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ANOTACE 

Bakalářská práce se zabývá zefektivněním skladovacích činností ve společnosti AFSI s.r.o. 

V teoretické části jsou charakterizovány skladovací činnosti a jejich funkční využití ve skladech. 

V praktické části se práce zaměřuje na analýzu skladovacích činností a prostorového uspořádání 

skladu. Práce také podrobněji analyzuje skladovací náklady společnosti. Závěr práce se zabývá 

návrhem na snížení nákladů na skladování a zefektivnění skladovacích činností. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Skladování, sklad, manipulační prostředky, financování, výběr dodavatele, zásoby. 

 

TITLE 

Streamlining storage activities at AFSI Europe s.r.o. 

 

 

ANNOTATION 

The work deals with streamlining storage operations in the company AFSI s.r.o. In the theoretical 

part they are characterized warehousing activities and their functional use in warehouses. The 

practical part focuses on the analysis of warehouse operations and warehouse floor plan. The thesis 

also analyzes in detail the storage costs. Finally, the work deals with the evaluation and the 

proposal to reduce storage costs and streamline storage operations. 

 

KEYWORDS 

Storage, warehouse handling equipment, financing, vendor selection, supplies.  
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ÚVOD 

V současné době se v podnikové výrobní činnosti věnuje velká pozornost zásobovacím 

činnostem. Důvodem je značný objem kapitálu, který je uložen v zásobách. Tento kapitál následně 

chybí při financování technického a investičního rozvoje a ohrožuje solventnost podniku. Tím jsou 

také spojeny i náklady na udržování zásob. Náklady je zapotřebí v nynějším ekonomickém 

hospodářství minimalizovat z důvodu dokonalé konkurence na trhu, při níž dochází k souměrné 

kvalitě a hlavně ceně výrobků. Minimalizace nákladů je tedy nutná k dosažení vyšší ziskovosti 

podniku. 

Společnost AFSI s.r.o. v blízké době plánuje zahájit provoz druhé výrobní linky. 

Současnou problematiku společnosti tvoří její skladová kapacita a tím spojená neefektivita 

skladovacích činností. Otevírá zde otázka, kam uskladnit nové výrobky za využití minimálních 

nákladů a jak zefektivnit současné skladovací činnosti?  

Bakalářská práce se na základě studia odborné literatury zaměřuje na neefektivní 

skladovací činnosti společnosti a nevhodné uspořádání skladovacích prostor. Práce poukazuje na 

snížení nákladů společnosti při používání efektivních skladovacích činností. 

V teoretické části se práce zabývá problematikou skladování, z tohoto důvodu je zde 

uvedena charakteristika skladovacích činností. Zaměřuje se na rozdělení skladů a popisu jejich 

funkcí podle různých kritérií. Je zde uveden také popis manipulační techniky a zařízení. Práce 

uvádí podrobnější popis řízení zásob a nákladů na jejich udržení. 

V úvodu praktické části bude představena společnost Afsi s.r.o. a uvedena charakteristika 

produktů společnosti. Práce se zabývá analýzou stávajících skladovacích činností společnosti. Tato 

část zmiňuje především prostorové uspořádání skladu, pohyb manipulačních prostředků po 

skladovém prostoru a náklady na udržení zásob ve společnosti Afsi s.r.o. 

Cílem mé práce je tedy analyzovat současné skladovací činnosti a náklady s nimi spojené 

ve společnosti. Práce se také zaobírá prostorovým uspořádání skladu a následným vyhodnocením 

získaných informací. 
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1 CHARAKTERISTIKA SKLADOVACÍCH ČINNOSTÍ 

 Skladování tvoří jeden z nejdůležitějších článků logistického řetězce, a to především tím, 

že vytváří spojovací článek mezi zákazníkem a výrobcem. Můžeme tedy říct, že má velký vliv na 

zákaznický servis a tím i na rentabilitu společnosti.  

Skladování charakterizujeme jako článek logistického řetězce, který zabezpečuje 

skladování surovin, dílů, zboží ve výrobě, hotové výrobky atd., v místě vzniku a místě spotřeby. 

Dále poskytuje managementu informace o podmínkách, stavu a rozmístění skladovacích zásob. 

Zásoby se dělí na výrobní zásoby, které zajišťují plynulost výroby a na zásoby hotové výroby, tyto 

zásoby slouží k uspokojování potřeb zákazníka.  (Lambert, 2005)  

 

Hlavní rozhodovací akce ve skladovacím systému bývají: 

 Úroveň zásob udržovaných ve skladu 

 Vybavenost skladu 

 Vlastní nebo cizí skladování 

 Rozsah a centralizace skladů 

 Stanoviště skladu 

 

Skladování dělíme na tři základní funkce: 

Přesun produktů, který chápeme jako vyložení, vybalení, aktualizace záznamů, kontrola 

stavu zboží, překontrolování průvodní dokumentace, transfer nebo ukládání zboží. Kompletace 

zboží podle objednávky. Překládka zboží vynechává činnost uskladnění. Poslední částí je expedice 

zboží. 

Uskladnění produktů, se rozumí přechodné uskladnění, které je nezbytné pro doplnění 

základní zásoby nebo časově omezené uskladnění, které se týká nadměrných zásob a ty jsou drženy 

z důvodu sezónní poptávky, kolísavé poptávky a zvláštních podmínek obchodu. 

Přenos informací se týká stavu zásob, stavu zboží v pohybu, umístění zásob, vstupních a 

výstupních dodávek, zákazníků, personálu a využitých skladových prostor. 

1.1 Funkce a druhy skladů 

Skladová funkce podle Lamberta (2005) by měla dosáhnout ekonomického sladění 

rozdílně dimenzovaných toků. Tuto funkci dělíme na 5 základních částí: 

 

 Vyrovnávací funkce zabezpečuje vzájemné odchylné materiálové toky a 

materiálové potřeby z pohledu jejich kvantity ve vztahu k časovému rozložení. 
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 Zabezpečující funkce zabraňuje kolísání potřeb na zásobovacích a odbytových 

trzích při nepředvídatelných rizicích výrobního procesu.  

 Kompletační funkce vytváří na základě potřeb individuálních provozů v podnicích 

takový sortiment nebo sortimentní druhy, které odpovídají výrobně technickým 

požadavkům. 

 Spekulační funkce vyplívající z očekávaných cenových změn na zásobovacích a 

odbytových trzích. 

 Zušlechťovací funkce využívá se při jakostních změnách uskladněných sortimentů 

(kvašení, zrání ...). 

 

Sklady rozdělujeme podle různých kritérií např. typů skladů, regálové sklady a příhradové 

sklady.   

 

Tabulka 1 Rozdělení skladů 

T
y
p
y
 S

k
la

d
ů
 

Regály 

Zvláštní regály 

Regály na ploché zboží 

Příhradový 

regál 

Stálý 

Ploché 

Zakládací 

Příruční 

Pohyblivý 

Posuvný 

Oběžný 
Vertikální 

Horizontální 

Paletový 

regál 

Stálý 

Plochý 

Zakládací 

Najíždějící 

Průjezdový 

Příruční 

Pohyblivý 
Posuvný 

Oběžný 

Podlažní 

skladování 

Blokové skladování 

Řadové skladování 

Zdroj: Sixta (2005) 
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1.2 Manipulace, manipulační prostředky a zařízení 

Manipulační prostředky a zařízení nám slouží k manipulaci s pasivními prvky. Pro velký 

počet druhů manipulačních prostředků zde budou uvedeny jen druhy bez popisu jejich 

konstrukčních a mechanických částí. Manipulační prostředky, které jsou nejčastěji využívány ve 

společnostech, budou popsány níže pod tabulkou. Manipulační prostředky a zařízení dělíme: 

 

Tabulka 2 Klasifikace manipulačních prostředků a zařízení 

S
 p

ře
tr

ži
tý

m
 p

o
h
y
b
em

 

Prostředky 

pro 

zdvih 

Svislý 

a 

vodorovný 

pohyb 

Vedeným pohybem – zvedáky, zdvižné plošiny, výtahy 

atd. 

Volný pohyb – kladky, kladkostroje, navijáky atd. 

Přímí pohyb po dráze – jednonosníkové kočky 

s kladkostrojem 

Zakřivený pohyb – podvěsné jednonosníkové drážky 

Plošný pravoúhlý – jeřáby – mostové, kozové, konzolové 

Plošný kruhový – sloupové jeřáby, nástavbové jeřáby atd. 

Plošný pravoúhlý a kruhový – portálové jeřáby 

Neomezeným – mobilní jeřáby 

Prostředky 

Pro 

pojezd 

Vodorovný 

pohyb 

Po dráze – kolejové podvozky 

Plošný pohyb – pojízdné plošiny, vozíky tahače atd. 

Vodorovný 

pohyb s 

možností 

zdvihu 

Po dráze – transroboty 

Plošný pohyb – paletové vozíky, boční překladače 

Prostředky 

Pro stohování 

Vodorovný 

a 

svislý 

pohyb 

Po dráze – stohovací jeřáby, regálové zakladače 

Plošný pohyb – vysokozdvižné vozíky, překladače 

s teleskopickými výložníky atd. 

Vyklápěcí 

prostředky 

Rotační 

nebo 

svislý 

pohyb 

Rotační – rotační výklopníky 

Svislý – čelní výklopníky, výklopné plošiny atd. 

