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ANOTACE 

Práce se zabývá otázkou řízení toku materiálu ve společnosti ŠKODA AUTO a.s. V první 

hlavní kapitole jsou uvedeny teoretické poznatky o materiálovém toku. Druhá hlavní kapitola 

je zaměřena na analýzu řízení toku materiálu ve společnosti ŠKODA AUTO a.s.  V poslední 

hlavní kapitole jsou popsány návrhy na zlepšení řízení toku materiálu ve společnosti ŠKODA 

AUTO a.s. 
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TITLE 

Material flow management in ŠKODA AUTO a.s. 

ANNOTATION 

The work focuses on the question of material flow management in ŠKODA AUTO a.s. There 

are mentioned theoretical knowledge about material flow in the first main chapter. The second 

main chapter is concerned with analysis of material flow management in company ŠKODA 

AUTO a.s. There are described suggestions for improvement of material flow management in 

company ŠKODA AUTO a.s. in the last main chapter. 
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ÚVOD 

V současné době je kladen velký důraz na snižování nákladů, na schopnost pružně 

reagovat na měnící se požadavky zákazníků a obstát v tvrdém konkurenčním boji. Prognózy 

odbytu jsou nejasné, požadavky zákazníků se rychle mění, není jasné, zda podnik bude daný 

výrobek vyrábět i v dalším období. Rostou náklady na mzdy zaměstnanců a energie. Zákazníci 

určují, co se bude vyrábět a podniky musí být schopny reagovat na jejich požadavky rychleji, 

efektivněji a kvalitněji a při zachování nižších nákladů než jejich konkurence. Jednou 

z možností, jak toho dosáhnout je systematicky zvyšovat efektivitu podnikových procesů. 

Jedním z těchto procesů je i řízení materiálového toku, které je předmětem této práce. 

Efektivní řízení toku materiálu je nezbytné pro výrobu produktů za požadovanou cenu 

a nedostatek materiálu vede ke zpomalení výroby nebo k jejím výpadkům. Neefektivním řízením 

rostou náklady spojené s pořizováním materiálu, zvýšenou kontrolou, vázáním velkých 

finančních prostředků v zásobách. Aby bylo řízení toku materiálu co nejefektivnější, je nutné 

zajistit, aby pohyb materiálu byl plynulý, přeprava co nejkratší a mezi jednotlivými operacemi co 

nejkratší prodlevy.  Zároveň je potřeba mít dobré znalosti o materiálu a manipulaci s ním. 

Toky materiálů a zboží, jejich dočasným skladováním, přepravou, manipulací, balením, 

tříděním a distribucí se výrobci zabývali odedávna, ale teprve v posledních letech byl celý tento 

obsah úspěšně integrován do systémového pojetí logistiky. Jde především o pohyb zboží, peněz 

a informací mezi dodavatelem a odběratelem, ale i uvnitř jednotlivých podniků. 

V první hlavní kapitole budou uvedeny teoretické poznatky o materiálovém toku na 

základě dostupné literatury. Budou definované základní pojmy, popsané některé způsoby řízení 

toku materiálu. Bude zmíněná optimalizace materiálových toků, identifikace materiálu, 

přepravní a manipulační jednotky.  

Druhá část práce bude zaměřena na analýzu řízení toku materiálu ve výrobním podniku 

ŠKODA AUTO a.s. a na způsob, jakým jednotlivá oddělení zabezpečují plynulost toku materiálu 

např. prostřednictvím systému LKWcontrol a jiných dostupných prostředků.  

Cílem bakalářské práce je vytvořit návrhy na zlepšení řízení toku materiálu ve 

společnosti ŠKODA AUTO a.s. 
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1 MATERIÁLOVÝ TOK 

Před analýzou řízení materiálového toku ve společnosti ŠKODA AUTO a.s. (ŠA) jsou 

v této kapitole stručně představeny teoretické základy nezbytné pro pochopení dané 

problematiky, které slouží jako podklad pro další část práce. Jelikož materiálový tok je součástí 

logistického řízení podniku, je věnována pozornost nejdříve pojmu logistika a logistický řetězec 

a vysvětlen pojem materiálový tok včetně způsobů řízení toku materiálu. Dále jsou zmíněné 

pojmy jako je identifikace materiálu, optimalizace materiálového toku, manipulační a přepravní 

jednotky, díky nimž se materiálový tok uskutečňuje.  

1.1 Logistika 

Existuje mnoho různých definic, které vymezují pojem logistika, čím se zabývá a co je 

jejím cílem. Rozhodl jsem se uvést několik z nich. 

Podle Schulteho (1994, s.13) lze logistiku definovat jako: „Integrované plánování, 

formování, provádění a kontrolování hmotných a s nimi spojených informačních toků od 

dodavatele do podniku, uvnitř podniku a od podniku k odběrateli.“  

Podle Stehlíka (2002, s.27) se logistika „vztahuje na utváření, řízení a realizaci toku 

energie, informací, osob a zvláště pak látek (materiálu, produktů) uvnitř a mezi systémy. 

Logistika znamená více než pouhé přepravní procesy. Obsahuje také časový aspekt, který se 

odráží především v procesech skladování nebo ukládání do paměti, stejně jako v použitelnosti 

služeb v určitém čase. Logistické procesy zahrnují přepravu a skladování, ale také např. 

manipulaci s materiálem, balení nebo volbu umístění zpracovatelských center.“  

Bakešová a Křesťan (2008, s.13, 15) ve svých skriptech Základy logistiky uvádí několik 

různých definic logistiky, mezi nimi i definici logistiky dle Malého slovníku marketingu a dle 

Evropské logistické asociace: „Malý slovník marketingu uvádí následující definici logistiky: Je 

to vědeckotechnická disciplína, zabývající se komplexně hmotným tokem v produkčních 

a distribučních procesech. Zahrnuje oblast toku materiálu od dodavatelů, příjem zboží, 

skladování výrobních zásob, hmotný tok ve výrobním procesu včetně vytváření zásob na 

meziskladech až po sklad hotových výrobků, jakož i aktivity související s dodáním materiálu až 

do spotřeby ve výrobním procesu. Analogicky jde o činnost pohybu zboží a skladování v oblasti 

distribuce. Zahrnuje rovněž problémy manipulace s materiálem, čímž rozumíme veškeré operace 

skladovací, vykládací, nakládací, dopravní, event. vážení, dávkování, balení apod. Jsou zde 

prvky materiálového hospodářství, jako je např. řízení objednávek, objednacího množství, stavu 

zásob apod. Zahrnuje jak problematiku technickou (volba systémů), tak problematiku 

ekonomickou. Logistika úzce souvisí s marketingem, ale i s operativním managementem výroby.“ 
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„Existuje určitý orgán, který se podrobně zabývá logistikou. Nazývá se Evropská 

logistická asociace. Ta vymezuje logistiku následovně: Logistika je organizace, plánování, řízení 

a výkon toků zboží vývojem a nákupem počínaje, výrobou a distribucí podle objednávky finálního 

zákazníka konče tak, aby byly splněny všechny požadavky trhu při minimálních nákladech 

a minimálních kapitálových výdajích (Gros, I.: Logistika, Vydavatelství VŠCHT, 1996).“  

Zároveň jako předchůdce logistiky označují dva směry, a to (Bakešová, Křesťan, 2008): 

 civilní (např. dodávky materiálu, otroků, potravin, nářadí a různých předmětů 

na velké stavby v minulosti), 

 vojenský (součástí vojsk při vojenských taženích byly i týlové jednotky 

tvořené zbrojíři, koláři, zásobovači potravin a munice, kováři, felčařy, atd.).  

Oba směry stály vedle sebe a vzájemně se doplňovaly. Ve své podstatě je vlastně 

logistika materiálním a organizačním zabezpečením důležitých projektů v občanské či vojenské 

sféře.  

1.2 Logistický řetězec 

Pro lepší pochopení problematiky řízení toku materiálu je potřeba nejdříve znát strukturu 

logistického řetězce. 

 Pernica (1994, s.103) chápe logistický řetězec následovně: „logistický řetězec je jednota 

hmotné a nehmotné stránky, přičemž hmotná stránka spočívá v přemísťování věcí, popřípadě 

energie nebo osob a nehmotná stránka spočívá v přemísťování informací potřebných k tomu, aby 

přemístění věcí, energie či osob se mohlo uskutečnit. Dále spočívá v přemisťování peněz 

(zpravidla v bezhotovostní formě). Logistický řetězec je vázán na konkrétního zákazníka, resp. je 

vázán na konkrétní zakázku, výrobek, druh či skupinu výrobků nebo, obecně vzato, na konečný 

efekt.“  

Logistické řetězce jsou tvořeny jednotlivými články. Jimi mohou být s přihlédnutím ke 

zvolené rozlišovací úrovni (Weiser, b.r.):  

 ve výrobě: továrny, případně jejich dílny, výrobní linky, sklady, a mezisklady, 

 v dopravě: železniční stanice, námořní přístavy, letiště,  

 v obchodě: prodejny, maloobchodní a velkoobchodní sklady, nebo  

 větší celky: logistické areály, různé terminály, překladiště, budovy i plochy. 

Mezi těmito články probíhají v rámci logistických řetězců (Weiser, b.r.): 

 materiálové, 

 informační, 

 peněžní, 
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 energetické a případně i další toky.  

Weiser (b.r.) definuje cíl logistických řetězců i procesů, které se uskutečňují mezi jejich 

jednotlivými články, jako optimální uspokojování hmotných potřeb zákazníků.  

 

Obrázek 1 Toky v logistickém řetězci (Gros, 1996) 

V logistickém řetězci nazýváme (Pernica, 1998): 

 Pasivními prvky věci, které probíhají logistickým řetězcem. Jsou to suroviny, 

základní a pomocný materiál, díly, hotové a nedokončené výrobky, obaly 

a přepravní prostředky, odpad vznikající při výrobě a informace, jejichž pohyb 

předbíhá, provází a následuje pohyb surovin, dílů, materiálu a výrobků, jako 

nutný předpoklad k jeho uskutečnění. 

 Aktivními prvky prostředky, pomocí nichž se toky pasivních prvků 

v logistickém řetězci realizují. Patří mezi ně technické prostředky a zařízení 

pro manipulaci, přepravu, skladování, balení, fixaci a pomocné prostředky 

a zařízení, které fungují ve spojení s budovami, skladovými a manipulačními 

plochami a dopravními komunikacemi. Můžeme sem zařadit i technické 

prostředky a zařízení, které slouží operacím s informacemi, např. počítače, sítě 

a prostředky pro dálkový přenos zpráv, údajů, dat, atd. 
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1.3 Materiálový tok 

Jurová (2016, s. 217) definuje materiálový tok následovně: „Materiálový tok (material 

flow) je hlavním těžištěm logistických procesů podniku. Materiálový tok je řízený pohyb 

materiálu, surovin, polotovarů, který umožňuje charakterizovat dynamiku výroby v prostoru 

a čase. Uspořádání výrobních zařízení a pracovních jednotek ovlivňuje materiálový tok. 

Prostřednictvím vhodného rozvržení a uspořádání budov, strojů, skladů a pracovních úseků lze 

dosahovat nezanedbatelné úspory jak samotného materiálu a času, tak i finančních prostředků. 

Materiálový tok může být definován různě Lukoszová (2012) chápe hmotný tok jako fyzický 

pohyb surovin, materiálu, náhradních dílů, rozpracované výroby, hotových výrobků v podniku, 

ale i mimo něj. V širším pojetí dochází k materiálovému toku u všech kategorií zásob, energií 

a dalších médií, nástrojů a dalších činitelů od výrobního procesu až po distribuci. Předmětem 

logistického řízení se pak přirozeně stávají i takové prvky informačního toku jako např. zakázky, 

objednávky a dodávky všech výše uvedených částí hmotného toku.“  

Podle Troblové (2012) v článku Synchronizace externího a interního materiálového toku 

„klasické schéma materiálového toku jednoduchého výrobního závodu se skládá z externího 

dodavatele, předmontáže, montáže a externího zákazníka. Materiálový tok je určován především 

chováním zákazníků. To znamená způsobem jejich odvolávek, jejich pravidelností a také 

dodržením nebo měněním termínů v krátkodobém horizontu. Dále záleží na úrovni dodavatelů, 

a to jak na jejich vyspělosti, tak kvalitě logistiky a jejich schopnosti zapojit se do některých 

principů, zejména tahu.“  

Při řízení materiálového toku je důležité zajistit (Štůsek, 2007): 

 správný materiál dle požadavků, 

 správné množství požadovaného materiálu, 

 distribuce na správné místo a ve správný čas, 

 respektování optimálních nákladů. 

