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ANOTACE 

Bakalářská práce se zabývá skladováním zboží ve společnosti POLAR TRADING s.r.o. První 

kapitola obsahuje teoretické vymezení skladování. Druhá kapitola analyzuje skladování ve 

společnosti POLAR TRADING s.r.o. a odhaluje některé nedostatky při procesu skladování. Ve 

třetí kapitole jsou navržena zlepšení, která mohou nedostatky odstranit. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

sklad, skladování, vychystávání zboží, čárové kódy, Pick by Systémy 

TITLE 

Storage of goods in POLAR TRADING s.r.o. 

ANNOTATION 

This bachelor thesis deals with storage of goods in company POLAR TRADING s.r.o. The first 

chapter contains a theoretical definition of warehousing. The second chapter analyses 

warehousing in company POLAR TRADING s.r.o. and reveals some of the demerits in the 

warehousing process. In the third chapter are suggested improvements which can decrease the 

demerits. 
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ÚVOD 

Bakalářská práce se zabývá skladováním ve společnosti POLAR TRADING s.r.o., která 

prodává mražené a chlazené zboží. Práce je rozdělena na tři hlavní části. První kapitola bude 

obsahovat teorii skladování a činností s ní souvisejících. Druhá kapitola bude zaměřena na 

analýzu současného stavu skladování ve společnosti POLAR TRADING s.r.o. a z ní 

vyplývající nedostatky v celém procesu. Obsahem poslední kapitoly budou návrhy na zlepšení 

skladování zboží, které budou založeny na výsledcích analýzy. 

Skladování je jednou z hlavních součástí logistiky a je na něho kladen velký důraz. Je 

to proces, který se skládá z několika dílčích činností. U těchto činností je zapotřebí zabezpečit 

jejich plynulý chod, protože jakákoliv chyba může zapříčinit zdržení celého procesu skladování 

a tvorbu nadbytečných nákladů.  

V současné době se jednotlivé společnosti snaží o co nejvyšší redukci zásob na skladě 

a z toho plynoucí snížení nákladů na skladování. U skladování zboží musí být však udržována 

určitá pojistná zásoba, neboť není přesně známé množství, které si zákazníci objednají. Z tohoto 

důvodu není možné se zaměřit jen na redukci stavu zásob na skladě, ale je vhodné zaměřit se 

na jednotlivé procesy, které ve společnosti probíhají a pokusit se navrhnout zlepšení, jak tyto 

procesy zjednodušit, urychlit a zdokonalit, jak z pohledu pracovníků ve skladu, tak k dosažení 

konečné spokojenosti zákazníků. 

Stále častěji tak společnosti zavádějí různé moderní skladové technologie, které 

zefektivňují práci zaměstnanců například při vychystávání nebo příjmových a expedičních 

činnostech. V některých případech však stačí pouze pozměnit část procesu, aby se stal 

efektivnějším a pomohl omezit nedostatky v průběhu skladování. 

Cílem této práce je, na základě výsledků analýzy skladování zboží v POLAR 

TRADING s.r.o. navrhnout opatření vedoucí ke zlepšení skladování. 
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1 CHARAKTERISTIKA SKLADOVÁNÍ ZBOŽÍ V PODNIKU 

Tato kapitola se zabývá skladováním jako důležitým procesem při zajištění služeb 

a výroby podniku. Definuje sklad, jeho náležitosti a operace, které v něm probíhají. Dále 

vymezuje pojem zásoby, jejich řízení a uvádí některé metody a systémy, které jsou v oblasti 

skladování využívané. 

1.1 Skladování 

Sixta a Mačát (2005) uvádějí skladování jako proces v logistickém systému, který 

zajišťuje uskladnění produktů (výrobků, zboží) v místě jejich vzniku a také mezi místy vzniku 

a spotřeby. Skladování je dále důležité pro zajištění určité úrovně zákaznického servisu. 

Emmett (2008) definuje sklad jako místo plánované pro skladování a také manipulaci 

se zbožím. Důležitými aspekty při skladování jsou výkonnost, třídění a využití času nebo také 

skladových prostor. Tyto aspekty ovlivňují veškeré činnosti, které ve skladu probíhají. Mezi 

tyto činnosti patří příjem, samotné skladování, kompletace, vychystávání a expedice. 

Dle Vaněčka (2008) pomáhá skladování soustředit různé dodávky do jednoho místa, ve 

kterém jsou následně tvořeny ucelené zásilky a ty jsou dodávány zákazníkům. Díky této 

konsolidaci je dosaženo nižších nákladů, neboť více jednotlivých dodávek je nahrazeno pouze 

jedinou. Autor rozděluje způsoby uskladnění materiálu následujícím způsobem: 

• volné uskladnění, které je použito pro materiál, který nemá obal (brambory, obilí, uhlí, 

štěrk), 

• stohování, při kterém se jedná zejména o manipulaci s paletami, které je možné stohovat 

(skládat) na sebe, 

• uskladňování v regálech, kdy je zboží nebo materiál uložen do polic regálů. 

1.1.1 Funkce skladování 

Sixta a Mačát (2005) uvádějí tři hlavní funkce skladování mezi které patří přesun 

zásilek, uskladnění zásilek a přenos informací. 

 Přesun produktů dle autorů zahrnuje: 

• příjem zboží – vyložení z dopravního prostředku, vybalení zboží, zápis záznamů, 

zjištění stavu zboží a kontrola dokladů spojených se zásilkou, 

• ukládání zboží (neboli transfer) – přesun zboží z místa příjmu do skladu, přesun zboží 

na konkrétní pozici (uskladnění v regálu, na ploše skladu) a jiné přesuny, 

• kompletace zboží podle objednávky – konsolidace produktů podle potřeb zákazníka, 
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• překládka zboží (cross-docking) – vynechání uskladnění, zboží jde z příjmu přímo 

na expedici, 

• expedice zboží – kontrola úplnosti objednávky, závěrečná úprava zásilky (obalení) 

a následné naložení do dopravního prostředku, zápis do skladových záznamů. 

Sixta a Mačát (2005) uvádějí, že do uskladnění produktů patří: 

• přechodné uskladnění – jde o potřebné uskladnění při doplňování zásob základních, 

• časové omezené uskladnění – jde o zásoby, které podnik skladuje v nadměrném 

množství, než je běžné. Příčinou jsou faktory jako sezonní poptávka, kolísavá poptávka, 

úprava výrobků, spekulativní nákupy nebo zvláštní podmínky nákupu. 

Přenos informací je podle Sixty a Mačáta (2005) tok informací se týká zejména stavu 

zásob, jaké zboží je v pohybu, na které pozici se zboží nachází, údaje o zákaznících, personálu 

a také celkové využití skladové plochy. 

1.1.2 Druhy skladů 

Pernica (2005) rozděluje sklady podle postavení v logistickém řetězci na sklady ve 

výrobě, distribuční, dopravní vyrovnávací, konsolidační a dekonsolidační. Sklady ve výrobě 

podporují výrobní činnost podniku a nacházejí se v bezprostřední blízkosti výrobního místa. 

V distribučních skladech se skladují již hotové výrobky a jiné zboží určené k prodeji 

spotřebiteli. Dopravní vyrovnávací sklady slouží k pokrytí výkyvů dopravy v dané oblasti 

a snižují tak rizika dodání zásilky na dlouhé vzdálenosti. Posledním druhem skladu podle 

postavení v logistickém řetězci jsou konsolidační a dekonsolidační sklady, ve kterých dochází 

k rozdělování, či sestavování jednotlivých zakázek, ať už podle potřeby zákazníka nebo potřeb 

podniku. 

Sixta a Mačát (2005) doplňují další druhy skladů podle několika hledisek, kterými jsou: 

• fáze hodnotového procesu – vstupní sklady, mezisklady, odbytové sklady, 

• stupeň centralizace – centralizované sklady, decentralizované sklady, 

• kompletace – sklady orientované na materiál, sklady orientované na spotřebu, 

• ochrana před povětrností – skladování v budovách, nekryté sklady, 

• stanoviště – vnitřní sklady, vnější sklady. 

Dalším rozdělením skladů podle Pernici (2005) je z hlediska vlastnictví. Pokud firma 

fyzicky vlastní skladové prostory, kde zabezpečuje provoz svými pracovníky, je takový sklad 

označován jako vlastní. Sklad pronajatý je autorem popisován jako sklad, ve kterém firma 

zajišťuje provoz svými silami, ale budova, případně další zařízení patří jiné společnosti. 

Posledním typem je skladování u poskytovatelů logistických služeb. Jde o sklady, kde si firma 
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nechává skladovat materiál na základě smlouvy. Provoz v budově a pracovníků zajišťuje 

poskytovatel služby. Tyto sklady se dělí na veřejné, kde si na základě smlouvy může uskladnit 

produkty jakákoliv firma. Druhým typem jsou sklady vyhrazené, které jsou určeny pouze pro 

jednu firmu, která zde jako jediná skladuje své položky. 

1.1.3 Umístění a velikost skladu 

Emmett (2008) zdůrazňuje, že rozhodnutí o umístění skladu je velmi důležité. Většina 

firem má sklady blízko své výrobní činnosti. Tyto sklady pomáhají zásobovat výrobní procesy 

a zabraňují výkyvům ve výrobě. Existují také ale výrobci, kteří ve svém výrobním podniku 

udržují pouze malou zásobu a veškeré další zásoby si nechávají dovážet od dodavatelů v rámci 

systému „just in time“. Tento systém vede k velké úspoře nákladů za skladování, a prostorovou 

náročnost, nicméně nese riziko pozdního dodání od dodavatele a pozdržení výroby.  

V některých situacích je potřebné stávající sklad zrušit a najít vhodné umístění pro sklad 

nový. Emmett (2008) vyjmenovává aspekty, které je nutné při přesunu skladu zvážit: 

• dopad na pracovní sílu – propouštění současného personálu a najímání nového, 

• blízkost dopravní sítě – tak aby byla zajištěna dopravní obslužnost skladu, 

• existence sociálních, rekreačních a kulturních možností – některá města nemají co 

nabídnout, 

• ubytování pro personál, 

• hodnoty reality – liší se podle oblasti, kde se má nacházet sklad, 

• vnímání ze strany dodavatelů a odběratelů – jaká bude jejich reakce na změnu a vliv na 

vztah, 

• narušení služeb – hlavně z důvodu nového plánování tras dodávek a zdlouhavé fáze 

„rozběhu“. 

Sixta a Mačát (2005) zmiňují, že velikost skladu se prvoplánově odvíjí od zvoleného 

systému měření. První možnost, jak měřit celkovou velikost skladu je pomocí skladové plochy, 

ta se udává v metrech čtverečných a bývá také nejčastěji uvedena pro možnosti pronájmu 

skladu. Druhou variantou je velikost objemu skladové plochy, která oproti předchozí možnosti 

počítá i s výškou skladu. Ta se udává v metrech krychlových. Autoři však upozorňují, že 

používání údajů pouze o skladové ploše nemá vypovídající hodnotu o prostorové velikosti 

skladu a ignoruje použití moderních skladovacích technologií. Vhodnější je tedy použití údaje 

o objemu skladové plochy, který udává veškerý objem prostoru skladu, který je možný 

k využití.  