S
 p

ly
n
u
lý

m
 p

o
h
y
b
em

 

Postupující 

Tažné 

prostředky 

Podvěsné dopravníky s vlečnými vozíky, podlahové 

vozíkové dopravníky 

Hnané 

kontinuální 

Svislá ložná plocha – pásové, lano pásové, žlabové  

Článkové nosiče – elevátory 

Odpojitelné nosiče – visuté dráty, řetězové podvěsné  

Ostatní – pneumatické, hydraulické 

Valivé Linkové Hnané – hnané válečkové tratě 

Nepoháněné – válečkové, kladičkové, kuličkové tratě 

Kluzné Nepoháněné Skluzky 

Šnekové Hnané Šnekové dopravníky a elevátory 

Vibrační Hnané Vibrační dopravníky a elevátory 

Kombinované Hnané Talířové, šroubové, klepetové nakladače, mechanické 

lopaty a ostatní vykladače 
Zdroj: Sixta (2005) 



12 

Dle Sixty (2005) jsou manipulační prostředky a zařízení nedílnou součástí každého článku 

logistického řetězce. Tyto prostředky nám pomáhají maximálně zefektivňovat procesy 

přemísťování a skladování různých druhů materiálu. Ve, výrobních podnicích se nejčastěji 

setkáváme s vysokozdvižnými vozíky, které se především využívají pro manipulaci s kontejnery 

a palety. Pro paletizaci vozíky dělíme: 

 Bezmotorové 

 Motorové 

• Podepřené 

• Obkročené 

• Čelní 

• Speciální 

 S posuvným zvedacím zařízením 

 S křížovým pojezdem 

 S otočně výsuvnými vidlicemi 

 Automatické 

 

 

 

Obrázek 1 Vysokozdvižný vozík (manipulační technika, 2017) 
 

Ve skladech s regálovým uspořádáním se také velmi často můžeme setkat s regálovými 

zakladači. Regálový zakladač umožňuje skladování až do výšek 40 m. Jejich velkou výhodou je 

přesnost a bezpečnost při vysokých provozních rychlostech. Díky jejich přesnosti a konstrukci se 

mohou pohybovat ve velmi úzkých a stísněných prostorech skladu. Jsou naprosto vhodné pro 

plnou automatizaci skladových procesů včetně řízení pomocí počítačů. (Sixta, 2005) 

http://www.manipulacnitechnika/
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Obrázek 2 Regálový zakladač (manipulační technika, 2017) 
 

1.2.1 Výběr dodavatele manipulačních prostředků a zařízení 

 Odběratel by měl podle Lukoszové (2004) vytvářet vztahy s takovými dodavateli, které 

po věcné a ekonomické stránce odpovídají právním normám a co nejefektivněji zajišťovali 

požadavky výrobních a nevýrobních potřeb podniku. 

Ze strategického pohledu je nutné vybrat takového dodavatele, který si udrží nebo zlepší 

svou konkurenční pozici na trhu. Tím se zajistí budoucí řešení servisních problémů, popřípadě 

vyřizování reklamací. 

1.2.2 Možnosti financování 

Financování manipulační techniky Melichar (2004) řadí do mimořádného financování 

podniku, které spočívá v zajišťování dlouhodobého kapitálu ať už vlastního nebo cizího.  

Financování vlastním kapitálem představuje např. emisí akcií, podíly… 

Financování cizím kapitálem je v dnešní dodě velmi rozšířený způsob financování 

podniku. Nejčastěji se využívá: 

 Bankovní úvěr – Podnik získává finanční prostředky od komerčních bank. 

 Leasing -  Vhodný pro získání finančních prostředků bez okamžitého kapitálového 

vkladu. Defakto se jedná o pronájem dlouhodobého majetku za dohodnutou cenu 

na dohodnutý čas. 

http://www.manipulacnitechnika.cz/
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Leasing se člení na oprační a finanční. Operační leasing je uzavírán nakratší dobu 

s výhodou zrušení smlouvy a to kdykoliv. 

Finanční leasing se uzavírá na delšídobu bez možnosti dřívějšího ukončení smlouvy 

mimo sjednaného termínu. 

 

1.3 Řízení zásob 

 Drahotský (2003) uvádí, že velikost zásob a tím i zároveň produkce výroby je závislá na 

poptávce daného výrobku a kapacitě skladovacího prostoru. Jestliže je výroba rychlejší než prodej 

hotových výrobků začínají se zvyšovat skladové zásoby a tím se zvyšují skladovací náklady na 

kapitál vázaný v zásobách. Zásoby musí být tedy řízeny tak, abychom dosáhli vysoké úrovně 

zákaznického servisu při využití minimálních nákladů. Z tohoto důvodu je kladen velký 

požadavek na přesné řízení zásob.  

Nadměrná hladina zásob, může snižovat rentabilitu podniku ve dvou směrech: 

1. Čistý zisk je ponížen o náklady spojené s udržování zásob (pojištění, skladování, 

poškození, daně, atd.) 

2. Snížení výnosnosti čistého jmění, které je navýšeno o částku vázanou v zásobách, 

tím je snížena obrátkovost. Podnik se v tomto případě vzdává investic do 

produktivnějšího jmění. 

Jestliže se ve společnosti vyskytují neustálé problémy spojené s řízením zásob, je v tomto 

případě nutné provést hlubší analýzu a změny procesů.  

Těmto problémům však můžeme předcházet za pomocí metod a analýz, které nám 

pomohou snížit hladiny zásob. V praxi nejpoužívanější metodou je analýza ABC a XYZ. 

ABC analýza vycházím z Paretova pravidla, které zastává stanovisko, že 20% příčin 

způsobuje 80% celkového efektu. Aplikace Paretova pravidla spočívá v tom, že provedeme ABC 

analýzu položek na základě výstupu z informačního systému setříděnými podle obratu prodeje, 

nebo jejich příspěvku na zisk.   

XYZ analyzuje pravidelnost spotřeby položek. Kde X jsou položky s konstantní spotřebou, 

vysokou obrátkovostí a velkou předvídatelností. Položky s průměrnými předchozími vlastnostmi 

zařazujeme do skupiny Y. Položky Z, mají jen velmi malou nepravidelnou spotřebu, občasné 

požadavky a nízkou předvídatelnost. 

 

Primárním cílem řízení zásob je dosáhnout optimálního poměru mezi zákaznickým 

servisem a náklady na udržování zásob. K dosáhnutí tohoto poměru je důležité nepřetržité a 

komplexní řízení zásob. 
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 Dle Melichara (2004) je pro řízení zásob třeba sledovat několik základních funkčních 

stavů zásob. Nejčastěji se sledují:  

Okamžitá zásoba - představuje zásobu v určitém časovém okamžiku. Velikost zásoby 

musí být firmě známa při realizaci řízení zásob, potvrzování objednávek a při zadávání výrobních 

zakázek. Okamžitá zásoba se dělí na: 

 fyzickou zásobu - udávající velikost skutečné zásoby ve skladu, 

 dispoziční zásobu - která je rovna fyzické zásobě zmenšené o velikost uplatněných, 

ale ještě nesplněných požadavků na výdej a zvětšené  o velikost umístěných, ale ještě 

nevyřízených objednávek na doplnění zásoby. Tato zásoba může být i záporná. 

Průměrná zásoba – má význam pro sledování a analýzu vázanosti prostředků v zásobách. 

Představuje aritmetický průměr  denních stavů fyzické zásoby za určité období. 

Průměrná fyzická zásoba se zjistí součtem obratové zásoby a pojistné zásoby podle  

vzorce (1). 

 𝒁𝒄  =  𝒁𝒃  +  𝒁𝒑 [ks] (1) 

 

kde:    

Zc – průměrná fyzická zásoba [ks] 

Zb  – obratová zásoba [ks] 

Zp -  pojistná zásoba [ks] 

 

Běžná zásoba se vypočítá pomocí vzorce (2). 

 𝐙𝐛  =
𝐐

𝟐
   [ks] (2) 

 

kde:    

Zb  – obratová zásoba [ks] 

Q – velikost objednací dávky [ks] 

 

Pro výpočet celkové průměrné fyzické zásoby potom platí vzorec (3). 

 𝒁𝒄  =
2

Q
  +  𝒁𝒑 [ks] (3) 

 

kde:    

Zp  – pojistná zásoba [ks] 

Q – velikost objednací dávky [ks] 
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Dalšími důležitými ukazateli pro řízení zásob jsou ukazatelé rychlosti obratu a doba obratu 

zásob. Tyto ukazatelé se velmi často využívají u výpočtů průměrné zásoby. 

Rychlost obratu zásob (no) – udává, kolikrát se za sledované období průměrná zásoba spotřebuje. 

Vypočteme pomocí vzorce (4). 

 𝒏𝒐 =  
𝑷

𝒁𝒄
=

𝑸∗𝟑𝟔𝟓

𝒁𝒄
 [obrat] (4) 

 

kde:    

no  – rychlost obratu zásob [obrat] 

P - velikost potřeby ve sledovaném období [ks] 

Q – velikost objednací dávky [ks] 

 

Doba obratu zásoby (to) – je převrácenou hodnotou rychlosti obratu no a vyjadřuje  dobu (dny), 

po kterou postačí průměrná zásoba krýt průměrnou spotřebu dle vzorce (5). 

 𝐭𝐨  =
on

365
=

P

Zc365   [den] (5) 

 

kde:    

to  – Doba obratu zásoby [den] 

no  – rychlost obratu zásob [spotřeba] 

P - velikost potřeby ve sledovaném období [ks] 

Zc – průměrná fyzická zásoba [ks] 

1.4 Kompletace a expedice zboží 

Vhodně zvolená kompletace zboží může výrazně minimalizovat náklady na skladování, 

snížit požadavky na časové a prostorové potřeby skladovacích činností a zefektivnit manipulaci se 

zbožím. K dosažení maximální efektivnosti kompletací zboží musí být zvoleny především vhodné 

manipulační a přepravní jednotky. 