Stehlík (2002) uvádí, že je důležité věnovat informačnímu toku stejnou pozornost jako 

materiálovému. Při absenci jednoho z nich nelze realizovat logistické operace. Jde o pohyb 

informací mezi jednotlivými prvky (dodavatelé, výrobci, zákazníci). Předtím než vůbec dojde 

k pohybu materiálu musíme znát druh a množství zboží, místo a čas určení, způsob přepravy, 

balení, cenu atd. Jenom na základě shromážděných informací dokážeme správně analyzovat 

situaci a rozhodovat pokud jde o řízení materiálového toku. Z toto vyplývá, že komunikace je 

jedním z nejdůležitějších faktorů v logistice, který může ovlivnit efektivnost logistiky. 

Bartoš (2016), ředitel podpory prodeje firmy Minerva, se v časopise IT Systems zamýšlí 

nad způsoby komunikace při řízení hmotných toků ve firmě: „Specifika najdeme i v komunikaci 
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s dodavateli. Poslat objednávku umí každý, ale co když máme dodavatele, od kterých 

nakupujeme opakovaně. Neexistují efektivnější způsoby komunikace? Automobilový průmysl 

používá Dodavatelské rozvrhy, které si předávají informační systémy samy mezi sebou 

prostřednictvím EDI elektronické komunikace. Ve strojírenství používáme na projektech stále 

častěji nákupní internetový portál, přes který informační systém signalizuje dodavateli, co má 

dodat, tiskne pro něj etikety s čárovým kódem a vizualizuje materiál na cestě. Příjem z nákupu 

provádějí skladníci s pomocí radiofrekvenčního terminálu načtením dodavatelské etikety nebo 

u neschopných dodavatelů v označování dodávek systém při příjmu vytiskne etiketu s čárovým 

kódem pro další evidence v následujících procesech. Výroba by měla být vždy řízena plánem 

vytvořeným s aktivní asistencí informačního systému. Spolupráce člověka a informačního 

systému optimalizovaného desetiletími praxe vede k tvorbě smysluplného plánu výroby a nákupu 

i v prostředí s neúplnými vstupními daty.“  

1.4 Způsoby řízení materiálového toku 

V této kapitola je představeno několik vybraných způsobů řízení toku materiálu. 

Nejznámější z nich jsou dva japonské přístupy, a to Kanban a Just in Time (JIT).  

1.4.1 Rychlá odezva (Quick Response) 

Sixta a Mačát (2005) uvádí, že veškeré informace o prodejích, objednávkách, zásobách 

jsou plynule předávány mezi jednotlivými členy distribučního řetězce. 

 Předpokladem je zavedení automatické identifikace zboží na bázi čárových kódů 

a elektronická výměna dat. Tímto se sleduje prodej výrobků zákazníkům a informace jsou 

předávány zpět všem článkům logistického řetězce přes výrobce až po dodavatele.  

1.4.2 Sledování odezvy (Efficient Consumer Response) 

Jedná se o variantu technologie Quick Response. Sixta a Mačát (2005) definují 

technologii Quick Response jako propojení logistického řetězce od dodavatelů přes výrobní 

závody, zprostředkovatele, distributory, velkoobchod až po maloobchod. Cílem je plnit potřeby 

a přání konečných zákazníků.  

1.4.3 Hub and Spoke 

Jedná se o sdružování menších zásilek do přepravních celků a jejich následné rozdružení. 

Využívá logistická centra (hubs) a silniční svoz a rozvoz.  

Hlavními výhodami jsou (Uhrová, 2007): 

 nižší náklady na dopravu, 

 ekologická šetrnost,  
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 odlehčení dopravních komunikací. 

Nevýhodou jsou: 

 vyšší investiční náročnost, 

 použitelnost pouze na delší přepravní vzdálenosti.  

1.4.4 FIFO (First in-First out) 

Jedná se o jednoduchou, velmi univerzální metodu řízení, respektive způsob 

organizování, manipulace a prioritizace pohybu materiálu, dat nebo čehokoliv dalšího. Jako 

první se vyskladňuje materiál nejstaršího data. Při výběru zboží k vyskladnění lze postupovat na 

základě dokladů o příjmu zboží do systému. 

Louša (2007, str.17) popisuje metodu FIFO jako oceňování vyskladňovaných položek 

cenou, která byla dosažena při pořízení nejstarší skladové zásoby. Jako pojmenování tohoto 

způsobu se obvykle používá „první do skladu, první ze skladu“. Tento název vychází 

z anglického „first in, first out“, zkratkou FIFO. Důvodem pro tento postup je snaha přiblížit 

rozvahové ocenění zásob co nejvíce současným cenám na trhu. 

1.4.5 Metoda ABC 

Tato metoda podle Chalady (2014) vychází z předpokladu, že by bylo ve firmách 

neúčelné a velmi pracné sledovat všechny druhy zásob se stejnou pečlivostí a u všech stanovovat 

optimální dodávky. Dělí proto zásoby na tři až čtyři skupiny, a to podle jejich celoroční spotřeby 

a podle jejich podílu na celkové spotřebě. 

Skupina A zahrnuje ty druhy zásob, jejichž hodnota se na celkové roční spotřebě podílí 

nejvíc. Podle různých odborných teorií představuje tato skupina zásob ve výši 5 % až 15 % 

druhů podíl na celkové spotřebě ve výši 60 % až 80 % (ve finančním vyjádření). 

Skupina B představuje zhruba 10 % až 20 % druhů zásob s podílem na celkové spotřebě 

ve výši 10 % až 20 %. 

Skupina C pak představuje 65 % až 85 % druhů zásob představujících zbývajících zhruba 

30 % spotřeby zásob. 

Poslední skupinou bývá pak skupina D, která zařazuje malé procento zásob, které mají 

ale pro firmy velké důsledky v případě jejich nedostatku. 

K takto rozděleným skupinám zásob pak podnik přistupuje diferencovaně. Což znamená, 

že největší pozornost se věnuje zásobám ve skupině A (případně D), u nichž se používá 

podrobných optimalizačních metod a stanoví se optimální dodávkové cykly tak, aby se co nejvíc 

zvýšila obrátkovost těchto zásob. Zásoby ve skupině B se optimalizují již méně pečlivě 

 a u skupiny C se většinou pouze odborným odhadem stanovuje jejich nákupní potřeba.  
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1.4.6 Kanban  

Dle Bárdy (2013) je to systém pro kontrolu toku materiálu. Kanban vznikl při vývoji 

výrobního systému Toyota v Japonsku v roce 1947. V Kanbanu je objednávka materiálu řízena 

spotřebou ve výrobě. Zákazník potřebuje od svého dodavatele potřebný produkt. Dodavatel nyní 

potřebuje určitý signál, který by ho informoval o dílech, jenž musí vyrobit a jejich množství. 

 

Obrázek 2 Karta „Kanban“ (Šimon a Miller, 2014) 

Dodavatel splní požadavky dané kartou „kanban“ (viz obrázek 2) a vyhotovené díly se 

pošlou v určené přepravce, paletě nebo balení na zákaznické pracoviště nebo do určeného 

meziskladu. Při vzniku dalšího požadavku od zákazníka se cyklus opakuje. V současné době je 

tento systém nahrazován bezkartičkovým kanbanem řízeným pomocí elektronických systémů 

(např. QR kódy, čtečkami a obrazovkami s požadavky) nebo jednoduchým řízením pomocí 

vizuálních signálů. Touto vizuální informací může být například prázdné místo na vyznačené 

ploše pro meziskladování, které signalizuje, že se má právě tento díl vyrobit a mezera tak zaplnit. 

Kanban se nejlépe uplatní především v sériové výrobě. Tok materiálu zde plyne od 

interního dodavatele k zákazníkovi, zatímco informační tok od uživatele k poskytovateli. 

Nosičem informací, které jdou proti materiálovému toku může být kanbanová karta, označená 

přepravka, přistavený prázdný čekající transportní vozík, zvukový nebo vizuální signál, prázdná 

plocha v meziskladu nebo elektronický signál. 

Operace ve výrobě řízené kanbanem musí být vysoce spolehlivé a vzájemně vyrovnané. 

Výroba musí mít pravidelný a vyvážený odbyt. Tuto metodu řízení nasazujeme tehdy, chceme-li 

zajistit stabilní stav zásob, zjednodušit řízení výroby.  

1.4.7 Just in Time (Právě včas) 

Cílem metody Just in Time je redukovat ztráty a nadbytečné zásoby. Jednoduše řečeno 

minimalizovat objem zásob ve skladech prakticky na nulovou úroveň.  

http://www.ccb.cz/images_aqua/2014/kveten/05-ZCU-vyroba_tahem-05x.jpg
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Jde o nejznámější logistickou technologii, která byla poprvé aplikována v roce 1926 

v závodech Toyota Company. Tento systém je založen na myšlence dodávat produkty, díly nebo 

materiál právě v tom okamžiku, kdy jsou v podniku zapotřebí.  

Cílem je odstranit všechny aktivity, které při procesu nepřidávají hodnotu a vytvoření 

zeštíhleného, dostatečně flexibilního výrobního systému, aby reagoval na výkyvy 

v zákaznických objednávkách. Uplatnění filozofie JIT vede k výraznému snižování nákladů 

v celém procesu, zlepšení produktivity, zvýšení úrovně řízení mezi jednotlivými úseky výroby, 

zkrácení cyklu výroby, snížení stavu zásob, zvýšení kvality výrobků.  

Charakteristika a využití JIT (Bárdy, 2013): 

 Přísná kontrola kvality - odběratel si přejímá předem prověřené zboží a ví, že 

se na kontrolu u dodavatele může stoprocentně spolehnout. 

 Pravidelné a spolehlivé dodávky - dodavatel dodává přesně podle rozpisu 

operativního plánu výroby u odběratele, takže komponenty jsou přímo 

dodávány ke zpracování a zde se předpokládá zajištění spolehlivé dopravy tak, 

aby nedocházelo k předčasným či opožděným dodávkám. 

 Blízkost výroby - u velkých odběratelů se dodavatel přizpůsobuje lokalizaci 

svého závodu, aby bylo dosaženo snížení dopravních nákladů a zároveň se 

předcházelo poruchám v dodávkách při vzdálenější přepravě – povětrnostní 

podmínky, dopravní zácpy apod. 

 Spolehlivost komunikace - komunikace elektronickou cestou zrychluje 

poskytovanou informaci o množství a ceně a následnou odpověď odběratele. 

Snižují se tak režijní náklady zásobování. 

 Poskytování informací o plánu výroby - zrychlení průběhu výroby. 

 Princip jediného zdroje - dodavatel i odběratel spolu úzce spolupracují s cílem 

maximálně snížit náklady. To často vyžaduje uzavření dlouhodobé smlouvy 

s dodavatelem, kterému lze důvěřovat.  

1.4.8 Just in Sequence 

Just in Sequence (JIS) je podle Bárdyho (2017) princip dodávek založený na systému JIT 

pouze s tím rozdílem, že veškeré díly jsou dopravovány přesně v pořadí, v jakém budou 

použity ve výrobě (viz obrázek 3). Dodavatel musí být obeznámen s plánem výroby 

i s posloupností, v jaké bude probíhat a podle toho dopravuje materiál přesně tak, jak je 

v procesu výroby a montáží požadováno. Tím se zároveň sníží i náklady a čas potřebný 

na manipulaci a zrychlí se výroba.  

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/1926
http://cs.wikipedia.org/wiki/Toyota_v%C3%BDrobn%C3%AD_syst%C3%A9m
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Obrázek 3 Rozložení dodávek JIS (Bárdy, 2017) 

1.5 Optimalizace materiálového toku 

V současné době jsou podniky nuceny snižovat náklady, zlepšovat výrobní a logistické 

procesy a tím i optimalizovat materiálové toky.  

  Podmínkou optimalizace je podle Jurové (2016, s. 218) identifikace kritických míst, 

důkladná a správná analýza materiálového toku. „Při analýze materiálového toku je vhodné 

soustředit se na nejdůležitější přesuny materiálu mezi jednotlivými místy vstupu a výstupu 

materiálu. Systematický přístup k analýze materiálového toku vyžaduje sběr informací, 

zpracování informací o manipulování produktu, množství, pohybu materiálu, činnostech 

zabezpečujících a ovlivňujících pohyb materiálu a časech trvání jednotlivých operací, kterými 

materiál prochází. Při analýze materiálového toku dochází ke zkoumání efektivnosti pohybu 

materiálu v rámci jednotlivých etap výrobního procesu, tzn. dochází ke znázornění podstatných 

požadavků výrobních, dopravních, manipulačních a skladovacích procesů a jejich vzájemné 

vazby s cílem odhalit slabá či úzká místa a určit rámec jejich racionalizace a optimalizace.“  

Jednou z metod optimalizace materiálového toku je i dynamická simulace. 