Při rozhodování o velikosti skladu radí Sixta a Mačát (2005) zohlednit tyto faktory: 
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• stupeň zákaznického servisu (s rozšiřováním zákaznického servisu rostou požadavky na 

škálu sortimentu, a tím se zvyšují i nároky na skladovací prostory), 

• velikost trhu (každý konkrétní trh má jiné požadavky na skladovací prostory), 

• počet produktů k uskladnění, 

• velikost jednotlivých produktů, 

• druhy manipulační techniky využívané ke skladování, 

• druh skladování (regálové, volné), 

• tok zboží ve skladu, 

• velikost prostor pro administrativu. 

Plochy ve skladech 

Daněk (2004) stanovuje tři hlavní typy skladových ploch, kterými jsou provozní, 

pomocné a správní, sociální. Provozní plochy jsou ve skladu těmi nejdůležitějšími. Slouží ke 

skladování, manipulaci a přemisťování produktů. Provozní plochy jsou sestaveny se z ploch 

skladovacích, kde je skladován materiál nebo zboží, z plochy pro příjem a výdej materiálu, kam 

se materiál skládá po vyložení nebo před naložením do dopravního prostředku, a dále také 

plochy pro vedení dopravních a manipulačních uliček. Pomocné plochy zabezpečují například 

parkování manipulační techniky, či místo pro její údržbu nebo dobíjení. Velikost pomocné 

plochy pro údržbu se odvíjí od způsobu provádění servisu buď vlastní pracovní silou nebo 

externími pracovníky. Správní plochy jsou využívány pro administrativu například při příjmu 

a výdeji dodávek. Sociální plochy jsou zřizovány pro vytvoření sociálního zázemí pro 

pracovníky.   

Využití skladového prostoru 

Stehlík (1997) uvádí, že dobré využití skladového prostoru dosahuje úspory na 

skladovacích nákladech. Definují se dva základní způsoby skladování, mezi které patří 

konvenční skladování, u kterého se běžně stohují tři nebo čtyři palety na sebe a šířka uliček 

dosahuje 2,5 až 3,5 metru. Druhým způsobem je skladování, kdy se materiál uskladňuje i ve 

výškách okolo 10 metrů pomocí speciální manipulační techniky a šířka uličky může dosahovat 

i 1,5 metru. Výška skladování a šířka uliček však podle Stehlíka (1997) závisí na potřebách 

skladu. Výškové skladování sice přináší úspory z nákladů a prostorového hlediska, ale zároveň 

je časově náročnější pro obsluhy manipulační techniky. V úvahu při rozhodování se tak musí 

brát hustota provozu manipulační techniky ve skladě. 
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1.1.4 Teplotně regulované sklady 

Dle Emmetta (2008) jsou teplotně regulované sklady určené pro udržování potravin 

za pomocí chlazení nebo mražení. Na rozdíl od jiných typů skladování se při uchovávání 

potravin v teplotně regulovaných skladech klade větší důraz na kvalitu jednotlivých výrobků. 

Pečlivá kontrola probíhá v rámci celého distribučního řetězce. Jakékoliv neopatrné zacházení 

může způsobit škodu.  

Vlivy na kvalitu a klima v teplotně regulovaných skladech 

Pro návrh skladování v teplotně regulovaných skladech je nutné, jak uvádí 

Emmett (2008), brát v potaz některé důležité faktory: 

• rizika klimatická (vlhkost, teplota, déšť, světlo a záření (ultrafialové), 

• rizika biologická (plísně, bakterie, škůdci (hlodavci, hmyz, roztoči), 

• složení výrobku, 

• mechanická rizika (manipulace, přeprava, vzorkování, kontrola), 

• rizika ostatní (konstrukce vozidel a budov, pracovní postupy, krádeže). 

Typy regulace teploty 

Tabulka 1 ukazuje v jakém teplotním rozpětí fungují teplotně regulované sklady. 

Emmett (2008) stanovuje čtyři základní skupiny regulovaných teplot, kterými jsou hluboké 

mražení, mražení, chlazení a udržování za studena. Autor dodává, že při takové proměnlivé 

škále musí být zabezpečena stabilní funkce softwaru a hardwaru, který je ve skladu použit, a to 

i vzhledem k teplotě vnějšího okolí mimo skladovací plochu. Další důležitou podmínkou je 

udržování předepsané teploty produktu po celou dobu manipulace nebo přepravy, neboť 

jakýkoliv pokles teplot může znamenat nevratné poškození produktu. 

Tabulka 1 Typy regulace teploty 

Typ Teplota Příklady výrobků 

Hluboké mražení -30 ˚C až -10 ˚C Maso, ryby 

Mražení -5 ˚C až 0 ˚C Čerstvé maso, ryby, drůbež 

Chlazení -1 ˚C až 5 ˚C Mléčné výrobky 

Udržování za studena 5 ˚C až 15 ˚C Citrusové plody 

Zdroj: Emmett (2008, s. 23) 
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Uskladnění v chlazeném / studeném prostředí 

Podle Emmetta (2008) je v těchto skladech provozní teplota v rozmezí od -1 ˚C do 

15 ˚C. Skladují se zde zejména položky, pro které jakýkoliv kontakt s běžnou teplotou okolního 

prostředí znamená ztrátu kvality a rychlé zkažení. Nejčastějšími potravinami, které se 

v takovýchto skladech nacházejí jsou ovoce a zelenina, u kterých není možné úplně zastavit 

mikrobiální rozklad, ale právě regulace na správnou teplotu jej značně omezí. Správnou 

regulací teploty pro skladování potravin je možné dosáhnout delší doby trvanlivosti. Například 

u konzervovaných potravin je možné dobu trvanlivosti zdvojnásobit a u sušených potravin ji 

lze prodloužit až na šestinásobek normální trvanlivosti. 

Uskladnění mražením / hlubokým mražením 

Emmett (2008) uvádí, že v těchto skladech se provozní teplota pohybuje od -30 ˚C do 

0 ˚C. Před úpravou teploty je dobré znát bod mrazu dané potraviny. Potraviny, které obsahují 

vysoké procento vlhkosti mívají bod mrazu 0 ̊ C až 5 ̊ C. V případě, že se teplota výrazněji sníží 

pod bod mrazu dochází uvnitř k vytvoření krystalek ledu a ty mohou mít vliv na strukturu 

a vzhled. Dalším problémem vedoucím ke ztrátě kvality může být rychlý přechod teplot. 

Mražení sice opět plně neeliminuje mikrobiální procesy uvnitř potravin, ale zásadně je omezuje. 

V některých případech hlubokého mražení, kdy je zboží nekvalitně zabaleno (popřípadě vůbec 

nezabaleno), může dojít k takzvanému „freezer burn“ efektu, který vzniká, pokud jsou 

potraviny uskladněny blízko chladícího zařízení. Na povrchu potravin se tento efekt projevuje 

změnou struktury potraviny a tvorbou skvrn.   

1.1.5 Systém tahu a tlaku 

Sixta a Mačát (2005) zmiňují, že v dřívějším pojetí skladování podniky nejčastěji 

využívaly systém tlaku, který byl propojen s výrobním plánem a kapacitou podniku. Základní 

myšlenkou tohoto systému je, že vše, co bude vyrobeno se také prodá. I přesto se podniky 

nezabývaly analýzou poptávky na trhu, a proto vznikaly nadbytečné zásoby ve skladech 

hotových výrobků. V případě, že se tak stalo, jednoduše se omezila výroba a posečkalo se, až 

se stav zásob vrátí na normální hranici. V případě systému tlaku musí skladování předpokládat 

možnost nadbytečné výroby, a tudíž nadbytečných zásob, pro které je nutné zajistit odpovídající 

skladové prostory.  

Naproti systému tlaku, jak uvádějí Sixta a Mačát (2005), stojí systém tahu. Ten se 

v současné době využívá čím dál více. Základem tohoto systému jsou informace, které podnik 

získává analýzou poptávky trhu nebo analýzou potřeb zákazníků. Na základě těchto analýz má 

podnik představu, co přibližně bude poptáváno v určité době a upraví tomu stav zásob. Při 



16 

systému tahu již není zapotřebí vytvářet rezervy pro nadbytečnou výrobu. Celkově se systémem 

tahu zvyšuje stupeň zákaznického servisu, neboť zboží „protéká“ skladem a je blíže 

zákazníkovi.  

1.2 Skladové operace 

Gros (1993) charakterizuje dění ve skladu jako nepřetržitý pohyb výrobků, materiálu 

a dílů. Cílem je vytvořit co nejprospěšnější tok zásob do skladu a zároveň ze skladu podle 

potřeb zákazníků. V ideálním případě by tento celý proces měl trvat jeden den. Jako součást 

skladových operací autor rozděluje skladování na plánované a mimořádné. Do plánovaných 

zásob lze zařadit materiál, který je nutný k plynulému zabezpečení chodu podniku. Naopak do 

mimořádných patří zásoby, u kterých nastal nepředvídaný výkyv v poptávce, spekulativní 

zásoby a matriál, který je možné delším uskladněním lépe zhodnotit. Podle Grose (1993) 

existují tři základní skladové operace při manipulaci s materiálem: 

• příjem zboží, 

• vnitřní manipulace ve skladu, 

• expedice. 

1.2.1 Příjem zboží nebo materiálu na sklad 

Emmett (2008) staví činnosti při příjmu do zásadního postavení celého skladovacího 

procesu, neboť i drobná chyba na začátku může mít vliv u spotřebitele na konci. Výhodou pro 

fungování příjmové činnosti je přesný odhad chvíle, kdy dodávka materiálu dorazí do skladu, 

tím je umožněno zaměstnancům pracovat pouze s danou zásilkou a nezabývat se dvěma a více 

zásilkami v ten samý okamžik. Některé podniky zavádějí časové rezervace pro vozidla 

dodavatelů, kdy je možno dané vozidlo přistavit do prostor příjmu. Důležitá je i komunikace 

s dodavateli, která nese oboustranné výhody, mezi které patří přehled o časové náročnosti 

a možnosti dohody o štítkování, balení nebo značení přímo od dodavatele pro usnadnění 

procesu přijímání.  

Základním prvkem příjmového procesu podle Emmetta (2008) je vymezení prostoru, 

kde bude probíhat příjem. Autor dále popisuje jednotlivé povinnosti zaměstnanců, kteří musejí 

evidovat vozidla, která jsou přistavena pro vykládku a také zapsat identifikační číslo plomby, 

kterou je zabezpečená přepravní jednotka. Následně zaměstnanci zaevidují materiál do 

podnikového systému podle položek na dodacím listě. Další činností je vykládka materiálu 

z dopravního prostředku na příjmovou skladovou plochu. Následuje vizuální kontrola stavu 
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materiálu a zápis veškerých nedostatků, či poškození. Poslední činností je přesun materiálu 

k uskladnění. 

1.2.2 Vnitřní manipulace ve skladu 

Gros (1993) uvádí dvě možnosti, kam materiál putuje po fázi příjmu. První variantou 

je, že materiál je přesunut k uskladnění v regálech nebo na místech určených ke skladování. 

Druhou možností, která se využívá ve formě „cross-dockingu“, je přesun produktů rovnou na 

dočasné překladiště, odtud v krátkém časovém sledu na kompletaci výstupních zásilek 

a následně na expedici. Proces rozdělování je v moderních skladech řízen počítačovým 

softwarem.  