Kompletace zboží probíhá především v expedičních zónách výrobních podniků. V těchto 

zónách dále probíhá balení, přesun zásilek do dopravních prostředků a kontrola zboží podle 

objednávek. 

1.4.1 Manipulační a přepravní jednotky 

Dle Sixty (2005) bývá pohyb pasivních prvků přes jednotlivé články logistického řetězce 

velmi složitý proces. Tento prvek např. bývá nejprve součástí velké dodávky směřující z výroby 

do distribučního centra. Zde je rozdělen do menších částí a odeslán do velkoobchodů nebo jejich 
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skladů. V následných logistických článcích se mění velikost, množství, ale i charakter 

manipulačních a přepravních jednotek.  Jsou proto kladeny požadavky na vhodné technické 

vybavení každého článku logistického řetězce.   

 

Manipulační jednotku charakterizujeme jako, kterékoliv množství výrobku nebo 

materiálu, které je uceleno do jednotky schopné manipulace, bez nutnosti dalších úprav.  

Přepravní jednotku tvoří množství materiálu, které lze přepravovat bez dalších úprav.  

Přepravním prostředkem se rozumí technický prostředek (kontejner, paleta…), který 

tvoří manipulační a přepravní jednotku. Mezi přepravní prostředky řadíme: 

 

 Palety jsou určené především k vidlicovému způsobu manipulace pro 

vysokozdvižné a nízkozdvižné vozíky nebo regálové zakladače. S paletami může 

být také manipulováno valivým způsobem pomocí dopravníkových tratí a 

válečkových dopravníků. K výrobě palet se využívá různých druhů materiálu 

(plast, dřevo, ocel…). Velkou výhodou palet je jejich nosnost, která je při 

nerovnoměrném rozložení břemene 1000 Kg a při rovnoměrném 1500 Kg. Palety 

používané v Evropě mohou být zatíženy maximálně 1000 Kg a takto zatížené 

palety umožňují stohování ve 4 vrstvách.  Druhy: 

 

 Prosté – Nejčastěji používané palety v rámci EU. Nejznámějšími palety jsou 

takové, co mají na podélné straně na pravém rohu označení EUR 

(Europalety). |Jejich rozměr je 800 x 1200 mm a materiál na jejich výrobu 

je měkké a částečně i tvrdé dřevo. Ložná plocha těchto palet nesmí být 

hoblována. 

 Sloupkové 

 Ohradové 

 Skříňové 

 Speciální 

 

Používání palet jako prostředků k vytváření stohovatelných manipulačních a 

přepravních jednotek z hlediska technickoekonomického nazýváme paletizací.  

 

 Kontejnery jsou přepravní jednotky uzpůsobené k opakovanému použití. Jejich 

konstrukce je navržena tak, aby ulehčovala přepravu zboží jednotnou nebo 
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kombinovanou dopravou. Kontejner je dle doporučení ISO charakterizován jako 

trvanlivá nádoba, schránka nebo skříň, která může pojmout pevný, sypký nebo 

tekutý materiál a umožňuje manipulaci s jeho obsahem jako s ucelenou jednotkou. 

Používají se také jako dočasné skladovací prostředky, které je možno stohovat až 

do výše 4–6 vrstev.  

 

 Přepravníky nejvíce se používají pro mezioperační manipulaci a přepravě uvnitř 

závodu. 

 Výměnné nástavby tvoří podobně jako kontejnery zcela nebo částečně uzavřený 

prostor určený k přemísťování materiálu.  

 Roltejnery definujeme jako přepravní prostředky opatřené čtyřkolovým 

podvozkem. Využívají se hlavně ke kompletaci zboží ve skladech velkoobchodu 

nebo expedice z potravinářských výroben společně s rozvozem zboží do 

maloobchodních prodejen včetně přímého použití roltejnerů k prodeji zboží. Plocha 

roltejnerů bývá zpravidla o rozměrech 600 x 800 mm a výška roltejnerů 1500 mm.  

 Ukládací bedny jsou na úrovni základních manipulačních jednotek. Jejich využití 

je ve skladování materiálu a mezioperační manipulace. 

 Přepravky se využívají především k rozvozu materiálu. Přepravky stejně tak jako 

ukládací bedny jsou přizpůsobeny k ruční manipulaci.  

 

Ze standardů ISO vychází rozměrová unifikace, která zajišťuje podmínku skladebnosti 

manipulačních a přepravních jednotek. Díky celosvětově uznávaných normalizačních zásad je 

možná homogenizace a konsolidace zásilek a také snižování potřeby času na provedení 

nezbytných operací, zvyšování využití operací v logistických řetězcích a efektivnější využití 

kapacity skladů a dopravních prostředků. Tímto procesem také především dochází k maximálnímu 

snižování logistických nákladů. (Lambert, 2005) 

1.4.2 Obaly 

 Podle Sixty (2005) obaly tvoří velmi významnou část pasivních prvků v logistickém 

řetězci. Nejen že spoluvytvářejí manipulační nebo přepravní jednotky, ale sdělují důležité 

informace pro jejich identifikaci a určení obsahu, pro správný způsob manipulace, pro identifikaci 

příjemce a odesílatele, pro zvolení konkrétního druhu přepravy a uložení ve skladu, informace pro 

spotřebitele a v neposlední řadě také marketingový tah na spotřebitele. Soubor obalových 

prostředků musí plnit tři základní funkce, které jsou definovány českou státní normou, a to: 
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 Manipulační funkce – Na cestě výrobku od výrobce ke spotřebiteli dochází 

v každém článku logistického řetězce ke složité manipulaci s tímto výrobkem. 

Každý článek má své specifické požadavky na manipulační a přepravní operace a 

technickou vybavenost. Z tohoto důvodu musí obal splňovat velké požadavky a 

nároky, jež jsou na něj kladeny. Manipulační funkce musí proto zajistit rychlou, 

účelnou a bezpečnou manipulaci s výrobkem. 

 

 Ochranná funkce – Prioritním úkolem obalu je chránit výrobek, před jakýmkoliv 

poškozením z vnějšího prostředí a negativními vlivy okolí. Ke znehodnocení 

výrobku může dojít v každém článku z logistického řetězce. Jeho konstrukce proto 

musí být robustnější než konstrukce ostatních druhů obalů. 

 Ochranné obaly chránící výrobky před dynamickým namáháním 

rozdělujeme do třech základních částí. 

 Obal chránící před tlakovým namáháním.  

 Ochrana při dopravě a manipulaci.  

 Důležitou ochranou funkcí obalu je ochrana před klimatickými vlivy.  

 Z ekonomického hlediska bývá velmi častý problém používat obaly, které 

chrání výrobek stoprocentně vůči výše uvedeným rizikům. Budou-li náklady na 

balení a možné ztráty na zboží vlivem nedokonalého balení minimální, dosáhneme 

tak optimálního ekonomického i ochranného řešení.  (Jirásek, 2012) 

 

 Informační funkce – Tato funkce je především zaměřena na koncový článek 

logistického řetězce a tím je konečný zákazník.  

 Obal je však také využit při identifikaci zboží v určitých článcích 

logistického řetězce. Identifikace zboží je nejčastěji prováděna pomocí čárkových 

kódů nebo QR kódů. (Sixta, 2005) 

1.5 Náklady na udržení zásob 

Tyto náklady jsou náklady, které souvisí s výší zásob na skladě. ‚Skládají se z řady různých 

nákladových položek. Praxe nám ukazuje, že patří mezi největší náklady v logistickém řetězci.  

(Sixta, 2005) 
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Obrázek 3 Rozbor nákladů na udržení zásob  (Sixta, 2005 – upraveno autorem) 
 

 Kapitálové náklady či náklady příležitosti – odpovídají návratnosti, které by 

podnik dosáhl jen v případě investování těchto prostředků jiným způsobem. 

 Náklady spojené se službami – zahrnují pojištění a zdanění zásob 

 Náklady na skladování zásob – jsou náklady na skladovací plochu, jež se mění 

v závislosti na stavu zásob. 

 Náklady na rizika a ztráty – vycházejí ze ztráty, drobné krádeže, přesunu a 

poškozená zásob. 

 

Náklady kapitálu vázaného v zásobách 

 Sixta (2005) uvádí, že kapitál, který je investovaný do zásob, musí soutěžit s jinými 

kapitálovými příležitostmi, které jsou podniku k dispozici, a dále k hotovostním nákladům, jež 

spojujeme s udržováním zásob. Tím můžeme konstatovat, že proces řízení zásob je velmi důležitý. 

Pro kvalifikovaná rozhodnutí musí mít management důkladné znalosti a informace o nákladech na 

udržování zásob. 
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K posouzení, jaký vliv bude mít toto rozhodnutí na rentabilitu podniku, musíme 

porovnávat úsporu těchto nákladů se zvýšenými náklady na objednávání a přepravu.  

Finanční prostředky, které jsou vázány v zásobách, by mohl podnik použít i jinak. Proto 

by měl podnik při posuzování skutečných nákladů kapitálu vždy vycházet z tzv. nákladů 

příležitosti kapitálu. V podstatě se všechny podniky snaží o zeštíhlování skladových zásob, neboť 

udržování nadměrných zásob nepřináší podniku žádnou přidanou hodnotu.  

Náklady na služby 

Náklady na služby se skládají z daně nemovitého majetku a pojištění proti ohni a krádeži. 

Ceny daní jsou individuální a jejich výše se pohybuje podle legislativy určitého státu. Rozptyl daní 

se pohybuje od 0% až po 20% z vyměřené hodnoty. Při strategickém plánování můžeme vytvořit 

skladovou síť a tím tuto nákladovou položku minimalizovat. Musíme však uvažovat náklady na 

přesun zboží ze státu s 0% daní do států spotřeby, aby se nám nezvýšily celkové náklady podniku. 