Existují softwarové nástroje, které je možné použít pro simulaci jakýchkoliv procesů. 

Takovým modelovaným objektem či procesem může být například sklad, výrobní linka, 

distribuční centrum, technologická zařízení a jejich návaznosti, dopravní obslužnost areálu či 

území, skladování a manipulace, tok informací atd. 

Simulace podle Šlajera (2010) spočívá v tom, že po analýze současného stavu daného 

procesu se vytvoří simulační model (viz obrázek 4), do kterého se přenesou skutečné 

charakteristiky procesu (např. výrobní dávky, velikost balení apod.), ale i charakteristiky 

náhodných jevů (např. poruchovost). Poté se testuje alternativní chování objektu ve změněných 

podmínkách, prověřují se možné změny v nastavení jednotlivých procesů, simulují se důsledky 

různých rozhodnutí. Jde vlastně o ověření vize ve virtuálním světe. Náklady jsou nižší než při 

realizaci řešení přímo v procesu. 

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj6k-yXopTXAhVF2RoKHTMICgoQjRwIBw&url=http://www.cie-group.cz/lexikon-metod-pi/metody/jit/&psig=AOvVaw2H_MCpzc7dgqzr3jSmn5K0&ust=1509312722200903
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„Pomocí dynamické simulace lze také optimalizovat materiálové toky, nastavovat 

potřebné velikosti zásob u montážních linek a optimalizovat systém manipulace v celé výrobní 

hale. Níže uvedený obrázek zobrazuje příklad společnosti z oblasti automobilového průmyslu, 

u které byl v průběhu několika projektů řešen nejen vlastní systém manipulace, ale i ověření 

velikosti zásob vstupních dílů a polotovarů u montážních linek na maximálně dvouhodinovou 

zásobu a zároveň zajištění volné plochy snížením potřebných logistických ploch ve výrobě. 

 

 

Obrázek 4 Dynamický simulační model výrobníko procesu  (Šlajer, 2010) 

Implementací navrženého uspořádání, pravidel a systému práce bylo dosaženo uvolnění 

plochy pro instalaci nových výrobních linek o celkové velikosti 380 m², při současném snížení 

potřebného počtu manipulačních vozíků pro závoz vstupních materiálů, obalů a svoz hotových 

výrobků a prázdných obalů.“  

1.6 Přepravní a manipulační jednotky, funkce obalu 

V logistickém řetězci se přikládá velká důležitost správnému stanovení manipulačních 

a přepravních jednotek. Při plánování materiálového toku je potřebné znát vlastnosti materiálu, 

se kterým se bude manipulovat. Proto se zavedla klasifikace materiálu, aby bylo možné ho 

začlenit do manipulační skupiny s materiály stejných nebo podobných vlastností. Výhodou je, že 

k přemístění materiálu zařazených do stejné manipulační skupiny lze použít stejný typ 

manipulačních prostředků.  
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Sixta (2005, s.179) definuje manipulační a přepravní jednotku následovně: 

„Jakékoliv množství materiálu, které tvoří jednotku schopnou manipulace, aniž by bylo 

nutno dále ji upravovat. S manipulační jednotkou se manipuluje jako s jediným kusem. Přepravní 

jednotka je množství materiálu, které lze přepravovat bez dalších úprav. Přepravním 

prostředkem se rozumí technický prostředek (např. paleta, kontejner apod.), který vytváří 

manipulační nebo přepravní jednotku a usnadňuje manipulaci či přepravu.“ 

Mezi přepravní prostředky podle něho patří (Sixta, 2005): 

 Ukládací bedny a přepravky, které jsou užívány na úrovni základních 

manipulačních jednotek používaných pro skladování materiálu a pro 

mezioperační manipulaci. 

 Palety jsou přepravní prostředky na úrovni odvozených manipulačních 

jednotek II. řádu a určené pro mezioperační manipulaci, skladové operace, 

ložné operace a mezi objektovou a vnější přepravu. Dle provedení se rozlišují 

palety prosté, sloupkové, ohradové, skříňové a speciální.  

 Roltejnery jsou přepravními prostředky na úrovni manipulačních jednotek 

II. řádu a jsou opatřeny čtyřkolovým podvozkem Jejich konstrukce mohou 

být: mřížkové, drátěné, plnostěnné nebo speciálního provedení.  

 Přepravníky jsou přepravní prostředky také na úrovni přepravních jednotek 

II. řádu a jsou určené zpravidla pro kapalný, kašovitý nebo sypký materiál. 

 Kontejnery jsou přepravní prostředky trvalé povahy, dostatečně pevné, 

uzpůsobené k opakovanému použití, speciálně konstruované tak, aby 

ulehčovaly přepravu zboží jedním, nebo více druhy dopravy. 

 Výměnné nástavby jsou přepravní prostředky na úrovni jednotek III. řádu. 

Tvoří zcela nebo z části uzavřený prostor určený k přemisťování materiálu. 

Jsou určeny k přepravě silničními nákladními vozidly.  

Dalším důležitým pasivním prvkem v logistickém řetězci je obal, který je třeba vždy 

chápat jako nedílnou součást celého logistického systému. Cempírkem (2008) je označován jako 

„obalový prostředek nebo soubor prostředků zabezpečující ochranu výrobků před poškozením, 

zabraňující škodám, které by mohly výrobky způsobit, umožňující oběh výrobků a usnadňující 

jejich spotřebu. Naopak balení chápe jako činnost spočívající v přípravě výrobků pro oběh 

a spotřebu pomocí obalových prostředků a funkční spojení výrobku s obalovými prostředky. 

Obalový prostředek je souhrnný název pro obalové materiály, obaly a pomocné obalové 

prostředky. Typ obalu je klasifikační jednotkou, která určuje obal podle materiálu a konstrukce. 

Existují různé materiály, které jsou vhodné pro výrobu obalů. Rozhodujeme se pro určitý druh 
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materiálu podle toho, aby byl pro náš výrobek nejvhodnější z hlediska ochrany samotného 

výrobku, spotřebitele a životního prostředí a případně dalších funkcí, které by měl obal výrobku 

plnit. U typu obalů mnohdy hrají důležitější roli ekonomická hlediska nejen výrobce výrobku, ale 

i spedičních, dopravních a logistických firem. Hmotnost a tvar obalu mají velký význam pro 

optimalizaci řízení materiálových toků a řízení fyzické distribuce.“ 

1.7 Identifikace materiálu 

Aby nedocházelo k záměně materiálu je podle Sixty (2005, s. 204) „důležitou činností 

v řízení materiálového toku přesná znalost o pohybu pasivních prvků.“ 

Identifikací pasivní prvků dle autora rozumíme zjišťování totožnosti pasivního prvku, 

a to (Sixta, 2005): 

 podle fyzických znaků (např.kamerou podle barvy, tvaru), 

 podle kódů (např.snímačem radiofrekvenčního signálu, podle čárového kódu)  

Nejpoužívanějším způsobem identifikace materiálu je automatická identifikace. 

Technologie systémů automatické identifikace lze rozdělit do několika skupin (Logistika nejen 

pro studenty, b.r.): 

 optické technologie (čárový kód, OCR - nejstarší technologie doplněná 

scannerem pro čtení písma a čárového kódu), 

 radiofrekvenční technologie RFID (uplatňuje se tam, kde nelze aplikovat 

levnější čárové kódy, např. v prašném prostředí), 

 magnetické technologie (MICR - používá se pro čtení při peněžních 

a bankovních operacích, Magnetic Stripe4 - nosičem kódu je magnetický 

kroužek umístěný převážně na plastikové kartě), 

 induktivní technologie (přenos dat pomocí elektromagnetické indukce), 

 biometrické technologie (využívá lidské rysy jako jsou otisky prstů, hlas, atd.). 
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2 ANALÝZA ŘÍZENÍ TOKU MATERIÁLU VE ŠKODA AUTO 

A.S. 

První kapitola se zabývala teoretickými základy řízení materiálového toku. V této 

kapitole je provedena analýza řízení materiálového toku ve společnosti ŠKODA AUTO a.s. na 

základě studia firemní dokumentace a vlastních zkušeností. Nejprve je představena společnost 

ŠKODA AUTO a.s. včetně její historie a personální struktury. Dále je popsán tok materiálu 

v závodě v Mladé Boleslavi prostřednictvím systému LKWcontrol a konceptů dodávek JIS, JDC 

a EDC. 

2.1 Představení společnosti ŠKODA AUTO a.s.  

Společnost ŠKODA AUTO a.s. (ŠA) se sídlem v Mladé Boleslavi je jedním z nejstarších 

výrobců automobilů na světě. Počátky firmy sahají do roku 1895, kdy Václav Laurin a Václav 

Klement založili společnost Laurin & Klement na výrobu jízdních kol. Za několik let později 

podnik zahájil výrobu motocyklů a poté i automobilů. První vůz vyjel z bran továrny v Mladé 

Boleslavi v roce 1905. Již před druhou světovou válkou vznikly dva další výrobní závody 

v Kvasinách a ve Vrchlabí. Od roku 1991 je součástí koncernu Wolkswagen a vedle značek VW, 

Audi a Seat se stal čtvrtou značkou koncernu. Během této doby se objem dodávek společnosti 

ŠA podstatně zvětšil a její produktové portfolio se výrazně rozšířilo. 

Předmětem podnikatelské činnosti společnosti je zejména vývoj, výroba a prodej 

automobilů, komponentů, originálních dílů a příslušenství značky ŠKODA a poskytování 

servisních služeb.  

Podnik plánuje zavádění nových prvků, které nejen usnadní život zákazníkům, ale učiní 

užívání a řízení vozu samotného snazším a zábavnějším. Z tohoto důvodu vypracovala 

Společnost ŠKODA Strategii 2025, kterou představila v roce 2016. Strategie je odrazem 

tendencí a trendů, které ovlivňují různé průmyslové oblasti a společnost. Nejvýraznějšími vlivy 

jsou zejména elektrifikace, digitalizace, konektivita a urbanizace. Tyto trendy budou utvářet 

budoucnost automobilového průmyslu a formovat způsob, jakým chápeme osobní mobilitu. 

Osobní mobilita se bude zakládat na autonomním řízení, konvenčních automobilech 

a elektrovozech, které poskytují úplnou konektivitu a splňují veškeré environmentální 

požadavky. Střednědobým cílem společnosti je zaměřit se na plnění limitů emisí CO2 a zavést 

služby a řešení inteligentní bezpečnosti. Do roku 2025 je plánována výroba elektromobilů, dále 

je v plánu vybudovat nové centrum měření emisí. Díky této investici přesahující 11 milionů eur 

bude společnost připravena na legislativní požadavky i v příštích letech. 
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V současnosti patří společnost mezi nejvýznamnější průmyslové podniky České 

republiky a rok 2016 byl nejúspěšnějším finančním rokem v její historii. V roce 2016 bylo 

prodáno celkem 1 126 477 vozů (viz obrázek 5), což je meziroční zvýšení o 6,7 %. Tržby se 

meziročně zvýšily o 10,5 %. Největší trhy jsou v Číně, Německu a České republice. (ŠKODA 

Výroční zpráva 2016, 2016) 

 

 

Obrázek 5 Škoda Auto - prodej nových osobních vozů. Celoroční hodnoty (1995-2016), 

čtvrtletní hodnoty (2006 - 2017), podle typů v I. čtvrtletí 2017 (ČTK, 2017) 

Hlavní závod v Mladé Boleslavi vyrábí modely Fabia, Octavia, Rapid a Seat Toledo, 

v závodě v Kvasinách se vyrábí Superb, Yeti, Kodiaq a Seat Ateca. Model Citigo se vyrábí na 

Slovensku. V závodě VW Bratislava na Slovensku naběhl v srpnu 2016 druhý stupeň inovace 

modelu ŠKODA CITIGO včetně zvláštního modelu ŠKODA CITIGO FUN pro německý trh. 

Závod ve Vrchlabí vyrábí převodovky, které se dodávají i do dalších koncernových značek. 

Vozy ŠKODA se vyrábějí nejen v České republice a na Slovensku, ale i v Číně, Rusku, Indii, 

Kazachstánu a na Ukrajině (viz obrázek 6). Zahraniční závody po celém světě se připravovaly 

na zahájení výroby nových nebo inovovaných modelů, které v roce 2016 nabíhaly na výrobních 
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linkách. V současné době zaměstnává společnost více než 28 300 osob. V době svého založení to 

bylo 7 osob. (ŠKODA Výroční zpráva 2016, 2016)  

 

 

Obrázek 6 Výrobní místa značky Škoda ve světě (ŠKODA AUTO, 2016) 

2.1.1 Personální struktura 

Společnost ŠKODA AUTO a.s. má svoji personální strukturu, která se skládá z několika 

oblastí, a to: 

 Předseda představenstva (G – Vorsitzender des Vorstandes), 

 Finance a IT (F – Finanzen und IT), 

 Prodej a marketing (V – Vertrieb und Marketing), 

 Výroba a logistika (P – Production und Logistik), 

 Technický vývoj (E – Technische Entwicklung), 

 Řízení lidských zdrojů (S – Human Resources), 

 Nákup (B – Beschaffung). 

