream mapu pro metodu Warehouse on Wheels a určil rozdíl mezi 

dvěma strategiemi. Následně jsem v rámci racionalizace risk managementu stanovil 

rizika spojená s dopravou, skladem a procesy ve skladu. Na základě výsledků jsem 

aplikoval SWOT analýzu a určil, která ze strategií je pro podnik lepší, a kam by se měl 

směrovat. Na závěr jsem stanovil doporučení pro výrobní podnik.  
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TEORETICKÁ ČÁST 

1. Logistika 

Logistika se zabývá toky zboží, peněz a informací jak mezi dodavatelem a odběratelem, 

tak také uvnitř jednotlivých firem, a to včetně různých systémů skladování zásob. Účelem 

celého oboru je tyto toky optimalizovat tak, aby představovaly pro firmu co nejmenší 

náklady. [1] 

Vzhledem k tomu, že u průměrného podniku náklady na skladování činí okolo 

20 % obratu firmy, je tento obor velmi významný. Aby se náklady snížily ještě více, 

někdy se uplatňuje metoda Just in Time – zásobování synchronizované s výrobou, tedy, 

že dodávky materiálu a součástek se uskuteční přesně v okamžiku, když je jich ve výrobě 

zapotřebí, a odpadá tak potřeba meziskladů. [1] 

2. Vznik a vývoj 

Potřeba organizovat zásobování a jeho toky se nejprve objevila v armádě. První náznaky 

se objevily již ve starověkém Řecku, Římě a Byzanci. Existovali důstojníci, kteří byli 

zodpovědní právě za ubytování a zásobování. V moderním válečnictví se důležitost 

logistiky ukázala naplno. Frontu bylo nutné neustále zásobovat střelivem, potravinami, 

lidmi i zbraněmi. Do obchodu přešla logistika v 50. letech, stalo se tak v USA jako snaha 

ještě více snížit náklady. Systém byl vytvořen analogicky podle vojenského modelu, který 

se ukázal jako úspěšný a rozhodl mnoho bitev. [2] 

2.1. Henry Ford  

V roce 1903, založil společně s dalšími společníky Ford Motor Company. Jeho nová 

firma dokázala s počátečním kapitálem pouhých 28000 dolarů už za první rok své 

existence vyrobit až 1700 automobilů a několik prototypů. S prvním rokem mohl být 

vcelku spokojen, ale cílem bylo vyrobit levné kvalitní auto pro každého. V letech 1906 

až 1908 zaváděl po několikaměsíčním vývoji výrobu legendárních modelů N a T, které 

se prodávaly jen za 825 dolarů. Tím vlastně splnil svůj daný cíl, protože Ford model T 
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překonal orientaci automobilového průmyslu jen pro bohaté. Do konce roku 1908 bylo 

prodáno na tisíc kusů modelu T. [13] 

Aby bylo možné uspokojit poptávku po levných autech, musel otevřít novou továrnu 

Highland Park, kde byla zavedena jako jedna z prvních technologie pásové výroby, kterou 

navrhli sami zaměstnanci Ford Motor Company, kteří se nechali inspirovat pásovým 

zařízením na jatkách. V roce 1913 byla instalace pohyblivého pásu dokončena a další rok 

bylo prodáno až 250 tisíc kusů aut. Ford pak nařídil zvýšit všem dělníkům denní mzdu o 

víc než dvojnásobek. Tímto krokem si chtěl také zajistit, aby podnik měl stálé 

zaměstnance namísto nádeníků. [13] 

V dalších letech docházelo díky zdokonalování technologií pásové výroby k ještě většímu 

zlevňování modelu T. Tím automobilka Ford Motor Company ovládla až 50 % 

amerického trhu a v roce 1927 byl vyroben 15 000 000. model T. Tento rekord si podržel 

ještě na dalších 45 let. Během třicátých let postupně odkoupil akcie své společnosti od 

všech akcionářů a stal se jediným vlastníkem. [13] 

2.2. Toyota 

Automotive Department, tedy automobilové oddělení výrobce tkalcovských stavů 

Toyoda Automatic Loom Works (TALW), bylo ustaveno už v září 1933, přesně o rok 

později byl zkompletován první motor Toyoda typu A podle amerického vzoru Chevrolet 

a v květnu 1931 se představil velký osobní automobil Toyoda A1 s touto pohonnou 

jednotkou. Produkce byla zahájena pod označením Model AA v dubnu 1936, ale to se už 

několik měsíců vyráběl nákladní vůz typu G1 (později GA) se stejným motorem. Výroba 

začala v nových provozech vedle závodu TALW v Kariye, kde bylo také hlavní sídlo 

společnosti (nyní tam sídlí karosárna Toyota Auto Body), nicméně Kiichiro rozhodl o 

další expanzi a na zelené louce v Koromo (nyní Honsha Plant v Toyota City) slavnostně 

otevřeli 3. listopadu 1938 novou automobilku. Z automobilového oddělení TALW se 

stala samostatná společnost – automobilka Toyota Motor Company (TMC), formálně 

založená v srpnu 1937. Toyota v Koromu jako první zavedla v rámci unikátního a dodnes 

velmi úspěšného systému výroby TPS (Toyota Production System) dodávky just-in-time 

na pásovou montážní linku a přešla rovněž na metrický systém (např. Nissan měl libry a 

palce až do konce války), za což byl rovněž odpovědný Eiji Toyoda. [14] 
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3. Podniková logistika 

Podniková logistika se dotýká oblastí materiálového hospodářství, teorie volby místa 

podnikání, dopravy, balení, paletizace, kontejnerizace nebo vychystávání. Logistické 

toky v podnikové logistice můžeme rozdělit na tři hlavní toky. [1] 

1. zásobovací (nákup a řízení zásob) - dovnitř 

2. výrobní (průmyslová) - uvnitř 

3. obchodní (oběhová) – ven 

3.1. Zásobovací logistika 

Jedním z nejdůležitějších prvků každého logistického systému je problematika zásob a 

jejich optimalizace. Zásoby jsou pro podnik značnou investicí. S tím souvisí i finanční 

prostředky, protože peníze vložené do zásob, jsou peníze umrtvené. [2,3] 

3.2. Význam zásob v logistických segmentech 

– Úspory ve výrobě a její plynulost 

– Úspory v dopravě 

– Udržení dodavatelů 

– Množstevní slevy 

– Reakce na změny trhu 

– Překlenutí časových a prostorových rozdílů mezi výrobcem a spotřebitelem 

– Snížení nákladů 

– Úplný sortiment 
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– Zpětná logistika 

– Podpora JUST-IN-TIME [2] 

3.3. Skladovací metoda 

Skladovací metoda patří mezi základní metody zaopatřování materiálu do výroby. 

Výrobní společnost disponuje vyčleněným prostorem, ve kterém skladuje nakoupené 

materiály, které se postupně předávají přímo do výroby.  

Tento postup patří mezi organizačně méně náročné metody, není zapotřebí sledovat 

přesný čas ani objem nakupovaného materiálu. Kromě případu výrazného nedostatku má 

výroba vždy k dispozici ihned materiál pro výrobu.  

Značným zásahem této metody je ovšem fakt, že zásoby zabírají určitý objem financí, 

které by podnik mohl využít jiným způsobem. [3] 

 

Obrázek 1- Skladování (zdroj: elogistika.info, online) 

3.4. JUST-IN-TIME 

Just-in-Time je metoda, kdy materiál přichází přesně v čas, kdy je ho zapotřebí. Systém 

klade důraz na snižování zásob a umožňuje pružnější chování logistického systému. Úzce 
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souvisí s kvalitním dopravním systémem, který umožňuje právě omezení zásob a tím 

nároky na skladování. 

Systém fungování JIT z hlediska výrobce můžeme shrnout do tří principů. 

- Základním principem JIT je dohotovovat, přepravovat, připravovat a montovat 

suroviny, díly, komponenty a produkty teprve tehdy, když je poptávající jednotka 

potřebuje 

- Použití JIT vede k plynulosti toku materiálu a informací, ke zvýšení transparentnosti 

a disciplíny spotřebitelů, přepravců a dodavatelů, stejně jako k plánovatelné  

a realizovatelné flexibilitě 

- Uplatnění těchto dvou principů pak vede ke snižování nákladů celkového procesu 

Výsledkem správně fungujícího systému JIT tak je více místa ve výrobě, pružnější reakce 

na poptávku a téměř nulová hodnota zásob. [2] 

4. Výrobní logistika 

Výrobní logistika se zabývá jednak problematikou řízení a organizování toků ve výrobě 

(fyzických přesunů materiálu a s ním i spojené finanční a informační toky) a jednak se 

zabývá i samotným průběhem těchto toků. 

Zabývá se tak nejen úseky toku, kde dochází k manipulaci, dopravě nebo skladování, ale 

také technologickými stránkami a zejména dobou trvání jednotlivých a celkových 

procesů.  Mimo jiné se také zabývá optimalizací a způsobem využití kapacit. Výrobní 

logistika proto musí být velmi úzce spojena s řízením technologických procesů ve výrobě. 

[1,2] 

5. Obchodní logistika 

V našem pojetí obchodní logistiky a v rámci našeho popisu znamená obchodní logistika 

proces toku materiálu, produktů, financí a informací mezi výrobním podnikem a jeho 

zákazníkem. Výrobní podnik se může rozhodnout v rámci svých služeb zajistit i fyzický 

přesun materiálu, nebo tento přesun nechat na svém zákazníkovi. Ať už se jedná o 

jakýkoliv případ, vždy je doprovázen informační výměnou. [1,2] 
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6. Plánování a řízení průmyslové výroby 

Průmyslová výroba je velmi komplexní proces, který závisí na velkém množství faktorů. 

Samotná výroba má mnoho vstupů, které se setkávají v postupném procesu a výsledkem 

je jeden výsledný výstup, výrobek.  Pro správné nastavení celého procesu je zapotřebí 

řídit a korigovat jednotlivé vstupy, aby vše probíhalo bez zbytečných přebytků nebo 

nedostatků kapacit. Kapacitami můžeme chápat materiál, čas, práci nebo informace. Proto 

se k řízení průmyslové výroby jako celku využívá různých informačních systémů, které 

jsou připravené na zpracování vstupních dat z různých zdrojů a s vhodným nastavením 

dokáže tento informační systém dovést výrobu do optimálního stavu. [1,2] 

6.1. Plánování výroby 

Plánování výroby můžeme rozdělit na tři hlavní typy plánování podle zaměření na 

jednotlivé aspekty výroby. Ty společně tvoří úplný plán výroby. 

A. plánování výrobního programu (druh výrobků, množství) 

B. plánování potřeby (dílů, sestav, které mají být vyrobeny) 

C. plánování termínu a kapacit (určení termínu zadávání a odvádění) [1,2] 

6.1.1. Plánování výrobního programu 

Plánování výrobního programu je výchozím krokem pro každé plánování průběhu 

výroby. Stanovuje se druh, množství a termín. Celé plánování musí probíhat v těsném 

kontaktu s oddělením odbytu, které má na starosti vztahy s klienty a s nimi spojené 

informační výměny.  

Prognóza předpokládaných zakázek zakládáme na odhadu prodeje, prodejních 

prognózách a extrapolaci minulých období.  

Pro minimalizaci prodejního rizika musí skutečné dispozice probíhat tak pozdě, jak je 

možné, pokud možno na základě skutečného přijetí zakázek.  
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Optimalizace plánování výrobního programu musí probíhat jako postupné projednávání 

a dohadování plánu mezi výrobou a prodejem. Tím se minimalizuje odbytové riziko  

a vázaný kapitál. [1,2] 

6.1.2. Plánování potřeby 

Plánovaní potřeby je jinak řečeno předpokládaná spotřeba výroby.  

Dle dokumentace a výrobního stupně, kdy se využívá např. kusovník rozlišujeme: 

Primární potřebu – očekávaná potřeba finálních výrobků. 

Sekundární potřebu – potřeba surovin, součástí, skupin k výrobě primárních potřeb. 

Terciární potřebu – potřeba provozních a pomocných materiálů. [2] 

Dle stavu zásob ve skladech se zjišťuje brutto a netto potřeba. Metody, kterými zjistíme 

potřeby mohou být: 

Programově orientované – analytické. 

Spotřebně orientované – stálá spotřeba, trendová, sezónní. 

Subjektivně orientované – znalecké, hodnocení, intuitivní. [2] 

Pro analytické určení potřeby dle kusovníků využíváme technologických informací jako 

seznam všech surovin, dílů a sestav, které jsou zapotřebí pro výrobu jedné jednotky 

výrobku. 

Ve výrobní praxi se můžeme setkat s různými druhy kusovníků. Kusovník s přehledem 

množství (souhrnný kusovník) je nejjednodušší formou znázornění kusovníku. Obsahuje 

všechny materiály, které vstupují do výrobku, přičemž u všech výrobních stupňů jsou 

uvedeny údaje o množství. Nedostatkem je chybějící struktura přehledu množství, tj. není 

patrné, jak vstupují jednotlivé komponenty do finálního produktu. 
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Strukturní kusovník obsahuje materiály, které jsou nutné pro výrobek ve strukturním 

uspořádání. Tím je vyjasněna skladba výrobků. Takovýto kusovník můžeme ještě rozdělit 

podle různých forem na: 

Kusovník podle výrobních stupňů ukazuje skladbu ze všech jeho dílů, surovin, sestav 

všech výrobních stupňů. Odpovídá technickému postupu výrobků. 