Ceny za pojištění zásob nejsou přísně proporcionální hladině zásob. Pojištění se většinou 

sjednává na pokrytí určité hodnoty produktu na určité období. Cena pojistného se odvíjí od 

materiálů použitý při stavbě skladu, technickém stavu, vybavením protipožárních zařízení a 

podobně. 

Tyto náklady se budou do budoucna měnit jen velmi nepatrně.  (Sixta, 2005) 

Náklady na skladovací prostory 

Jak už bylo uvedeno na počátku této kapitoly, náklady na skladovací prostory dělíme na 

čtyři typy skladovacích kapacit. 

Náklady na skladování v rámci závodu mají převážně fixní charakter. Pokud jsou některé 

náklady variabilní, je to způsobeno změnou množství výrobků, které se přesunuje v rámci 

výrobního zařízení v návaznosti na toku materiálu. Jestli se variabilní náklady mění podle úrovně 

zásob, měl by je management zařadit do nákladů na udržování zásob.  

Náklady na veřejné sklady jsou z velké míry založeny na množství výrobků. Složeny jsou 

ze dvou částí a to manipulačního poplatku a poplatek za skladování zboží. Manipulační poplatky 

se vyměřují podle provedeného úkonu. Skladovací poplatek se vyměřuje v pravidelných 

intervalech. 

Mezi strategická rozhodnutí řadíme využití veřejných skladů, protože se jedná o 

komplikovaný způsob, jak zvýšit úroveň zákaznického servisu a snížit náklady na přepravu. Cena, 

kterou platíme za používání veřejných skladů, by měla být zahrnuta do hodnoty zásob.  (Sixta, 

2005) 
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Náklady z rizika znehodnocení zásob 

Náklady morálního opotřebení jsou náklady na materiál, kterého se musí podnik zbavit se 

ztrátou, protože nejsou prodejné za pořizovací cenu. To je způsobeno držením zásob na skladu po 

dobu delší, než odpovídá jejich užitečnosti. Tyto náklady se odvíjejí od pořizovací ceny produktu 

a jeho momentální hodnotou. Náklady se ukrývají v rámci účtu nákladů na vyrobené zboží nebo 

v nákladech na prodané zboží, nejsou tedy evidovány jako samostatná položka. Proto je velký 

problém získat informace o těchto nákladech. Jde o důležitou nákladovou položku v této oblasti, 

zejména v době, kdy dochází ke zkracování životnosti výrobku. 

Poškození zboží během přepravy jsou náklady posuzované jako náklady na pohyb zboží. 

Poškozené zboží, které se stane poškozeným při manipulaci ve veřejném skladu, se účtuje 

provozovateli skladu. Hodnota poškození se často vykazuje jako čistý výnos po reklamaci. 

Náklady na krádeže a ztráty představují velmi závažný problém. Krádeže stále narůstají, je 

velmi těžké je kontrolovat a týkají se především zaměstnanců. Ztráty se také projevují ze špatného 

vedení záznamů nebo z expedice nesprávných výrobků. 

Náklady na přemísťování zásob vznikají tehdy, když se zásoby přesouvají s jednoho 

skladovacího místa do druhého, aby se předešlo zastarání výrobku. Jedná se především o vyplnění 

poptávky po našem produktu v jiných oblastech. Náklady na přesun zboží jsou vykazovány 

v celkových přepravních nákladech podniku.  (Sixta, 2005)  
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2 ANALÝZA STÁVAJÍCÍCH SKLADOVACÍCH ČINNOSTÍ VE 

SPOLEČNOSTI AFSI 

Společnost AFSI uvádí na svých internetových stránkách (nedatováno), že bylo založeno 

v roce 1986 jako společný podnik Caterpillar Inc. a Donaldson Company, Inc. Tento podnik spojil 

výrobní znalosti společnosti Donaldson se zákaznickým servisem a technickou odborností 

Caterpillaru a vytvořila se tak společnost, která měla znovu definovat a překonat standardy ve 

filtraci. 

Z tohoto partnerství vzešlo AFSI jako společnost s nejmodernějším výrobním programem 

kapalinových filtrů, specializující se na olejové, palivové a hydraulické aplikace, užívané ve 

strojích Caterpillaru po celém světě. Tyto filtry se používají v olejové filtraci, separaci vody a 

v motorových i hydraulických systémech.  

 

Obrázek 4 Filtry společnosti AFSI (afsifilters.cz, 2017) 

 

Výrobky společnosti AFSI se skládají z pěti hlavních dílů, tedy skladových položek.  

 Plechový kryt filtru 

 Plastový vnitřní nosný rám 

 Filtrační papír 

 Olověná vložka  

 Těsnění 

Společnost AFSI očekává v blízké době rozšíření svého výrobního programu o druhou 

výrobní linku. Současná výrobní kapacita linky je 27 000 ks za pracovní den. U druhé výrobní 

linky se očekává denní kapacita 16 500 ks. 
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2.1 Řízení skladových zásob 

Ve společnosti AFSI je uloženo nemalé procento aktiv v zásobách a proto  je zde vyvíjena 

snaha tyto zásoby řídit a optimalizovat jejich zajišťování a velikost. Řízení a optimalizace přispívá 

k částečnému uvolnění kapitálových prostředků vázaných v zásobách a také vede ke snižování 

nákladů, které souvisí se zásobováním.  

Ve společnosti se řídí zásoby strategicky, kde se podnik snaží z celkových disponibilních 

zdrojů vyčlenit na krytí zásob v dané struktuře a výši finanční zdroje. Řízení zásob se stanovuje 

pro každý díl zvlášť, protože objednávky těchto dílů se stanovují v rozdílném časovém okamžiku. 

 Řízení zásob plechových krytů filtru a zásob hotové výroby. Protože objednávka 

krytů filtrů a poptávka hotových výrobků má totožné požadavky bude zde uvedeno 

jedno řízení zásob. Výsledky řízení zásob bude tedy možno využít jak na kryty 

filtrů, tak i na zásoby hotové výroby. Filtry jsou dováženy do společnosti každý den 

v objemu 27 000 ks a zároveň se každý den expeduje 27 000 ks hotové výroby.  

 

Běžná zásoba se vypočítá pomocí vzorce (2).: 

 𝒁𝒃 =
𝑸

𝟐
=

𝟐𝟕𝟎𝟎𝟎

𝟐
= 𝟏𝟑𝟓𝟎𝟎 𝑲𝒔  

 

Výpočet pojistné zásoby je závislý na způsobu provádění kontroly výše běžné zásoby. Jelikož jsou 

plechové kryty zásoby s vysokou četností použije se tento vztahu (6). 
 

 𝒁𝒑 = 𝒔𝒅 ∗ 𝒕𝒅 = 𝟐𝟕𝟎𝟎𝟎 ∗ 𝟏 = 𝟐𝟕𝟎𝟎𝟎 𝑲𝒔  

 

kde:    

sd  – předpokládaná (plánovaná, průměrná) denní spotřeba 

td -  předpokládaná doba spotřeby ve dnech  

Z1 - objednací hladina  

 

Průměrná fyzická zásoba (Zc)  se zjistí součtem obratové (běžné) zásoby (Zb) a pojistné 

zásoby (Zp) podle vzorce (1). 

 𝒁𝒄  =  𝒁𝒃  +  𝒁𝒑 =  𝟐𝟕𝟎𝟎𝟎 +  𝟏𝟑𝟓𝟎𝟎 =  𝟒𝟎𝟓𝟎𝟎 𝐊𝐬  

 

Rychlost obratu zásob (no) – udává, kolikrát se za sledované období průměrná zásoba 

spotřebuje. Vypočteme pomocí vzorce (4). 
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 𝒏𝒐 =  
𝑷

𝒁𝒄
=

𝑸∗𝟑𝟔𝟓

𝒁𝒄
=

𝟗𝟖𝟓𝟓𝟎𝟎𝟎

𝟒𝟎𝟓𝟎𝟎
= 𝟐𝟒𝟑, 𝟑 spotřeb  

 

Doba obratu zásoby (to) – je převrácenou hodnotou rychlosti obratu no a vyjadřuje  dobu 

(dny), po kterou postačí průměrná zásoba krýt průměrnou spotřebu dle vzorce (5).  

 𝐭𝐨  =
𝟑𝟔𝟓

𝒏𝟎
=

𝟑𝟔𝟓

𝟐𝟒𝟑,𝟑
= 𝟏, 𝟓 𝒅𝒏𝒆   

 

Jelikož má společnost praxí ověřeného spolehlivého dodavatele plechových krytů je toto 

řízení zásob velmi efektivní. Nízká doba obratu zásob zamezuje zbytečnému vázání kapitálu 

v zásobách. 

 Řízení zásob plastových vnitřních nosných rámů, těsnění a olověných vložek. 

Rámy a další dva zmiňované díly jsou dodávány do společnosti vždy ve 

stejném objemu a to 135 000 ks pro jeden díl.  