Oblast P se rozděluje na šest následujících oblastí: 

 Náběhový management (PA – Anlaufmanagement), 

 Řízení značky (PS – Markensteuerung), 

 Plánování značky (PP – Logistikplanung), 

 Logistika značky (PL – Markenlogistik),  
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 Výroba komponentů (PK – Komponentenfertigung), 

 Výroba vozů (PF – Fahrzeugfertigung). 

Oblast PL se zabývá následujícími činnostmi: 

 plánování a řízení všech logistických aktivit závodů, 

 plánování programů pro vozy a komponenty ŠKODA a centrální řízení 

dispozic předsériové logistiky, 

 odborná koordinace závodových logistik v závodech ŠKODA. 

Oblast PL se dělí na dalších 7 útvarů, které se zabývají činnostmi uvedenými výše. 

Jedním z těchto útvarů je i útvar operativní logistiky (PLO – Operative Logistik), který se dále 

člení na 5 skupin, a to PLO/1 až PLO/5.  Koordinuje oběh a evidenci palet v majetku společnosti 

a Behaltermanagemetnu ve ŠKODA AUTO a.s., řídí pohyb nákladních vozidel v závodě, 

provádí příjem a předpříjem materiálu. Provozuje též centrální sklad obalů, předsériový sklad 

a sklad reklamací. Dále poskytuje služby uživatelům manipulační techniky a interní přepravy 

materiálu. Zpracovává zjištěné odchylky v logistickém systému, zatěžuje viníky, vyřizuje 

kvalitativní reklamace a vybírá poplatek za užívání ŠKODA obalů. Koordinuje inventuru zásob 

a obalů.  

Řízením nákladních vozidel v areálu společnosti s cílem optimalizace pohybu, 

prováděním předpříjmu v systému LOGIS, evidencí expedovaných obalů v systému LISON 

a řízením nákladních vozidel (LKW – Der Lastkraftwagen) pomocí telematických přístrojů se 

zabývá útvar PLO/2 - 13.brána - Řídící stanoviště, které se nachází na centrálním příjmu 

13. brány. 

2.2 Řízení toku materiálu ve ŠKODA AUTO a.s. 

Společnost musí zabezpečit efektivní a účinné řízení toku vstupního materiálu, protože 

nedostatek správných materiálů může vést ohrožení výroby nebo k jejímu zastavení. Před 

začátkem výroby nového vozu musí být vypracovaný projekt, podle kterého probíhá průběh toku 

materiálu včetně toku vratných obalů. Projekt schvalují jednotlivé útvary společnosti. Jednotlivá 

konkrétní pracoviště se řídí pracovními návodkami.  

Za evidenci příjmu a předpříjmu materiálu a obalů do závodu ŠA je zodpovědný centrální 

příjem 13. brány – útvar PLO/2, který zároveň řídí a monitoruje pohyb nákladních vozidel 

v závodě. Zajišťuje centrální příjem LKW do skladů v Mladé Boleslavi, Kvasinách i Vrchlabí. 

Pokud LKW veze méně než 34 palet, odjíždí skládat do skladu společnosti Preymesser, odkud 

do 24 hodin odjíždí ucelené LKW s materiálem do skladů v Mladé Boleslavi, Kvasinách 

a Vrchlabí. Pokud LKW veze 35 palet a více, může skládat přímo ve skladech ŠA v Mladé 

Boleslavi, Kvasinách nebo Vrchlabí. 
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Obrázek 7 Vjezd do areálu ŠKODA AUTO – 13. brána (ŠKODA AUTO, 2016) 

 

Pracoviště je umístěno v objektu, který je součástí brány č. 13 určené pro vjezd a výjezd 

nákladních vozidel (viz obrázek 7). Spolu s centrálním příjmem je zde umístěno i pracoviště 

útvaru Ochrany značky (SO-Markensicherheit/-schutz), útvaru Celní deklarace (FRS – Steuer, 

Zoll) a útvaru Závodové dopravy (PFO-I – Inhouse Logistik). Pracovníci SO evidují vstupy 

vozidel do závodu a výstupy vozidel ze závodu, včetně kontroly oprávnění vjezdu LKW a vstupu 

řidičů do závodu. Pracoviště FRS se zabývá celním odbavením. Hlavními činnostmi útvaru 

PFO - I je vnitrozávodová doprava, expedice do pobočných závodů, příjem materiálu, 

skladování, výdej materiálu a zásobování výrobních linek. 

Na obrázku 8 je uvedené procentuální zastoupení LKW projíždějících přes 13.bránu.  

Z něho je patrné, že nejvíce do areálu přijíždějí LKW v systému JIS a LKW, které jsou 

kontrolované a řízené systémem LKWcontrol.  
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Obrázek 8 Přehled průjezdu 13. bránou do areálu ŠKODA AUTO (upraveno autorem, 2017) 

 

Přehled nákladních vozidel projíždějících přes 13. bránu: 

 nákladní vozidla v systému JIS: 

odvoláváno a řízeno výrobními systémy, např. AUTLIN, 

 vozidla řízená systémem LKWcontrol: 

řízeno oddělením Operativní logistiky PLO/2 (Centrální příjem 13. brány), 

 expedice hotových vozů (FBU – Fully Built Units): 

řízeno oddělením Řízení dopravy Škotrans (PLT -  Transportplanung),  

 vozidla přijíždějící na stavbu: 

řízeno oddělením Plánování staveb a infrastruktury (PPB - Bauplanunkg), 

 nákladní vozidla v systému ekonomických, ekologických a elektronických 

dodávek materiálu (EDC - Economy, Ecology, Electronic Delivery Concept): 

odvoláváno a řízeno systémem FOLAB a jízdním řádem, 

 nákladní vozidla v systému Japonského dodávkového konceptu (JDC – Japan 

Delivery Concept): 

dodávky dílů do oblasti svařoven, odvoláváno a řízeno prostřednictvím elektronické 

výměny dat (EDI – Electronic Data Interchange),   

 vozidla přijíždějící pro odpad: 

řízeno oddělením Ekologie a pracovní ochrany (PSU – Umwelt und Arbeitsschutz), 

Přehled průjezdu 13. bránou do areálu ŠKODA AUTO a.s. 
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 jízdy ostatních vozidel, např.: 

Ško-Energo, stravování Aramark, pošta, Motorsport, složky integrovaného záchranného 

systému (IZS - Integrovaný záchranný systém), kancelářské potřeby, LKW s kontejnery 

pro centrum rozložených vozů (CKD – Completely Knocked Down), které zajišťuje 

dopravu rozložených vozů pro výrobu v zahraničních závodech. 

Pokud se jedná o zboží a obaly, přijíždí LKW do závodu: 

 se zbožím, které vyloží a odjíždí prázdné, 

 se zbožím, které vyloží a naloží prázdné obaly, 

 prázdné, v závodě pouze naloží prázdné obaly. 

LKW jezdí do závodu ve dvou pruzích. 

Vozidla s tuzemskou i zahraniční dodávkou zboží přijíždějící pravým pomalým jízdním 

pruhem jsou řízená přes LKW systém, ve kterém spedice objednává časová okna vjezdu do 

areálu. Jedná se o přímé nebo sběrné jízdy, kanban, crossdocking a Nový logistický koncept 

(NLK – Neues Logistik Konzept): 

 Přímá jízda - jedná se o jízdu od dodavatele přímo do ŠA. 

 Sběrné jízdy - zajišťuje pro ŠA v tuzemsku spedice DHL, v zahraničí spedice 

jako CEVA, DUVENBECK, DHL Express a další. Spedice vyzvedne zboží 

u více dodavatelů a přiváží do podniku. 

 Kanban - dodavatel s výrobním místem (nebo minimálně s expedičním 

skladem) v ČR, dodává materiál do podniku dle potřeby, minimálně 1krát 

denně ve dnech výroby. K zajištění materiálu a výroby využívá dodavatel 

dlouhodobých odvolávek (LAB - Langfristige Abruf), které jsou zasílány 

útvarem PLD a jemných odvolávek (FAB - Fein Abruf) zasílaných útvarem 

Procesní a systémové integrace zakázek a výroby (FIB Mng. -  Prozess und 

Systemintegration Auftragsmanagement und produktion). Douhodobé 

odvolávky se posílají 1x týdně s výhledem zhruba na jeden měsíc. Jemné 

odvolávky se odesílají každý den s výhledem na pět dní. Konkrétní dodávky 

se pak realizují na základě aktuální kanbanové odvolávky, kterou potvrzuje do 

ŠA. Odvolávky jsou odesílány, přijímány a potvrzovány přes EDI. Dodavatel 

zajišťuje ve svém skladu nakládku materiálu do přistaveného LKW, do 

podniku přepravuje materiál dopravce (smluvní partner ŠA). Po vykládce 

materiálu jsou do LKW naloženy prázdné palety, které si dodavatel včas 

objednal. Poté jsou transportovány dopravcem zpět k dodavateli. Nakládky 
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a vykládky LKW (v ŠA i u dodavatele) se řídí přesně stanovenými časovými 

okny. 

 

Obrázek 9 Schéma „Kanban“ (ŠKODA AUTO, 2016) 

 

Systém Kanban se využívá při řízení výroby a dodávek orientovaných na spotřebu. 

Zobrazuje aktuální stav výroby a zamezuje nadprodukci. 

V ŠA se využívá materiálový systém ANDON pro objednávání materiálu na linku, který 

pomocí elektronického signálu zobrazuje požadavek na jeho doplnění. Zaměstnanec 

výroby stiskne Andonové tlačítko při předepsaném počtu dílů v paletě. Ve skladu je 

vytištěna odvolávka (závěska), podle které zaměstnanec logistiky ve skladu vyhledá 

a následně naváží materiál na místo spotřeby. 

 Crossdocking – svoz materiálu z konsolidačních míst je soustředěn do 

crossdockingu. Oblastní spedice, které mají avízovanou vykládku na více než 

čtyři sklady odjíždějí skládat do skladu společnosti Preymesser, externího 

poskytovatele logistických služeb, který zajišťuje konsolidaci materiálu na 

ucelené LKW a jejich dopravu do závodu do 24 hodin. Výhodou je odlehčení 

13. bráně a skladům, kde by docházelo ke kumulaci těchto aut. Další výhodou 

je zajištění prvotní kontroly materiálu a dokladů před samotným příjmem do 

skladu společnosti, provedení předpříjmu a nájezd dle časových oken do 

závodu. Každý dodací list (DL) je opatřen razítkem crossdockingu, je 

proveden předpříjem a vypsán protokol na případnou odchylku. Každý tento 
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protokol, včetně kompletní dokumentace posílá zodpovědný pracovník 

crossdockingu průběžně k evidenci na regresní oddělení. 

 Nový logistický koncept – nákladní vozidla mají pevně stanovený jízdní řád, 

dle kterého se automaticky generují časová okna v systému LKWcontrol. 

Levý jízdní pruh je určen pro dodávky materiálu a ostatní vozidla (stavební stroje, 

odpady, zásobování ARAMARK a jiné) v režimu kontroly pracovníkem SO. Vozidla přijíždějící 

levým jízdním pruhem jedou na místo určení přímo, mimo záchytné parkoviště. 

Pravý pruh slouží pro již zkontrolované LKW na centrálním dispečinku a LKW 

s dodávkami JIS, JDC, které mají identifikační ceduli za čelním sklem LKW (např.: režim JIS 

a jméno řidiče) a jsou jen zanesena do systému (registrační značka LKW a jméno řidiče). 

Výjezd je ve dvou jízdních pruzích, převážně se používá levý jízdní pruh. Pravý jízdní 

pruh je určen ke kontrole LKW pracovníky SO. 

2.2.1 Nákladní vozidla řízená systémem LKWcontrol 

K řízení nákladních vozů v areálu podniku využívá centrální příjem 13. brány systém 

LKWcontrol (Příloha A). Jedná se o koncernový systém, který má za úkol dosáhnout co 

nejefektivnější vykládky a nakládky nákladních vozidel. Jelikož denně do závodu přijede více 

než tisíc kamionů, je nezbytné zajistit plynulou vykládku a nakládku, zabezpečit vyrovnané 

vytížení 13. brány, ale i jednotlivých skladů. To by nebylo možné bez systému jako je 

LKWcontrol. Systém se používá i pro řízení prázdných obalů. Díky sytému LKWcontrol dochází 

k plynulému odesílání obalů zpět dodavatelům bez přeskladňování.  