V dispozičním kusovníku je každý díl uveden vždy na tom stupni, kde poprvé do výrobku 

vstupuje. 

Stavebnicový kusovník obsahuje suroviny, díly, sestavy, které vstupují přímo do vyšší 

nadřazené sestavy. 

Na základě souhrnných kusovníků (přehledu množství) je stanovena brutto potřeba sestav 

a jednotlivých dílů pro určité období tak, že násobíme data o množství, která jsou uvedená 

v kusovníku primární potřebou finálních výrobků a tím získáme sekundární potřebu. 

Souhrnné kusovníky neberou v úvahu časové lhůty. [1] 

6.1.3. Plánování termínů a kapacit 

Plánování termínů a kapacit koordinuje časový průběh zakázek s ohledem na použitelné 

kapacity. Součástí tohoto plánování je: 

A.  Termínování průběhu zakázek 

B.  Propočet kapacitních potřeb 

C.  Kapacitní vyrovnání (sladění kapacit) 

D.  Plánování pořadí zakázek 

Termínování průběhu 

Pojem termínování průběhu znamená propočet počátečního a konečného termínu pro 

každou operaci (u každé zakázky). Stanoví nám požadované množství a termíny určené 

při stanovení potřeby, informace o strukturním propojení operací a časových údajů.  
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Metod, jak určit termíny několik. Jednou z nich je metoda zpětným postupem. Operace 

se plánují tak, že se vychází z termínu dohotovení poslední operace. Výsledkem zpětného 

postupu je tak stanovení nejzazšího termínu, kdy musí zakázka začít. 

Opačným postupem je termínování postupem vpřed. Nejdříve stanovíme možné začátky 

všech operací a tím se stanoví i trvání celé zakázky. Postupně sčítáme průběžné doby 

operací, až dostaneme celkovou dobu trvání. 

Rozdíl mezi nejdříve možným a nejpozději přípustným termínem začátku jednotlivých 

operací je časovou rezervou. 

Termínování zkrácením průběžných dob (princip překrývání) využívá souběžného 

předávání, nečeká se na dokončení celé výrobní dávky, ale jednotlivé zpracované dávky 

jsou předávány ihned k dalšímu zpracování. Tato metoda patří k nejefektivnějším, je 

ovšem velmi náročná na přesun a dopravu. [1,3] 

Propočet potřeby a kapacit 

Propočet potřeb kapacit se provádí pro každé pracoviště na základě termínu začátku. 

Výsledkem je sumarizace potřeb kapacit pro jednotlivé operace. Tu můžeme vyjádřit jako 

diagram zátěže kapacitní potřeby. [1] 

Kapacitní vyrovnání 

Kapacitní termínování stanoví počáteční a konečné termíny operací vzhledem k omezené 

kapacitní nabídce. V případě, že neodpovídá kapacitní potřeba nabídce, můžeme pro 

uvedení použitelné a poptávané kapacity použít několik způsobů pro kapacitní vyrovnání. 

Přizpůsobit kapacitní poptávku můžeme změnou profilu obsazení. To znamená buď 

zvýšení nebo snížení dávek dodatečnými zakázkami nebo změnou zadávání.  

Přizpůsobení kapacitní nabídky můžeme zajistit změnou hranic kapacit. Snížit kapacitní 

nabídku lze například vysazením části strojů nebo snížením směnnosti. Zvýšit kapacitu 

nabídky můžeme přesčasy, dodatečnými směnami nebo využitím rezervních strojů. 

nebo využitím rezervních strojů. [1] 
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Plánování pořadí 

Plánování pořadí se zabývá pořadím zadávání zakázek do výroby a na pracoviště. 

Výsledné pořadí musí zajistit plynulý, bezproblémový, a hlavně termínově spolehlivý 

průběh výroby. V rámci optimalizace lze řešit minimalizaci průběžných dob, maximální 

využití kapacit nebo snížení nákladů na skladování. 

Pro zadávání pořadí existují pravidla, která preferují různé aspekty zakázky. 

- FCFS (First come First served) – zpracovává zakázky podle jejich příchodu na 

pracovní místo. 

- GRB (Grosten Restbearbeitungzeit) – přiřazuje nejvyšší prioritu zakázce, která 

vykazuje nejdelší zbývající čas zpracování na všech strojích. 

- MAA (Maximalanzahl der Arbeitsoperation) – přiřadí nejvyšší prioritu zakázce, 

která obsahuje nejvíce ještě neprovedených operací. 

- VR (Value Rule) – hodnotové pravidlo preferuje nejvyšší hodnotu finálního 

výrobku. [1] 

6.2. Řízení výroby 

Řízení výroby se zabývá dispozičními aktivitami vzhledem k zakázce, jako je uvolnění 

zakázky do výroby nebo prověrky pohotovosti materiálů a strojů. Dohlíží na zakázkou 

jako takovou, tedy vyřizuje jednotlivé zakázky, sleduje a kontroluje. V rámci sledování 

zakázky je nutné včas odhalit jakékoliv poruchy nebo nedostatky, aby mohla být 

provedena příslušná opatření. Cílem je dodržení termínu. V neposlední řadě také sbírá 

data o zakázce a průběhu výroby. 

Výstupem by tedy mělo být včasné vypuštění naplánovaného zadání zakázky do výroby 

podle opatřeného termínu. Prověřená a materiálová připravenost výrobního a logistického 

systému, tedy jestli je schopen realizovat zadanou zakázku. Zakázky, které nejsou 

proveditelné jsou vyřazeny z fronty. 

Dalším bodem, který řeší řízení výroby je rozvrhování práce. Přiřazují se zakázky podle 

předem daného klíče pracovním místům. K tomu se využívá termínování jednotlivých 

pracovních operací uvnitř zvoleného časového úseku. Poté se podá podnět k přípravě 
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příslušných materiálů a pomůcek. Po přípravě se podá podnět k dopravě materiálů  

a přiřazení operací pracovištím. V neposlední řadě se vydává pracovní příkaz na pracovní 

místa. 

Ve výrobním řízení se můžeme setkat s různými systémy řízení. Příkladem je 

centralizované a decentralizované rozvrhování. V centralizovaném řízení je vedoucí 

(mistr) zbaven rozhodování o termínech, které získává z centrálního plánování zakázek. 

Zatímco v decentralizovaném systému rozvrhování se rozhodovací kompetence postoupí 

na místa prováděcí, tedy na vedoucího výroby nebo mistra. Ti poté rozhodují o pořadí 

zakázek. [1,3] 

7. Vztah logistiky a výroby 

Ve vztahu logistiky a výroby můžeme vnímat dva přístupy k tomuto tématu. Prvním je 

tradiční přístup. Ten se vztahuje nejčastěji k hromadné nebo velkosériové výrobě. 

Přesouvají se velké dávky s nízkou frekvencí, ty se zpracovávají postupně a vše je 

plánováno centralizovaně. Není nutná příliš přesná koordinace ani synchronizace. 

Výsledkem je často ovšem nižší kvalita a vysoké procento zmetků. Výroba je 

automatizovaná pouze místně a průběžné doby jsou poměrně dlouhé. 

Moderní přístup je více orientován na malosériovou, případně zakázkovou výrobu. 

Přesuny se provádějí v malých dávkách s velkou frekvencí a dochází k jejich souběžnému 

zpracování. Míra koordinace a synchronizace činností je na vysoké úrovni. Řízení bývá 

často decentralizované. Výstupem jsou produkty s vyšší kvalitou a nízkou zmetkovitostí. 

V takovéto výrobě bývají často integrované informační systémy napříč celou výrobou, 

díky tomu tak dosahují kratších průběžných dob a flexibilnějších reakcí na změny. 

7.1. Filozofie v logistice a výrobě 

Filozofické myšlenky a názory v logistice a výrobě se začali objevovat po druhé světové 

válce. Ukazují, jakým směrem by se měl ubírat další vývoj, na jaké aspekty se zaměřit a 

co je dlouhodobým cílem směřování podniku a společnosti.  V dnešní době se nejčastěji 

setkáváme s filozofií Kaizen a 5S. 
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7.1.1. Kaizen 

Kaizen je filozofií odkazující na postupy, které vedou ke zlepšování procesů ve výrobě. 

Především pak ve strojírenství a v řízení podniků. Kaizen pochází z japonských firem, 

které tuto filozofii nastolili krátce po druhé světové válce. Podstatou pojmu Kaizen je 

jednoduše neustálé zlepšování. V Japonsku se mezi manažery obecně tvrdí, že na prvním 

místě je kvalita, nikoliv zisk, jelikož pokud je zajištěna kvalita, zákonitě se dostaví i zisk. 

[15] 

Kaizen má 5 základních bodů: 

- Týmová práce 

- Osobní disciplína 

- Vysoká morálka 

- Kroužky kvality 

- Zlepšovací návrhy 

Pro započetí zlepšování, je nejjednodušším způsobem hledat, identifikovat a odstranit 

plýtvání disponibilních zdrojů a časů. V Kaizen se plýtvání označuje slovem Muda, což 

nám umožňuje právě identifikovat ztráty ve výrobním procesu, které nepřináší do 

výsledného produktu nebo služby žádnou hodnotu. [15] 

Pozorovat můžeme 7 základních plýtvání ve výrobním procesu: 

- Čekání 

- Zásoby 

- Transport 

- Zmetky 

- Chyby ve výrobě 

- Zbytečné pohyby 

- Nadprodukce 

Pokud jsme schopni nalézt ve výrobním procesu Muda, našli jsme také možnost snížení 

nákladů a zvýšení zisku.  
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Ve výrobních podnicích, převážně původem v Asii, můžeme často nalézt Kaizen tým. 

Ten má na starosti neustále zlepšování. Ať už se jedná o výrobní proces, nevýrobní 

procesy, prostředí, vztahy nebo nástroje, vždy je co zlepšovat.  

Co se kvality týče, pro její zvýšení a kontrolu se zaměřuje na tyto oblasti: 

- Záruka kvality 

- Snižování nákladů 

- Zvyšování efektivity 

- Plnění výrobních kvót 

- Řízení dodavatelů 

- Dodržování plánu dodávek 

- Bezpečnost práce 

- Vývoj nových produktů 

- Marketing, prodej a služby 

Velmi důležitou roli mají vrcholový manažeři, kteří se snaží aktivně přijímat  

a vyhodnocovat zlepšovací návrhy od zaměstnanců a co nejvíce je implementovat do 

reálné praxe. [15] 

7.1.2. 5S 

Metoda 5S navazuje na metodu Kaizen a udává postup, pro implementaci zlepšujících 

návrhů. Jedná se o systém, který má za úkol stanovit jednotný postup a stabilizovat jej. 

Svůj základ získala metoda v americké armádě. Tyto principy poté převzaly japonské 

společnosti a s odstupem času získala metoda podobu pěti jasných kroků. Název vznikl 

z 5 japonských slov. Seiri, Seiton, Seiso, Seiketu a Shitsuke. Do češtiny lze tato slova 

přeložit jako Utřídit, Uspořádat, Udržovat pořádek, Určit pravidla a Upevňovat  

a zlepšovat.  [15] 
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SEIRI – Utřídit 

Cílem je odlišit od sebe používané věci na pracovišti od věcí zbytečných. K tomuto kroku 

je zapotřebí přistupovat razantně a velmi důsledně. Výsledkem je více místa, přehled  

a pořádek. 

Veškeré věci na pracovišti můžeme klasifikovat do 3 kategorií. 

- Věci nepotřebné, můžeme je vyhodit 

- Věci, které se používají občas 

- Věci, které jsou důležité pro každodenní práci 

SEITON – Uspořádat 

Tento krok slouží k nastavení systému takovým způsobem, aby cesta k důležitým věcem 

pro práci byla co nejméně náročná a nejrychlejší. Tím dochází k efektivnější pracovní 

činnosti. Každá věc má své místo a na tom místě jej lze také najít pokaždé, kdy je ho 

potřeba. 

SEISO – Udržovat pořádek 

Jak vyplývá z názvu, jde o udržení pořádku na pracovišti. O své pracovní prostředí se 

stará sám každý zaměstnanec, měl by jej udržovat v co nejlepším možném stavu a pro 

zvýšení motivace se může nafotit prostor před a po úklidu. 

SEIKETSU – Určit pravidla 

Ve čtvrtém kroku se určují standardy. Ty slouží k udržování stavu dosaženého pomocí 

přechozích kroků. Základní úvahou je, aby byl pro zaměstnance práce jednodušší, 

zároveň by měla ale být prováděna standardizovaně. Standardy by měli navrhovat 

samotní zaměstnanci ve spolupráci s nadřízenými. Ty jsou většinou zveřejněny přímo na 

pracovišti a slouží ke zjednodušení kontroly stavu pracovního prostředí. Měly by být 

srozumitelné, snadno pochopitelné a názorné. 
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SHITSUKE – Upevňovat a zlepšovat 

Posledním krokem je vytvoření kultury 5S, kontrola a neustálé zlepšování stavu 

pracoviště. Fundamentální je pravidelná kontrola zavedeného systému a vyhodnocení. 