 

Běžná zásoba: 

 𝒁𝒃 =
𝑸

𝟐
=

𝟏𝟑𝟓𝟎𝟎𝟎

𝟐
= 𝟔𝟕 𝟓𝟎𝟎 𝑲𝒔   

 

Výpočet pojistné zásoby: 

 𝒁𝒑 = 𝒔𝒅 ∗ 𝒕𝒅 = 𝟐𝟕𝟎𝟎𝟎 ∗ 𝟓 = 𝟏𝟑𝟓 𝟎𝟎𝟎𝑲𝒔  

 

Průměrná fyzická zásoba: 

 𝒁𝒄  =  𝒁𝒃  +  𝒁𝒑 =  𝟏𝟑𝟓𝟎𝟎𝟎 +  𝟔𝟕𝟓𝟎𝟎 =  𝟐𝟎𝟐𝟓𝟎𝟎 𝑲𝒔  

 

Rychlost obratu zásob (no) – udává, kolikrát se za sledované období (jeden rok) průměrná 

zásoba spotřebuje. 

 𝒏𝟎 =
𝑷

𝒁𝒄
=

𝟗𝟖𝟓𝟓𝟎𝟎𝟎

𝟐𝟎𝟐𝟓𝟎𝟎
= 𝟒𝟖, 𝟔𝟔 𝐨𝐛𝐫𝐚𝐭ů  

 

Doba obratu zásoby (to) – je převrácenou hodnotou rychlosti obratu no a vyjadřuje dobu (ve 

dnech), po kterou postačí průměrná zásoba krýt průměrnou spotřebu. 

 𝐭𝐨 =  
𝟑𝟔𝟓

𝒏𝟎
=

𝟑𝟔𝟓

𝟒𝟖,𝟔𝟔
= 𝟕, 𝟓 𝒅𝒏𝒆  

 

 Řízení zásob filtračního papíru. Filtrační papír je dodáván do společnosti v rolích. 



26 

Role papíru je linkou postupně rozbalována a papír je linkou skládán do vln. 

Z jedné role se vytvoří 150 ks filtračního papíru určeného do filtrů. Při poptávce, 

která činí 550 000 ks filtrů za měsíc je výše objednávky filtračního papíru 3700 rolí 

měsíčně. 

 

Běžná zásoba: 

 𝒁𝒃 =
𝑸

𝟐
=

𝟑𝟕𝟎𝟎

𝟐
= 𝟏 𝟖𝟓𝟎 𝑲𝒔   

 

Výpočet pojistné zásoby se získá vzorcem : 

 𝒁𝒑 = 𝒔𝒅 ∗ 𝒕𝒅 = 𝟏𝟕𝟔 ∗ 𝟐𝟏 = 𝟑 𝟔𝟗𝟔 𝑲𝒔  

 

Průměrná fyzická zásoba: 

 𝒁𝒄  =  𝒁𝒃  +  𝒁𝒑 = 𝟏𝟖𝟓𝟎 +  𝟑𝟔𝟗𝟔 =  𝟓 𝟓𝟒𝟔 𝐊𝐬  

 

Rychlost obratu zásob (no) – udává, kolikrát se za sledované období (jeden rok) průměrná 

zásoba spotřebuje. 

 𝒏𝟎 =
𝑷

𝒁𝒄
=

𝟒𝟒𝟑𝟓𝟐

𝟓𝟓𝟒𝟔
= 𝟕, 𝟗𝟗𝐨𝐛𝐫𝐚𝐭ů  

 

Doba obratu zásoby (to) – je převrácenou hodnotou rychlosti obratu no a vyjadřuje dobu (ve 

dnech), po kterou postačí průměrná zásoba krýt průměrnou spotřebu. 

 𝐭𝐨  =
𝟑𝟔𝟓

𝒏𝟎
=

𝟑𝟔𝟓

𝟕,𝟗𝟗
= 𝟒𝟓, 𝟔𝟖 𝒅𝒏ů  

 

2.2 Prostorové uspořádání skladu 

Veškeré skladovací prostory se nacházejí v jižní části výrobní haly. Skladovací prostor má 

rozměry 120 x 35 m tedy se rozkládá na 4200 m2.  Na tomto prostoru jsou umístěny jak zásoby 

materiálu, tak i zásoby hotové výroby. Zásoby rozpracované výroby nejsou třeba. Do linky 

vstupuje materiál a výstup z linky je kompletní výrobek určený k expedici. V poslední části 

skladového prostoru se nachází expediční zóna, ve které dochází ke kompletaci a balení zásilek 

dle potřeb zákazníka. 
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Obrázek 5 AFSI s.r.o. (mapy.cz, upraveno autorem, 2017)  
 

Sklad je složen dle Příloha A Současný stav skladovacího prostoru ze stálých regálů, do 

kterých se zakládají palety hotové výroby nebo palety s výrobním materiálem. Na celkové 

skladové ploše se nachází 22 regálů, které mohou pojmout 1416 palet. Tyto regály jsou po 

dvojicích umístěny vertikálně k jižní straně podniku a tvoří tak uličky. Mezi uličkami je prostor 

4,36 m z důvodu pohybu manipulační techniky. Sklad se přesně v polovině délky skladu (60 m) 

rozděluje do dvou základních částí. Je to sklad výrobního materiálu a sklad hotové výroby.  

V části skladu, kde je umístěn výrobní materiál se nachází 14 řad regálů s tímto materiálem. 

Každá řada regálů dokáže pojmout 60 palet. Celkem tedy tento prostor o velikosti 2100 m2 dokáže 

pojmout 840 palet. Ve dvou částech tohoto prostoru se nachází mezi regály prostor ve vzdálenosti 

10,44 m a 9,5 m. V části o velikosti 10,44 m jsou uskladněny volně na podlaze plechové kryty 

filtrů vyrovnané v pěti řadách a šesti stozích. Tento prostor dokáže pojmout 450 palet. Ve druhé 

části 9.5 m se nachází filtrační papír, který je taktéž volně na podlahové ploše. Papír je také volně 

skladován mezi regály a příjmovými rampami.  

V části skladu určené pro hotovou výrobu se nachází 8 řad regálů, kde každá řada dokáže 

pojmout 72 palet hotových výrobků. Sklad hotové výroby tedy dokáže pojmout 576 palet hotové 

výroby. V této části se také nachází expediční zóna. V této zóně je neorganizovaně skladován 

obalový materiál, který tímto zabírá zbytečně velkou plochu skladu. 
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2.3 Charakteristika a pohyb manipulačních prostředků a zařízení 

Manipulační technika ve společnosti AFSI se používá k mnoha různým činnostem. 

Základní činností je nakládka a vykládka nákladních vozů. Další nedílnou činností manipulační 

techniky je zakládání palet výrobního materiálu nebo hotových výrobků do regálů. K obsluze celé 

společnosti. slouží pouze jeden vozík. Tímto dochází k časovým prostojům v expediční zóně. 

Společnost se snaží prioritně využívat manipulační techniku k závozu výrobní linky. 

Společnost používá vysokozdvižný vozík naftový značky Hyster, typ H3.5FT. Pro zvolení 

tohoto vozíku se společnost rozhodla na základě typické praktičnosti a vysoké odolnosti. 

 

Obrázek 6 Vysokozdvižný vozík H3.5FT (Logismarket, nedatováno) 

 

Jedná se o kompletní vozík se zdvihovým dvoustupňovým zdvihacím zařízením 3 105 mm 

s omezeným volným zdvihem, standardním nosičem vidlí, vidlicemi 1 000 mm s el. hydraulickým 

ovládáním, ochranným rámem nad hlavou řidiče a standardními pneumatikami na poháněné a 

řízené nápravě. 

Tabulka 3 Technické parametry VZV 

Rozměry 

Výška zdvihacího zařízení vysunutého (h) 3805 mm 

Celková délka (l1) 3734 mm 

Celková šířka (b) 1601 mm 

Vnější poloměr zatáčení (Wa) 2380 mm 

Vzdálenost nákladu (x) 478 mm 

Délka nákladu (l2) 1200 mm 

Min. provozní světlá výška (a) 235 mm 

Zdroj: Logismarket (nedatováno) 
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Dle logismarket (nedatováno) se může pomocí těchto rozměrů určit optimální šířka uliček mezi 

jednotlivými regály. Šířku uličky vypočítáme pomocí vzorce (7). 

 𝑨𝑺𝑻 = 𝑾𝒂 + 𝒙 + 𝒂 + 𝒍𝟐  = 𝟐𝟑𝟖𝟎 + 𝟒𝟕𝟖 + 𝟐𝟑𝟓 + 𝟏𝟐𝟎𝟎 = 𝟒𝟐𝟗𝟑 𝒎𝒎 (7) 

 

Legenda viz Tabulka 3 Technické parametry VZV 

 

Společnost AFSI z důvodu menšího poškození regálů při pohybu manipulační jednotky 

utvořila ještě rezervu šířky uličky o 7 cm širší. Šíře uličky je tedy ve společnosti 4,36 m. 

Z bezpečnostního hlediska a ochrany před škodami způsobenými pohybem manipulační jednotky 

je tato rezerva vyhovující. Z hlediska prostorové potřeby je výběr manipulační techniky nevhodný. 

2.3.1 Financování manipulačních prostředků a zařízení 

Současná manipulační technika je na financována operativním leasingem. Výše nájemného 

je hrazena společností měsíčně ve výši 18 500,- Kč. Leasingová smlouva je uzavřena na dobu 

určitou v délce kontraktu 5 let. Smlouva je platná od 1.4.2015 do 31.3.2020.  

2.4 Expediční zóna 

Expediční zóna se nachází na západní straně skladovacího prostoru určeném pro hotovou 

výrobu. V expediční zóně pracují dva pracovníci na 8 hodinové směně ve dvou směnném provozu. 

Expedice musí zajistit denní zásilku ve výši 27 000 ks.  

Do této zóny jsou dodávány filtry z výrobní linky, které jsou kompletně zabaleny. Každý 

filtr je na výrobní lince balen do samostatné papírové krabičky a dále jsou filtry rovnány do 

kartonových krabic. Kartónové krabice jsou uzavřeny a vyrovnány na paletu a směřují do 

expediční zóny. V expediční zóně jsou palety hotové výroby rovnány do regálů nebo volně na 

ploše.  