Spedice, které dodávají materiál do ŠA a nakládají prázdné obaly si musí naplánovat 

časové okno. Znamená to, že spedice musí nahlásit předem den příjezdu a předmět dodávky. 

Systém LKWcontrol poté časová okna potvrzuje nebo posouvá na nejbližší možné místo na 

základě kapacity 13. brány a jednotlivých skladů.  

Pro odstavení LKW je určeno parkoviště před 13. bránou (viz obrázek 10). Na tomto 

parkovišti, uvedené na obrázku níže, je možné odstavit jakékoli LKW určené pro ŠA na dobu 

nezbytně nutnou. Pro řízená LKW platí povolení nájezdu 2 hodiny před časovým oknem 

a s povoleným zpožděním 15 minut. Vjezd/výjezd na toto parkoviště je opatřeno závorovým 

a kamerovým dozorovým systémem. 
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Obrázek 10 Parkoviště pro LKW před 13. bránou (autor, 2017) 

 

Řidič, který odstavil vozidlo na záchytném parkovišti, neprodleně předává veškeré 

průvodní dokumenty od dodávky spolu s kódem pro jednu konkrétní jízdu (ID – Identification) 

a vyplněným Laufzettelem ke zpracování pracovníkům útvarů SO, FRS, PLO v limitě 60 minut 

před časovým oknem. 

Každý řidič je povinen předložit ke kontrole doklad totožnosti na pracovišti SO. 

Odbavování LKW při vjezdu a výjezdu do závodu je nepřetržité po celých 24 hodin a po dobu 

celého kalendářního roku. Pracovník útvaru SO zkontroluje doklad totožnosti a zanese údaje 

z předloženého Laufzettlu (jméno a příjmení řidiče, spedici a registrační značku LKW) do 

databáze útvaru SO a označí do Laufzettlu, zda je vstup a vjezd povolen či nikoliv. V případě, že 

vstup a vjezd je příslušnému řidiči, spedici a LKW povolen, přechází řidič na pracoviště PLO. 

V případě, že není povolen, řeší tuto událost útvar SO jako bezpečnostní incident. Vedoucí 

směny centrálního dispečinku musí prověřit na oddělení dispečinku PLD krytí výroby 

materiálem. Pokud je přímo ohrožena výroba, je nutné složit kritický materiál na venkovním 

parkovišti LKW v součinnosti s útvary SO a PFO-I na odpovědnost útvaru PLO. Pokud není 

přímo ohrožena výroba, oznámí vedoucí směny tento bezpečnostní incident 

Transportmanagementu útvaru PLT, aby neprodleně upozornil spedici nebo dopravce na stav, že 

nebyl příslušnému řidiči povolen vstup a je nutné zajistit náhradního řidiče. Vztahuje-li se zákaz 

na spedici, je materiál složen se souhlasem a pod dohledem útvaru SO. 
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U JIS dodávek se kontrola provádí pouze při prvním vjezdu, protože stejný řidič přijíždí 

do závodu i několikrát denně. LKW je označené cedulkou JIS a jménem řidiče. 

V případě tuzemské dodávky předloží řidič veškeré dokumenty neprodleně na pracovišti 

útvaru PLO ke zpracování. Spolu s průvodními dokumenty ke zboží předloží řidič v povinných 

polích vyplněný Laufzettel s ID jízdy a Žádanku o přepravu (v případě nakládky prázdných 

obalů). K danému ID jízdy jsou přiřazeny desky, do kterých jsou vloženy všechny průvodní 

dokumenty. Od doby předání dokumentů na Řídícím stanovišti se započítává čas stojného. 

V případě zahraniční dodávky předloží dokumenty ke zpracování spolu s vyplněným 

Laufzettelem s ID jízdy a Žádanku o přepravu (v případě nakládky prázdných obalů) na 

pracovišti útvaru FRS k celnímu projednání, po jeho projednání a uvolnění do běžného režimu 

jsou tyto potvrzené dokumenty útvarem FRS postoupeny k dalšímu zpracování na pracovišti 

útvaru PLO. 

Evidence příjmu zboží a obalů (příjem obalů je propojen se systémem 

FRONTLOADING) se provádí v koncernovém systému LOGIS. 

Odbavení LKW probíhá v několika režimech: 

 Odbavování avizovaných LKW 

Na základě předložených průvodních dokumentů zadá pracovník útvaru PLO do systému 

LKWcontrol požadované údaje včetně ID jízdy. Od okamžiku zadání dokumentů do 

systému se započítává čas stojného. Pokud dojde k příjmu dokumentů po časovém okně, 

zaniká nárok na stojné. 

Probíhá proces příjmu materiálu, popř. vystavení Ladelistu, žádanky na přepravu 

prázdných obalů. Pracovník útvaru PLO prověří v systému LoTse správnost skladů 

u všech čísel dílů uvedených na dodacích listech. Do časového okna dodávky materiálu 

uvede správný sklad a počet dovezených palet. 

U jízd NLK v režimu jednotného přepravního štítku (GTL - Global Transport Label) je 

proveden nejdříve předpříjem v systému LOGIS, data jsou poté přenesena do systému 

LKWcontrol. Usnadňuje to zrychlené zpracování příjmu materiálu na jednotlivých 

složištích (načtením štítku GTL čtečkou s automatickým zapříjmováním). Laufzettel je 

konfrontována s každým mezinárodním nákladním listem (CMR – Convention 

Marchandise Routière), na kterém je výpis DL. Jestliže na CMR listu je jiná skutečnost, 

než řidič předložil, LKW je odstaveno. Potvrzení příjmu jednotlivých závodových 

logistik je na Laufzettelu. 

Štítek GTL je štítek, který obsahuje přesně definovaná pole, která mají svoje přesné 

místo na štítku a zároveň jasně daný obsah. Nahrazuje celkem tři závěsky potřebné k toku 
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materiálu od dodavatele na montáž. Automatizované zpracování dat ze štítků umožňují 

čárové kódy.  

Dodávky zboží s kritickými díly jsou odbavovány s absolutní předností a jsou evidované 

v červených deskách, ostatní dodávky jsou v zelených deskách.  Do systému 

LKWcontrol tento požadavek zadává pracovník útvaru PLD.  Pro informaci je denně 

zasílán na řídící místo přehled kritických dílů. Při vyhledání se postupuje podle názvu 

dodavatele a čísla dílu, případně porovnání s registrační značkou. Pokud je přijata 

dodávka s kritickým materiálem, následuje okamžité odbavení LKWcontrol s indexem 

“Engpass”. Na průvodce nákladních vozidel se uvede poznámka “HOŘÁK” nebo 

“Engpass”. Pokud tato skutečnost nastane až během pohybu LKW po závodě, je mu 

zvýšena priorita na dané složiště v „Časové okno dodávky materiálu“ v kolonce Časové 

okno se uvede „SPĚCHÁ“.  

U zahraničních dodávek informaci dostává odpovědný pracovník útvaru FRS. Dodávky 

s kritickými díly primárně sledují, kontrolují a zajišťují pracovníci útvaru PLD.  

 Odbavování neavizovaných LKW 

Pracovník útvaru PLO převezme od řidiče LKW všechny průvodní doklady (u zahraniční 

dodávky doklady u oddělení FRS) a do vyhledávacího pole systému LKWcontrol musí 

zadat „Nová dodávka“. Dodávky jsou po závodě poté řízeny jako avizované. 

LKW je uvolněno v systému. Útvar PLO zajistí vystavení interní dokumentace dle 

externí dokumentace k vykládce zboží a její předání řidiči LKW včetně telematického přístroje. 

Řidič LKW stvrzuje svým podpisem převzetí telematického přístroje na Laufzettelu a zároveň 

tímto přebírá hmotnou odpovědnost za svěřenou techniku a je povinen uposlechnout příkazů 

telematických přístrojů. 

V tomto okamžiku LKWcontrol aktivně pracuje s vozidlem v základním režimu. LKW je 

dynamicky řízeno na složiště dle optimalizace systému LKWcontrol. Pracovník centrálního 

příjmu 13. brány může aktivně zasahovat do systému LKW, to znamená, že může upřednostnit 

LKW před jiným v případě, že hrozí riziko stojného. V případě tuzemských dodávek se jedná 

o překročení limitu dvou hodin na vykládku materiálu a dvou hodin na naložení obalů v závodě. 

U zahraničních dodávek se jedná o tři hodiny. 

 Na složištích pracovník zaznamená čas příjezdu a odjezdu LKW. Po složení materiálu 

potvrdí řidiči dokumenty a řidič dle pokynů telematického přístroje odjíždí na další složiště. Po 

ukončení vy-/nakládky řidič LKW vrací spolu s interní dokumentací při odbavení telematické 

přístroje zpět. Zaměstnanci útvaru PLO potvrdí zpětné převzetí na Laufzettel. V případě, že je 

zjištěno poškození, informují útvar SO.  
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Po ukončení vy-/nakládky zboží kontrolují pracovníci útvaru PLO při převzetí úplnost 

interní dokumentace, zda jsou potvrzena a vyplněna všechna povinná data, tzn. potvrzení 

Laufzettelu jednotlivými vy-/nakládacími místy, potvrzení LEERGUT - LADELISTE řidičem 

LKW, včetně dokladů k nákladním vozidlům přepravujícím nebezpečné zboží (ADR – Accord 

Dangereuses Route) a zanesení počtu vy-/naložených obalů zaměstnancem příslušného místa 

nakládky. Také informaci o vystavených checklistech (Příloha B), tj. dokladu odchylkách od 

skutečnosti včetně odkazu na evidenční číslo v Laufzettelu (přenos těchto informací 

o Checklistech do CMR). V případě zjištění nedostatku je LKW vráceno na místo vy-/nakládky, 

kde vznikl nedostatek s požadavkem o nápravu, popř. je informován útvar SO. V případě 

expedice prázdných obalů předají řidiči LKW externí dokumentaci (Frachtbrief) sloužící jako 

expediční list při odvozu prázdných obalů. Tento dokument je rovněž stvrzen podpisem řidiče 

LKW a zaměstnancem útvaru PLO. CMR list je potvrzován útvarem PLO na základě převzatých 

informací z průvodní dokumentace (Laufzettel). 

Na pracovišti centrálního příjmu a předpříjmu se pracuje se těmito nejdůležitějšími 

dokumenty: 

 Průvodka nákladního vozidla „LAUFZETTEL“ (Příloha C), která slouží jako podklad 

pro fakturaci za přepravu a čekací dobu strávenou v závodě při vykládce a nakládce nad 

stanovený rámec, poskytuje přehled pohybu LKW, dodržení přejezdových termínů mezi 

jednotlivými sklady, informace o termínu odbavení atd. 

Kontrolu provádí řídící pracoviště 13. brány. 

 Žádanka pro nakládku prázdných obalů „LEERGUT - LADELISTE“ (Příloha D) na 

jednotlivých skladech, kterou vystavuje dispečer obalů na 13. bráně, který je zodpovědný 

za řízení oběhu obalů na základě objednávky, kterou vystavuje útvar obalové evidence 

(OE – Obalová evidence). 

Kontrolu provádí pracovníci výjezdu, kteří zapisují počet naložených obalů a kontrolují  

podpisy pracovníků z jednotlivých složišť. 

 Expediční list prázdných obalů „FRACHTBRIEF“ (Příloha E), který se vystavuje na 

všechny odeslané prázdné obaly k dodavatelům. Je vyhotoven na pěti stránkách. První tři 

strany jsou pro dodavatele a přepravce, zbylá druhá růžová se spolu s žádankou pro 

nakládku prázdných obalů „LEERGUT – LADELISTE“ sepne a zakládá na pracovišti 

útvaru OE a ve společnosti Preymesser. Poslední zelená zůstává při opuštění závodu na 

výjezdu útvaru SO. Platnost uvedených dat na tomto dokumentu potvrdí vystavující 

pracovník na bráně č. 13 svým podpisem, identifikačním razítkem a také přepravce svým 
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podpisem. Vystavuje ho pracovník během odbavení LKW na výjezdu. Kontrolu provádí 

řídící pracoviště 13. brány. 

 Mezinárodní nákladní list „CMR“ (Příloha F). Tento dokument se potvrzuje jak při 

příjmu zboží od zahraničních dodavatelů, tak při odeslání prázdných obalů k zahraničním 

dodavatelům.  