Cílem je vést zaměstnance k vytvoření vhodných pracovních návyků a systematické 

práci.  [15] 

8. Software systémy používané pro plánování a řízení výroby (PPC) 

Production Planning and Control je systém plánování a řízení výroby, ve kterém se 

ukrývá využívání softwarových produktů a díky tomu tak dosáhnout pružnosti  

a otevřenosti. Zároveň může obsahuje podnikové databáze, podnikové účetnictví, 

materiálové plánování a jiné. Jedná se tedy o efektivní, počítačové řešení klasických 

problémů při vedení výrobní společnosti. [2] V současné době se celosvětově využívají 

tyto systémy: 

• Just In Time (JIT) 

• Just In Sequence (JIS) 

• Kanban 

• Optimized Produciton Technology (OPT) 

• Manufactured Resources Planning (MRP I-II) 

• Drum Buffer Rope (DBR) 

• Total Capacity Management (TCM) 

• Factory of the future (FOF) 

8.1. Systém MRP – Material Requirements Planning 

Původem z USA a později převzaté v Evropě jsou softwarové systémy MRP. Dělíme je 

na MRP I a II. 

MRP I je metoda, která propočítává závislé potřeby surovin a polotovarů do výrobků 

vyráběných na sklad nebo do montážních komponent v případě výroby na zakázku. Tím 

pomáhal přesně naplánovat a řídit výrobu na základě kusovníků, které definovaly, 

z jakých polotovarů se konečný výrobek skládá. [2] 
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Manufacturing Resource Planning (MRP II) je integrovaný logistický systém, který 

zahrnuje všechny aktivity spojené s výrobou. Ty jsou vyjádřené buď množstevně nebo 

hodnotově, od strategické úrovně až po operativní řízení. 

Prvotními vstupy pro MRP jsou: 

- Plán materiálových požadavků – (BOM Bill of material) seznam všech použitých 

materiálů, dílů, skupin apod. tvořící konečný produkt. 

- Hlavní plán výroby – (MPS Master production schedule) – rozvrh, který říká kolik 

výrobků je požadováno a kdy. 

- Stav zásob - (Inventory records) – rozsah skladových zásob. Poskytuje informace 

o každé položce výrobního sortimentu v čase. [2] 

8.2. Hlavní plán výroby 

Hlavní plán výroby vzniká na základě požadavků zákazníků, předpovědi poptávky, 

přijatých objednávek. Určuje položky výroby, čas dokončení a množství.  

V rámci plánu se můžeme setkat s pojmy, které jsou v něm definované. Celková průběžná 

doba výroby je součet průběžných dob následných fází výroby od objednání surovin až 

po kompletaci výsledného výrobku. Časové vymezení jsou časové intervaly, během 

kterých se odehrávají navazující fáze výrobního procesu. Stromečkový diagram graficky 

zobrazí všechny díly, podskupiny a montážní celky, které tvoří finální výrobek. [2] 

8.3. Systém Kanban 

Systém Kanban byl vyvinut speciálně pro automotive průmysl. Je jednoduchou metodou, 

která koordinuje pohyb materiálu při zásobování montážní linky. V praxi se využívají 

standardizované bedny nebo kontejnery, které mají vlastní kartu. Každá bedna nebo 

kontejner pak obsahují standardizovanou dávku dílů ze skladu nebo jiného pracoviště. 

Tento systém spočívá na tom, že při hromadné výrobě jsou ruční sklady na montážních 

místech naplňovány pouze tehdy, když jsou v určitém bodě spotřebovány. Je-li tento bod 

dosažen, položí montážní dělník kanbanovou kartu na určité místo, jako znamení pro to, 

že od nyní potřebuje nový materiál. Karta pak vyvolá poptávku ve skladě.  [2] 
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8.3.1. Hlavní cíle 

Hlavními cíli systému Kanban je minimalizace zásob ve výrobě, zjednodušení řízení  

a včasné plnění termínu. Existují dva typy kanbanových karet. První jsou pohybové 

(přesunové), které avizují začátek spotřeby kontejneru. Druhou jsou výrobní karty, které 

avizují zahájení výrobu dílů. [2] 

8.3.2.  Princip 

Ve chvíli, kdy začne pracovník používat díly z kontejneru, odebere připojenou kartu 

z kontejneru a pošle do střediska, které zabezpečuje dodávku dílů. To je signálem pro 

odeslání dalšího kontejneru. Nový kontejner má k sobě připnutou výrobní kartu, která se 

před odesláním nahradí pohybovou kartou. Výrobní karta se poté pošle výrobnímu 

středisku, tím se nahlásí zahájení výroby z nového kontejneru. [2] 

8.3.3. Pravidla pro systém KANBAN 

Pro správnou funkčnost systému Kanban je zapotřebí několika pravidel, která se 

uplatňují. Ke kontejneru může být v jednu chvíli připnutá pouze jedna karta. Přesun 

kontejneru s díly musí iniciovat středisko, které zrovna daný kontejner využívá. Středisko 

nesmí vyrábět díly, pokud nedostane výrobní kartu. Nikdy se nesmí přesouvat nebo 

vyrábět více výrobků, než se udává na kanbanové kartě. Hotové díly se musí ukládat na 

místo, které je určené na kanbanové kartě. [2] 

8.3.4. Oblasti použití 

Společnými znaky výroby, ve které se systém Kanban využívá, jsou sériová nebo 

velkosériová výroba, dílenská nebo linková výroba a výroba s jednoduchou strukturou 

výrobků.  

Předpoklady pro použití systému jsou opakovatelnost výrobních toků, synchronizace  

a vyvážené kapacity, vysoká jakost výroby a jednosměrný materiálový tok.  [2] 
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8.4. Systém JUST IN TIME (JIT) 

Systém Just In Time umožňuje propojení nákupu, výroby a logistiky. Můžeme jej 

definovat jako strategii, která spočívám v principu, kdy se má vyrábět v největším 

časovém souladu s poptávkou, a to prostřednictvím synchronizace zásobování s výrobou 

a zjednodušením vnitropodnikových a mimopodnikových oběhových procesů. 

Primárními cíli systému JIT je minimalizování zásob, zlepšení kvality výrobků, 

maximalizace efektivity výroby a optimální zákaznický servis. 

Odměnou a přínosem při zavedení systému JIT je pro podnik snížení stavu surovin  

a hotových výrobků, zkrácení doby cyklu výrobu, zlepšení produktivity práce, zlepšení 

obrátky zásob a pružná reakce na změnu výroby. [2] 

8.4.1. Předpoklady použití 

Předpokladem pro použití systému JIT je vysoká úroveň kvality, a to jak surovin, tak  

i hotových výrobků. Jednosměrné a hladké materiálové toky. Nízké zásoby, malé výrobní 

dávky (ty snižují vázanost kapitálu), integrace všech logistických činností, rychle  

a pružné seřizování strojů, výpadek nespolehlivých dodavatelů, tažným systémem 

výrobního toku je zboží.  [2] 

8.5. Systém OPT 

Systém Optimized Production Technology (OPT) představuje novou výrobní filozofii. 

Jádrem systému OPT je plánování a rozvržení výroby. Cílem je maximalizace výrobního 

výkonu při zohlednění existujících skutečných výrobních kapacit – úzká místa výrobního 

systému. Za úzké místo v rámci OPT je považován každý výrobní prvek, který nějakým 

způsobem „brzdí“ plynulost materiálových toků. 

OPT nevyužívá ani tahový ani tlakový systém řízení. Výrobní rozvrh je generován podle 

úzkého místa prvního řádu, směrem „dopředu“ i „dozadu“.  [2] 

Pro optimalizaci výrobního rozvrhu jsou v systému OPT využívány následující parametry 

výrobního procesu:  
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• Úzká místa 

• Časy seřízení strojů 

• Výrobní a transportní dávky 

• Průběžné časy a priority 

• Výkonnost a efektivnost 

• Vybilancovanost 

9. Value stream map 

Value stream mapping (VSM) je metoda vývojového diagramu, která ilustruje, analyzuje 

a vylepšuje kroky potřebné k dodání produktu nebo služby. VSM, klíčová součást štíhlé 

metodiky, kontroluje tok procesních kroků a informací od původu až po dodání 

zákazníkovi. Stejně jako u jiných typů vývojových diagramů používá systém symbolů k 

zobrazení různých pracovních činností a informačních toků. VSM je obzvláště užitečné 

pro nalezení a odstranění plýtvání. Položky jsou mapovány jako přidaná hodnota nebo 

nepřidávající hodnota z hlediska zákazníka, s cílem vykořenit položky, které nepřidávají 

hodnotu.

 

Obrázek 2- VSM (zdroj: goleansixsigma.com) 
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9.1. Účel a výhody VSM 

VSM je výkonná metoda k nalezení plýtvání v jakémkoli procesu, nejen ve výrobě. To je 

jeho hlavním účelem. Podrobně popíše každý důležitý krok procesu a vyhodnotí, jakou 

přináší hodnotu – nebo nepřidává hodnotu – z pohledu zákazníka. Toto zaměření na 

hodnotu udržuje analýzu zaměřenou na to, na čem opravdu záleží, což společnosti 

umožňuje efektivněji konkurovat na trhu. Předvídat nebo čelit jakékoli konkurenční 

hrozbě. Může a měla by být používána průběžně pro neustálé zlepšování. VSM umožňuje 

vidět nejen plýtvání, ale také jeho zdroj nebo příčinu. 

VSM, stejně jako u jiných dobrých vizualizací, slouží jako efektivní nástroj pro 

komunikaci, spolupráci, a dokonce i změnu kultury. Subjekty s rozhodovací pravomocí 

mohou jasně vizualizovat aktuální stav procesu a to, kde dochází k plýtvání. [21] 

10. SWOT analýza 

SWOT analýza je jednou ze základních metod strategické analýzy, díky které se může 

podnik rozhodnout, jakým směrem se bude dále ubírat. Zkratka SWOT se skládá ze čtyř 

prvních písmen anglických slov Strengths, Weaknesses, Oportunities a Threats. Česky 

tedy silné stránky, slabé stránky, příležitosti a hrozby. [22] 

Výsledkem SWOT analýzy je matice 2x2, která přehledně zobrazí výhody, nevýhody, 

příležitosti a hrozby. Umožní tak se lépe rozhodnout, nebo srovnat matice různých variant 

mezi sebou. [22] 
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Obrázek 3- SWOT analýza (zdroj: vlastnícesta.cz, online) 

11. Risk management 

Risk management je proces, který má za úkol identifikovat, vyhodnotit a řídit rizika, která 

mohou ohrozit firemní kapitál nebo zisk. Tyto hrozby mohou přicházet z různých zdrojů. 

Nejasnosti v účetnictví, právní závazky, strategické chyby vrcholového managementu, 

nehody nebo přírodní katastrofy.  

IT ochrana a hrozby spojené s únikem dat patří v moderní době mezi nejvíce probíraná 

témata. Proto se řízení těchto rizik stalo hlavními prioritami mnoha firem po celém světě. 

Digitalizované společnosti si musí chránit své know-how, ochránit své klienty před 

zneužitím osobních údajů, a především také ochránit sebe sama před únikem firemních 

dokumentů.  

Každý podnik a firma čelí nečekaným hrozbám, které je mohou poškodit, v lepším 

případě připravit o finanční prostředky, v tom horším je může stát i existenci. [17] 

11.1.1. Význam risk managementu 

Implementací plánu řízení rizika, který počítá s různými zdroji rizika a jejich následky 

může podnik nejen ochránit své finanční prostředky, ale také svou budoucnost a existenci. 
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Propracovaný a robustní plán řízení rizika dopomůže podniku nastavit procesy, které 

zabraňují možným hrozbám, minimalizuje dopad, který by tyto hrozby měly a vypořádá 

se s následky, které by i přesto nastaly. Tato schopnost porozumět a řídit riziko umožňuje 

podniku mít jasnější a pevnější rozhodování při výběru strategie. Dobře nastavené řízení 

rizika tak umožní podniku dosáhnout lepších výsledků a cílů. [17]  

Dalšími důležitými přínosy risk managementu jsou: 

- Vytvoření bezpečného pracovního prostředí pro pracovníky a zákazníky 

- Zvýšení stability podnikových procesů 

- Snížení míry právních závazků 

- Ochrana před jevy, které ohrožují jak podnik, tak prostředí kolem 

- Ochrana všech zapojených osob a majetku před újmou 

- Umožní správné nastavení pojištění pro zmírnění případných následků rizik [17] 

11.1.2. Strategie a procesy risk managementu 

Každé řízení rizika a jeho plány podstupují stejné, nebo velmi podobné kroky, které 

společně mají za cíl určit celkové riziko a řídící procesy. 

Stanovení kontextu. Pochopení okolností, při kterých vyhodnocovaný proces probíhá. 

Také by se měli stanovit kritéria, která budou použita pro vyhodnocení rizika a nastavena 

struktura analýzy.  

Identifikace rizik. Podnik identifikuje a definuje potenciální hrozby, které mohou 

negativně ovlivnit podnikový proces nebo projekt. 

Analýza rizik. Jakmile je specifikován typ hrozby, podnik by měl určit pravděpodobnost 

jeho výskytu a jeho následky. Cílem analýzy je hlouběji pochopit každý příklad rizika  

a jak může ovlivnit podnikový projekt. 