Pracovníkům expedice je předána objednávka v papírové podobě dle potřeb zákazníka. 

Zaměstnanci expediční zóny následně odebírají z regálů hotové výroby krabice či celé palety, u 

kterých je provedena kontrola nepoškození a správného zabalení. Po kontrole pracovníci začínají 

kompletovat objednávku dle potřeby zákazníka. Po kompletaci na paletu je tato paleta obalena do 

strecht folie a je na ni nalepen expediční štítek, na kterém jsou uvedeny údaje o procesu 

vychystávání (číslo palety, čárový kód, kdo paletu vychystal atd.). Následně je paleta přemístěna 

na volně ložnou plochu k nakládacím rampám, kde čeká na naložení do vozidel. 

Po příjezdu vozidla si řidič na základě dodacího listu zkontroluje zásilku. Po kontrole se 

začne zásilka nakládat do vozidla. Nakládky probíhají po celou pracovní dobu na čtyřech 

nakládacích rampách. Po naložení zásilky si řidič zásilku zabezpečí potvrdí svým podpisem 

kompletaci zásilky a zboží je přepravováno k zákazníkovi.  
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2.5 SWOT ANALÝZA  

Na základě výše uvedených informací jsou zde uvedeny silné a slabé stránky a zároveň 

příležitosti a hrozby skladovacích činností společnosti.  

 

Silné stránky skladovacích činností společnosti jsou především v řízení zásob, které je 

nastaveno na optimální úrovni a tím tvoří další silnou stránku skladovacích činností. Další 

důležitou silnou stránkou je konstantní objednávka zákazníka, která činí 550 000 ks měsíčně. 

Umístění skladu ve výrobním podniku je následnou silnou stránkou společnosti. Tímto odpadají 

společnosti nemalé náklady za pronájem skladovacích prostor. Dochází tím také k okamžité 

kontrole skladovacích zásob a řešení problémů se zásobováním. 

 

Slabé stránky společnosti ve skladování tvoří především skladovací prostor. Na tomto 

prostoru je značně nevyužitá plocha skladovacího prostoru. Především plocha expediční zóny 

s obalovým materiálem je značně nevyužitá. Manipulační technika není vhodně zvolena z důvodu 

velké potřeby plochy pro svou manipulaci. Díky malému počtu manipulační techniky nastává 

v expediční zóně časová prodleva, kde pracovníci expediční zóny čekají na příjezd manipulační 

techniky. Tímto se prodlužuje doba nakládání vozidel a zvyšují se náklady na dopravu. 

 

Příležitosti má společnost především ve zvýšení poptávky po filtrech ze strany zákazníka 

a to o 345 000 ks filtrů měsíčně. Jelikož společnost vyrábí filtry již několik let a má dostatečnou 

znalost prostředí stává se tak pro ni tato skutečnost příležitostí. Podnik se nachází v okolí Mostu 

v Ústeckém kraji. V této lokalitě je jedna z nejvyšších nezaměstnaností v ČR. Poptávka po levné 

pracovní síle na trhu práce je tudíž okamžitě vyplněna.  

 

Hrozby nastávají především ze strany malé skladové kapacity. Nevhodně zvolená 

manipulační technika a díky tomu neefektivní rozmístění regálů tvoří hrozbu ve vyčerpání 

skladové kapacity pro skladování materiálu nově přijaté objednávky. Navýšení poptávky filtrů a 

tím následné navýšení objednávky materiálu může značně přispět k výpadkům zásobování 

materiálu ze stran dodavatelů a následnému přerušení výroby. Díky dnešnímu ekonomickému 

hospodářství není problém najít konkurenci ve výrobě palivových, vzduchových nebo olejových 

filtrů. Z tohoto důvodu je i hrozbou společnosti konkurence. 

 

Zvolení vah kritérií a jejich hodnot bylo provedeno na základě expertního výzkumu, kde 

byly vedoucím logistiky zvoleny tři respondenti. Tito respondenti měli nejprve určit hodnotu 
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kritéria na základě jeho významnosti a bodově ohodnotit od 1 do 5, kde 5 představuje maximální 

významnost kritéria. 

Dále byly těmito respondenty zvoleny váhy kritérií. Váhy byly určovány tak, že součet vah 

v dané kategorii musí být roven 1. Kde ohodnocení blížící se k 1 představuje větší důležitost dané 

položky. Určení hodnot a vah kritérií jsou uvedeny v Příloha C. 

  

Tabulka 4 SWOT analýza 

  Kritérium 
Váha 

kritéria 
Hodnota 
kritéria 

Součin kritéria ∑ 

S 

Silné stránky 

Řízení zásob 0,4 4 1,6 

4 Stálá objednávka 0,3 4 1,2 

Náklady na skladovací prostory 0,3 4 1,2 

W 

Slabé stránky 

Skladovací prostor 0,6 5 3 

4,4 Manipulační technika 0,2 4 0,8 

Časová prodleva expedice 0,2 3 0,6 

O 

Příležitosti 

Zvýšení poptávky 0,5 5 2,5 

4,1 Znalost prostředí 0,4 4 1,6 

Levná pracovní síla 0,1 2 0,2 

T 

Hrozby 

Konkurence 0,2 3 0,6 

4,4 Vyčerpání skladové kapacity 0,6 5 3 

Dodavatelé 0,2 4 0,8 
Zdroj: Autor (2017) 

 

Na základě výsledné SWOT analýzy je zjištěno, že společnost by se měla zaměřit na 

strategii řešící kumulaci nepříznivých předpokladů a minimalizaci negativních efektů. Těmito 

efekty jsou na základě informací především problémy se skladovacím prostorem a zároveň 

budoucí problém skladovacího prostoru při realizaci nové objednávky. 

Jelikož má společnost silnou stránku efektivní řízení zásob, bude se snažit využít co nejvíce 

této stránky, aby zužitkovala nastávající příležitosti ve formě zvýšení poptávky po filtrech. 
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3 NÁVRH NA ZLEPŠENÍ SKLADOVACÍCH ČINNOSTÍ A JEHO 

VYHODNOCENÍ 

Na základě předchozí analýzy bylo zjištěno, že společnost Afsi s.r.o. nevyužívá svého 

skladovacího prostoru efektivně. Na efektivnosti využití skladovacího prostoru se podílí velkou 

měrou nevhodně zvolená manipulační technika. Analýzou bylo dále zjištěno potřeba změny řízení 

zásob dle budoucí poptávky po filtrech. Z tohoto důvodu zde budou navrhnuty změny na 

zefektivnění skladovacích činností a organizace skladovacích regálů ve společnosti. 

3.1 Změna řízení zásob. 

Řízení zásob je dle předchozího zjištění využíváno efektivně a dle předchozí praxe 

společnosti nastaveno na optimální úrovni. Řízení zásob ve společnosti neváže kapitál prostředků 

vázaný v zásobách a také vede ke snižování nákladů, které souvisí se zásobováním. Je však 

zapotřebí nastavit řízení zásob dle budoucího odhadu výroby, a to navýšení o 16 500 ks/denně, 

kterému musí odpovídat nové vypočítané hodnoty ukazatelů řízení zásob. 

 Řízení zásob plechových krytů filtru a hotové výroby. Filtry budou opět 

dováženy do společnosti a expedované výroba bude každý den v objemu 43 500 

Ks. 

 

Běžná zásoba se vypočítá pomocí vzorce (2). 

 𝒁𝒃  =  
𝑸

𝟐
=

𝟒𝟑𝟓𝟎𝟎

𝟐
= 𝟐𝟏𝟕𝟓𝟎 𝑲𝒔  

 

Výpočet pojistné zásoby je závislý na způsobu provádění kontroly výše běžné zásoby. 

Jelikož jsou plechové kryty zásoby s vysokou četností použije se tento (6). 

 𝒁𝒑 = 𝒔𝒅 ∗ 𝒕𝒅 = 𝟒𝟑𝟓𝟎𝟎 ∗ 𝟏 = 𝟒𝟑𝟓𝟎𝟎 𝑲𝒔  

 

Průměrná fyzická zásoba se podle vzorce (1). zjistí součtem obratové zásoby a pojistné 

zásoby. 

 𝒁𝒄  =  𝒁𝒃  +  𝒁𝒑 =  𝟐𝟏𝟕𝟓𝟎 +  𝟒𝟑𝟓𝟎𝟎 =  𝟔𝟓𝟐𝟓𝟎 𝐊𝐬  

 

Rychlost obratu zásob (no) – udává, kolikrát se za sledované období průměrná zásoba 

spotřebuje. Vypočteme pomocí vzorce (4).  
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 𝒏𝟎 =
𝑷

𝒁𝒄
=

𝟏𝟓𝟖𝟕𝟓𝟑𝟐𝟓

𝟔𝟓𝟐𝟓𝟎
= 𝟐𝟒𝟑, 𝟑 𝒐𝒃𝒓𝒂𝒕ů  

 

Doba obratu zásoby (to) – je převrácenou hodnotou rychlosti obratu no a vyjadřuje  dobu 

(dny), po kterou postačí průměrná zásoba krýt průměrnou spotřebu dle vzorce (5). 

 to =  
𝟑𝟔𝟓

𝒏𝟎
=

𝟑𝟔𝟓

𝟐𝟒𝟑,𝟑
= 𝟏, 𝟓 𝒅𝒏𝒆 

 

Doba obratu zásob je díky své krátké době velmi vhodná. Společnost má tedy efektivně 

nastavené řízení zásob plechových krytů. 