Jestliže jsou na CMR evidovány DL, kterými byl řidič vybaven a fyzicky je nepředloží, 

je o tom poznámka v CMR v kolonce 20. Rovněž je o tom poznámka v Příloze k dodávce 

nebo v Laufzettelu s uvedením čísla občanského nebo řidičského průkazu, popř. podpis 

dvou svědků. 

V CMR listě je současně odkaz na číslo Přílohy k dodávce nebo Laufzettelu v kolonce 

20 nebo 18. Kontrolu provádí řídící pracoviště 13. brány. 

2.2.2 JIS dodávky 

Jednou z cest, která vede k zefektivnění materiálového toku v ŠA je zavedení JIS 

dodávek od externích poskytovatelů logistických služeb. Znamená to, že díly se dodávají na 

linku v sekvencích a v takovém pořadí, ve kterém se montují do aut.  

 Oddělení plánování logistiky vytvoří plán výroby na základě objednávek zákazníků, 

kteří si nakonfigurují automobil podle svých představ. Několik měsíců předem vytvoří hrubé 

odvolávky, které se poté mění každý týden. K přesné odvolávce konkrétního dílu dochází až 

poté, co auto projde určitým procesem výroby, jako je lisovna, svařovna, lakovna a montáž. 

Každé auto může být jiné, protože existuje velké množství variant, jak sestavit vůz. 

Dodávky JIS dílů do ŠA se řídí dle logistického konceptu JIS – sekvenční dodávky 

v taktu dle vyráběných jednotek ve speciálních JIS paletách. Dodavatel je zodpovědný za celý 

logistický proces od výstupní rampy výrobního podniku dodavatele případně externího 

poskytovatele logistických služeb (EDL - Externer Dienstleister) až na zástavbový takt v ŠA. 

EDL, jakožto smluvní partner dodavatele, zajišťuje vykládku/nakládku v ŠA, dodávky dílů 

z místa vykládky na zástavbový takt, výměnu prázdných palet u montážní linky a jejich následný 

převoz na místo nakládky.  

Dodavatel je povinen kopírovat výrobní program ŠA.  

K přechodu vlastnictví u JIS dílu dochází v okamžiku sekvenční odvolávky 

automatickým zaúčtováním u firmy ŠA.  

K přechodu rizik dochází odebráním dílů z palet pracovníkem montáže ŠA u příslušného 

zástavbového taktu v ŠA.  

Za kvalitu ve smyslu výrobní vady a za správnost pořadí vychystané sekvence ručí 

dodavatel až na zástavbový takt montážní linky ŠA.  



36 

 

ŠKODA AUTO, a.s. rozlišuje tři typy JIS procesů: 

 JIS-A: Dodavatel vyrábí díly ve svém výrobním podniku. Výroba probíhá na základě JIS 

odvolávek v sekvenci. Dodavatel ukládá díly přímo do JIS palet. JIS palety expeduje dle 

řídícího času tak, aby zajistil bezproblémové dodání na místo spotřeby v ŠA. Dodavatel 

ve vlastní režii zajistí transport dílů ze svého výrobního podniku na příslušné místo 

vykládky v ŠA. Ve společnosti ŠKODA AUTO a.s., v určeném vstupu do příslušné 

montážní haly, personál EDL zajistí nakládku/vykládku LKW a zmanipuluje díly do 

přidělené logistické zóny. Z logistické zóny personál EDL zajistí manipulaci dílů, resp. 

JIS palet ve správném pořadí dle spotřeby montážní linky ŠA. 

 

 

Obrázek 11 Schéma JIS-A (ŠKODA AUTO, 2016) 

 

 JIS-B: Dodavatel vyrábí díly ve svém výrobním podniku. Výroba probíhá dávkově na 

základě odvolávek LAB případně FAB. Dodavatel ukládá díly do transportních palet. 

Transportní palety s díly expeduje dle potřeby do EDL, které pro dodavatele zajišťuje 

skladování dílů a sekvenci. Doprava dílů mezi výrobním podnikem a EDL je v plné 

kompetenci dodavatele. V EDL je udržována nezbytně nutná zásoba pro plynulé 

zásobování montážní linky ŠA. Pro řízení stavu zásob dodavatel využívá dispoziční 

odvolávky FAB. EDL na základě sekvenční odvolávky provede přeložení dílů 

z transportních palet do JIS palet, a to ve správném pořadí dle odvolané sekvence. EDL 

zajistí transport dílů z areálu EDL na příslušné místo vykládky v ŠA. v určeném vstupu 

do příslušné montážní haly, Personál EDL zajistí nakládku/vykládku LKW a zmanipuluje 

díly do přidělené logistické zóny. Z logistické zóny zajistí personál EDL manipulaci dílů, 

resp. JIS palet ve správném pořadí dle spotřeby montážní linky ŠA. 
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Obrázek 12 Schéma JIS-B (ŠKODA AUTO, 2016)  

 

 JIS-C: Konečná montáž JIS-modulu je prováděna v EDL. Z pohledu logistiky je proces 

analogický k JIS-A. Veškerou činnost však pro dodavatele zajišťuje EDL. Vnitřní 

operace EDL, transport montážních komponentů od dodavatele do EDL, transportní 

palety. 

 

 

Obrázek 13 Schéma JIS-C (ŠKODA AUTO, 2016) 

 

V případě dodávek ve všech konceptech JIS je EDL vždy smluvním partnerem 

dodavatele. Za veškeré operace EDL ručí společnosti ŠA vždy dodavatel. Dodavatel také 

převezme všechny potřebné investice nutné pro zajištění logistického řetězce.  

Důležitým kritériem pro volbu konceptu, ve kterém budou díly dodávány, je vzdálenost 

výrobního podniku dodavatele od společnosti ŠA. 
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 Přímé dodávky z výrobního podniku dodavatele do ŠA (koncept JIS-A) lze uplatnit 

v případě, kdy řídící čas tyto dodávky umožňuje, standardně pokud je výrobní závod dodavatele 

vzdálen maximálně 25 km od společnosti ŠA. 

 V případě nedodržení těchto podmínek je nutné celý proces předem konzultovat 

s oddělením PLL a projednat případnou možnost zajištění vychystání sekvence v EDL (JIS-B), 

či konečné montáže prostřednictvím EDL (JIS-C). 

Dodavatel/EDL musí zajistit, aby pro logistiku Škoda byla neustále k dispozici kontaktní 

osoba pro případ řešení nenadálých situací. 

Dodavatel musí během plánování, realizace a probíhajícího procesu zajistit veškeré 

podmínky dodávek tak, aby díly byly dodány v kvalitě požadované ŠA.  

Flexibilita dodavatele JIS dílu a jednotlivých subdodavatelů musí odpovídat plánovacímu 

procesu 2+2 týdny. 4 týdny před výrobou je výroba vozu potvrzena a po dobu dvou týdnů 

v rámci „změnového trychtýře“ je ještě možné měnit již specifikované vozy. Poslední dva týdny 

před výrobou vozu, již specifikované vozy měnit nelze. 

Jedna ze společností, která vyhrála výběrové řízení na tzv. centrálního externího 

dodavatele logistických služeb (CEDL – Zentral Externer Dienstleister) pro společnost ŠA je 

SAPE Bohemia. Konsoliduje tok komponentů od externích dodavatelů a vytváří z nich sekvence 

pro montážní linky ŠA (obrázek 14). 

Podle Novotného (2014) jednatel společnosti SAPE Bohemia Martin Salač popisuje 

zajišťování JIS dodávek do ŠKODA AUTO, a.s. následovně: „SAPE zajišťuje pro Škodu 

nejčastěji JIS proces, kdy dodavatel vyrobí díly ve svém výrobním závodě a převeze je do 

logistického centra CEDL. Tam se zaskladní a po obdržení odvolávky se vytvoří sekvence. 

Vysekvencované díly se následně dovezou na potřebný čas k montážní lince Škody Auto. 

Dodavatelé dílů dostávají od automobilky pravidelně dlouhodobé odvolávky na výrobu. CEDL 

dostává konečné odvolávky, sekvenční odvolávky a denní sběrné listy. Tyto informace se ve 

skladu zpracují a přeposílají výrobcům komponentů. Dodavatelé tak mají přehled o tom, kolik 

dílů je na skladě, kolik jich bude potřeba pro výrobu na další dny a kolik dílů který den 

automobilka dostala.  

SAPE dostává ze Škodovky údaje o výrobě v zhruba týdenním předstihu, přitom musí 

držet průměrnou zásobu dílů na 1,5 dne. Po přijetí odvolávky od automobilky musí předat 

konkrétní díl ve správném taktu na montážní linku přibližně do dvou hodin. 

K narušení sekvencí a přerušení linky prakticky nedochází, průměr je tak dvě minuty za 

měsíc. Pokud přece jen k chybě dojde, v systému je možno zpětně dohledat veškerou manipulaci. 

Navíc provoz snímají kamery, i na nich se dá najít původ problému.“ 
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Obrázek 14 Sekvenční pracoviště SAPE Bohemia (Logistika, 2014) 

2.2.3 JDC – Japan Delivery Concept 

Další ze zavedených konceptů optimalizace materiálového toku je koncept dodávky dílů 

do oblasti svařoven (konkrétně do haly M12 a M14). 

 Dodavatelé dodávají díly minimálně 1x za směnu ve dnech výroby v ŠA s výrobním 

místem blízko ŠA. Dodavatel má k dispozici označení JDC pro identifikaci LKW zapojených do 

tohoto projektu pro rychlý průjezd branou. Dodavatel dostává dlouhodobou odvolávku 

s výhledem na 6 měsíců a poté pravidelné JDC odvolávky 1x za měsíc prostřednictvím EDI 

(elektronická výměna dat). Systém odvolávek předpokládá dodržování stanoveného objemu 

výroby vozů a vyrovnaný poměr jednotlivých modelů a typů vozů v rámci celého výrobního dne 

dle měsíčního operativního plánu.  

 Při porušení stanoveného objemu výroby nebo poměru výroby jednotlivých modelů 

a typů vozů mimo stanovené hranice minimálních a maximálních zásob je zodpovědným 

zaměstnancem ŠA vytvořena mimořádná JDC odvolávka. Může dojít k dovytížení standardně 

plánovaných LKW nebo ke změně počtu LKW. Mimořádná odvolávka je realizována pouze 

výjimečně a veškeré případné vícenáklady spojené s touto mimořádnou odvolávkou hradí viník 

vzniklé situace (tzn. ten, kdo změnu vyvolal). 

 Pro zefektivnění konceptu byla vytvořena aplikace JDC pro vytváření a odesílání JDC 

odvolávek a na zobrazování aktuálních časů plánovaných příjezdů a odjezdů jednotlivých 

dodavatelů nebo externích poskytovatelů logistických služeb, tzv. jízdní řád (viz obrázek 15). 

Pravidelné příjezdy a odjezdy pro jednotlivá časová okna stanovuje zodpovědný zaměstnanec 

ŠA na měsíc dopředu. 
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Obrázek 15 Příjezdy a odjezdy – dodávky JDC (ŠKODA AUTO, 2016) 

Základní premisou tohoto konceptu je stabilní a rovnoměrná výroba ve svařovně ŠA, na 

kterou navazují stabilní a fixní odvolávky a dodávky do ŠA v rámci jednoho měsíce dle 

operativního plánu výroby.  

S každou dodávkou bude odesílán s materiálem papírový DL (dle VDA4939) a zároveň 

elektronický DL (VDA4913) ihned po expedici u dodavatele (Příloha G). Na vyžádání ŠA zajistí 

dodavatel odesílání elektronických DL pro všechny dodávky jednoho dne najednou ještě před 

expedicí první dodávky.  

Do JDC konceptu jsou zahrnuty díly ve speciálních obalech. Paleta je označena závěskou 

GTL v souladu s koncernovým standardem (viz obrázek 16 a 17). 

 

 

Obrázek 16 Jednotná forma závěsky GTL pro GLT (ŠKODA AUTO, 2016) 
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Obrázek 17 Jednotná forma závěsky GTL pro KLT (ŠKODA AUTO, 2016) 

Odvolávky z výrobního pracoviště svařovny do JDC plochy a řízení navážení materiálu 

na pracoviště jsou generovány tlačítkovým odvolávkovým systémem ANDON. Pro vytvoření 

odvolávky jsou tlačítka aktivována v okamžiku dosažení limitního množství materiálu v paletě. 

Manuální tlačítka jsou zavěšena nad paletami s materiálem a stlačí je zaměstnanci dle údaje 

o limitním množství uvedeném na vizualizační tabulce umístěné nad paletou v blízkosti tlačítka. 