Zhodnocení rizik. Hrozby jsou po určení pravděpodobnosti výskytu a jejich následků 

vyhodnoceny. Podnik se může rozhodnout, jestli je riziko přijatelné a jestli je ochotný na 

riziko přistoupit. 
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Hodnocení rizik je činnost velmi subjektivní, proto na ni lze mít více pohledů. Jakmile 

máme rizika známá, můžeme jim přiřadit určité atributy, na jejichž základě se budeme 

rozhodovat. 

- Stanovení tolerance – definice hraniční hodnoty, která je spojená s určitým 

rizikem schopné tolerance. 

- Váha rizika – pokud by se riziko vyskytlo v průběhu projektu, jaký by byl dopad 

a jaký bude mít význam, záleží či nezáleží na fázi projektu ve které došlo 

k výskytu rizika. 

- Dopad rizika – jaký bude mít riziko dopad na projekt a jeho průběh. 

- Určit pravděpodobnost – s jakou pravděpodobností nastane dané riziko, číslo od 

nuly do jedné. 

- Hodnota rizika – je součinem váhy rizika a jeho pravděpodobnosti. 

Podle výsledné hodnoty můžeme rozdělit rizika na běžná, závažná a kritická. [16] 

Zmírnění rizik. V tomto kroku se podnik zaměří na největší rizika a navrhne postup pro 

jejich zmírnění pomocí specifických procesů a změn. Tento postup se může skládat 

z rozkladu procesu na subprocesy a jejich zmírnění rizik, prevence nebo záchranný plán 

pro případ vyvrcholení rizika. 

Sledování rizik. Součástí strategie je také sledování rizik, které je zaměřené nejen na ty 

existující a analyzovaná, ale také na nová a budoucí možná rizika. Celkový risk 

management proces by tak měl být pravidelně kontrolován a obnovován.  

Komunikace a konzultace. Akcionáři a majitelé by měli být zapojení do komunikace  

a konzultace v každém kroku řízení rizika. Ve výsledku se jedná o jejich majetek  

a finance, které jsou ohrožené a měli by být o možných hrozbách informováni. [17] 

Výsledkem těchto kroků musí být tedy schopnost odpovědět na základní otázky. 

- Co se může pokazit?  

- Jaký dopad to bude mít pro náš podnik? 

- Co můžeme udělat?  
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- Jaké kroky můžeme podstoupit, abychom předešli ztrátě? 

- Co můžeme zvrátit v případě, že dojde ke ztrátě? 

- Pokud se něco stane, jakým způsobem bude podnik platit? 

11.1.3. Přístupy k risk managementu 

Jakmile si podnik určil rizika a implementoval proces vyhodnocení, může se rozhodnout, 

jakým přístupem bude s riziky zacházet. 

Vyhýbání se riziku. Vyhnout se všem hrozbám a rizikům je jen velmi obtížné, proto se 

tato strategie zaměřuje na eliminaci nebo snížení co největšího množství hrozeb, které by 

mohli vést k nákladným a poškozujícím následkům.  

Redukce rizika. Podniky jsou někdy schopné riziko redukovat nebo jeho následky tím, 

že upraví některé podmínky projektu. Tomu také mohou dopomoci úpravy podnikových 

procesů nebo zúžení zaměření podniku. 

Sdílení rizika. V některých případech je možné riziko a jeho následky sdílet a rozdělit 

mezi několik účastníků projektu nebo podnikových oddělení. Dopady lze také sdílet 

s třetí stranou, tedy s dodavateli nebo s obchodními partnery. 

Přijetí rizika. Pokud se podnik rozhodne riziko přijmout, musí mít nastavené procesy, 

které se s následky vypořádají. Odměnou je pro podnik vysoký zisk, které riziko přináší. 

Podniky se často rozhodnou pro přijetí rizika v případě, kdy jsou zisky vyšší než případné 

způsobené ztráty. [17] 

11.1.4. Omezení vycházející z risk managementu 

Bez pochyby je řízení rizik pro podniky neuvěřitelně silným nástrojem. Nicméně je 

zapotřebí také počítat s hranicemi a limity, které takové řízení má. Spoustu technik analýz 

rizika, jako je třeba vytváření modelu nebo simulace, potřebuje sběr ohromného množství 

dat. Nasbírat takto velké množství může být poměrně náročné časově i finančně a kvalita 

nemusí být zaručena.  
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Navíc použití dat v rozhodovacím procesu může mít za výsledek špatné rozhodnutí, 

pokud použijeme příliš jednoduché ukazatele pro komplexní zadání. Podobně stavět 

rozhodnutí jednoduchého projektu na nejmenších detailech v datech může zavést celý 

projekt úplně jiným směrem. 

Dalším omezením, se kterým se lze setkat je nedostatek času a analytické dovednosti. 

Dnes můžeme využít složitých počítačových programů, které dokážou nasimulovat 

situace, které by mohli mít negativní dopad na podnik. Jedná se o poměrně efektivní 

nástroje, které zároveň nejsou příliš finančně náročné, ovšem je zapotřebí zkušené osoby 

se znalostmi, která bude s programem pracovat a dokáže správně pochopit výstupy 

z programu a co to bude znamenat pro náš podnik. Pro analýzu historických dat je také 

zapotřebí již zkušený pracovník. Takovýto lidé nejsou vždy přiřazeni k projektu.  

A i kdyby byly, často nebývá dostatek času v rámci projektu pro sesbírání dostatku dat, 

což může vést ke konfliktům. [17] 

Dalšími omezeními, se kterými se můžeme v rámci risk managementu setkat jsou: 

- Falešný pocit stability 

- Iluze kontroly 

- Neschopnost vidět větší obraz 

- Nevyzrálý risk management 

Falešný pocit stability může podnik mít tím, že se soustředí pouze na výsledky 

v minulosti a už se nezaměřuje na budoucnost. Čím déle běží podnik bez potíží, tím lépe 

vypadá situace. Což ovšem neznamená, že se firma neřítí do problémů. Takováto situace 

se nestává zřídka a vrcholový management si problémy uvědomí až ve chvíli, kdy je 

podnik v potížích. Je zapotřebí se dívat do budoucna a neustále monitorovat situaci. 

Nastavené a vytvořené modely řízení rizika mohou dodat podniku falešnou víru, že 

dokážou ukočírovat jakoukoliv krizi a regulovat jakékoliv potenciální riziko. To může 

způsobit, že podnik nevidí možnost nových nebo neočekávaných rizik. Navíc neexistují 

žádná historická data pro nové produkty nebo projekty, tudíž není možné vytvořit modely 

a simulace na základě zkušeností. [17] 
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Obrázek 4 - Diagram řízení rizika (zdroj: businessinfo.cz, online) 
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PRAKTICKÁ ČÁST 

12. Charakteristika vybrané výrobní společnosti 

V praktické části využiji nabrané znalosti a poznatky pro aplikaci na vybraný podnik. 

V rámci spolupráce s výrobní společností bude analýza a charakteristika stávajících 

procesů a systémů. Porovnání těchto systémů s dalšími možnostmi a vyvození závěrů  

a doporučení. Z důvodu použití některých interních informací, know-how a vnitřních 

směrnic budu v této práci označovat spolčenost názvem „Yoto Seats“.  

12.1. Představení společnosti 

Yoto Seats je jedním z největších výrobních automotive podniků, který působí nejen 

v České republice, ale v dalších 37 zemích na světě. Řadí se mezi špičku v oboru výroby 

a vývoje automotive komponentů. Celosvětově zaměstnává kolem 174 000 zaměstnanců 

ve 257 výrobních, administrativních nebo vývojových střediscích. Patří mezi TOP 200 

firem v žebříčku FORTUNE 500 a v České republice patří mezi nejlepších 60 firem 

v žebříčku CZECHTOP 100. Roční obrat celé skupiny přesahuje 425 miliard korun. [19] 

Díky politice skupiny je řízení podniků v daných regionech co nejvíce vedeno 

regionálními manažery, kteří dobře znají místní trh a dokážou tak adekvátně reagovat 

v konkurenčním prostředí. Společnost jednoznačně patří mezi průkopníky nových 

technologií, nebojí se inovací a nemálo úsilí věnují právě logistice, která je v automotive, 

klíčový článek řetězce. [19] 

12.1.1. Historie společnosti 

Společnost vznikla v roce 1917 v americkém Detroitu ve státě Michigan. Počátečním 

zaměřením byla strojírenská výroba od trubek, přes svařované plechy až po kované 

součásti pro letecký a automotive průmysl. Společnost prošla v osmdesátých  

a devadesátých letech několika akvizicemi, až se proměnila v dnešní formu. [19] 

V České republice působí od roku 1998 a svůj největší závod v Kolíně dostavila 

společnost v roce 2004. Hlavní činností závodu je kompletace sedacích systémů pro 
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zákazníky koncernu TPCA a PSA. Výhodou Kolínského závodu je přímé navázání na 

produkci sousedícího závodu TPCA, pro který dodává sedačky do typicky městských 

kompaktních vozů. Závod v Kolíně je jediným evropským závodem, který skladuje, 

kompletuje a dodává náhradní díly do veškerých typů sedaček vyrobených pro koncern 

TPCA. [18] 

12.1.2. Právní forma společnosti 

Společnost byla založena v roce 1998 jako Společnost s ručením omezeným. Zapsána 

byla u Krajského soudu v Brně. Dnes má společnost dva jednatele, kteří zastupují 

společnost samostatně. Základní kapitál je složen ve výši 70 milionů korun. [20] 

12.1.3. Cíle společnosti 

Cílem společnosti je samozřejmě spokojený zákazník. K podpoře tohoto výsledku si tak 

firma buduje vlastní firemní kulturu, v rámci,které razí tři hesla.  

Be Inclusive – „Jsme zavázaní navzájem, svým dodavatelům a zákazníkům, chráníme 

životní prostředí a podporujeme komunity, kde žijeme a pracujeme.“ 

Be Inventive – „Od vývoje inovativních inteligentních zkušeností s vozidly až po 

zefektivnění operací, vždy se pohybujeme vpřed.“ 

Get Results the Right Way – „Tím, že pracujeme jako tým, chápeme potřeby našich 

zákazníků, projevujeme úctu, posilujeme ostatní, přijímáme rozumná a včasná 

rozhodnutí, investujeme do našeho talentu do budoucna a soustředíme se na dlouhodobé 

cíle místo krátkodobých zisků. Získáváme výsledky tou správnou cestou.“ 

Dalšími cíli je samozřejmě udržení pozice leadera na trhu dodavatelů automotive, vývoj 

a získávání náskoku oproti konkurenci. [19] 

12.2. Předmět činnosti 

Yoto Seats je jedním z předních světových dodavatelů automobilových sedadlových 

systémů (Seating) a elektrických distribučních systémů (E-systems). Sedadla nebo jejich 



39 
 

části se vyrábí a kompletují. Hotové sedadlo se pak dodává přímo na linku ke smontování 

s vozidlem. 

Společnost dodává své produkty významným světovým automobilkám a dodává svá 

řešení do více než 400 modelů automobilů. Prvotřídní výrobky ve společnosti navrhuje, 

vyvíjí a vyrábí různorodý tým. 

Výrobu zajištují v České republice závody v Kolíně (Seating), ve Vyškově (E-systems)  

a v Ostrově u Stříbra (Seating). Vývojová centra má společnost v Brně a Plzni.  

13. Úvodní analýza logistických procesů společnosti 

Nyní bych sestavil základní analýzu a určil metody užívané výrobním podnikem. Popsal 

další logistické procesy, které jsou nutné pro hladký průběh. Podívali bychom se společně 

i na konkurenci v oboru Seating a některé procesy aplikované u konkurentů. V neposlední 

řadě porovnám užívané metody a postupy s jinými možnostmi, které na trhu existují, nebo 

které by mohli znamenat nějakou úsporu nebo snížení rizika. 

13.1. Využívané metody 

Při mé návštěvě a prohlídce ve výrobním podniku, následně i při diskusi s vedoucím 

logistického oddělení, jsem dospěl k závěru, že nejdůležitějšími metodami, využívanými 

v denním provozu jsou metody KANBAN (kanbanové karty) a JIT (just in time). Ty 

ovlivňují tok materiálu, tedy výrobku samotným výrobním podnikem. 

Strategie určená pro importní externí logistiku je poněkud zajímavá. Jedná se o metodu 

Warehouse on Wheels, která umožňuje mít skladové zásoby ne ve skladě, ale takzvaně 

na kolech, tedy v návěsech nebo kontejnerech. Její výhody a nevýhody si popíšeme dále 

v práci. 

Co se exportní externí logistiky týče, není to nikterak složité. Hlavním a jediným klientem 

Kolínského závodu byl a v nejbližší době i bude montující závod automobilky Toyota, 

který leží ve stejném areálu, jen pár stovek metrů o našeho výrobního podniku. Tuto část 

logistiky si také popíšeme dále v práci. 
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13.2. Racionalizace využívaných metod a systémů 

V této části popisuji, jak byly v praxi použity metody, které jsem popsal v teoretické části. 

Jelikož hlavním klientem je automobilka Toyota a její Kolínský závod, bylo zapotřebí se 

přizpůsobit podmínkám a potřebám klienta.  

13.2.1. Metoda MRP II 

První popsanou metodou je metoda MRP II. Její teorii a základy jsem popsal již výše. 