Uskladněním položek, které jsou přesunovány z příjmu se zabývají 

Sixta a Mačát (2005), podle kterých se rozeznávají tři základní typy uskladnění. Prvním typem 

uskladnění je pevné ukládání, které spočívá v tom, že jednotlivé položky dostanou přiřazené 

trvalé místo ve skladu, kde bude skladován pouze konkrétní typ položky. Tento princip nese 

výhodu dobré orientace pracovníků, neboť položky najdou vždy na stejném místě, avšak 

nevýhodou je neefektivní využívání skladové plochy způsobené rozdílnou hladinou zásob 

v rozdílném období. Záměnné ukládání, které je další metodou zohledňuje rozdílnou velikost 

skladu a regálů. Jednotlivé položky je možné uskladnit na různá místa ve skladu, která s každou 

další dodávkou můžou být měněna. Ze skladu se tak na první pohled stává neutříděný prvek, 

kde je důležitá přesnost informačního systému, kam jsou zapisovány pozice jednotlivých 

položek. Nevýhodou tohoto způsobu se stává, že položkám, které se používají častěji, je 

přidělena pozice, která je z dosahu expediční nebo výrobní zóny a následný proces se 

zpomaluje. Poslední metodou skladování je rozdělení prostoru skladu na skladové zóny. Tento 

typ uskladnění funguje na klasifikaci zásob podle četnosti jejich odběru. Podle analýzy těchto 

položek se sklad rozdělí na časti, kde jsou zvlášť skladovány položky s vysokým počtem 

odběrů, ve vzdálenější části jsou uskladněny ty položky, které mají průměrné odebírání 

a v zadní části skladu jsou uloženy zásoby s nejmenší četností odebírání. V jednotlivých zónách 

poté funguje záměnné uskladnění. Takovéto rozdělení přináší úsporu manipulačních pohybů ve 

skladě a zlepšuje přibližnou orientaci pracovníků. 

1.2.3 Vychystávání a Pick by systémy 

Emmett (2008) uvádí, že proces vychystávání následuje po přijetí objednávky, kdy 

produkty musí být podle objednaného množství zkompletovány a odebrány ze skladu. Dále 

staví činnosti vychystávání mezi velice důležité, neboť při nich dochází k fyzickému 

zpracování objednávky odběratele. Spousta podniků v současné době stále provozuje manuální 
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vychystávání, a to může mít dopad na náklady podniku. Při vychystávání je nutné dbát na dobu 

přesunů, protože pracovníci mohou během jedné směny nachodit i několik kilometrů. To se dá 

zabezpečit pomocí ABC analýzy, díky které je možné rozčlenit produkty podle obrátkovosti 

a přesunout je blíže místu kompletace. Následkem toho se zkrátí celková doba vychystání 

objednávky a produktivita pracovníků může růst. Co možná nejkratší doba kompletace zlepšuje 

podvědomí zákazníka o firmě. Podmínkou však je, že zásilka musí být sestavená správně, 

protože i drobnou chybou mohou vznikat podniku nadbytečné náklady související s reklamací 

nebo zbytečnými přesuny. 

Pick by systémy 

Emmett (2008) zmiňuje možnosti pro vylepšení manuálního vychystávání. Jedná se 

o Pick by systémy, které usnadňují práci zaměstnanců a zároveň plní i funkci kontroly. 

LogTech (2009) uvádí systém Pick by Voice, jako vhodný pro skladové činnosti, při 

kterých musí mít pracovník volné ruce a zároveň nemusí plně vnímat své okolí. Systém funguje 

za pomoci sluchátek, mikrofonu a přenosného zařízení. Do zařízení se načte identifikační kód 

objednávky, a to následně pracovníkovi říká, ze které pozice odebrat, případně na kterou pozici 

má produkt dát. Ve chvíli kdy pracovník tak učiní jednoduchou komunikací dá zařízení signál, 

že úkol splnil a proces vychystávání pokračuje. 

Na webové stránce Kodys [b.r.] vyjmenovávají přednosti systému Pick by Voice, mezi 

které řadí: 

• navýšení produktivity činností (přibližně o 10 až 15 %), 

• zlepšení přesnosti (v běžných případech až na 99,99 %), 

• kratší čas potřebný na zaškolení obsluhy (možnost snížení nákladů na školení o 50 %), 

• zvýšení bezpečnosti práce, 

• rychlá návratnost investice. 

Emmett (2008) popisuje Pick by Light, jako technologii, která využívá optických 

světelných efektů. Tyto technologie vstoupily na trh počátkem 80. let a jsou určeny pro 

vychystávání z beden, palet nebo jiných ucelených prostředků. První krok při použití systému 

spočívá v načtení identifikátoru objednávky. Poté se rozsvítí ukazatel u dané položky, a také se 

zobrazí množství, které je potřeba vychystat. Po provedení úkonu zmáčkne pracovník tlačítko 

pro potvrzení a systém tím přechází na další položky v objednávce. 
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1.2.4 Automatická identifikace 

Podle Cempírka, Kampfa a Širokého (2009) se automatická identifikace používá při 

identifikaci aktivních a pasivních prvků. Mezi aktivní prvky patří zejména dopravní prostředky 

a do pasivních prvků se řadí jednotlivé výrobky či manipulační prostředky jako kartony, 

přepravky, kontejnery nebo palety. Společnosti zavádějí automatickou identifikaci zejména za 

účelem navýšení spolehlivosti samostatných procesů v podniku. Dalším důvodem je omezení 

chyb lidského faktoru vzniklých při zapisování dat do podnikového softwaru, neboť jednotlivé 

komponenty systému automatické identifikace mezi sebou komunikují pomocí bezdrátových 

technologií. 

Sixta a Mačát (2005) uvádějí dva rozdílné způsoby identifikace pasivních prvků. Prvním 

způsobem je identifikace podle fyzických znaků. Ta probíhá pomocí záznamu kamery, která 

snímá tvar, či barvu produktu a porovnává ji s požadovanou podobností. Druhou možnost, která 

je celosvětově rozšířená, představuje identifikace podle unikátního kódu, kterým je produkt 

označen. 

Cempírek, Kampf a Široký (2009) upozorňují na existenci několika různých technologií 

používaných k identifikaci pasivních prvků. Při výběru je nutné zvažovat několik hledisek, 

mezi které patří zejména vlastnosti jednotlivých technologií. Předem je nutné pečlivě zhodnotit 

účel pořízení technologií a vymezit rozsah jejich používání. Dalšími důležitými faktory jsou 

náklady potřebné na pořízení technologií a také náklady na provoz a údržbu systémů. Mezi 

nejvyužívanější technologie patří čárové kódy a technologie RFID. 

Sixta a Mačát (2005) popisují jednotlivé výhody automatické identifikace, mezi které 

patří rychlost snímání a malá četnost chyb. Technologie také usnadňuje řízení procesů, během 

nichž se pracuje s pasivními prvky. Jde o činnosti jako kompletace, překládka nebo třídění. 

Automatická identifikace také usnadňuje kontrolu stavu zásob při inventarizaci, uskladnění 

a vyskladnění ze skladu. 

1.2.5 Čárové kódy 

Dle Sixty a Mačáta (2005) jsou čárové kódy nejúčelnější a také nejlevnější technologií 

automatické identifikace. Celá technologie identifikace pomocí čárových kódů vznikla v roce 

1949, což ji řadí mezi nejstarší technologie svého druhu. Autoři také říkají, že čárové kódy jsou 

založeny na odlišnosti tmavých a světlých ploch. Tyto rozdíly ve velikosti ploch umožňují 

přečtení kódu pomocí laserového nebo optického paprsku.  

Daněk (2004) poukazuje na skladbu čárového kódu, který je tvořen sekvencí čar 

a mezer. Unikátnost každého kódu pak vzniká při různé šířce tmavých čar a světlých mezer. 
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První a poslední část čárového kódu je vždy utvořena tak, aby čtecí zařízení rozeznalo, kde 

čárový kód začíná a kde přesně končí. Tyto části se liší podle typu použitého čárového kódu. 

Sixta a Mačát (2005) uvádějí, že pro různé účely je možné použít přes 200 typů čárových 

kódů. Nejznámější skupinou kódů jsou EAN kódy, které se využívají zejména v obchodní 

činnosti, ale jejich rozšíření nebrání použití i v jiných odvětvích.  

Daněk (2004) rozděluje jednotlivé čárové kódy podle vhodnosti použití na ty, které se 

využívají  při obchodování, kde nejpoužívanějšími jsou EAN 8 a EAN 13. Naopak pro 

průmyslové potřeby jsou využívány kódy Code 2/5, Code 39 nebo Code 128. Jejich podoby 

jsou zobrazeny na obrázku 1. Čísla u uvedených typů čárových kódů představují jejich rozdílné 

vlastnosti, nejčastěji kapacitu znaků, které lze k daným kódům přiřadit. 

 

Obrázek 1 Jednotlivé typy čárových kódů (Kodys, [b.r.]; přepracováno autorem) 

Sixta a Mačát (2005) konkretizují strukturu EAN čárových kódů, které jsou většinou 

oddělené na dvě části. První část obsahuje počáteční znak, za kterým následuje číselný kód 

země původu a číslo společnosti. Druhá část, která je od té první oddělená středovým znakem 

obsahuje kód produktu, kontrolní číslici a koncový znak. Autoři dále upozorňují, že čárové 

kódy EAN 8 a EAN 13 podléhají ve většině případů registraci pro daný produkt. Není tedy 

možné stejný kód použít pro více jednotlivých produktů najednou. Naopak Code 39 nebo 

Code 128 mohou podniky interně používat podle svého uvážení. 

1.2.6 Technologie RFID 

Další technologií automatické identifikace je RFID, která je založena na šíření 

radiových vln. Tato metoda se v poslední době stává populárním nástrojem při automatizaci 

procesů. Dle Emmetta (2008) se nejedná o označení pouze jedné složky systému, ale jde 

o samostatný systém, který zahrnuje identifikaci fyzických objektů a následné snímání za 

pomocí radiových vln. Předností technologie RFID oproti čárovým kódům je možnost zapsání 

více dat do kódu produktu. Načtení informací probíhá pomocí radiových vln a z toho důvodu 

není nutné, aby byl čip s kódem viditelně umístěn na produktu. Zařízení RFID mohou sloužit 

také jako sledovací zařízení, neboť vysílají signály v blízkosti snímače nebo za pomoci 

vlastního zdroje. 
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Emmett (2008) dále definuje tři hlavní části technologie RFID: 

• transpondér – jedná se o paměťový čip, na kterém je umístěna anténa a je napájen 

vlastním zdrojem (baterií) nebo je aktivován v dosahu snímače, 

• snímač nebo čtečka – tyto zařízení zachycují příchozí data, 

• software – má za úkol převést data z čipů na informace, jedná se o nejdražší část systému 

a sladění softwaru s potřebami podniku bývá často složité. 