Automatická tlačítka jsou instalována na bezobslužné zakládací věže a jsou aktivována 

automaticky v okamžiku zakládání rezervní palety do automatické věže Vygenerované 

odvolávky jsou předávány prostřednictvím transportního modulu systému ANDON na 

bezdrátové terminály, které řídí zavážení materiálu na pracoviště svařovny s využitím 

vysokozdvižných vozíků nebo trailerů. Bezdrátové terminály jsou umístěny přímo na 

vysokozdvižném vozíku nebo traileru. V případě traileru je bezdrátovými terminály řízen nejen 

transport materiálu na linku, ale také vychystávání na trailer. V případě výpadku systému 

ANDON jsou odvolávky řízeny vizuální kontrolou spotřeby. 
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2.2.4 EDC – Economy, Ecology, Electronic Delivery Concept 

Jedná se o inovativní koncept pro dodávky materiálu. Jeho jedinečnost spočívá ve spojení 

tří prvků, a to ekonomický, ekologický a elektronický (viz obrázek 18). 

 

 

Obrázek 18 4 pilíře konceptu EDC (ŠKODA AUTO, 2016) 

Nasazením logistického dodávkového konceptu EDC lze dosahovat hned několika úspor, 

kterými jsou pohonné hmoty, materiálové zásoby, logistické plochy a emise CO2 při transportu. 

 

Obrázek 19 Tabule pro řízení jízd EDC před vjezdem do závodu (autor, 2017) 
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2.2.5 Vážení nákladních vozidel 

Na konci parkoviště nacházejícího se v podniku ŠA je umístěná automobilová mostní 

váha pro vážení nákladních vozidel. Jedná se o vozidla s nutností vážení, která přijíždějí do 

areálu a vyjíždějí z areálu ŠA. Na obrázku 8 jsou uvedená vozidla přijíždějící do ŠA. K vážení 

dochází pouze u některých z nich, a to u vozidel vyvážejících odpad pro další recyklaci, vozidel 

přijíždějících na stavbu a ostatních vozidel, např. zásobování biomasou pro teplárnu Ško-Energo. 

2.2.6 Shrnutí analýzy řízení materiálového toku 

Z výše uvedené analýzy vyplývá, že největší množství LKW přijíždí do ŠA s JIS  

dodávkami a dále LKW, které jsou řízené systémem LKWcontrol. Proto je převážná část práce 

věnována právě těmto oblastem.  

Z popisu řízení LKW prostřednictvím LKWcontrol je patrné, že největším přínosem je  

lepší vytížení 13. brány a skladů, efektivnější vykládka a nakládka LKW. Snížilo se stojné a čas 

čekání LKW na odbavení. Dopravci mohou řídit své vozy tím, že navrhují časová okna pro 

příjezd do ŠA. Nespornou výhodou je také, že pracovník centrálního příjmu 13. brány může 

zasahovat do řízení systému LKWcontrol pokud hrozí riziko stojného nebo je nutné upřednostnit 

dodávku kritického materiálu.  

Výhodou JIS dodávek je výrazné snížení zásob, časová úspora, snížení nákladů na 

dopravu, počtu dodavatelů a dopravců.  Zkrátila se doba toku materiálu. Tento způsob dodávek 

umožnil společnosti pružněji se přizpůsobit potřebám trhu a lépe obstát v tvrdém konkurenčním 

prostředí automobilového průmyslu.  

Základními vlastnostmi JDC, které přispívají k efektivnějšímu řízení materiálového toku 

jsou: 

 zvýšení produktivity, 

 nakládky a vykládky se řídí přesně stanoveným jízdním řádem, není nutné řídit LKW 

přes 13. bránu (odvolávka, potvrzení, vyzvednutí, dodání), 

 taktované dodávky od dodavatelů přímo do výrobních hal ŠA bez skladů, 

 při dodání materiálu zároveň vyzvednutí prázdných palet,  

 vysoká odpovědnost dodavatelů (spolehlivost), 

 standardizace dokumentů (GTL, dodací list VDA 4939). 

Zavedený koncept dodávek materiálu EDC vyniká především úsporou nákladů a šetrným 

přístupem k životnímu prostředí.  
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3 NÁVRHY NA ZLEPŠENÍ ŘÍZENÍ TOKU MATERIÁLU 

A JEJICH VYHODNOCENÍ  

Současné konkurenční prostředí vyvolává tlak na snižování nákladů, na schopnost 

podniků reagovat na změny v podnikatelském prostředí a také je realizovat. Optimalizace 

materiálových toků je jeden ze způsobů, jak snížit logistické náklady v podniku. To je jedním 

z hlavních úkolů i společnosti ŠA, která zavedla a dále rozvíjí několik konceptů logistiky, které 

jsou zmíněné níže a řada dalších inovací je ve fázi přípravy nebo ve zkušební fázi. V této části je 

cílem bakalářské práce vytvořit návrhy na zlepšení řízení materiálového toku ve společnosti 

ŠKODA AUTO a.s.  

3.1 Nový logistický koncept – inovace o dvoustupňový crossdocking 

Jedná se o koncept optimalizace materiálového toku v ŠA podél celého logistického 

řetězce, tj. od dodavatelů až po zástavbu materiálu na lince. Podnětem pro zavedení Nového 

logistického konceptu byly změny v logistice automobilky a neustále se zvyšující variabilita dílů, 

což zvětšuje nároky na zásobování. Bylo nutné přijímat taková opatření, která budou 

minimalizovat skladovou zásobu a zefektivní proces výroby několika modelů aut na jedné lince. 

 Charakteristika NLK a jeho výhody: 

  Vytvoření jízdního plánu pro přímé jízdy a tzv. milkrunové jízdy, to je sběr materiálu od 

několika dodavatelů a jeho dodání do ŠA, na základě jízdního řádu jsou generovaná 

časová okna pro vyzvednutí materiálu u dodavatele a pro příjem materiálu v závodě. Tyto 

jízdní řády jsou aktualizovány dle potřeb výrobního programu. Dodavatel je obeznámen 

s výhledem potřeby materiálu na určité časové období dopředu, aby mohl tomu uzpůsobit 

svoje výrobní kapacity. Poté jsou odvolávky upřesňovány a odesílány dodavateli na 

základě potřeb montážní linky. Jde o výrobu a dodání materiálu, který je nutný pro 

zajištění výroby v nejbližším časovém úseku. Jde o pravidelné dodávky materiálu 

v malých dávkách na krátké časové období. Tímto dochází k minimalizaci zásob. Nutné 

je ale dodržovat plán výroby, aby nedošlo k zvýšení nákladů na přepravu materiálu. 

Přesně nastavené množství materiálu a prázdných obalů, přesně nastavené procesy 

a zavedené jednotné dokumenty snižují množství reklamací a umožňují výrobcům lepší 

plánování a udržování nižších zásob na skladech.  Pokud jde o odvolávání přesného 

pořadí potřeb dílů na lince, dodavatel se to dozví ještě před započetím výroby vozu ve 

svařovně. Důležité je ale toto avizované pořadí dodržet.  

 U montážních linek byly zřízené logistické plochy tzv. supermarkety. Jedná se 

o logistický prostor, který podporuje plynulý tok materiálu. Dopravuje se z nich materiál 
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vláčkem přímo na linku dle jízdního řádu (viz obrázek 20). Zároveň se zde provádějí 

další logistické činnosti jako je překládání materiálu do menších obalů, předmontáž dílů, 

sekvencování a další činnosti. Tím došlo k automatizaci a efektivnějšímu zásobování 

v taktu výroby a omezila se neproduktivní činnost pracovníků montážních linek 

a zjednodušily se výrobně-logistické procesy. 

 

 

Obrázek 20 Doprava vláčkem ze supermarketu (ŠKODA AUTO, 2016) 

Po magnetických drahách jezdí v ŠA i bezobslužné transportní tahače (FTS – Fahrerloses 

Transportsystem). Jsou vybaveny modrými světly kvůli bezpečnosti. Nebezpečí kolize oznámí 

vozíku senzory, které hlídají okolí trasy do vzdálenosti dvou metrů a umí stroj zastavit prakticky 

na místě.  

 

Obrázek 21 Vývoj zavádění bezobslužných vozíků (ŠKODA AUTO, 2016) 

V dalších etapách NLK by bylo výhodné dopravovat materiál přes dvoustupňový 

crossdocking, který je znázorněný na obrázku 22. První stupeň by sloužil ke konsolidaci 

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjAtuTDme7XAhXJvxQKHagjBXcQjRwIBw&url=https://logistika.ihned.cz/c1-65169600-plany-logistickeho-supermarketu-skody-auto&psig=AOvVaw37VE2C6KGAJQFxlOTLbX6y&ust=1512402772795934
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materiálu. Nacházel by se poblíž více dodavatelů. Z nich by byl materiál transportován ke 

crossdockům druhého stupně v blízkosti výrobních závodů a poté by se z nich zásobovaly jejich 

supermarkety. 

Pokud LKW poveze materiál pro Mladou Boleslav a pouze několik palet z nich bude 

určených pro Kvasiny nebo Vrchlabí, složí materiál v crossdockingu druhého stupně v Mladé 

Boleslavi. Odtud odjede ucelené LKW do 24 hodin skládat do crossdockingu druhého stupně 

v Kvasinách nebo Vrchlabí. Tímto by se minimalizovali náklady na dopravu.  

 

 

Obrázek 22 Crossdocking druhého stupně (autor, 2018) 

3.2 EDIS – Ekologická Doprava Interní Škoda 

Jedná se o zavedení ekologické nákladní dopravy, která je provozovaná elektrickými 

tahači a návěsy mezi objekty v závodech ŠA (viz obrázek 23). Cílem je snížení produkovaných 

emisí CO2. V současné době jsou využívány na elektrických tahačích i solární kolektory pro 

zpětnou rekuperaci proudu.  
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Prodloužením návěsu o jeden metr by se přepravilo o 6 palet více (např. univerzálního 

obalu VW 111820), čímž by došlo k časové i finanční úspoře. To znamená, že po pěti jízdách by 

došlo k úspoře jedné jízdy. 

 

 

Obrázek 23 Ekologická interní doprava (ŠKODA AUTO, 2016) 

3.3 Automatizované sklady 

V tomto roce byl otevřen plně automatizovaný sklad menších dílů v Kvasinách 

(viz obrázek 24). Má 12 regálových zakladačů a čtyři robotická ramena a je kapacitně uzpůsoben 

pro cca 47 tisíc přepravek. Výhodou je jak úspora nákladů (počítá se s úsporou až 26 milionů 

ročně oproti běžnému skladu), tak i úspora místa a pracovních míst.  

Podobný automatizovaný sklad menších dílů se aktuálně staví také v areálu automobilky 

v Mladé Boleslavi. Bude mít ještě větší kapacitu a do provozu by měl jít začátkem příštího roku. 

Projekt nového centrálního skladu v Mladé Boleslavi umožní zajištění náběhů nových projektů. 

Jeho vybudováním dojde postupně k centralizaci jednotlivých skladů uvnitř závodu. Sklad bude 

automatizovaný. Jeho hlavními výhodami budou zvýšení produktivity logistiky a výrazné 

zlepšení dopravy uvnitř závodu, dále dojde v souladu s NLK k rychlejšímu odbavování LKW 

v závodě a možnosti návozů na časová okna. Dalším podstatným efektem bude uvolnění prostor 

ve výrobních halách. 

 



48 

 

 

Obrázek 24 V novém automatizovaném skladu „pracují“ i čtyři roboti (Logistika, 2017) 

Radek Novotný (2017) popisuje stupeň automatizace skladu v Kvasinách následujícím 

způsobem: „Jedinečnost skladu spočívá ve stupni automatizace. Paletu s KLT přepravkami sice 

přiváží z vedlejší příjmové zóny vysokozdvižný vozík, který ji vloží na dopravník. Z něj už si ale 

jednotlivé boxy přebírá robot pomocí ramene se senzory a kamerou, která rozpoznává mozaiku 

KLT přepravek. Rameno následně přesune přepravky na dopravníkový pás, po němž se 

přepravují k výškovému regálovému systému, do kterého je zakládá jeden z 12 automatických 

zakladačů. Přepravky zakládají podle obrátkovosti dílů a během pracovního klidu je navíc 

přeskupují do výhodnějších pozic. 

Využívá se zde princip takzvaného chaotického skladování, takže přepravky s jedním 

typem dílů jsou v jednu chvíli k dispozici na více místech. To je důležité kvůli zajištění 

bezpečnosti – pokud některý ze zakladačů vypadne, materiál je stále dostupný pomocí 

dalších. „Zálohují“ se i robotické manipulátory – pokud by vypadly, k dispozici jsou i vstupy 

uzpůsobené pro manuální práci. 

Také vyskladnění probíhá automaticky. Zakladač přepravku vysune a přeloží na 

dopravníkový pás, po kterém směřuje výstupu, který zajišťují další dvě robotická ramena. 