Stejně jako Toyota, i náš výrobní podnik pracuje v nepřetržitém provozu. Bylo proto 

nutné upravit procesy MRP II tak, aby byly co nejefektivnější.  

Vstupním impulzem do výroby je výrobní příkaz přímo z Toyoty. Příkaz přichází 

v elektronické formě. Je v něm popsáno, o jaký typ sedadla se jedna a jaké jsou jeho 

parametry, jako například barva, výbava nebo materiál. Všechny tyto informace nejsou 

jen předávány na výrobní linku, ale také zaznamenávány do interního ERP a skladovacího 

systému. Ten odečte díky předem definovanému množství a parametrům materiál ze 

„skladu“. Jakmile dojde k odběru určitého množství, dojde k vygenerování nákupního 

příkazu, který je poté realizován nákupním oddělením. To posílá nákupní příkaz ke svým 

dodavatelům, kteří mají v rámci smluvní dohody předem stanovený čas, během kterého 

musí materiál připravit. V našem případě, kdy dopravu materiálu neřeší dodavatelé, ale 

náš výrobní podnik, dostává nákupní oddělení nazpět výrobní odvolávku. To v podstatě 

znamená, že je objednávka vyrobena a připravena k expedici.  

O importní externí logistiku pro náš výrobní podnik se stará jediný partner. Ten má na 

starosti výběr dopravců, realizaci samotných přeprav a JIT dodávky materiálu od 

dodavatele.  

13.2.2. Metoda KANBAN 

Uvnitř samotného výrobního podniku se k výrobě jednotlivé autosedačky využívá 

metody kanban. Při přijetí výrobního příkazu se vygeneruje specifický štítek ke každé 

autosedačce. Na něm jsou informace nejen o samotné sedačce, ale také do jakého vozidla 

patří podle kódu VIN. Jednotlivé sedačky se tak na lince skládají podle štítku s čárovým 
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kódem. Pracovník naskenuje kód na štítku, následně naskenuje kód materiálu, který na 

sedačku přidělal. Tento systém umožňuje velmi přesně sledovat odběr materiálu ve 

výrobě a díky nastaveným hodnotám v informačním systému tak vytvářet a upozorňovat 

pracovníky nákupu pro správné a včasné zásobování do výroby.  

Materiály má pracovník k dispozici v dávkách, když dávku materiálu vypotřebuje, opět 

naskenuje kód a jiný pracovník logistiky mu doručí novou dávku materiálu. Díky tomu 

se tak ušetří skladovací místo u linky, které může být využito efektivněji.  

13.2.3. Metoda JIT 

Just in Time dodávky se ve vybraném výrobním podniku uplatňují nejen v dopravě, ale 

i přímo v dodávkách materiálu na linku. V ideálním případně by situace u linky vypadala 

tak, že součástka dorazí pod ruce pracovníkovi přesně ve chvíli, kdy se ji tam chystá 

namontovat. A tato součástka nebyla nikde předtím skladována a dorazila by přímo od 

dodavatele. To je samozřejmě ještě prozatím stále nemožné.  

Ovšem můžeme se k takovémuto příkladu co nejvíce přiblížit. A to tím, že se pokusíme 

zásoby zmenšit na minimum a co nejlépe a zároveň nejefektivněji naplánovat dodávku 

součástek do výroby.  

Cesta součástky začíná jako surovina na skladě dodavatele. Ze surovin dodavatel vyrobí 

součástku. Tou může být potah, podsedák, opěradlo, výztuha opěradla nebo elektronika. 

Vyrobenou součást poté zaskladní u sebe na skladě a jakmile je vyrobené požadované 

množství, posílá odvolávku klientovi, tedy naší výrobní společnosti. V Evropě se 

k pozemní silniční dopravě využívají tahače s návěsy, nejčastěji plachtovými. V rámci co 

nejlepšího využití nákladového prostoru návěsu jsou výrobky dodávané bez přepravních 

obalů, tedy jsou přímo naskládané v nákladním prostoru. Aby byla zajištěna ochrana 

výrobků, využívá se v našem případě uzamykatelných skříňových návěsů. 

Pro hladký průběh a dobré načasování se využívá nakládkových oken u expedice 

dodavatele. Nakládková okna mohou mít více druhů. Pro každodenní pravidelnou 

expedici, je denně připravené zhruba hodinové okno pro nakládku. Pro nepravidelné 

expedice se nakládková okna domlouvají zpravidla 24 hodin předem. Na začátku tohoto 
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okna si řidič najede na nakládací rampu a zpravidla je během hodiny naložen a připraven 

k odjezdu.  

Jelikož je trasa mezi dodavatelem a výrobním podnikem stále stejná, lze z dat vyčíst 

průměrnou dobu přepravy a připravit vykládkové okno ve výrobním podniku. To umožní 

připravit skladníky na příjezd materiálu a jeho následné vybalení. V našem případě se 

nejedná o vybalování, nebo naskladňování, ale materiál se dodává přímo k výrobní lince. 

Této metodě se říká Warehouse on Wheels. Tuto metodu více rozeberu v následujícím 

bodě.  

13.2.4. Metoda Warehouse on Wheels (WOW) 

Warehouse on Wheels znamená v překladu sklad na kolech. Jedná se metodu, která 

umožňuje výrobnímu podniku omezit skladové zásoby na minimum. Materiál do výroby 

se v našem případě dodává přímo z návěsů na linku. Skříňové návěsy jsou napěchované 

až po strop a využívá se nákladový prostor na maximum. Návěs tak zůstává připojený 

k vykládací rampě, dokud není obsah zcela použit na lince. Poté je návěs odpojen  

a odstaven na čekací parkoviště. Odtamtud si jej přepřáhne tahač a odveze zpět na 

naplnění součástkami a materiálem k dodavateli.  

Samozřejmě není momentálně možné mít všechny dodavatele tak napojené a blízko, aby 

každá jednotlivá součástka byla dodávána JIT. Metoda Warehouse on Wheels umožňuje 

mít nejmenší kapacitní skladové zásoby. Tedy o velikosti přepravní jednotky – 

skříňového návěsu. 

Tato metoda je velmi efektivní tím, že redukuje skladové zásoby na minimum a tím  

i ekonomické prostředky spojené se skladováním a skladovým materiálem. Ovšem má 

i svá rizika.  

Mezi největší patří u této metody samozřejmě samotná doprava. Jelikož jsou spolu 

Warehouse on Wheels a JIT systémy spolu silně propojené, je doprava jejich největším 

nepřítelem. Na cestě se může stát cokoliv. Nehoda, opravy, zdržení nebo počasí. To vše 

může způsobit, že linka nebude mít dostatek materiálu pro výrobu. V našem případě drží 

podnik kritické množství zásob materiálu, aby mohla výroba běžet dalších 24 hodin. 
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Posléze se musí výroba zastavit. A pokud se zastaví dodávka autosedaček, nemůže jet ani 

Toyota. Což by způsobilo ohromné potíže nejen organizační, ale také obchodní  

a finanční.  

13.2.5. Logistika výrobní linky 

Výrobní linka je v Yoto Seats jedna. Obsluhují ji z menší části roboti a z větší části lidská 

pracovní síla. Pracovníci mají samozřejmě k dispozici nejmodernější ergonomické 

nářadí. Linkou probíhá kostra sedadla, na kterou jsou postupně přidělávány jednotlivé 

díly a součásti. Každý pracovník přidělává určitý druh součástky. Výsledná autosedačka 

dojede na dopravním pásu až na konec, kde je automaticky odebrána a zaskladněna do 

regálů.  

13.2.6. Automatizovaný sklad a expedice 

Podobným způsobem, jako se do Yoto Seats dodávají součástky od různých dodavatelů, 

dodává i Yoto Seats autosedačky do výrobního závodu Toyoty jako jeden z mnoha 

dodavatelů. Důvod, proč chodí výrobní příkazy přímo z Toyoty, je poměrně jasný  

a jednoduchý. Výrobní příkazy chodí v pořadí, v jakém se budou jednotlivé autosedačky 

montovat do vozidel na lince v Toyotě. Tudíž je zapotřebí, aby byly sedačky ve správném 

pořadí nejenom vyrobené, ale hlavně seřazené při expedici a dodávce do Toyoty.  

O kontrolu správnosti pořadí se v dnešní době už stará plně automatizovaný sklad  

a expedice. Vyrobené autosedačky jsou ukládány do regálů automatickou manipulační 

plošinou, která si přesně pamatuje, jakou sedačku, s jakým kódem ukládá a do jakého 

okna ji zakládá. Při expedici se sedačky zakládají do speciální konstrukce, kam už se 

usazují v pořadí, ve kterém se budou montovat i na lince v Toyotě. Sedačky se opět 

automaticky vyskladní z regálů a uloží do transportní konstrukce. Ta plní účel zajištění 

sedadel a zároveň jako nosič v návěsu tahače. Jakmile je konstrukce naplněna 

autosedačkami ve správném pořadí, je celá konstrukce vsunuta do návěsu.  

Přepravu z Yoto Seats do Toyota Motors zajišťují 2 vozy, které jezdí sobě naproti. Třetí 

vozidlo je vždy v záloze pro případ, že by došlo k poruše jednoho z vozů.  
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Celý sklad a expedice je nyní naprosto samoobslužný a automatizovaný. V celém procesu 

není zapotřebí zásahu člověka a je pouze prvním z mnoha kroků, které vedou k co největší 

automatizaci v rámci výrobního podniku.  

14. Srovnání s jinými metodami a technologiemi 

Je vidět, že výrobní podnik je technologicky a z logistického hlediska je svými metodami 

na vysoké úrovni řízení a managementu. V rámci spolupráce s Yoto Seats jsme se 

společně domluvili na racionalizaci stávajícího stavu logistiky a porovnání s jinými nebo 

novými možnostmi na trhu. Srovnání, které je pro podnik nejaktuálnější je, jestli 

skladovat ve vlastním skladě přímo u výroby, nebo zachovat skladování na kolech.  

14.1. IN House skladování a Warehouse on Wheels 

Nyní bych rád porovnal tyto dvě strategie skladování. První strategií je klasičtější metoda 

skladování zásob pro výrobu ve vlastním skladě poblíž výrobní linky. Druhou strategií je 

výše popsaný Warehouse on Wheels.  

Vlastní sklad umožňuje mít jakékoliv zásoby ihned po ruce a při nečekaném výkyvu 

poptávky ve výrobě po jednom druhu materiálu tak agilně reagovat a dodat na linku 

potřebné množství téměř v okamžiku. Zároveň umožňuje tvorbu nových pracovních míst, 

v závislosti na úrovni automatizace.  

Nevýhodami této strategie jsou utopené náklady, které jsou ve formě nakoupeného 

materiálu, který v čase nevytváří přidanou hodnotu. Zároveň vznikají náklady na správu 

a údržbu skladového prostoru, vybavení skladu, jeho systematizaci a digitalizaci. 

V neposlední řadě také jeho automatizaci mechanizovanými plošinami.  

Veškeré tyto nedostatky právě odbourává druhá strategie, sklad na kolech. Výrobní 

podnik může uvolněné finance ze skladových zásob uplatnit v jiné oblasti. Zároveň celá 

tato strategie směřuje ke štíhlé výrobě.  
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14.2. Value stream mapping pro In House skladování 

Uvažuji příkladovou studii, která předpokládá s následujícími parametry: 

- Výroba 200 ks sad sedadel / den 

- Doba cyklu 173 hodin (od expedice u dodavatele po hotový produkt) 

- Cena 40 000 CZK / sada sedadel 

 

Obrázek 5 - Value stream map In House (Zdroj: autor BP) 

V naší případové studii začíná proces požadavkem přicházejícím z Toyoty. V návaznosti 

na objednávku od klienta se přeposílá požadavek na materiál dodavateli. Ten vyrobí 

požadovaný materiál a expeduje k nám na sklad. Přeprava materiálu trvá 2 dny. 

Skladové zásoby jsme si určili, že by měli vystačit aspoň na 5 dní chodu produkce. 

Hodnoty v trojúhelníku pak ukazují, jakou hodnotu má materiál při daném kroku 

v produkci. Tedy na skladě máme materiál pro udržení chodu 5 dní, hodnota je 40 mil. 

CZK. Materiál, který projde předvýrobními procesy má hodnotu 4 mil. CZK. Po sestavení 

kostry a výplní má materiál hodnotu 8 mil. CZK. Po přidání elektroniky je hodnota 

materiálu 12 mil. CZK a po výsledné kompletaci je hodnota 16 mil. CZK. Jelikož se jedná 

o kontinuální proces, je celková částka pouze v materiálu 80 mil. CZK.  
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Ve výrobních procesech materiál tráví postupně 2, 1, 1 a 1 hodinu, kdy je aktivně 

využíván, tedy zpracován do finálního produktu autosedačky. Následně je zaskladněn  

a poté expedován do Toyoty.  

Pro výpočet efektivity využití času a tím pádem i financí v materiálu využijeme 

jednoduchý vzorec. 

𝐸 =  
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑣𝑛í č𝑎𝑠

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý č𝑎𝑠
 

𝐸 =  
2 + 1 + 1 + 1

173
=

5

173
= 0,0289 = 2,89% 

Vidíme tedy, že časová efektivita, kdy se z námi investovaných financí stává přidaná 

hodnota je pouze 2,89 %.  