Sixta a Mačát (2005) upřesňují specifika pasivních a aktivních transpondérů. Aktivní 

transpondéry obsahují vlastní zdroj, který má dobu životnosti přibližně pět let. Rádius 

vysílaných frekvencí dosahuje až sto metrů. Tyto transpondéry však mají omezený teplotní 

rozsah, kvůli životnosti baterie a jsou poměrně nákladné na pořízení. Pasivní transpondéry mají 

rádius použitelnosti od dvou metrů až po několik desítek metrů. Výhodou je jejich odolnost, 

neboť se data mohou snímat i přesto, že je obal pokrytý vodou. Obecně zásadní výhodou 

technologie RFID je, že umožňuje načtení více čipů ve stejný okamžik a tím podstatně 

urychluje proces identifikace.  

Sixta a Mačát (2005) pokládají za vhodné použití čipu s názvem „smart label“ v různých 

činnostech. Tento čip s akčním rádiusem do jednoho metru je podle autorů ve větším množství 

cenově přijatelný a jeho výhodou je možnost přepisování již zapsaných dat. Vzhledem k tomu, 

že je čip standardizovaný, je možné jej používat celosvětově. 

1.2.7 Expedice 

Emmett (2008) přirovnává funkci expedice jako zrcadlo příjmu. Prostorem se totiž od 

sebe příliš nemění. Základ tvoří opět zóna pro závěrečné úpravy před odesláním spotřebiteli 

nebo zásobováním výroby. Plocha by měla být dostatečně velká, aby umožňovala činnosti 

balení a přemísťovaní produktů do jiných přepravních jednotek. Jednotlivé zásilky se 

shromažďují na místech k tomu určených, a to například i do vytyčeného místa, které simuluje 

ložnou plochu nákladního vozidla. Pracovníci poté naposledy překontrolují, zda souhlasí 

zásilky připravené k expedici s dodacím listem k objednávce. Proběhne poslední kontrola 

kvality produktů a případné nesrovnalosti se oznámí. Následuje naložení vozidla připraveným 

materiálem, na jehož konci se po uzavření vozidla přidělá bezpečnostní prvek, například 

plomba. Posledními činnostmi jsou podpis řidiče vozidla o převzetí a dodatečná evidence 

odjezdu vozidla a identifikačního čísla plomby. 

1.2.8 Nejčastější chyby při skladování 

Sixta a Mačát (2005) doporučují, aby se vedení podniku zabývalo všemi neefektivními 

procesy. Tyto chyby většinou vznikají při pohybu produktů, skladování a informačním toku 
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v rámci skladu. Z hlediska konkurence je vyžadováno, aby se nedostatky neustále analyzovaly 

a účinně odstraňovaly. Pouze tímto způsobem lze dosáhnout lepší konkurenceschopnosti, 

snížení nadbytečných nákladů a rychlejšího, plynulejšího chodu zásob.  

Mezi nejběžnější chyby zařazují Sixta a Mačát (2005): 

• přebytečnou nebo nadměrnou manipulaci se zásobami, 

• špatné využívání skladového prostoru, 

• časté a vysoké náklady na údržbu a opravu zastaralých zařízení, 

• provádění skladových operací zastaralým postupem, 

• používání starého softwaru pro rutinní záležitosti. 

1.3 Zásoby 

Daněk a Plevný (2005) tvrdí, že existence zásob je příčinou nesouladu mezi 

schopnostmi a možnostmi dodavatele a poptávkou zákazníků. Zásoby jsou pro podnik velmi 

zatěžující z hlediska dispozice prostoru pro skladování, pracovní síly, udržování kvality 

materiálu, či zboží, ale zásadní nevýhodou zásob je, že váží kapitál podniku. Příčinou toho je, 

že každý podnik musí zohledňovat ideální stav zásob tak, aby náklady byly úměrné.  

Horáková a Kubát (1998) definují zásoby jako bezprostřední prvek jak ve výrobních, 

tak v distribučních organizacích. Zásobou je ta část užitné hodnoty, která byla vyrobena, ale 

zároveň stále nebyla spotřebována. 

Daněk a Plevný (2005) uvádějí dva rozdílné přístupy ke stavu zásob na skladě, které 

jsou vyobrazeny na obrázku 2. Prvním z nich je japonský přístup, který počítá s minimální 

zásobou, čímž sice snižuje náklady na zásoby na minimum, ale zvyšuje také riziko, že zásoby 

nebudou na skladě v případě potřeby. S tímto přístupem je nutné neustále dbát na zlepšování 

skladovacích procesů a logistického řetězce, aby se včasně zamezilo případným výkyvům. 

Druhým přístupem je typ západní. Ten počítá s takovou výší zásob, která pokryje nenadálé 

výpadky při nedostatku zásob ve výrobě nebo poptávku v případě poruchy. Značnou 

nevýhodou však zůstává vazba kapitálu v případech, kdy je bezproblémový chod výroby. 
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Obrázek 2 Západní a japonský přístup k zásobám (Horáková a Kubát, s. 68, 1998) 

1.3.1 Druhy zásob 

Podle Vaněčka a Kalába (2003) jsou zásoby označení pro materiál, který podnik 

nakupuje od dodavatelů za účelem zajištění výroby, dále jsou to rozpracované výrobky a hotové 

výrobky, které nejsou určené k prodeji z důvodu, že nebyly stále uvedeny na trh nebo jejich 

poptávka je mizivá.  

Pernica (2005) dělí zásoby na následující: 

• běžné (cyklické) zásoby – tento druh zásob vzniká jednorázovým doplňováním zboží, 

které bylo postupně spotřebováno, 

• zásoby na cestě – zásoby, kterými v současné době nedisponujeme, nemůžeme s nimi 

manipulovat, ale jsou již v přepravním procesu, 

• vyrovnávací zásoby – ve formě surovin, polotovarů nebo materiálu, které ve výrobě 

čekají na další zpracování, 

• pojistné zásoby – hlavním úkolem těchto zásob je eliminace výkyvů výroby mezi 

předpokládanou a skutečnou spotřebou, 

• sezónní zásoby – v případě specifického období je nutné mít větší zásobu než v běžném 

období, 

• spekulativní zásoby – jsou vytvářené z důvodu očekávání, například vzrůstu ceny za 

materiál, možnost získání množstevní ceny, 

• strategické zásoby – pomáhají podniku v chvílích nestability, konfliktů nebo stávek, 

• mrtvé zásoby – již nepoužitelné nebo neprodejné běžným způsobem z důvodu chybějící 

poptávky. 



24 

1.3.2  Řízení zásob 

Horáková a Kubát (1998) uvádějí, že řízení zásob zahrnuje efektivní zacházení 

a hospodaření týkající se zásob, využití rezerv, kterými sklad disponuje a zároveň zohlednění 

aspektů, které ovlivňují řízení zásob. Ve chvíli, kdy jsou na skladě nevyužité nebo nepoptávané 

zásoby, jedná se o plýtvání faktory hmotnými, finančními a zároveň lidskými. Naopak 

v případě, že z důvodu nedostatečných zásob musí být zastavena výroba, podnik přichází 

o příjmy ze zakázek, ztrácí zákazníky a ohrožuje tím svoji pověst. 

Dle Drahotského a Řezníčka (2003) je cílem řízení zásob zvyšovat rentabilitu podniku, 

určitým způsobem predikovat vliv podnikových strategií na stav zásob a také snižovat celkové 

náklady činností spojených s logistickým procesem.  

Drahotský a Řezníček (2003) uvádějí, že navýšení rentability podniku je možné 

snížením nákladů pomocí řízení zásob, které zahrnuje například urychlení dodávek, snížení 

celkového počtu nevyřízených objednávek, eliminace mrtvých zásob nebo přesný odhad 

poptávky. Nejčastějším důvodem, který snižuje rentabilitu je nadměrný stav zásob. Ten vede 

ke snížení čistého zisku, neboť skladování produkuje náklady spojené s držením zásob (náklady 

na pojištění, poškození, skladování) Protože je kapitál podniku vázaný v zásobách, tak je 

zároveň omezen jeho obrat a tím se snižuje výnosnost celého jmění. V případě, že se podnik 

bude chtít zbavit nadbytečné zásoby, je nutné provést analýzu náročnosti četnějšího dodávání 

a porovnat ji s úsporami vzniklými za nadbytečné zásoby.  

Jako důležitou součást procesu řízení zásob zmiňují Drahotský a Řezníček (2003) 

předpovídání pravděpodobného nákupu. Předpověď se týká jednotlivých nabízených produktů. 

Tyto prognózy se sestavují na základech dotazníků, které podnik sbírá od svých zákazníků. 

Náklady na takové dotazování však bývají vysoké a výsledek je předem nejistý. Kromě 

dotazníků mohou firmy využít také služeb expertních odhadců, kteří se zabývají vývojem na 

trhu. Na předpověď budoucího vývoje lze použít také hodnoty, kterých firma dosáhla 

v minulých letech.  

Podle Štůska (2007) je cílem udržet zásoby v určité struktuře a odpovídající úrovni tak, 

aby plynule fungoval chod logistického systému a dodávky byly úplné při optimálních 

nákladech. Měřítko úspěšnosti řízení zásob je možné odhadovat z rostoucí rentability, 

zvyšujících se objemů prodeje a kvality zákaznického servisu. Pro splnění cíle existuje řada 

nástrojů a metod, jak dosáhnout optimální výše zásob, frekvenci nebo velikost dodávek. 

Lukoszová (2008) řízení zásob rozděluje dle časového hlediska na: 
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• strategické řízení zásob – závisí na strategii podniku a podléhá rozhodnutí 

managementu, jaký peněžní obnos je vedení ochotno poskytnout na krytí zásob v určené 

výši a struktuře z celkového rozpočtu společnosti,  

• operativní řízení – jeho úkolem je s ohledem na náklady zajistit stabilitu určitých zásob 

ve výši a struktuře, jak to vyžadují potřeby podniku. Při operativním řízení zásob se 

nejčastěji používá klasifikace zásob a jejich funkčních složek. Jednotlivé složky se 

zaznamenávají do takzvaného pilového diagramu, který slouží, jako základní model 

řízení podnikových zásob. 

Podle Lukoszové (2008) zahrnuje proces řízení zásob tří důležité části. První z nich je 

evidence, která je významným zdrojem informací. Díky evidenci můžeme zjistit stav a pohyb 

zásob.  Obecně zaznamenává hodnotový nebo hmotný stav zásob a jejich změnu. Další částí je 

analýza zásob. Ta na rozdíl od evidence zkoumá také strukturu, kvalitu a kvantitu stavu zásob. 

Z této analýzy je možné zjistit i příčiny, které mají vliv na pohyb zásob. Poslední činností je 

kontrola zásob. Slouží zejména ke kontrole hospodaření podniku se zásobami, stejně tak 

i ke zjištění dodržování předpisů vydanými vedením podniku, či jinými orgány. Tato část se 

mimo jiné zabývá kontrolou likvidace mrtvých zásob, kvality a předešlých částí. 

Lambert, Stock a Ellram (2000) uvádějí, že existují příznaky, které sdělí, že řízení zásob 

ve skladě nefunguje na potřebné úrovni. Mezi tyto příznaky Lambert, Stock a Ellram (2000) 

zařazují: 

• narůstající množství nevyřízených objednávek, 

• rostoucí investiční náklady na zásoby, zároveň neměnný počet nevyřízených 

objednávek, 

• kolísavý pohyb (fluktuace) zákazníků, 

• narůstající množství odřeknutých objednávek od zákazníků, 

• opětovné problémy s nedostatečným skladovacím prostorem, 

• značná nesourodost v obratu důležitých položek ve skladu mezi distribučními centry, 

• klesající vztahy se zákazníky, odběrateli, 

• skladování zbytečných nebo zastaralých položek. 