 Řízení zásob plastových vnitřních nosných rámů, těsnění a olověných vložek. 

Objednané množství rámů bude muset být upraveno na objem 217 500 Ks pro 

samostatný díl.  

Běžná zásoba: 

 𝒁𝒄  =
𝑸

𝟐
 =  

𝟐𝟏𝟕𝟓𝟎𝟎

𝟐
= 𝟏𝟎𝟖 𝟕𝟓𝟎 𝑲𝒔  

 

Výpočet pojistné zásoby: 

 𝒁𝒑 = 𝒔𝒅 ∗ 𝒕𝒅 = 𝟒𝟑𝟓𝟎𝟎 ∗ 𝟓 = 𝟐𝟏𝟕 𝟓𝟎𝟎 𝑲𝒔  

 

Průměrná fyzická zásoba: 

 𝒁𝒄  =  𝒁𝒃  +  𝒁𝒑  =  𝟏𝟎𝟖𝟕𝟓𝟎 +  𝟐𝟏𝟕𝟓𝟎𝟎 =  𝟑𝟐𝟔 𝟐𝟓𝟎 𝐊𝐬  

 

Rychlost obratu zásob (no) – udává, kolikrát se za sledované období (jeden rok) průměrná 

zásoba spotřebuje. 

 𝒏𝟎 =
𝑷

𝒁𝒄
=

𝟏𝟓𝟖𝟕𝟓𝟑𝟐𝟓

𝟑𝟐𝟔 𝟐𝟓𝟎
= 𝟒𝟖, 𝟔𝟔 𝒐𝒃𝒓𝒂𝒕ů  

 

Doba obratu zásoby (to) – je převrácenou  hodnotou rychlosti obratu no a vyjadřuje  dobu 

(ve dnech), po kterou postačí průměrná zásoba krýt průměrnou spotřebu. 

 to  =
𝟑𝟔𝟓

𝒏𝟎
=

𝟑𝟔𝟓

𝟒𝟖,𝟔𝟔
= 𝟕, 𝟓 𝒅𝒏𝒆  

 

 Řízení zásob filtračního papíru. Filtrační papír je v současné době dodáván do 

společnosti v měsíčních objednávkách v počtu 3700 ks rolí. Z jedné role se vytvoří 
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150 ks filtračního papíru určeného do filtrů. Při nové měsíční objednávce od 

zákazníka, která činí 887 000 ks filtrů měsíčně je počet objednávky 5914 rolí každý 

měsíc. Tato objednávka by mohla být rozdělena do dvou měsíční objednávky 

v počtu 2957 ks rolí. Tím se zabrání zbytečnému vázání kapitálu v zásobách a sníží 

se požadavek na kapacitu skladovacího prostoru. 

Běžná zásoba: 

 𝒁𝒃  = =
𝑸

𝟐
=

𝟐𝟗𝟓𝟕

𝟐
= 𝟏 𝟒𝟕𝟖, 𝟓 𝑲𝒔 

  

Výpočet pojistné zásoby: 

 𝒁𝒑 = 𝒔𝒅 ∗ 𝒕𝒅 = 𝟐𝟖𝟏, 𝟔 ∗ 𝟏𝟎, 𝟓 = 𝟐 𝟗𝟓𝟕 𝑲𝒔 

  

Průměrná fyzická zásoba: 

 𝒁𝒄  =  𝒁𝒃  +  𝒁𝒑 =  𝟏𝟒𝟕𝟖, 𝟓 +  𝟐𝟗𝟓𝟕 =  𝟒 𝟒𝟑𝟓, 𝟓 𝐊𝐬  

 

Rychlost obratu zásob (no) – udává, kolikrát se za sledované období (jeden rok) průměrná 

zásoba spotřebuje. 

 𝒏𝟎 =
𝑷

𝒁𝒄
=

𝟕𝟎𝟗𝟔𝟖

𝟒𝟒𝟑𝟓,𝟓
= 𝟏𝟔 𝒐𝒃𝒓𝒂𝒕ů  

 

Doba obratu zásoby (to) – je převrácenou hodnotou rychlosti obratu no a vyjadřuje dobu (ve 

dnech), po kterou postačí průměrná zásoba krýt průměrnou spotřebu. 

 to  =
𝟑𝟔𝟓

𝒏𝟎
=

𝟑𝟔𝟓

𝟏𝟔
≗ 𝟐𝟑 𝒅𝒏ů   

 

Doba obratu zásoby je takto dostatečná. Průměrná zásoba pokryje průměrnou spotřebu po 

celých 23 dnů. Tato doba byla snížena o 22 dnů od předchozího nastavení řízení zásob filtračního 

papíru. Dodavatel filtračního papíru je schopen dodávat papír v této frekvenci bez jakéhokoliv 

omezení. 

3.2 Manipulační technika 

Společnost používá dle předchozích informací manipulační techniku vysokozdvižný vozík 

naftový značky Hyster, typ H3.5FT. Tento vozík potřebuje na manipulaci mezi regály 4.36 m. 

Bylo také zjištěno, že společnost používá pouze jeden vysokozdvižný vozík. Při tomto počtu 

manipulační techniky a současné výrobní kapacity občas nastává prostoj expediční zóny. Je tedy 
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evidentně jasné, že navýšení výroby zhruba o 61 % nebude jediný vozík ve společnosti stíhat. 

Na základě zjištěných skutečností by měla společnost pořídit ještě jeden kus manipulační 

techniky. Tím by se zabránilo zbytečným prostojům v expediční zóně a zásobování výrobních 

linek by zůstalo nepřetržité. Změna v pořízení manipulační techniky by měla zároveň počítat 

s pohybem techniky po skladovacím prostoru. Tím dojde k zamezení zbytečného využívání 

prostoru k pohybu manipulační techniky.  

Navrhovaná změna spočívá v pořízení elektrického regálového zakladače pro třístranné 

zakládání s čelně sedícím řidičem. Tento výběr manipulační techniky spočívá především v její 

minimální potřebě prostoru k pohybu mezi zakládacími regály. Potřeba pro bezpečnou manipulaci 

je uváděna výrobci v rozmezí 1.7-2 metry mezi regály. To znamená, že regálový zakladač 

potřebuje poloviční prostor pro bezpečnou manipulaci mezi regály.  

Současná manipulační technika bude využita k zásobování výrobních linek, přípravu 

zásilek v expediční zóně a následné nakládání vozidel. Tento efekt by měl zabránit dalším 

prostojům v expediční zóně. 

3.2.1 Výběr dodavatele 

Mezi dodavatele manipulační techniky byly zvoleny tři společnosti. Jedná se o 

Jungheinrich s.r.o., Linde Material Handling Česká Republika spol. s r.o. a STILL ČR spol. s r.o.  

Pro výběr dodavatele bude použita metoda váhového hodnocení dodavatele, kde ke 

každému kritériu bude přiřazena váha. Vedoucím logistiky ve společnosti byla zvolena čtyři 

kritéria: 

K1 – Potřeba prostoru pro manipulaci 

K2 – Výše nájemného 

K3 – Servis 

K4 – Poruchovost a spolehlivost 

 

Váhu kritéria zjistíme dle Saatyho metody. Výhodou této metody je párové porovnání 

dvojic kritérií, které určuje také velikost této preference. Velikost preference se vyjadřuje určitým 

počtem bodů ze zvolené bodové stupnice. 

 

Tabulka 5 Bodové hodnocení kritérií 

Deskriptor Počet bodů 

Kritéria jsou stejně významná 1 

První kriterium je slabě významnější než druhé 3 

První kriterium je dosti významnější než druhé 5 

První kriterium je prokazatelně významnější než druhé 7 

První kriterium je absolutně významnější než druhé 9 

Zdroj: Lambert (2015) 
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Nyní bude provedeno uspořádání důležitostí mezi všemi dvojicemi kritérií a toto porovnání 

bude vyneseno do Saatyho matice. Jeli kriterium uvedené v řádku významnější než kriterium 

uvedené ve sloupci, zapíše se do příslušného políčka počet bodů. Pokud je naopak kriterium ve 

sloupci významnější než kriterium v řádku, zapíše se do příslušného políčka převrácená hodnota. 

Hodnoty vah kritérií podle Lukoszový (2004) stanovíme pomocí geometrických průměrů 

řádků Saatyho matice. Geometrický průměr získáme dle vzorce 8: 

𝐺𝑥 = (∏ 𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

)

1
𝑛

                                                                     (8) 

 

kde:    

Gx – Geometrický průměr 

n – Počet kritérií 

x -  Kritérium 

 

Tabulka 6 Saatyho matice s geometrickým průměrem 

 K1 K2 K3 K4 Geometrický průměr Procentuální vyjádření  

K1 1 3 7 7 3,4820 60,38 % 

K2 1/3 1 3 3 1,3160 22,82 % 

K3 1/7 1/3 1 1/3 0,3545 6,15 % 

K3 1/7 1/3 3 1 0,6147 10,65 % 

Celkem 5,7672 100 % 

Zdroj: Autor (2017) 

 

Váhy kritérií jsou z důvodu lepší přehlednosti vyneseny do grafu. 

 

Obrázek 7 Váhy jednotlivých kritérií (Autor, 2017) 
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Po zjištění vah kritérií přistoupíme k váhovému hodnocení dodavatele. Provedeme nejprve 

ohodnocení dodavatele od čísla 1 po číslo 3, kde nižší číslo představuje vhodnějšího dodavatele. 

Číslo ohodnocení bude následně vynásobeno procentuálním zastoupením váhy kritérií. Takto 

získané součiny sečteme a vybíráme dodavatele dle nejmenšího součtu bodového ohodnocení. 