V nákladech na skladování je samozřejmě mimo jiné zapotřebí počítat také s náklady 

spojenými se skladem samotným, to může být například úvěr pro stavbu skladu, dále jeho 

provoz, správa a údržba. V neposlední řadě také pracovní síla a technické vybavení 

skladu, jako jsou vysokozdvižné vozíky, nebo automatizace samohybnými plošinami 

 a roboty. 

14.3. Value stream mapping pro Warehouse on Wheels skladování 

Ve stejné případové studii se stejným zadáním:  

- Výroba 200 ks sad sedadel / den 

- Doba cyklu 77 hodin 

- Cena 40 000 CZK / sada sedadel 
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Obrázek 6- Value stream map WOW (Zdroj: autor BP) 

Proces opět začíná objednávkou z Toyoty a následující objednávkou u dodavatele. 

Skladové zásoby jsou zredukované na 1 den provozu. Ty se nachází přímo v návěsech, 

které jsou na cestě, nebo čekají na parkovišti. Více zásob se v areálu nenachází. 

Celková hodnota financí v materiálu se snížila na 48 mil. CZK a celkový čas cyklu na 77 

hodin.  

𝐸 =  
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑣𝑛í č𝑎𝑠

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý č𝑎𝑠
 

𝐸 =  
2 + 1 + 1 + 1

77
=

5

77
= 0,0649 = 6,49% 

Procento efektivního času, kdy se vytváří skutečná přidaná hodnota se více jak 

zdvojnásobila a celkové finance zabrané v materiálu se snížili o 32 mil. CZK, tedy  

o 40 %.  
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15. Aplikace risk managementu na srovnání metod skladování 

Metody a postupy z teoretické části aplikuji přímo pro naše srovnání metod skladování. 

Cílem bude identifikovat, analyzovat a zhodnotit rizika. Na základě těchto informací 

provést rozhodovací analýzu SWOT a doporučit výrobnímu podniku první nebo druhou 

metodu skladování. 

15.1. Stanovení kontextu 

Jelikož jde o srovnání pouze metod In House a Warehouse on Wheels skladování, 

zaměřím se na proces a rizika spojená s jedním nebo druhým typem skladování. Rozdíl 

mezi nimi je takový, že v případě vlastního skladu čerpáme materiál do zásob 

z naskladněného množství, které držíme dlouhodobě. Ve druhé metodě jsme závislí na 

kvalitě dodavatele a schopnosti dodávat materiál včas, jelikož vlastní sklad nemáme  

a odebíráme tak materiál do výroby přímo z přepravních kapacit. 

Jak už vychází z Value stream mapy, odstraněním skladu dosáhneme lepších hodnot. 

Proto se zaměřím právě na sklad a s ním spojené procesy. Tím jsou doprava, sklad jako 

budova a práce ve skladu.  

 Kritéria, která nás budou u rizik zajímat jsou pravděpodobnost výskytu, tolerance, váha, 

dopad a hodnota rizika. 

15.2. Identifikace rizik 

Rizika budeme hledat a identifikovat ve třech místech procesu. A to v dopravě, skladu  

a při práci ve skladu. 

V silniční nákladní dopravě existuje řada rizik spojených s provozem na pozemních 

komunikacích. V obecné rovině je můžeme rozdělit na rizika spjatá s vlastním řidičem  

a rizika vycházející z okolního provozu. Dále jsou to rizika spjatá s technickým stavem 

vozidla a vozovky, s nákladem, s legislativou a s operacemi při nakládce a vykládce. 
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Mezi největší rizika spjatá s vlastním řidičem můžeme uvést: 

- Zdravotní stav řidiče 

- Špatná kvalifikace řidiče 

- Nedodržování pracovního režimu 

- Nedodržování bezpečnostních požadavků 

- Nedodržování pravidel silničního provozu 

Rizika spojená s okolním provozem: 

- Hustota provozu 

- Nepozornost ostatních řidičů 

- Agresivita ostatních řidičů 

- Nebezpečí krádeže materiálu z návěsu 

- Černí pasažéři 

Rizika spjatá s technickým stavem vozidla a vozovky: 

- Celkový technický stav vozidla (brzdy, pohonná jednotka, vůle řízení, osvětlení, 

pneumatiky a další) 

- Mytí vozidla (pád z výšky, uklouznutí, praští se do hlavy) 

- Údržba vozidla (vozidlo se musí odstavit v servisu) 

- Opravy vozovek (zúžení, objížďky) 

- Špatný technický stav cest (výmoly, výtluky, šířka) 

- Špatná sjízdnost cest kvůli vlivům počasí  

Rizika spojená s nákladem: 

- Špatné ukotvení 

- Hořlavost 

- Poničení nákladu 

- Krádež 
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Rizika spojená s operacemi při nakládce a vykládce: 

- Různé úrazy (zvrtnutý kotník při vystupování, zakopnutí, sražení jiným vozidlem) 

- Nezajištění vozidla 

- Jazyková bariéra mezi řidičem a příjmem  

- Omyly při organizaci vykládky 

Další rizika, která mohou ovlivnit dopravu jsou počasí a přírodní jevy. Nejčastěji 

potkáváme: 

- Hustý déšť 

- Sněhová vánice 

- Sněhové jazyky 

- Vodní plochy na vozovce 

- Náledí 

V neposlední řadě můžeme přidat také dříve spíše raritní přírodní jevy, které se vlivem 

globálního oteplování stávají častěji. Tím jsou například tornáda, přívalové deště nebo 

sesuvy půdy.  

Dopravu vnímáme jako jedno velké riziko pro náš výrobní podnik, hlavně v případě 

metody Warehouse on Wheels. Proto také jsem dopravu a její rizika rozdělil do menších 

podskupin, které můžu jednoznačně určit a přiřadit k nim rizika.  

Rizika spojená se skladem jako takovým jsou: 

- Špatná kvalita stavby (např. spadne mi střecha na hlavu) 

- Špatná kvalita vnitřního vybavení (regály, nástroje, elektrika, organizace a jiné) 

- Vykradení 

Jelikož sklad je budova, není moc proměnných, které by mohli působit jako riziko, 

nicméně i tak, má některé své hrozby, které mohou způsobit problémy při nedostatečném 

věnování pozornosti. 
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Rizika spojená s operativou a prací ve skladu: 

- Různé úrazy (hlavy, končetin, pád, zakopnutí a jiné) 

- Chyby pracovníků (špatné zaskladnění, poškození materiálu a techniky) 

- Nefunkční technika (např. nefunkční VZV nebo paletový vozík) 

15.3. Analýza rizik 

Výsledkem analýzy rizik bude pravděpodobnost výskytu, jaké jsou následky a případný 

dopad na další průběh a procesy. Dále také příklad situace, která může nastat.  

Rizika řidiče: 

- Zdravotní stav řidiče 

Práce profesionálního řidiče je velmi sedavé zaměstnání. Řidiči se často potýkají 

s nadváhou, špatnou životosprávou a s ní spojenými onemocněními. Mezi situace, které 

mohou nastat při řízení patří únava, mikro spánek, dýchací obtíže nebo v krajním případě 

i zástava srdce. Následkem je nebezpečná situace, která způsobí v minimálním případě 

zpoždění nákladu a pro nás potenciální nedostatek materiálu do výroby.  

- Špatná kvalifikace řidiče 

Kvalifikační způsobilost je nezbytná pro jakéhokoliv řidiče. Obzvláště pro 

profesionálního, který denně tráví hodiny na cestách. Kvalifikace slouží k odstranění 

nebezpečí chybného nebo neodborného jednání, které může vzniknout v souvislosti 

s neznalostí. Situace, které mohou nastat jsou například nedodržení pravidel pro 

mezinárodní nákladní dopravu, nebo neplatná dokumentace pro přepravu. Tato situace 

může vést až k odstavení vozidla a pro náš podnik by to opět znamenalo zdržení  

a potenciální nedostatek materiálu do výroby. 

- Nedodržování pracovního režimu 

Každý profesionální řidič má zákonem stanovený pracovní režim, který musí dodržovat. 

Ten stanovuje povinné přestávky a maximální dobu řízení. Nedodržení těchto nařízení 
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může vést při kontrole k vysokým pokutám a odstavení vozidla. Výsledek by byl stejný, 

jako u předchozích rizik. 

- Nedodržování bezpečnostních požadavků 

Soubor bezpečnostních požadavků určuje základní předpisy, kterými se řídíme na 

pozemních komunikacích. Patří mezi ně např. zastavování a stání vozidla na místech, kde 

překáží. Ať už z hlediska práce konané v jeho blízkosti nebo provozu kolem vozidla. 

Situace, která může nastat je například sražení manipulační technikou při obcházení 

špatně zastaveného vozidla v okolí skladu. Výsledkem je zranění řidiče, nutné ošetření  

a překážející vozidlo, které zdržuje provoz v okolí skladu. 

- Nedodržování pravidel silničního provozu 

Nedodržování pravidel silničního provozu je samovypovídající. Situací, které mohou 

nastat je nespočet. Uvedu například situaci otáčení v nepřehledném úseku, nebo vjezd do 

zákazu vjezdu nákladním vozidlům. Obě situace jsou poměrně častým jevem a následkem 

je tučná pokuta pro řidiče a zdržení při jednání s policií. 

Rizika spojená s okolním provozem: 

- Hustota provozu 

Hustota provozu může být na stejném úseku silnice jiná každý den. Je určena množstvím 

aut, která projedou daný úsek za časový interval. Se zvyšující se hustotou provozu klesá 

obecně rychlost průtoku vozidel. Typickým příkladem jsou například začátek letních 

prázdnin, kdy vyráží mnoho obyvatel osobními vozy na cesty. Další situací je 

předvánoční období, kdy se obchodníci snaží co nejvíce naskladnit zboží. Vznikají zácpy 

na různých cestách a pro podnik tak znamená opět zdržení.  

- Nepozornost ostatních řidičů 

Nepozornost ostatních řidičů je riziko, které nemůžeme nijak sami ovlivnit. Řidič jedoucí 

z vedlejší silnice se nevěnuje řízení a v křižovatce narazí do nákladního vozidla. 

Výsledkem je v lepším případě zdržení, způsobené šetřením a přeložením nákladu, 
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v horším případě vážná zranění, poničení nákladu a vozidla a nutnost vyslat jiné vozidlo 

s naším nákladem. 

- Agresivita ostatních řidičů 

Stejně jako nepozornost i agresivitu ostatních řidičů jen těžce ovlivníme. Pravidelně 

slýcháváme o nebezpečném vybržďování nákladních vozidel řidiči v osobních vozidlech. 

Tato situace může skončit dopravní nehodou, při které dojde v lepším případě k pár 

pomačkaným plechům. V horším případě zranění, poškození vozidla a nákladu. 

- Nebezpečí krádeže materiálu z návěsu 

Pokud cesta s nákladem trvá delší dobu, než je povolená maximální doba řízení, je 

zapotřebí s nákladem zaparkovat během cesty a uskutečnit odpočinkovou pauzu. Během 

pauzy může řidič v kabině spát. To nahrává do karet různým kriminálním živlům, kteří 

se živý vykrádáním nákladového prostoru návěsů. O vykradení se může řidič dozvědět 

klidně až při vykládce, kdy při otevření návěsu uvidí vykradený prostor. Výsledek může 

být pro podnik s velmi štíhlou výrobou fatální. Nedostatek materiálu a zastavení výroby. 

- Černí pasažéři 

S ekonomickými a politickými krizemi, přichází i ekonomičtí a političtí uprchlíci, kteří 

se snaží dostat ze své země do zemí vyspělejších. Tam hledají azyl a lepší život. Bohužel 

se také často rozhodnou pohybovat po světě na korbě nebo v podvozcích nákladních 

vozidel. Řidič pak může mít mnoho vysvětlování s policií ohledně toho, proč veze ve 

svém autě uprchlíky. Výsledkem je opět velké zdržení. 

Rizika spjatá s technickým stavem vozidla a vozovky: 

- Celkový technický stav vozidla  

Udržovat vozový park je finančně a časově náročné, pro některé poskytovatele dopravy 

je to možnost, kde si můžou nějaké finance ušetřit zanedbáním údržby vozidla. Klasickým 

případem jsou sjeté pneumatiky, vůle v řízení nebo nefunkční elektronika ve vozidle. 

Veškeré tyto aspekty mají vliv jak na řidiče, tak na chování vozidla na silnici. Při jízdě 
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s extrémně opotřebovanými pneumatikami hrozí exploze za jízdy, ztráta kontroly řízení 

a vážná nehoda. Zranění řidiče, poškození vozidla a nákladu je očekávaným výsledkem. 

- Mytí vozidla  

V zimních měsících mají řidiči povinnost očistit vozidlo od sněhu a zabránit odpadávání 

ledových ker za jízdy. Někteří řidiči tuto povinnost ignorují, někteří se před jízdou 

skutečně vrhnou na střechu návěsu a led odklidí. Hrozí tak pád z výšky, uklouznutí  

a následná zranění, která indisponují řidiče pro další výkon.  

- Údržba vozidla (vozidlo se musí odstavit v servisu) 

Když už se provozovatel vozidla rozhodne vozový park udržovat, je zvykem navštěvovat 

servis v pravidelných servisních intervalech. Ne všechny servisní zákroky mohou být 

provedeny hned a v případě nutné opravy je vozidlo odstaveno klidně i na několik dní. 