1.4 ABC Analýza 

Podle Horákové a Kubáta (1998) je při řízení zásob potřeba najít jednoduchou metodu, 

která by nebyla časově náročná a zároveň by pomohla zabezpečit stupeň zákaznického servisu. 

Vhodnou metodou, jak klasifikovat zásoby je právě ABC analýza. Tato analýza se zakládá na 

Paretově pravidlu, která nám říká, že přibližně 80 % následků je způsobeno 20 % možných 



26 

příčin. V oblasti zásob pravidlo znamená, že malé množství produktů znamená většinovou 

spotřebu, pár typů produktů tvoří nejčetnější zastoupení v zásobách, velký objem zásob pochází 

od malého počtu dodavatelů a pouze malá část zboží tvoří značnou část zisku. 

Emmett (2008) ve své knize uvádí, že metoda ABC je důležitá pro návrhy skladového 

plánu, rozmístění zásob ve skladě, úspoře nákladů a větší produktivitě. Dále definuje jednotlivé 

kategorie zásob následujícím způsobem podle obrátkovosti zásob: 

• kategorie A – položky rychloobrátkové (nejčetněji poptávané zásoby), 

• kategorie B – položky se střední obrátkovostí (méně četnější poptávka), 

• kategorie C – položky nízkoobrátkové (málo poptávané produkty). 

Pokud se zanesou zjišťované hodnoty u všech položek do grafu, vznikne křivka, která 

odpovídá obrázku 3. 

 

Obrázek 3 Závislost kumulované hodnoty spotřeby a kumulovaného počtu položek při 

použití ABC analýzy (Horáková a Kubát, s. 193, 2005) 

Gros (1996) prozrazuje, jaké podklady je potřeba získat pro provedení ABC analýzy. 

Analýza by se měla provádět na základě hodnot tržeb jednotlivých výrobků za minulé období, 

které musejí být seřazené sestupně podle obratu v daném období a dále vyjádřit podíl 

kumulované hodnoty tržeb oproti celkovým tržbám a sledované období. Pokud jsou produkty 

rozřazeny do kategorií je možné z tohoto rozdělení určit, že kategorie A má podíl 80 % na 

celkových tržbách, kategorie B 15 % a kategorie C 5 %. Procentuální rozdělení se však může 

lišit podle uvážení vedení podniku nebo i charakteru produktů. Po klasifikaci produktů je možné 

upravit systém objednávání zásob. Z analýzy totiž plyne, že produkty v kategorii A bude 

podnik objednávat nejčastěji, a v případě, že se počet dodávek zvýší, tak je možné snížit 

průměrnou zásobu na skladě. Produkty z kategorie B se mohou objednávat méně často, čímž 

sice vzroste průměrná zásoba, ale vzhledem k době obratu nebude růst závratně. Pouze párkrát 
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za období se mohou objednávat produkty s velmi nízkou dobou obratu, tedy položky kategorie 

C. 

1.5 Kanban 

Sixta a Mačát (2005) popisují systém kanban jako bezzásobovou technologii, která byla 

vyvinutá firmou Toyota motors v 50. letech minulého století. Kanban je rozšířen hlavně ve 

výrobních závodech, nejčastěji v automobilovém průmyslu, ale je možné ho použít i v jiných 

odvětvích. Systém funguje na základě karet, které podávají informaci o produktu, číslu 

produktu a pozici ve skladě. Princip fungování systému kanban závisí na existenci dvou článků 

(dodavatele a odběratele), mezi nimiž je vztah, který funguje na principu tahu, tudíž, že 

odběratel objednává přesně stanovené množství na daný čas. Objednací množství se pohybuje 

v řádu jedné přepravní jednotky nebo jejích násobků.   

1.6 Shrnutí charakteristiky skladování zboží v podniku 

V první kapitole se práce zabývá skladováním. Skladování je velice důležitý proces 

v rámci chodu podniku, protože jak definuje Vaněček (2008) pomáhá soustředit různé dodávky 

materiálu nebo zboží do jednoho místa a tím pomáhá při uspokojení potřeb zákazníka.  

V dnešní době se může sklad nacházet ve více článcích logistického řetězce, jak uvádí 

například Pernica (2005). Pro každý druh skladu je důležité zohlednit jeho potřeby, a to zejména 

velikost skladu a jeho umístění, kterým se zabývá Emmett (2008), podle něhož má umístění 

skladu vliv na vztah odběratele a dodavatele, a to největší měrou v rámci moderních přístupů 

ke skladování. Dalším důležitým faktorem při plánování skladu je dle Stehlíka (1997) využití 

skladového prostoru, neboť při dobrém rozvržení jednotlivých částí skladu lze dosáhnout úspor 

ze skladování. 

Jedním z typů skladů je teplotně regulovaný, kterým se bakalářská práce zabývá ve 

všech kapitolách. Tento sklad, jak uvádí Emmett (2008), je odlišný od ostatních, protože klade 

přísné podmínky na skladování zejména potravin, kde jakákoliv zásadní odchylka teploty může 

způsobit škody. Každá potravina má specifické podmínky na teplotu, při které ji je možné 

skladovat. Tuto teplotu je nutné udržovat v celém procesu skladování, aby se zabránilo vzniku 

nadbytečných nákladů. 

Mezi hlavní operace, které ve skladu probíhají, řadí Gros (1993) příjem zboží, 

uskladnění zboží a expedici. Kromě toho, že každá z těchto operací má své pevné postavení 

v procesu skladování, obsahuje také rozdílné činnosti. Velký důraz se dle Emmetta (2008) klade 

na činnost vychystávání, protože při něm dochází ke kompletaci objednávek a také 
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k nejčastějším chybám. Proto jsou zaváděny systémy automatické identifikace, které zabraňují 

nesprávnému vychystávání, například technologie čárových kódů nebo RFID. 

První kapitola se dále zabývá zásobami a jejich řízením. Jak tvrdí 

Daněk a Plevný (2005) jsou zásoby, i přes důležitou funkci zajištění služeb a výroby, pro 

podnik zatěžující a generující náklady, a to hlavně z hlediska vazby kapitálu společnosti. 

Pomocí správného řízení zásob je možné tyto náklady snižovat pomocí pružného reagování na 

poptávku zákazníků a odstranění již nepoužitelných zásob. Cílem řízení zásob je tedy dle Štůska 

(2007) udržet zásoby na odpovídající úrovni, aby byl zajištěný plynulý chod podniku a úroveň 

zákaznického servisu. 
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2 ANALÝZA SKLADOVÁNÍ ZBOŽÍ V POLAR TRADING 

S.R.O. 

Tato kapitola obsahuje základní informace o společnosti POLAR TRADING s.r.o. (dále 

jen POLAR TRADING), a to především z oblasti skladování. Na začátku této kapitoly jsou 

uvedeny základní informace o fungování společnosti, na které dále navazuje popis samotného 

skladování a analýza v souladu s teoretickými východisky uvedenými v předcházející kapitole. 

Tato kapitola je zpracována s využitím interních materiálů POLAR TRADING. 

2.1 Základní informace o společnosti 

Společnost POLAR TRADING vznikla v roce 2007, kdy se odloučila od společnosti 

POLAR TRANSPORT Václav Vlasák (dále pouze POLAR TRANSPORT). Hlavními 

činnostmi původní společnosti, která funguje dodnes a do značné míry spolupracuje s POLAR 

TRADING, jsou skladování mraženého a chlazeného zboží ve vlastním skladu a také přeprava 

tohoto zboží od objednavatele do skladu nebo na určené místo. Oproti tomu hlavní činností 

POLAR TRADING je prodej mraženého, chlazeného a koloniálního zboží, a také zajištění 

přepravy objednaného množství k zákazníkovi. POLAR TRADING je také zástupcem několika 

českých a zahraničních firem v České republice. 

2.1.1 Spolupráce POLAR TRADING s.r.o. a POLAR TRANSPORT Václav 

Vlasák 

Jak již bylo zmíněno oba subjekty vzájemně spolupracují, a to tím způsobem, že 

POLAR TRADING si pronajímá skladovací prostory POLAR TRANSPORT. Ten také 

zajišťuje skladovou pracovní sílu pro společnost POLAR TRADING. Ta tedy zaměstnává 

pouze řidiče na denní rozvozy a pracovníky pro administrativu, ale i přesto pracovníci ve skladu 

pružně reagují na potřeby POLAR TRADING. Další výhodou spolupráce je, že v případě 

nutnosti může POLAR TRADING využít některé ze zásob uskladněných některým 

z dodavatelů u POLAR TRANSPORT a tímto krýt nečekané výkyvy na straně poptávky. 

2.1.2 Organizační struktura 

V čele společnosti je ředitel, pod kterým se organizační struktura rozkládá na další čtyři 

úseky, které se dále dělí na jiné pracovníky společnosti. Základní podoba organizační struktury 

je zobrazena na obrázku 4. 
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Obrázek 4 Organizační struktura POLAR TRADING s.r.o. (POLAR TRADING s.r.o., 

2018; přepracováno autorem) 

Prvním ze čtyř hlavních úseků je úsek provozní, do kterého je zařazeno skladování 

a doprava. Vedoucí dopravy má za úkol korigovat rozvozy a činnost řidičů, případně řeší 

vzniklé problémy při přepravě zboží ať již od dodavatelů nebo k zákazníkům. Vedoucí 

skladování odpovídá za činnosti ve skladu. To znamená, že úkoluje jednotlivé pracovníky 

skladu a kontroluje jejich činnosti. Dále také řeší nesrovnalosti při skladování. 

Druhým úsekem je podniková prodejna, ve které je možné zakoupit veškerý sortiment, 

který POLAR TRADING nabízí. Do samotného úseku je zařazena proto, že pro svoji činnost 

nijak zásadně neovlivňuje zbylé úseky, se kterými pochopitelně spolupracuje (například se 

skladem při doplňování sortimentu), ale zároveň je značně samostatná. 

Dalším úsekem je obchodní. Ten se dále dělí na oddělení odbytu, obchodu a e-shop. 

Odbyt má za úkol prodej zboží, stejně jako jeho nákup od dodavatelů. Řeší vztahy s dodavateli 

a hledá výhodné příležitosti na trhu oproti konkurenci. Část obchodu dohlíží na činnost 

obchodních zástupců. Obchodní zástupci komunikují se zákazníky, a to jak osobně, tak také 

telefonicky. Nabízejí zboží, představují novinky v sortimentu zákazníkům, tvoří objednávky, 

které odesílají do firemního systému, případně řeší vzniklé problémy při rozvozu nebo 

nedostatky v objednávkách. Poslední částí obchodního úseku je e-shop, který mohou společně 

s podnikovou prodejnou využívat i běžné domácnosti. 