 

Tabulka 7 Váhové hodnocení podle pořadí 

Kritérium Váha kritéria 
Dodavatelé 

Jungheinrich Linde Still 

Potřeba prostoru pro manipulaci 60,38 % 120,76 181,14 60,38 

Výše nájemného 22,82 % 22,82 45,64 68,46 

Servis 6,15 % 6,15 12,3 18,45 

Poruchovost a spolehlivost 10,65 % 10,65 21,3 31,95 

Součet 100 % 160,38 239,08 179,24 

Zdroj: Autor (2017) 

 

 

Obrázek 8 Vyhodnocení dodavatele (Autor, 2017) 
 

Dle získaných dat se jeví jako nejvhodnější dodavatel společnost Jungheinrich (ČR) s.r.o., 

která díky výši nájemného, poruchovosti a servisu maximálně vyhovuje vedoucímu logistiky. 

Prostor pro manipulaci mezi regály, který výrobce udává 1.75 metru je pro vedoucího logistiky 

také vyhovující. 

3.2.2 Financování manipulační techniky 

Financování manipulační techniky je navrhnuto stejně jako současná situace. 

K financování bude použito operativního leasingu. V tomto navrhnutí jsou shledány výhody pro 

společnost především v okamžitém pořízení dlouhodobého hmotného majetku bez nutnosti 
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vynaložení vlastního kapitálu. Další výhoda je spatřována v leasingové splátce, která jde v podniku 

do nákladů, čímž se snižuje základ daně (hrubý zisk) a daň z příjmu. 

3.3 Reorganizace skladovacího prostoru 

Nynější skladovací prostor dokáže dle výše uvedených informací pojmout 1416 palet. Tyto 

palety jsou uloženy ve skladovacích regálech, kterých se nachází 22 na celém skladovacím 

prostoru. Tento počet je takto omezen z důvodu pohybu současné manipulační techniky, která 

potřebuje bezpečný prostor mezi regály 4.36 metru.  

Návrh počítá s pořízením regálového zakladače, kterému stačí pro bezpečný pohyb mezi 

skladovacími regály 2 metry. Nové uspořádání skladu by proto vypadalo tak, že uličky mezi regály 

budou zúženy na vzdálenost 2 metrů. Na takto využitém prostoru vznikne dostatek místa pro nové 

skladovací regály a kapacita skladu tak bude navýšena. 

V prostoru kde je umístěn výrobní materiál by se dle navrhovaných změn nacházelo 20 řad 

regálů s tímto materiálem. Celkem by tento prostor dokázal pojmout 1350 palet. Část prostoru pro 

plechové kryty filtrů se rozšíří o 1,9 metru. Pro tyto filtry vznikne nový prostor o šířce 12,3 metru, 

a tím vznikne prostor pro 8 řad tohoto výrobního materiálu. Část, ve které se nachází filtrační papír 

se může dle navrhnuté zněny v řízení zásob zmenšit. Šíře tohoto prostoru by dle návrhu byla 

ponížena o 1 metr, tedy na 8.5 m. Papír by byl vyrovnán v řadách a stohován. Stohování filtračního 

papíru je povoleno dle informací od výrobce.  

Prostor pro hotovou výrobu bude organizován tak, že na západní stranu skladu bubou 

vertikálně umístěny 4 řady regálů. Tyto regály pojmou 246 palet. Následně v prostoru mezi 

skladováním hotové výroby a materiálem na prostoru o šíři 18,5 metru bude umístěno horizontálně 

2x15 uliček ležících naproti sobě. Každá z těchto uliček dokáže pojmout 28 palet hotové výroby. 

Celková kapacita skladovacích regálů určených pro hotovou výrobu je 1066 palet. 

 

Tabulka 8 Skladovací kapacita dle řízení zásob 

Zdroj: Autor (2017) 

  

  
Současný stav Navrhovaná změna 

  Počet 

kusů na 

paletě 

Průměrná 

zásoba[Ks] 

Počet 

palet 

Kapacita 

palet 

Průměrná 

zásoba[Ks] 

Potřebný 

počet 

palet 

Kapacita 

palet dle 

návrhu 

Kryty 

filtrů  
100 40 500 405 450 65250 653 720 

Výrobní 

materiál  
250 202 500 810 840 326250 1305 1350 

Filtrační 

papír 
40 5 546 139 139 4436 111 126 

Hotová 

výroba 
80 40 500 507 576 65250 816 1066 
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Obrázek 9 Grafické vyhodnocení skladové kapacity (Autor, 2017) 

 

Na základě předchozí analýzy byly navrhnuty změny na reorganizaci skladového prostoru 

dle Příloha B Navrhnuté změny. Tyto změny vyhovují budoucím požadavkům na kapacitu 

skladového prostoru. Kapacita skladovacích regálů byla navýšena ze stávajících 1416 palet na 

2416 palet. Volný prostor určený ke skladování plechových filtrů a filtračního papíru byl také 

reorganizován k potřebám budoucímu řízení zásob.  

3.4 Expediční zóna 

Expediční zóna by se nově nacházela mezi regály pro hotovou výrobu. Zóna by měla šíři 

13,1 metru. Na této ploše by byly vyrovnány palety až v osmi řadách, kde v každé řadě by se 

mohlo nacházet až 40 palet.  

Na paletách by se nacházel obalový materiál a dále by se na paletách nacházely kompletně 

zabalené filtry, které jsou určeny k expedici. Takto připravené manipulační jednotky by byly 

vyskládány na této ploše, kde by čekaly na kontrolu řidičem nákladního vozidla a následné 

naložení do vozidel. 
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ZÁVĚR 

Práce se zabývala zefektivněním skladovacích činností ve společnosti Afsi s.r.o. z důvodu 

zahájení provozu druhé výrobní linky. Na základě odborné literatury byly zjištěny značné 

nedostatky ve skladovacích činnostech, a především v uspořádání skladovacích prostor.  

Ke zjištění přesného problému ve skladovacích činnostech byla provedena analýza 

současného stavu skladovacích činností. Nejprve byla provedena analýza řízení zásob, která 

neodhalila žádný problém v dané činnosti. Dále byla provedena analýza skladovacího prostoru, 

kde bylo zjištěno nadměrné rozmístění skladovacích regálů a tím dochází k neefektivnímu 

využívání skladovacího prostoru. Následovalo zhodnocení používané manipulační techniky, kde 

bylo zjištěno nevhodné pořízení této techniky z důvodu jejího potřebného prostoru pro pohyb a 

manipulaci po skladovacím prostoru. Na konec byla použita SWOT analýza, která nám poukázala 

na skutečný problém ve skladovacích činnostech společnosti. SWOT analýzou byla zjištěna 

potřeba zvolení vhodné strategie společnosti k odstranění hlavního problému. 

Dle předchozí analýzy bylo navrhnuto několik změn, které by měly vyřešit daný problém 

ve skladovacích činnostech. Z důvodu vhodného zvolení řízení zásob byla použita stejná metoda 

i pro novou poptávku po výrobcích. Výsledek nového řízení zásob nám poukázal na potřebu 

skladovací kapacity. Pro navýšení skladovací kapacity bylo potřeba provést změnu v manipulační 

technice. Novou manipulační technikou by se měl stát regálový zakladač, díky kterému se začne 

efektivně využívat skladovací prostor. Následovalo navrhnutí změn v uspořádání skladovacího 

prostoru. Tím došlo k nemalému navýšení skladovací kapacity.   

Výsledné navrhnutí reorganizace skladových prostor vyřešilo odpověď na otázku 

společnosti, kam umístit zásoby materiálu a hotové výroby za využití minimálních nákladů? 

Potřebný skladovací prostor vznikne přímo v současném skladu. Tím dojde k vynaložení 

minimálních nákladů na pořizování dalšího skladovacího prostoru. 

 Realizací projektu se navýší skladovací kapacita na potřebný požadavek společnosti za 

využití minimálních nákladů společnosti. 
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Zdroj: AFSI s.r.o. (2015, upraveno autorem) 

  

Příloha A Současný stav skladovacího prostoru 



 

 

Příloha B Navrhnuté změny 

 

Zdroj: AFSI s.r.o. (2017, upraveno autorem) 

 

  



 

 

Příloha C Stanovení Vah a hodnot kritérií 
 Hodnoty kritérií Váhy kritérií 

Respondent A Respondent B Respondent C Průměr Respondent A Respondent B Respondent C Průměr 

Silné 

stránky 

Řízení zásob 4 4 4 4 0,3 0,5 0,4 0,4 

Stálá objednávka 4 4 4 4 0,3 0,3 0,3 0,3 

Náklady na skladovací prostory 4 5 3 4 0,4 0,2 0,3 0,3 

Celkem 1 

Slabé stránky 

Skladovací prostor 4 6 5 5 0,6 0,6 0,6 0,6 

Manipulační technika 4 4 4 4 0,1 0,2 0,3 0,2 

Časová prodleva expedice 2 2 5 3 0,3 0,2 0,1 0,2 

Celkem 1 

Příležitosti 

Zvýšení poptávky 5 5 5 5 0,4 0,6 0,5 0,5 

Znalost prostředí 4 4 4 4 0,4 0,4 0,4 0,4 

Levná pracovní síla 2 2 2 2 0,1 0,1 0,1 0,1 

Celkem 1 

Hrozby 

Konkurence 4 3 2 3 0,1 0,3 0,2 0,2 

Vyčerpání skladové kapacity 5 5 5 5 0,7 0,5 0,6 0,6 

Dodavatelé 4 4 4 4 0,2 0,2 0,2 0,2 

Celkem 1 

Zdroj: Autor (2017) 