Pokud dopravce nemá k dispozici náhradní vozidlo, nebo jiný prostředek, kterým by 

obstaral dopravu materiálu, staví výrobní podnik do situace, kdy si musí dopravu zajistit 

jiným způsobem. Typickou situací je menší dopravce, který má malý vozový park, 

všechny vozy pravidelně vytěžuje a ve chvíli, kdy se vozidlo porouchá, nemá k dispozici 

jiné vozidlo, které by mohl do podniku vyslat na nakládku.  

- Opravy vozovek (zúžení, objížďky) 

- Špatný technický stav cest (výmoly, výtluky, šířka) 

- Špatná sjízdnost cest kvůli vlivům počasí 

Výše zmíněná rizika bych shrnul do jednoho příkladu. Všechny tři se týkají vozovky jako 

takové. Tedy oprava vozovky, kde dojde ke zúžení nebo spojení ze dvou do jednoho 

pruhu způsobuje běžně dopravní zácpy a kolony. Špatný technický stav vozovky, 

rozumíme výmoly a výtluky, které nemilosrdně ničí podvozky vozidel a kola. Pokud 

k tomuto přidáme ještě vliv počasí na vozovku, jako například náledí nebo sněhové 

jazyky, můžeme očekávat velká zpoždění na cestách. 
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Rizika spojená s nákladem: 

- Špatné ukotvení 

Špatně ukotvený náklad se může v nákladovém prostoru pohybovat a poškodit. V tom 

horším případě se může vysypat na cestu a způsobit dopravní nehodu. Špatně poskládaný 

náklad také ovlivňuje jízdní vlastnosti vozidla. Příkladem může být vyklopení nákladu 

v zatáčce. Výsledkem je buď poničený náklad nebo i vozidlo. 

- Hořlavost 

Materiál, který je převážen může mít různé charakteristiky. Ovšem jeho náchylnost ke 

vznícení je zvlášť důležitá. Příkladem může být rychlý postup požáru v případě vznícení 

hořlavých materiálu, jako jsou třeba papírové obaly.  

- Krádež 

Ukrást náklad nemusí vždy někdo cizí, ale může ho ukrást i vlastní řidič. V našem případě 

převážíme jednotlivé součástky, ze kterých se hotový produkt teprve stane. Nicméně 

v případě přepravy například hotové elektroniky nebo bílého zboží je případný výdělek 

velmi lákavý. Příkladem může být situace, kdy řidič zastaví na odpočívadle, kolegům se 

zmíní o tom, že veze elektroniku. Ti si v noci z nákladního prostoru vyndají pouze pár 

kusů a o výdělek se podělí s řidičem vezoucím elektroniku.  

Rizika spojená s operacemi při nakládce a vykládce: 

- Různé úrazy (zvrtnutý kotník při vystupování, zakopnutí, sražení jiným vozidlem) 

Při pohybu v místě nakládky a vykládky jsou běžné úrazy končetin. Ty jsou zapříčiněny 

třeba zakopnutím, podvrknutím chodidla nebo přiskřípnutím horních končetin ve dveřích 

nebo pantech. Jsou to většinou situace, které se stanou z nepozornosti při manipulaci při 

nakládce a vykládce. Dalšími nehodami, které se mohou stát je například sražení 

manipulační technikou nebo jiným vozem. Typickou situací, kdy dochází k úrazu je 

vystupování řidiče z kabiny a špatné došlápnutí na zem. Podvrkne si kotník a úraz je na 

světě. Výsledkem je opět zdržení a nutná reorganizace nakládky, vykládky. 
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- Nezajištění vozidla 

Občas se stane, že řidič zapomene zajistit vozidlo. Následně ho opustí a vozidlo se 

samovolně rozjede v rámci objektu skladu. Může dojít k poškození samotného objektu, 

okolí objektu nebo ke zranění jiné osoby. Výsledkem je vyřizování škodní události 

s pojišťovnami, proces vyhodnocení škody a oprava škod. V závislosti na rozsahu škody 

a místa, může a nemusí opravy zasahovat do procesů ve skladě. 

- Jazyková bariéra mezi řidičem a příjmem  

Řidiči nemusí vždy hovořit jazykem místa, kde nakládá nebo skládá. Stává se, že nemluví 

ani anglickým jazykem. Nejčastěji se s tímto problémem můžeme potkat u mezinárodní 

dopravy, kde řidiči při prvním příjezdu do areálu netuší, kam mají jet a co mají dělat. 

S obsluhou se poté domlouvají všemi možnými prostředky, ať už online překladači nebo 

různými gesty. Takovéto situace můžou způsobit problémy v místech, kde se nakládky  

a vykládky řídí časovými okny. Než se řidič domluví s expedientem nebo skladníkem, 

může to trvat i desítky minut. Výsledkem je opět zpoždění a posun všech dalších časových 

oken. 

- Omyly při organizaci vykládky 

Z vlastní praxe jsem se setkal se situací, kdy řidič dojel s nákladem k jednomu ze skladů 

klienta. Klient měl skladových hal několik poblíž sebe. Když dojel k hale, která byla 

v dopravních dokumentech, byl poslán na jinou halu kvůli vytížení. Na další hale mu 

ovšem řekli, aby se vrátil, že má v dokumentech halu první. Po přejezdu byl poslán opět 

na jinou halu, kde se situace opakovala. Výsledkem byl několikakilometrový nájezd 

navíc, spousta promrhaného času a rozzlobený řidič. Pro podnik to v našem příkladě 

naštěstí neznamenalo žádné ztráty. Ovšem zmatkování a špatná organizace vykládky není 

dlouhodobě udržitelný stav. Dříve či později může dojít k situaci, která bude mít za 

následek ztrátu nebo úraz. 
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Rizika spojená s počasím a přírodními jevy: 

- Hustý déšť 

- Sněhová vánice 

- Sněhové jazyky 

- Vodní plochy na vozovce 

- Náledí 

Všechna zmíněná rizika mají společný jev, a to vliv na průběh dopravy jako takové. Ať 

už je snížená viditelnost, nebo nízká přilnavost k vozovce, vždy je výsledkem nižší 

rychlost a v některých případech i nehoda.  

Rizika spojená se skladem jako takovým jsou: 

- Špatná kvalita stavby  

Špatně provedená stavba nebo nízká kvalita stavby může mít za následek rychlou 

degradaci materiálů a stavby jako celku. Ze stěn může začít odpadávat omítka, ze střechy 

tašky a podlaha se začne drolit. Pokud ze stavby odpadávají kusy materiálu, může letící 

kus zasáhnout kolemjdoucího nebo pracovníka uvnitř skladu. Přes nekvalitní střechu 

může do objektu zatékat a poničit uskladněný materiál. Nekvalitní podlaha se může 

propadnout nebo prasknout. Tak či onak, výsledkem je úraz na pracovišti, nemocenská  

a potažmo kontrolní návštěva úředníkem. V neposlední řadě také poškozený majetek  

a materiál na skladě. 

- Špatná kvalita vnitřního vybavení 

S vnitřním vybavením skladu manipulují pracovníci na denním pořádku. Jeho 

opotřebování je tedy přirozeným postupem. S nižší kvalitou klesá i životnost. Může se 

tak stát, že jednoho dne se regál unaví natolik, že se prostě zhroutí. Při špatném 

načasování se zhroutí na pracovníka, kterého zavalí materiál. Výsledkem je opět úraz, 

nemocenská a poškozený materiál. Nemluvě o nutné náhradě vybavení. 
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- Vykradení 

Stejně, jako se krade z návěsů se vykrádají i sklady. Pokud není sklad a jeho areál dobře 

zabezpečen, mohou se útočníci do skladu vloupat a materiál vyvézt. Pro podnik to 

znamená materiální škody, finanční náklady a čas a práci pro nahrazení ukradených 

zásob. 

Rizika spojená s operativou a prací ve skladu: 

- Různé úrazy  

Při práci ve skladu se může pracovník zranit při různých situacích. Zakopnutí, uklouznutí, 

špatně došlápne nebo mu na nohu upadne těžký předmět. Výsledkem je opět pracovní 

úraz, nemocenská a administrativa. Zároveň také organizace pracovní náhrady. 

- Chyby pracovníků  

Lidský faktor ve skladu bude vždy znamenat možné pochybení. Pracovník může 

například poškodit balení a materiál samotný při manipulaci např. vysokozdvižným 

vozíkem. Také ho může uskladnit na špatné místo. Výsledkem je škoda na materiálu  

a vynaložený čas a práce navíc pro přeskladnění na správné místo. 

- Nefunkční technika  

Pro správnou a rychlou funkčnost skladu je zapotřebí manipulační techniky. Pokud se 

technika rozbije, řekněme, že se porouchá vysokozdvižný vozík, nemůžou pracovníci 

zaskladňovat a vyskladňovat z vysokých míst.  

15.4. Zhodnocení rizik 

Pro vyhodnocení rizik se obvykle určuje pravděpodobnost výskytu, následky a dopady 

na podnik a jeho procesy, hodnota rizika a váha rizika. Toleranci má podnik stanovenou, 

ovšem vyhodnocení rizika je velmi subjektivní, a tak výsledky budu interpretovat vůči 

vlastním tolerancím rizika. 
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Pro určení pravděpodobnosti výskytu rizika v dopravě nemám k dispozici dostatek dat, 

abych mohl spolehlivě určit pravděpodobnost výskytu rizika. To nám ovšem v našem 

případě vůbec nevadí, jelikož porovnáváme vůči sobě dvě možnosti. V obou případech je 

průběh dopravy stejný a jeho rizika také. Tudíž provedu komparační analýzu  

a vyhodnotím rizika, která jsou spojená s metodou Warehouse on Wheels a In House 

skladování mezi sebou.  

Warehouse on Wheels  

Hlavním rizikem je tedy celkově doprava. Následky, které mohou nastat jsou ve většině 

případech zpoždění, zdržení, škoda na vozidle, na materiálu a v některých případech 

zranění řidiče. Pro náš podnik to může mít několik odvíjejících se dopadů:  

- Nedostatek materiálu pro výrobu 

- Zastavení výroby 

- Organizace náhradní dopravy 

- Organizace nákupu nového materiálu 

- Výběrové řízení na nového dodavatele přepravních služeb 

Rizika spojená s nakládkou a vykládkou mají za následek většinou kratší zdržení. 

V některých případech hrozí úrazy nebo škoda na majetku. Dopad na podnik a jeho 

procesy: 

- Posun organizačního plánu nebo schématu nakládek a vykládek 

- Organizace ošetření úrazu 

- Organizace šetření škodné události s pojišťovnou 

In House skladování 

Rizika v této metodě skladování jsou společná s metodou Warehouse on Wheels. Tedy 

rizika v dopravě a při nakládce a vykládce jsou stejná. Riziko, které je navíc je to, které 

přichází se skladem jako takovým a procesy v něm. Následky rizik skladu jsou: 

- Úrazy 

- Opravy 
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- Neschopnost dopravit zboží ze skladu do výroby 

- Vícepráce 

- Organizace pracovní náhrady 

- Nedostatek zásob 

- Organizace šetření škodné události s pojišťovnou 

Jak můžeme tedy vidět, rizik je více v případě skladování metodou In House. Způsobené 

je to tím, že prostředí skladu vytváří nové zdroje rizik. Během dopravy a procesu 

nakládky a vykládky mají obě metody rizika stejná. 

Na základě těchto poznatků se ovšem ještě není možné rozhodnout, jelikož je také nutné 

definovat váhu rizika a dopadu následků na podnik.  

  WOW IN HOUSE WOW IN HOUSE 

Zdroje rizika Váha rizika Dopad 

Doprava Vysoká Střední Kritický Mírný 

Nakládka, vykládka Střední Střední Mírný Mírný 

Sklad - Vysoká - Kritický 

Procesy ve skladu - Vysoká - Kritický 

Tabulka 1- vyhodnocení rizika a dopadu (Zdroj: autor BP) 

V tabulce vidíme přehledně srovnané zdroje rizika, jejich váhu pro každou z metoda 

jejich dopad pro každou z metod.  

Pro metodu WOW lze vyčíst, že doprava má kvůli absenci skladu a skladových zásob 

vyšší váhu rizika a také jsou kritické dopady v případě problému. Jelikož tato metoda 

nepočítá se skladem, nepočítá ani s riziky z něj vycházejícími. Krizový scénář, který by 

nastal během dopravy by mohl mít kritický dopad na výrobu.  

Pro metodu In House je střední váha rizika v dopravě, za to vysoká váha rizika pro sklad 

a procesy ve skladu. Zároveň jsou kritické dopady při problémech ve skladu nebo 

procesech skladování. Dopady jsou kritické z toho důvodu, že podnik nemá u linky téměř 

žádné zásoby materiálu, tudíž by byl silně závislý na dodávkách ze skladu. V případě, že 
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by došlo k některé z krizových situací a nebylo by možné dodávat materiál ze skladu na 

linku, mělo by to kritický dopad na výrobu.  

15.5. Zmírnění rizik 

Stejně jako jsem rozložil rizika v dopravě pro analýzu, tak i pro zmírnění celkového rizika 

dopravy můžu aplikovat rozložení a nastavit pro ně procesy, které je sníží.  