Posledním základním úsekem je finanční. Zde je vedoucím finanční ředitel, pod kterého 

spadají účetní, anebo podniková pokladní. 
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2.1.3 Dodavatelé 

Jak je znázorněno na obrázku 5, společnost POLAR TRADING spolupracuje s několika 

dodavateli z různých částí České republiky, ale i se zahraničními dodavateli. Se všemi má 

uzavřené smlouvy na základě objednávaného množství a kvality dodávaného zboží. Mezi názvy 

dodavatelů lze nalézt několik výrobců, kteří jsou v povědomí mezi spotřebiteli. Vzhledem ke 

krátké trvanlivosti chlazeného zboží musí společnost spolupracovat s dodavateli z blízkého 

okolí skladu.  

 

Obrázek 5 Mapa proudů zboží od dodavatelů (autor) 

2.1.4 Odběratelé 

Spektrum odběratelů společnosti POLAR TRADING je velmi rozmanité. Společnost 

zásobuje sortimentem supermarkety, hotely, penziony, horské chaty, restaurace, školní 

a závodní jídelny a také maloobchodní prodejny. Kvůli specifickým požadavkům každého 

zařízení je nutné stále hlídat stav velkého množství zboží. Na obrázku 6 jsou zakresleny oblasti, 

do kterých společnost POLAR TRADING rozváží zboží. Červeným puntíkem je znázorněné 

umístění skladu a šedou barvou jsou vyznačena území, kam společnost své produkty nedováží. 
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Obrázek 6 Mapa odběratelů podle okresů (POLAR TRADING s.r.o., 2018; přepracováno 

autorem) 

Vzhledem k tomu, že všechny objednávky jsou odesílány z jednoho sladu, tak se jedná 

o velkou oblast, kde je nutné pečlivé plánování jednotlivých rozvozů zákazníkům. Nicméně pro 

její rozšíření například na Moravu, Slezsko, či Šumavu by byl zapotřebí další sklad, který by 

mohl obsluhovat tyto oblasti. Není to způsobené nedostačující kapacitou skladu, ale spíše 

využitím pracovní doby řidičů a s tím souvisejícím uspokojením zákazníka.  

Zejména v zimních měsících je dále nutné pečlivě přidělit vhodný dopravní prostředek, 

protože přírodní podmínky značně ztěžují možnost rozvozu i přesto, že většina spotřebitelů 

z vysoko položených chat a hotelů řeší přepravu objednaného zboží ze stanoveného místa 

individuálně. 

2.1.5 Pozice na trhu 

Jako ve většině odvětví i v tomto se nachází poměrně velká konkurence. Ta je pro 

běžného spotřebitele vcelku nepatrná, protože na zboží je v naprosté většině uveden výrobce 

a nikoliv místo, či společnost, kde bylo zboží skladováno. Společností, které se zabývají 

prodejem mražených a chlazených potravin, je velké množství. Získávání nových zákazníků 

spočívá především v komunikačních dovednostech jednotlivých obchodních zástupců, kteří 

musí přesvědčit potenciální zákazníky o tom, že právě jimi nabízené zboží splňuje dobrou 

kvalitu a je výhodnější a lepší než u konkurence.  

Důležité aspekty pro rozhodování tedy jsou: 

• prodejní cena zboží – cena, kterou zákazník za zboží zaplatí, 
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• kvalita zboží – potraviny, které jsou nezávadné, oblíbené mezi veřejností (platí pro 

obchody, které zboží dále prodávají) a s určitou kvalitou vhodné k přípravě pokrmů 

v restauracích a jídelnách, 

• další doplňkové služby – mezi tyto služby lze například zařadit zapůjčení pultového 

mrazáku na zmrzlinu do restaurací, či obchodů, 

• obchodní zástupce – jeho schopnosti pružně reagovat na přání zákazníka a představení 

sortimentu společnosti. 

Značnou nevýhodou v mnoha případech je, že zákazníci pravidelně odebírají zboží od 

více společností. To znamená, že jakýkoliv nedostatek v konečné objednávce, může zapříčinit 

snížení reputace u daného zákazníka, který posléze začne hledat spolehlivějšího dodavatele. 

POLAR TRADING se však snaží neustále pracovat na zvyšování spolehlivosti a redukovat 

vzniklé nedostatky, které vedou k navýšení spokojenosti zákazníků. Přesto neustálý 

konkurenční boj občas zapříčiní, že některý ze zákazníků přestane se společností POLAR 

TRADING spolupracovat, ale další zákazník jejích služeb začne využívat.  

Pozice na trhu není stálá, ale i tak se dá říci, že POLAR TRADING patří mezi přední 

dodavatele mražených a chlazených potravin, a to především díky stálým zákazníkům, kteří 

pravidelně nakupují zboží u společnosti.  

2.2 Analýza Skladování 

Jak již bylo zmíněno výše, tak skladování pro společnost POLAR TRADING probíhá 

ve skladě POLAR TRANSPORT v Kostelci nad Černými lesy. Celá budova je rozdělena do 

několika částí podle potřeby skladovaného zboží. Jedná se o oddělené části pro mražené, 

chlazené a koloniální zboží. Dále se zde nachází administrativní část a podniková prodejna.  

2.2.1 Umístění a velikost skladu 

Na obrázku 6 je zakresleno umístění skladu, který se nachází přibližně uprostřed oblasti, 

která je společností zásobovaná. To do jisté míry přináší ulehčení plánování jednotlivých tras 

rozvozů objednávek. Sklad se nachází na okraji města Kostelec nad Černými lesy u pozemní 

komunikace I/2, která spojuje tato města: Praha, Kutná Hora, Pardubice. Umístění poblíž této 

pozemní komunikace umožňuje dobrý přístup nákladních vozidel, která zásobují sklad nebo 

vyjíždí na rozvoz zboží k zákazníkům. Další výhodou umístění je možnost napojení na dálnice 

D1 a D11, které jsou od skladu přibližně třicet kilometrů vzdálené.  

Také z hlediska pracovní síly je sklad vhodně umístěn. Nachází se v dobře dostupné 

vzdálenosti od velkých měst, protože leží v okruhu třiceti kilometrů od kraje Prahy, Kutné 
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Hory, Poděbrad a Kolína. To by teoreticky mohlo zvyšovat poptávku po zaměstnání, avšak 

v současné době je poptávka práce v mrazírenském skladě a řidičů v rozvozu velmi nízká. 

Velikost hlavního skladu pro mražené zboží je uváděna na přibližně sedm tisíc 

paletových pozic, ze kterých je vyčleněno okolo jednoho tisíce paletových pozic pro potřeby 

POLAR TRADING. 

V celém skladu se pro uskladnění zboží používají regálové systémy, které jsou 

sestaveny tak, aby umožnily uskladnit celou europaletu. Nosnost jedné pozice je přibližně 

900 kilogramů. V mrazícím skladu se nachází osmnáct manipulačních uliček mezi regály. Tyto 

uličky dosahují šířky 1,5 metru. Pro usnadnění manipulace jsou spodní pozice umístěny ve 

výšce 20 centimetrů nad podlahou skladu. Pro potřeby kompletací objednávek POLAR 

TRADING je vyčleněno sedm uliček z osmnácti. Tyto pozice, ze kterých se odebírá zboží při 

vychystávání, jsou nazývány distribuční lokace, která je zobrazena na obrázku 7, kde 

písmeno I označuje uličku a číslo 01 pozici zboží. 

 

Obrázek 7 Distribuční lokace (autor) 
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2.2.2 Plochy ve skladu a celkové využití skladu 

Největší část v budově skladu tvoří plochy provozní, které jsou určeny pro skladovací 

systémy, pohyb manipulační techniky mezi částmi skladu a prostory určené pro příjem 

a expedici. V budově se nacházejí dva oddělené prostory pro nakládání a vykládání zboží. První 

z nich slouží zejména pro manipulaci s mraženým sortimentem a druhý zabezpečuje co možná 

nejkratší vzdálenost přesunu zboží do suchého a chladícího skladu. Toto rozdělení napomáhá 

k lepší orientaci při manipulaci zboží, neboť je separováno podle potřeb uskladnění a nevzniká 

tak nepřehledná situace, kdy je nutné zboží dále roztřídit na chlazené, mražené a koloniální. 

V předním prostoru u mrazících komor se nachází šest manipulačních ramp, které pomáhají při 

procesech příjmu a expedice v případě, že je nutné v jeden okamžik naložit nebo vyložit více 

dopravních prostředků. Správní a sociální plochy jsou zasazeny do blízkosti administrativní 

části. 

V celé budově se nacházejí tři typy skladů. Z nákresu skladu na obrázku 8 je možné 

zjistit, že nejrozsáhlejší je sklad pro mražené produkty (písmena A na obrázku 8), který je 

společný jak pro POLAR TRADING, tak pro POLAR TRANSPORT. V tomto prostoru je 

udržována stálá teplota -19 ˚C, která zajišťuje dostatečné prodloužení doby trvanlivosti 

produktů. Písmeno B na obrázku 8 označuje sklad chladící, kde je provozní teplota stanovena 

na 4 ̊ C. Zde se nachází pouhých čtyřicet pozic pro zboží, které zde může být skladováno. Takto 

malá kapacita z důvodu krátké trvanlivosti ale naprosto dostačuje, protože tento sklad je 

primárně určený pouze pro potřeby POLAR TRADING. Druhá chladící místnost se nachází 

v jiné části budovy. Posledním typem skladu je suchý, kde je skladováno koloniální zboží. Tato 

místnost je na obrázku 8 označena písmenem C. Rozlohou a počtem pozic je podobný skladu 

chladícímu. Jediným rozdílem je, že se zde nehlídá teplota, ale vlhkost, která nesmí přesáhnout 

hranici 80 %. Po přesažení této hodnoty se zboží začíná znehodnocovat. Poslední písmeno 

zaznačené do nákresu skladu na obrázku 8 je písmeno D, které značí prostory určené pro příjem 

a expedici. V těchto prostorech se nacházejí manipulační rampy a dochází zde k vyložení zboží 

z dopravních prostředků nebo v opačném případě kompletaci zásilek a naložení do dopravních 

prostředků.  
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Obrázek 8 Nákres skladu (POLAR TRADING s.r.o., 2018; přepracováno autorem) 

Celkové využití hlavního mrazícího skladu pro účely POLAR TRADING není přesně 

známé, protože vlivem spolupráce s POLAR TRANSPORT jsou v případě potřeby volné 

paletové pozice zaplňovány zbožím právě z POLAR TRANSPORT. Odhadem se ale využití 

skladu pohybuje okolo 90 %, kde zbylých 10 % tvoří mezery mezi podlahou a prvními patry 

regálových skladovacích systémů, manipulační uličky a prostorové rezervy pod střechou 

skladu. Z tohoto odhadu tedy plyne, že sklad je velmi efektivně využívaný. 

2.2.3 Manipulační technika 

Při skladových činnostech je v celém skladu používána manipulační technika od 

společnosti Toyota Material Handling. Pro transport zboží z příjmu k uskladnění a poté ze 

skladu k expedičnímu místu jsou využívány elektrické čelní vysokozdvižné vozíky. Tato 

technika splňuje přesné požadavky pro základní přesuny zboží umístěného na paletách po 

skladových plochách. Navíc je kabina pro pracovníka izolovaná, aby zajistila teplo při práci 

v nízkých teplotách.  