Přepravky přeloží na plošinu, která je automaticky přesune do přistaveného vozíku. Ten už musí 

obsluha vysunout z celého zařízení ručně.“ 

3.4 Pilotní projekt - drony 

Dalším moderním prvkem k podpoře logistických procesů a operativních činností v ŠA 

jsou létající drony (viz obrázek 25). Jejich hlavním přínosem by měl být monitoring ploch 

a inventura obalů na venkovních plochách. Projekt je nyní ve fázi testování. 

Drony by se daly také efektivně využít i v období těsně před inventurou prázdných obalů, 

které zabírají asi 5 % plochy podniku. Může dojít k tomu, že se mezi paletami prázdných obalů 
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bude nacházet i paleta, která tam nepatří. Její přesunutí trvá zhruba 20 až 30 minut. Tím dochází 

v průběhu inventury při vysokém pracovním nasazení zaměstnanců k časovému zdržení. 

Nasazením dronů na kontrolu palet s prázdnými obaly v čase před inventurou je možné se tomu 

vyhnout. Pokud při kontrole palet s prázdnými obaly zaznamená dron nesprávnou paletu, 

pracovníci mají dostatek času na její přesunutí na správné místo.  

 

Obrázek 25 Projekt letajících dronů (ŠKODA AUTO, 2016) 

3.5 Autonomní vozíky 

V současnosti se testují bezobslužné transportní tahače (FTS – Fahrerloses 

Transportsystem) bez omezení pohybu pouze na přesně vymezené dráze s laserovým typem 

navigace, které by dokázaly reagovat na překážku a vyhnout se jí. Vozíky by měly řídit sami 

sebe a komunikovat s okolím (viz obrázek 26).  

Pro zvýšení bezpečnosti by bylo vhodné zvážit jejich vybavení zvukovým výstražným 

signálem, pokud zaregistrují překážku nebo při křížení s jinou trasou.  

 

Obrázek 26 Projekt autonomních vozíků (ŠKODA AUTO, 2016) 
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3.6 Chytré rukavice - ProGLOVE 

Dalším nástrojem pro zvyšování efektivity práce a zefektivňování materiálového toku by 

měly být chytré rukavice (viz obrázek 27). Budou vybavené odnímatelným scannerem 

s možností scénování vertikálně i horizontálně. Zlepší se ergonomie práce, pracovník bude mít 

volné ruce při dalších logistických činnostech.  

To ovšem vyžaduje nošení rukavic větší část pracovní doby. Proto by rukavice měly být 

vyrobené z materiálů, které se snadno nasazují a sundávají, umožňují snadnou a bezpečnou 

manipulaci. Další předností by bylo vybavení rukavic ventilační perforací na svrchní straně 

rukavic, která napomáhá přívodu čerstvého vzduchu dovnitř rukavic a jeho cirkulaci 

 

 

Obrázek 27 Projekt chytrých rukavic (ŠKODA AUTO, 2016) 

3.7 Překladatelská služba při odbavování LKW 

Odbavováním LKW a jejich řízením po areálu společnosti se zabývají pracovníci útvaru 

PLO/2 na centrálním příjmu 13. brány. Denně tam přijíždějí k odbavení řidiči různých 

národností. Často dochází k neporozumění mezi pracovníkem příjmu a řidičem nejenom při 

odbavování, ale i při řízení LKW po areálu podniku. Zavedením překladatelské služby by se 

zkrátil čas odbavení. Zároveň dochází k nepředvídatelným komplikacím během pohybu LKW 

v podniku a za pomoci překladatele by se tyto situace řešily rychleji a efektivněji.  

Jedná se především o období ranní směny, kdy je centrální příjem 13. brány nejvíce 

vytížený. Po domluvě s překladatelskou agenturou by byli telefonicky k dispozici v tomto 

časovém úseku překladatelé dvou až tří světových jazyků, které nejsou standardně používané 

v ŠA, a to maďarštiny, rumunštiny a turečtiny. Tímto by došlo k odstranění komunikační bariéry 

a tím i k rychlejšímu odbavení LKW. 

3.8 Propojení překladiště ŠA a průmyslové zóny Řepov 

Komponenty dodávané do ŠA především ve statusu JIS vyžadují dobře propracovanou 

logistickou koncepci. Není možné skladovat tak velké množství materiálu, protože je to náročné 
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na prostor a v zásobách by byly vázány velké finanční prostředky. Proto se klade velký důraz na 

přepravu materiálu nákladními automobily ze skladů externích poskytovatelů logistických 

služeb, které se nachází v blízkosti společnosti ŠA. Jedním z těchto poskytovatelů je i společnost 

Preymesser, nacházející se ve východní části průmyslové zóny Řepov. V jejich skladech je 

soustředěn crossdocking pro svoz materiálu do ŠA, komponenty pro JIS dodávky. V blízkosti 

společnosti Preymesser se také nachází centrální sklad náhradních dílů pro ŠA, který se bude 

v nejbližších letech rozšiřovat. Provoz z této oblasti do areálu ŠA není plynulý, tvoří se zde 

dlouhé kolony a oblast je takřka neprůjezdná. Tímto hlavně v době dopravní špičky vznikají 

problémy s dodržením časového harmonogramu dodávek pro výrobu.  

Vybudováním přemostění dálnice D10 ve směru Praha-Liberec v úseku mezi centrálním 

skladem náhradních dílů a částí kontejnerového překladiště v areálu ŠA v blízkosti 13. brány by 

došlo k odstranění výše uvedeného nedostatku. Zavedením 14. brány u centrálního skladu 

náhradních dílů by zároveň došlo k propojení se sklady společnosti Preymesser.  

Na obrázku 28 je zobrazen návrh přemostění a umístění 14.brány. Cílem navrhovaného 

opatření není pouze časová, ale i finanční úspora. Zastavení linky je pro společnost extrémně 

drahou záležitostí. Včasné dodání materiálu do ŠA je proto největší prioritou. 

 

 

Obrázek 28 Návrh přemostění a umístění 14. brány (autor, 2017) 
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Praha 

Návrh nové trasy 

Návrh 14. brány 
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Preymesser 
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3.9 Přeprava nákladními vozidly 

Jedním z pilířů konceptu EDC je pohon na stlačený zemní plyn CNG. Provedením 

obnovy interního vozového parku na CNG pohon by došlo k úspoře emisí CO2, nákladů na 

pohonné hmoty i snížení hluku. Významnou mírou to přispívá k ochraně životního prostředí. 

Kromě toho je CNG zatíženo minimální spotřební daní.  

Obnova by se měla týkat nejenom velkých, ale i malých tranzitních nákladních vozidel 

pohybujících se mezi závodovými sklady, pobočnými závody i od poskytovatelů externích 

logistických služeb.  

3.10 Vážení nákladních vozidel 

V současnosti je pro vážení nákladních vozidel využívána pouze jedna automobilová 

mostní váha nacházející se uvnitř areálu společnosti. Denně probíhá kolem 200 vážení 

nákladních vozidel od 130 obchodních partnerů. Jak je patrné z obrázku 29 uvedeného níže, 

nejvíce je váha vytížená během ranní směny. Se vzrůstající výrobou dochází zároveň k nárůstu 

požadavků na vážení nákladních vozidel.  

 

 

Obrázek 29 Průměrná četnost vytížení automobilové mostní váhy (autor, 2017) 

 

Navrhovaným opatřením by bylo zavedení dvou automobilových mostních vah na bráně 

č.13. Je to místo určené pro vjezd a výjezd nákladních vozidel. Jedna váha by byla umístěná na 

vjezdu do areálu společnosti a byla by určená pro LKW přijíždějích do ŠA. Druhá váha by byla 

umístěná při výjezdu z areálu společnosti a byla by určená pro LKW vyjíždějící z areálu ŠA. 
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Výsledkem by bylo rozložení vážení mezi dvě váhy, čím by došlo k možnosti 100% navýšení 

vážení oproti současnému stavu.  

Na obrázku 30 je návrh na umístění dvou automobilových vah v ŠA na vjezdu a výjezdu 

13. brány, kterým se zamezí zbytečnému pohybu LKW po areálu společnosti. Váha by měla být 

vybavená kamerovým systémem s optozávory, semafory a svodidly s maximální vytížeností do 

60 t, délkou 18 metrů a ovládáním přes počítač. Na vnitřním parkovišti LKW, kde je umístěna 

současná automobilová mostní váha, by přesunutím vážení došlo k navýšení 5 parkovacích míst 

pro soupravy nákladních vozidel. 

 

 

Obrázek 30 Návrh umístění dvou automobilových vah (autor, 2017) 

 

Celkové pořizovací náklady na jednu váhu jsou 970.000,- Kč, z toho 690.000,- Kč za 

vážní zařízení a 280.000,- Kč za zemní práce. Při využití možnosti pořízení samoobslužného 

zařízení by se cena navýšila o cca 500.000,- Kč. Jedná se o semafory, kamerový systém pro čtení 

registračních značek, dotykový displej pro zadávání údajů o řidiči vozidla a informací 

o komoditě, řídící počítač, záložní zdroj, čtecí karty, čipy pro kontejnery, pomocí kterých se 

automaticky odečítá jejich tara a optozávory pro přesné vymezení polohy vozidla při vážení. 

 

 

Současná váha pouze 

v jednom směru 

Návrh vah, v každém 

směru jednu 
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54 

 

ZÁVĚR 

Cílem této bakalářské práce bylo vytvořit návrhy na zlepšení řízení toku materiálu ve 

společnosti ŠKODA AUTO a.s. 

Práce obsahuje tři hlavní kapitoly. V první hlavní kapitole jsou definovány základní 

pojmy a uvedeny teoretické poznatky o materiálovém toku. V druhé hlavní kapitole je 

představena společnost ŠKODA AUTO a.s. včetně personální struktury a analyzován 

materiálový tok především prostřednictvím systému LKWcontrol, JIS dodávek, konceptu JDC 

a EDC. V poslední hlavní kapitole je popsán přínos zavedených logistických konceptů jako NLK 

a EDIS. Jsou zde zmíněné i některé inovace, které byly realizované nebo jsou ve fázi příprav, 

a které nemalou mírou přispěly nebo přispějí k optimalizaci toku materiálu. Jedná se 

o automatizované sklady v Kvasinách a Mladé Boleslavi, projekty na zavedení dronů, 

bezobslužných vozíků s laserovým typem navigace a chytrých rukavic ProGLOVE. V poslední 

kapitole jsou také uvedeny návrhy autora na zlepšení řízení materiálového toku, a to návrh na 

zavedení crossdockingu druhého stupně, zvýšení přepravní kapacity interní ekologické dopravy, 

využití dronů v čase před inventurou, zlepšení ergonomie chytrých rukavic, zavedení 

překladatelské služby při odbavování LKW, propojení překladiště ŠA a průmyslové zóny Řepov 

a umístění dvou automobilových mostních vah na vjezdu a výjezdu 13. brány.  

V současné době se zvyšují nároky zákazníků, vyrábí se více modelů v různých 

provedeních, roste variabilita dílů, ŠA navyšuje kapacity svých závodů. Proto se musejí přijímat 

opatření, které povedou k zjednodušení a zefektivnění logistických procesů. Vyžaduje to také 

přesně nastavené procesy a jednotnou dokumentaci. 

V práci byl popsán přínos jednotlivých logistických konceptů. Pro všechny je stěžejní 

minimalizace skladových zásob, lepší využití logistických ploch, omezení neproduktivních 

činností, časová úspora a snížení nákladů na dopravu. Zároveň se přihlíží i k ochraně životního 

prostředí, úspoře energií a zdrojů. Klade to ovšem vysoké nároky na plánování a spolehlivost 

dodavatelů. Zavedením pravidelných dodávek materiálu v malých dávkách na kratší časové 

období došlo k výraznému snížení zásob. Díky systémovému plánování došlo k lepšímu vytížení 

LKW, k efektivnějšímu využívání logistických ploch a k úspoře nákladů za dopravu.  

Práce na neustálém zdokonalování logistických procesů, na vylepšování úzkých míst, 

předvídání a analyzování kritických situací výrazným způsobem přispívá k zefektivňování 

materiálového toku, k úspoře logistických nákladů, přináší pozitivní ekonomický efekt a vede 

k udržení si konkurenceschopnosti na trhu. 
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Zdroj: ŠKODA AUTO (2016) 



 

 

Příloha D Nákladní list (Ladeliste) 

 

Zdroj: ŠKODA AUTO (2016) 



 

 

Příloha E Expediční list obalů (Frachtbrief) 

Zdroj: ŠKODA AUTO (2016)  
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Zdroj: ŠKODA AUTO (2017) 