Riziko v dopravě Řešení 

Zdravotní stav řidiče pečlivý výběr stálých řidičů 

  pravidelné zdravotní prohlídky 

Špatná kvalifikace řidiče kontrola kvalifikace a znalostí 

  případná rekvalifikace a poučení a seznámení s 

procesy 

Nedodržování pracovního režimu sledovací systém pro dodržení pracovního režimu 

Nedodržování bezpečnostních požadavků stanovení souboru bezpečnostních požadavků a 

nastavení sankcí v případě jejich porušení 

Nedodržování pravidel silničního provozu sledování chování a dodržování pravidel 

silničního provozu 

Hustota provozu plánování tras na základě dat z minulých let o 

nákladní dopravě podniku 

Nebezpečí krádeže materiálu z návěsu kvalitní vybavení návěsů s ochranami proti 

krádeži 

Černí pasažéři kontrola dostupných prostor před zahájením 

jízdy, obzvláště na odpočívadlech 

Celkový technický stav vozidla  pravidelná údržba a plnění servisních plánů 

Mytí vozidla  automatizované mytí vozidel, průjezdová myčka 

Údržba vozidla (vozidlo se musí odstavit v servisu) využívat moderní vozový park – nižší 

pravděpodobnost výskytu poruchy 

Opravy vozovek (zúžení, objížďky) využívat moderní navigační systémy, pomocí 

kterých se dá vyhnout zácpám a kolonám 

Špatný technický stav cest (výmoly, výtluky, šířka) školení řidičů pro zvládnutí krizových situací na 

silnicích 
Špatná sjízdnost cest kvůli vlivům počasí 

Špatné ukotvení předpisy pro správné ukotvení nákladu 

Tabulka 2 - rizika a jejich řešení (Zdroj: autor BP) 
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V tabulce jsem přehledně shrnul rizika v dopravě a k nim také navrhnul opatření, která 

zmírní celkové riziko dopravy.  

Riziko při nakládce a vykládce Řešení 

Různé úrazy (zvrtnutý kotník při 

vystupování, zakopnutí, sražení jiným 

vozidlem) 

Omezení pohybu řidiče, nastavení procesu drop and 

hook, směrnice vybavení a oblečení pro pohyb v místě 

nakládky a vykládky, povinné boty s pevnou špičkou, 

helma, reflexní vesta, rukavice 

Nezajištění vozidla Nastavení procesu drop and hook, dedikovaná obsluha, 

která vozidlo zajistí, omezení pohybu řidiče v prostoru 

nakládky, vykládky 

Jazyková bariéra mezi řidičem a příjmem Informační cedule s manuály v různých jazycích 

Omyly při organizaci vykládky Počítačový informační systém, ve kterém operuje sklad, 

dopravci, řidiči 

Tabulka 3 - rizika a jejich řešení (Zdroj: autor BP) 

Další tabulka ukazuje shrnutí rizik při nakládce a vykládce a navrhnutá řešení pro 

zmenšení nebo úplné omezení rizika. 

Riziko skladu a uvnitř skladu Řešení 

Špatná kvalita stavby  Kvalitní dodavatel stavby se zkušenostmi 

Špatná kvalita vnitřního vybavení Kvalitní dodavatel vybavení s předimenzovanou 

nosností a živostností 

Vykradení Aktivní security služba, která monitoruje celé 

okolí, kamerové systémy, alarmy 

Různé úrazy Předpisy BOZP, vytyčené koridory pohybu, 

povinná ochrana (boty s ocelovou špičkou, helma, 

reflexní vesta, ochranné brýle, rukavice) 

Chyby pracovníků  Pravidelné školení, zkoušení a kontrola dodržování 

předpisů 

Nefunkční technika Pravidelná údržba techniky, záložní manipulační 

technika a zařízení 

Tabulka 4 - rizika a jejich řešení (Zdroj: autor BP) 
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V poslední tabulce jsem shrnul rizika skladu a uvnitř něj. K nim navrhnul řešení, která by 

měla vést ke snížení rizika. 

16. SWOT analýza 

Nyní, když mám stanovené dvě metody, které chci porovnat. Ke každé z metod mám 

určené výhody, nevýhody, příležitosti a hrozby mohu aplikovat SWOT analýzu. 

SWOT analýza WOW 

  Silné stránky Slabé stránky 

vnitřní 

prostředí 

Téměř nulové náklady skladování Doba výroby při zastavení dodávek od 

dodavatelů – cca 1 den 

Schopnost pružné reakce na změnu Závislost na kvalitním supply chain 

Štíhlejší výroba – Kaizen Velmi náročná organizace supply chain 

Uvolněné finance ze skladování Nutná vysoká úroveň digitalizace a 

automatizace informačních systémů 

Vyšší procento efektivního 

produktivního času 

  

  

vnější 

prostředí 

Příležitosti Hrozby 

Využití uvolněných financí ze 

skladování 

Rizika spojená s dopravou 

Krok napřed oproti konkurenci Konkurence s lepším supply chain 

Vývoj a zdokonalování supply chain 
 

Tabulka 5 - SWOT WOW (Zdroj: autor BP) 
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SWOT analýza In House 

  Silné stránky Slabé stránky 

vnitřní 

prostředí 

Výroba min. 5 dní i bez dodavatelů 

ze zásob ve skladu 

Plnotučná výroba  

Menší nárok na kvalitu supply chain Finance utopené ve skladovém materiálu 

Méně náročná organizace supply 

chain 

Nízké procento efektivního 

produktivního času 

  Dlouhý čas cyklu 

  Náklady spojené se skladem a 

skladováním 

  

vnější 

prostředí 

Příležitosti Hrozby 

Noví dodavatelé Konkurence se štíhlou výrobou 

Vývoj nových produktů a jejich 

výroba 

Změna poptávky 

  Rizika spojená se skladováním a jeho 

provozem 

Tabulka 6 - SWOT In House (Zdroj: autor BP) 

16.1. Výstup ze SWOT analýzy 

Ze srovnání SWOT analýz obou metod se přikláním k metodě skladování na kolech. Její 

výhody silně převažují nad nevýhodami. Příležitosti, které nabízí mohou 

několikanásobně zvýšit zisk. Rizika se dají s dobře nastaveným risk managementem  

a systémem ukočírovat. Vyžadují sice náročnější organizaci a supply chain, ovšem 

zároveň je to příležitost, jak se v tomto odvětví neustále zlepšovat a držet krok napřed 

oproti konkurenci. Téměř nulové náklady na skladování, uvolněné finance a žádná rizika 

spojená se skladem znamenají štíhlejší výrobu oproti konkurenci. 

Oproti tomu by vybudování vlastního skladu znamenalo značné investice. Odměnou není 

ani tak zvýšení produkce nebo účinnosti. Výhodami jsou pouze menší riziko a nárok na 

supply chain. Podnik nebude schopen pružně reagovat na změny ve výrobě kvůli 

skladovým zásobám.  
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17. Doporučení pro výrobní společnost 

Mé doporučení pro výrobní podnik je zůstat u metody skladování na kolech. Tato metoda 

s sebou sice přináší horší dopady rizik, ovšem s dobrým řízením rizika se těmto dopadům 

dá úspěšně vyhnout. Ziskem z této metody jsou uvolněné finance z celého procesu 

skladování, štíhlá a pružná výroba a schopnost být konkurenceschopnější na trhu. 

Pro úspěšné řízení rizika navrhuji zavést opatření, která riziku předchází nebo razantně 

sníží pravděpodobnost jeho vyústění v těžké dopady.  

Mezi takováto opatření bych zařadil zavedení procesu pečlivého výběru řidičů v dobrém 

zdravotním stavu a fyzické kondici, kteří by byli nasazeni na pravidelné trasy přeprav. 

Pečlivý výběr a sledování chování řidičů, kteří dodržují předpisy a pracovní režim, vede 

ke snížení rizika v dopravě. Pro zachování a sledování úrovně zdraví řidičů doporučuji 

zavést povinné zdravotní prohlídky každých 6 měsíců.  

Dále také navrhuji, pro zvýšení efektivity a snížení rizika zpoždění, zavedení moderních 

navigačních systémů a plánovačů tras. Tyto systémy pracují s aktuálními daty z dopravy 

a dokážou naplánovat trasu tak, aby trvala cesta co nejkratší dobu. Zároveň také 

doporučuji jejich napojení na informační logistický systém podniku tak, aby bylo možné 

sledovat v reálném čase polohu vozidla a v případě potíží adekvátně reagovat.  

Mezi další procesy, které by bylo vhodné aplikovat jsou postupy stanovující metodiku 

prohlídky vozidla před odjezdem z odpočívadla nebo jinak nehlídaného parkoviště. 

Cílem je co nejdříve identifikovat hrozby, které mohou ohrozit průběh dopravy nebo 

škody, které mohli vzniknout během stání. Příkladový postup, jak prohlídku provést, je 

obhlídka vozidla kolem dokola, kontrola podvozkového prostoru, kontrola plachty kvůli 

prořezům a známkám vniknutí. V případě, kdy je to možné, tak kontrola i nákladového 

prostoru. Pokud to možné není, tak zkontrolovat zajištění nákladového prostoru  

a celistvost celní plomby.  

Pro snížení rizika poruch vozidla navrhuji zavedení postupů a podmínek týkajících se 

technického stavu nákladních vozidel. Nákladní vozidla by neměla být starší osmi let  

a musí mít jasně doložitelnou servisní historii. Servisní úkony musí být prováděny 
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v pravidelných servisních intervalech. Pro snížení následků rizika navrhuji podmínku 

okamžitého zajištění náhradního vozidla, které v případě poruchy prvního vozidla bude 

vysláno pro náklad.  

Dle mého názoru by bylo také vhodné, aby si podnik přebral kontrolu nad dopravou pod 

sebe. Momentálně se o dopravu stará externí partner, který zastřešuje procesy v dopravě 

od tendrů po denní správu, a to včetně risk managementu. V případě problému tak podnik 

musí vše řešit právě přes tohoto partnera. Podnik může požadovat aplikaci navrhnutých 

procesů risk managementu po svém logistickém partnerovi, ovšem kontrolu jejich 

provedení by podnik prováděl velice těžko.  

Proto bych doporučil převzít kontrolu nad dopravou, dopravci, řidiči a procesy. 

Zavedením informačního logistického systému a přímým zavedením dopravců a řidičů 

do tohoto systému lze docílit jasnějšího a skutečného obrazu dopravy v reálném čase. 

Zároveň tak může podnik ihned reagovat na případné problémy, které by mohli nastat. 

Moderní trendy, které můžeme v logistice sledovat jsou automatizace, digitalizace  

a systematizace. Doporučuji tedy výrobnímu podniku sledovat novinky v oblasti techniky 

a technologií, které by mohli do budoucna znamenat efektivnější logistický  

a dodavatelský řetězec a úplnou eliminaci rizik plynoucích z dopravy. 
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ZÁVĚR 

Cílem mé bakalářské práce byla racionalizace logistiky ve výrobní společnosti. Ke své 

práci jsem zkontaktoval a dále spolupracoval se společností, která se zabývá výrobou 

v oboru automotive a z důvodu ochrany údajů jsem ji pojmenoval Yoto Seats s.r.o.  

Společnost se zabývala otázkou, jestli je stávající metoda skladování na kolech ta pravá 

a jestli by nebyla lepší metoda skladování ve vlastním skladě. Proto jsem se ve své práci 

v rámci racionalizace zaměřil i na zodpovězení této otázky analytickým přístupem.  

V teoretické části vymezuji pojem logistika, její historii a vývoj. Popsal jsem, jaký 

význam má logistika v moderním podniku. Propojil jsem působení logistických procesů 

s výrobními procesy a řídícími procesy v podniku. Tím jsem také uvedl do kontextu, 

jakým způsobem je logistika provázaná skrze celý podnik. Nastínil jsem moderní pojetí 

logistiky a filozofii, kterou se ubírá. V neposlední řadě jsem také popsal nejmodernější  

a nejčastěji používané systémy pro plánování a řízení. Teoretická část mi posloužila 

k úplnému pochopení nejmodernějších trendů a jako základna pro zpracování praktické 

části racionalizace logistiky ve výrobní společnosti. 

V praktické části je prvně představena společnost Yoto Seats s.r.o., její charakteristika, 

historie, právní forma a čím se zabývá. Následně jsem provedl racionalizaci stávajících 

metod a technologií, které se v podniku používají v praxi. Tyto metody a technologie 

jsem detailněji popsal a následně srovnal s jinými možnostmi na trhu.  

V další části jsem se zaměřil na otázku, kterou momentálně v podniku řeší. Tedy 

Warehouse on Wheels nebo In House skladování. Pro analytické vyhodnocení jsem zvolil 

metody Value stream mapping (VSM), Risk management (RM) a SWOT analýzu. 

V rámci risk managementu jsem detailněji určil rizika, zanalyzoval je a navrhnul řešení 

pro jejich zmírnění. Výstupy z VSM a RM jsem aplikoval ve SWOT analýze. Výsledkem 

je doporučení pro výrobní společnost zůstat u metody skladování na kolech včetně 

doporučení, jak dále zlepšit řízení největšího rizika, kterým je doprava.  

Dle mého názoru byl cíl mé bakalářské práce splněn. 
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