Druhou základní manipulační technikou jsou VNA vozíky. Tento speciální druh 

techniky umožňuje zaskladnění ve výškových skladech až do výše patnácti metrů. Vzhledem 

k výšce zdvihu a s tím odpovídajícímu zajištění stability je nutné, aby byl vozík naváděn po 

indukční pásce, která vede prostředkem manipulační uličky mezi regály. Obsluze vozíku je 

znemožněna jakákoliv manipulace směrem do stran, ovládá pouze zvedací mechanismus 

a pohyb vpřed a vzad. Kabina obsluhy se zvedá společně s mechanismem, to napomáhá k lepší 

orientaci pracovníka při uskladnění palety do regálu. Zvedací mechanismus má vozík 

orientovaný do stran, za účelem lepší stability a lehčí manipulace ve stísněných prostorách. 
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Poslední důležitou manipulační technikou využívanou ve skladu POLAR 

TRANSPORT, jsou ručně vedené nízkozdvižné vozíky, které obsluhuje pouze pracovník. Ty 

se používají pouze u ojedinělých operací, kdy je potřeba přesunout jednu paletu zboží na krátké 

vzdálenosti. Oproti tomu ručně vedené elektrické vozíky s nástupní plošinou jsou používány 

při vychystávání zboží. Pomocí elektrického pohonu usnadňují práci obsluze a urychlují pohyb 

při přesunu mezi jednotlivými pozicemi.  

2.2.4 Skladové operace – tok zboží 

Z předchozího textu vyplývá, že společnost POLAR TRADING musí během skladování 

využít všechny základní skladovací operace, kterými jsou příjem, uskladnění zboží, 

vychystávání objednávek a následná expedice k zákazníkům. Během těchto jednotlivých částí 

musejí pracovníci dbát na správný postup, neboť i malá chyba na začátku může zapříčinit 

nechtěný zmatek v navazujících procesech. V horším případě se pak může stát, že chyba 

vyplyne až u zákazníka. 

2.2.5 Příjem zboží a uskladnění 

Celý proces příjmu zboží započíná příjezdem dopravního prostředku od dodavatele do 

areálu společnosti. Přibližný čas příjezdu je většinou znám, ale reálný čas se může lišit podle 

dopravní situace. Ihned po příjezdu se řidič jde nahlásit k odpovědným pracovníkům a odevzdá 

jim ložní list, na kterém je uveden typ a množství zboží, které má být vyloženo. Následně je 

vyzván, aby přistavil dopravní prostředek k určené manipulační rampě. Po přistavení 

dopravního prostředku k manipulační rampě je nejprve zkontrolována teplota uvnitř 

nákladového prostoru. Pokud neodpovídá požadované teplotě přepravovaného zboží, která by 

se pro mražené produkty měla pohybovat okolo mínus 15˚C, je vyplněn záznam o neshodách, 

kontaktován dodavatel a celý náklad mu je vrácen. V opačném případě, kdy naměřená teplota 

odpovídá té požadované, je zboží vyloženo do prostoru příjmu. Následně je nutné zkontrolovat 

stav zboží, zdali není poškozené a bylo dodáno ve správném množství, které je zapsané 

v dodacím listu. V případě, že se při kontrole objeví jakákoliv nesrovnalost, opět se vypíše 

záznam o neshodách a později se vše řeší s dodavatelem. Prostory příjmu jsou zobrazeny na 

obrázku 9. 
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Obrázek 9 Prostory příjmu (autor) 

Ve chvíli, kdy vše souhlasí je nutné zboží zapsat do systému, který mu přidělí pozici, 

na které má být uskladněno. V případě, že se jedná o výškově rozměrnější paletu, zadá se do 

systému požadavek na speciální pozici regálu, kde je upravená výška pro tyto vyšší palety se 

zbožím. Ostatním paletám jsou pozice přidělovány náhodně, to znamená, že jednotlivé typy 

zboží nemají dané pevné místo v regálu. List s informacemi, který je součástí každé palety je 

znázorněn na obrázku 10. Tento list obsahuje lokaci, název zboží, dodavatele, datum spotřeby, 

počet kusů na paletě a další interní označení. Palety jsou postupně přesunovány až na distribuční 

lokaci, kde je možné zboží v nich umístěné odebírat podle objednávek a expedovat 

k zákazníkům. 
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Obrázek 10 Paletový list s pozicí zboží (POLAR TRADING s.r.o., 2018; přepracováno 

autorem) 

2.2.6 Vychystávání a expedice 

Proces expedice začíná po sběru objednávek od obchodních zástupců. Nejprve je nutné 

seřadit všechny objednávky podle oblastí, kde se zákazníci nacházejí. K tomu napomáhá 

systém Plantour, ve kterém se následně sestaví jednotlivé linky rozvozů. Program při 

sestavování linek sám vytváří přibližnou trasu závozu a znázorňuje tak, jak dlouhá trasa je 

a zdali se někde zbytečně neprodlužuje. Pořadí jednotlivých zákazníků je možné měnit, protože 

spousta z nich jako jsou školní jídelny a restaurace mají dané časové rozmezí, kdy mohou zboží 

přijmout.  

Ve chvíli, kdy jsou trasy závozů rozplánovány na jednotlivá vozidla, tak se veškeré 

objednávky v systému spojí a následně jsou rozděleny podle jednotlivých typů zboží ve skladě. 

Pro jednodušší orientaci mezi sortimentem jsou jednotlivé typy zboží, například zelenina, maso, 

zmrzlina nebo přílohy, uskladněné zvlášť v jedné řadě regálů, často po obou stranách uličky. 

To znamená, že skladník, který dostane například list s výčtem položek zeleniny, kterou má 

připravit k expedici, se pohybuje pouze v jedné uličce a nemusí přejíždět do druhé. Toto 

rozložení pomáhá k eliminaci zbytečných přesunů pracovníků a určitou měrou pomáhá k lepší 

orientaci zaměstnanců. 

Samotné vychystávání probíhá na základě seznamů s jednotlivými položkami, které je 

nutné vychystat. Podoba vychystávacího listu je zobrazena na obrázku 11. Kromě seznamu 
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položek a jejich distribučních lokací obsahuje list také jméno řidiče, číslo jízdy a datum. Tyto 

údaje pomáhají při pozdější kompletaci zásilek určených pro jedno vozidlo. 

 

Obrázek 11 Vychystávací list (POLAR TRADING s.r.o., 2018; přepracováno autorem) 

Zaměstnanec, který má na starosti vychystání konkrétních zásilek si připraví 

vychystávací list a začne postupně vychystávat jednotlivé položky na nízkozdvižný vozík, na 

kterém je umístěna europaleta. Při odebírání zboží z pozic si pracovník musí dávat pozor na 

požadované množství, protože často jsou měrné jednotky rozděleny na označení: 

• crt – celá krabice, karton, ve které je zboží uskladněno, 

• ks – jednotlivé kusy zboží, které je nutné vybalit z původní krabice. 

Kontrolu správně vychystaného materiálu může provést pracovník podle 

vychystávacího listu. Pomocí obyčejné tužky, protože inkoustové při teplotě, která ve skladu 

panuje, nefungují, odškrtává jednotlivé položky, které již jsou vychystány. Při vychystávání 

občas dochází k záměnám, především pokud vychystávací list obsahuje více položek. Z tohoto 

důvodu se stává poměrně nepřehledným a lehce se tak zamění množství položek nebo i druhy 

zboží, které je zapotřebí vychystat. Za vychystávání zboží je však odpovědný pouze daný 

pracovník, který není kontrolován žádným moderním systémem pro vychystávání zboží. 
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 Ve chvíli, kdy jsou položky z celého listu připraveny na europaletě, tak jsou přesunuty 

na místo k ostatním přichystaným zásilkám, odkud jsou pomocí vozíků přepravovány do 

prostor expedice.   

Konečná expedice probíhá v prostorech u manipulačních ramp, kde jsou zásilky na 

paletách řazeny podle jednotlivých rozvozů. Opět se překontroluje, tentokrát podle 

vyhotovených konečných dodacích listů jednotlivých zákazníků, zdali souhlasí uvedené 

množství a položky s objednávkami. Dodací listy objednávek s fakturačními údaji zákazníků 

jsou předány řidičovi společně s nákladovým listem, který obsahuje všechny objednávky 

a informace, jakým způsobem má být provedena platba. Řidič tedy ví, zdali má za zboží obdržet 

peníze hotově anebo má zákazník ujednaný platební příkaz.  

Přesná evidence záměn není ve společnosti zaznamenávána. Chyby, které jsou odhaleny 

při expedici jsou ihned opraveny vychystáním správných položek, či množství. 

Zaznamenávány jsou pouze ty odchylky, které odhalí až zákazník. Za rok 2018 šlo přibližně 

o 170 nesprávně dodaných položek. K tomuto počtu je nutné připočíst také část z 51 položek, 

které byly řidiči vráceny na sklad. Tyto položky však mohou znamenat pouze nesprávnou práci 

řidičů, kteří je zapomněli předat zákazníkům. 

2.3 Řízení zásob 

Veškeré řízení zásob obstarává pracovník, který má k dispozici data ze systému SOFIX, 

ve kterém může zjistit stav zásob na skladě a další informace, které se týkají zboží. Data 

v systému jsou sestavována na základě uskutečněných objednávek. Pracovník nese velkou 

zodpovědnost za to, že zboží bude v požadovaném množství v požadovaném čase na skladě 

a bude ho možné vychystat pro zákazníky. V současné době je trvale skladováno přibližně 300 

položek. V případě mraženého zboží jsou zásoby řízeny v časovém hledisku jednoho týdne, 

kdy je tedy nutné odhadnout spotřebu na jeden týden a tu doplnit do skladu. Naopak pro 

chlazený sortiment je možné díky blízkému umístění dodavatelů objednávat i pouhý den 

předem. V případě, že nastane nějaký problém například, že dodavatel nemůže včas dodat 

požadované množství, přistoupí se na nákup zboží z velkoobchodu. V tomto případě je nutná 

časová rezerva dvou dnů před uskladněním a expedicí. 

Citelnou úsporou společnosti při řízení zásob je využití vlastních dopravních prostředků 

při přepravě zásob od dodavatele do skladu. Tento princip je využívaný v případě, kdy se 

dopravní prostředek vrací prázdný z trasy rozvozu a je tedy možné, aby u dodavatele naložil 

objednané zboží a odvezl ho do skladu společnosti. Úsporou jsou tak náklady za přepravu 
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poskytovanou dodavatelem a eliminace nákladů za přepravu vlastními vozidly, která by jela 

pouze k dodavateli a zpět.  

Zboží je dodáváno z největší části v kartonech nebo kartonových obalech. V případě 

masa jsou produkty někdy dodávány v plastových bedýnkách. Všechno zboží je umístěno na 

europaletách, které se vracejí zpět dodavatelům společně s bedýnkami. Existence pouze 

europalet a zboží v kartonech snižuje nároky na paletové hospodářství a šetří skladový prostor. 

2.3.1 Predikce poptávky 

Určitá předpověď poptávky funguje na základě poznatků pracovníka řízení zásob a také 

na datech z let minulých. Vzhledem k objednávacím lhůtám a objemu skladování mraženého 

zboží je možné pro určitou předpověď poptávky využít program Sofix Optis, který porovnává 

jednotlivá data za předešlá období, a to především vlivem sezónnosti produktů. Dalším zdrojem 

pro přehled poptávky mohou být obchodní zástupci, prostřednictvím kterých je zákazníkům 

umožněno hlásit objemové odchylky od běžných objednávek z důvodu konání akcí, či jiné 

potřeby. 

2.3.2 Druhy zásob 

Zásoby ve společnosti POLAR TRADING lze dělit podle několika hledisek. Z hlediska 

obrátkovosti to jsou zásoby: 

• rychloobrátkové – chlazené zboží nebo například zelenina, které jsou často 

vyskladňovány a je nutné dbát zvýšené opatrnosti na jejich množství na skladě, 

• nízkoobrátkové (ležáky) – mražené produkty mající dlouhou trvanlivost, které nejsou 

tak často zákazníky objednávány. Patří sem zejména dražší a jiné méně poptávané 

produkty, 

• sezónní – sortiment, který je velmi žádaný pouze v určitém období roku a ve zbylých 

obdobích je poptávka v útlumu. Zde je nejvíce vypovídající příklad zmrzlina. 

Z hlediska teploty uskladnění: 

• mražené – zboží s dlouhou trvanlivostí, kdy je možné udržovat určitou výši pojistné 

zásoby, 

• chlazené – zboží s minimální trvanlivostí, které je nutné prodat v co možná nejkratším 

čase, 

• koloniální – produkty s rozdílným datem trvanlivosti, avšak slouží pouze jako doplněk 

nabídky sortimentu společnosti. 
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Kromě zmíněných druhů zásob je možné produkty rozdělit i podle jednotlivých 

charakteristik uvedených v první části této práce. Nejpočetnější skupinou zásob jsou běžné 

neboli cyklické. Tento druh zásob pokrývá normální poptávku zákazníků. Dalším možností jsou 

zásoby na cestě, které v tomto případě znamenají, že pracovník již počítá s jejich dodáním na 

sklad. V případě chlazených produktů pak mohou být ihned po příjmu vychystány do 

jednotlivých objednávek. U mraženého zboží se pracovníci snaží udržovat určitou pojistnou 

zásobu, která se odvíjí od daného produktu. Nejčastěji to je jedna a více palet. U chlazených 

potravin se pojistné zásoby z příčiny krátké trvanlivosti nemohou tvořit. Z nabízeného 

sortimentu lze usoudit, že společnost bude skladovat také sezónní zásoby. Jedná se zejména 

o zmrzlinu, po které je v letních měsících velký zájem, naopak v zimních měsících mohou být 

jednotlivé pozice nahrazeny jiným zbožím. Logicky se také nabízí možnost spekulativních 

zásob, protože se trh s mraženými potravinami neustále rozrůstá. V tomto případě však hrají 

roli jednotliví dodavatelé, kteří by chtěli novinku zařadit do sortimentu POLAR TRADING. Ti 

pořádají prezentace svých výrobků pro obchodní zástupce společnosti, kteří dále od zákazníků 

zjišťují, zdali by po tomto zboží mohla být poptávka nebo ze svých znalostí již rovnou určí, zda 

má produkt šanci uspět, či nikoliv. 

2.3.3 Odstraňování starých zásob 

V případech, kdy hrozí, že uplyne doba trvanlivosti jednotlivých výrobků, což souvisí 

zejména s chlazeným zbožím, je nutné předejít nadbytečným nákladům za likvidaci zboží. 

Například pro odstranění masa je nutné dodržet speciální postup, v žádném případě není možné 

jej pouze odhodit do odpadu. Nejběžnějším řešením je redukce ceny, kdy je snížena vzhledem 

ke zbývající době trvanlivosti. Následně je  

2.3.4 Inventarizace 

Inventarizace zásob se ve společnosti POLAR TRADING provádí minimálně dvakrát 

ročně. Zboží se kontroluje podle inventurního dokladu, kde je zapsán stav zásob v systému 

a porovnává se se stavem skutečným. Ve chvíli kdy stav zásoby nesouhlasí je na inventární 

doklad zapsána poznámka a později je v systému provedena oprava stavu zásob. 

Druhým typem inventury je průběžná, která probíhá každý den. Týká se zboží, u kterého 

se v systému objeví nízký stav zásob a je zapotřebí jej překontrolovat pro potřebu obchodních 

zástupců, aby měli přehled, zdali dané zboží mohou nabízet zákazníkům, či nikoliv. 
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2.3.5 Reklamace 

Ve společnosti je možné setkat se se třemi typy reklamace. Ty se mohou podat na 

základě nesprávně dodaného nebo poškozeného zboží, poškození zboží při skladování 

a nesprávně dodaného zboží zákazníkovi, či odmítnutí převzetí zboží zákazníkem.  

Mezi reklamace řešené s dodavateli patří nesrovnalosti zjištěné ihned po příjezdu zboží 

v dopravním prostředku a následné kontrole při procesu příjmu. Jde o záležitosti jako 

nesouhlasící počet palet, dodáno jiné zboží, jednotlivé kusy jsou určitým způsobem poškozeny 

nebo situace, kdy zboží nebylo dodáno vůbec. V takovém případě se vyplní dokument 

o neshodě zboží, kde se uvede důvod zápisu, datum, čas a dodavatel. Pokud je to možné, tak 

neshodné zboží je naloženo zpět na dopravní prostředek a vráceno dodavateli. 

Reklamace, které vzniknou ve skladu, se týkají záležitostí zjištěných až během 

skladování, například, že nesouhlasí označení na paletě s označením na jednotlivém zboží, 

viditelně se zhoršila kvalita produktu nebo je do palety přidáno neshodné zboží. Pozice pro 

neshodné zboží je na obrázku 12. 

 

Obrázek 12 Pozice pro neshodné výrobky (autor) 

Posledním typem reklamací jsou reklamace podané od zákazníka. Ty nastávají 

v případě, kdy si zákazník zboží nechce převzít, je mu doručeno jiné zboží nebo je poškozené 

při přepravě. Za rok 2018 bylo nutné řešit 437 zákaznických reklamací. Do celkového počtu 

těchto reklamací je zahrnuto nesprávně objednané zboží obchodními zástupci, špatně 

vychystané zboží nebo odmítnutí převzetí zboží zákazníkem z různých důvodů. Veškeré 
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zákaznické reklamace se řeší ihned při předávání zboží zákazníkovi na základě dodacího listu 

a zboží je přivezeno zpět do skladu, kde se založí do určeného regálu. Z tohoto regálu může být 

vráceno zpět do zásob, pokud jde o nesprávně dodané zboží nebo je s ním naloženo jinak dle 

potřeby. Tento regál je na obrázku 13, kde v jeho spodní části regálu je prostor pro vrácené 

zboží. 

 

Obrázek 13 Regál pro zboží vrácené zákazníky (autor) 

2.4 Shrnutí analýzy skladování zboží v POLAR TRADING s.r.o. 

Na základě analýzy skladování zboží ve společnosti POLAR TRADING lze 

konstatovat, že se společnost potýká s problémy, které jsou způsobeny selháním lidského 

faktoru a absencí jakékoliv moderní technologie, která by pracovníkům usnadňovala práci.  

Nejčastěji pracovníci pochybí při procesu vychystání zboží podle objednávek 

zákazníků. Vzhledem k tomu, že pracovník postupuje pouze podle vychystávacího listu je zde 

velké riziko záměny zboží. Většina ze špatně vychystaného zboží je sice opravena ještě před 

expedicí, ale i tak zde dochází k chybovosti a zákazníkovi může být expedováno špatné zboží 

nebo zboží v nesprávném množství. Za rok 2018 bylo minimálně ve 170 případech zboží 

nesprávně dodáno zákazníkům. Celkový počet reklamací při dodání zboží v roce 2018 pak 

dosáhl počtu 437. Poměrně špatnou zkušenost mají ve společnosti také s uskladňováním palet 

se zbožím, neboť je v celém skladě použit princip náhodného zaskladnění na volnou pozici. To 

sice v určitých chvílích navyšuje kapacitu skladu, ale zároveň to lehce dezorientuje pracovníky 

při jejich činnostech. Jakýkoliv prostoj při řešení problému pak znamená prodloužení celého 

procesu vyřízení objednávky. 

V další kapitole práce budou představeny návrhy na zlepšení skladování ve společnosti 

POLAR TRADING, které budou vycházet z výsledků analytické části práce. 
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3 NÁVRH NA ZLEPŠENÍ SKLADOVÁNÍ ZBOŽÍ 

V POLAR TRADING S.R.O. 

Z analýzy, provedené v předchozí kapitole vyplynulo několik nedostatků, které vznikají 

při procesu skladování ve společnosti POLAR TRADING. Tyto nedostatky určitou měrou 

narušují plynulost celého procesu skladování a v některých případech, kdy jsou odhaleny až 

zákazníky, poškozují jméno společnosti. 

Zásadní příčinou těchto problémů je lidský faktor, u kterého je obecně známo, že se 

podílí největší měrou na vzniku pochybení nejen při vychystávání, ale i v celém procesu 

skladování. Trendem v současné době je zavádění systémů, které pracovníky kontrolují, 

usnadňují jim práci a tím zamezují vzniku omylů a pochybení zaměstnanců. Výsledkem ve 

většině případů bývá razantní úbytek chyb pracovníků a urychlení jednotlivých procesů 

skladování. Tyto podpůrné systémy je možné kombinovat s dalšími systémy, avšak pouze do 

určité míry, kdy pracovníkovi činnost usnadňují a nikoliv, kdy mu jsou na obtíž. 

Návrhy v této části by měly snížit četnost pochybení zaměstnanců, a to konkrétně při 

procesu vychystávání, kde vznikají chyby nejčastěji. Jedná se o návrhy, pomocí kterých je 

možné zavést určitou kontrolu zaměstnanců v jejich činnosti, urychlit proces vychystávání 

a zamezit tak prodlužování celého procesu zbytečnými nápravami špatně vychystaného zboží.  

Jednotlivé způsoby, jak dosáhnout zkvalitnění procesů při skladování a vychystávání se 

zaměřují pouze na hlavní mrazící sklad, kde je uskladněno velké množství položek a tím vzniká 

určitá náročnost jednotlivých operací. 

3.1 Návrh na zavedení pevných distribučních lokací 

Jak již bylo zmíněno ve druhé kapitole, tak zboží určené pro vychystávání je uloženo ve 

spodní pozici regálu na distribuční lokaci, kde je pracovníky odebíráno z palet a kompletováno 

pro expedici k zákazníkovi. Jednotlivé druhy zboží jsou sice rozděleny do jednotlivých uliček, 

nicméně v těchto uličkách jsou ukládány palety chaotickým způsobem, který znamená, že 

žádné zboží nemá pevnou pozici, na které by se nacházelo během skladování a je uskladňováno 

na jakoukoliv distribuční lokaci, která je v daný okamžik volná. 

Tento způsob však vážnou měrou narušuje orientaci pracovníka při vychystávání zboží, 

pro něhož by byl prospěšnější stav, kdy by zboží mělo pevnou lokaci a tu si u nejčastěji 

vychystávaného zboží postupem času zapamatoval. I přesto, že pracovník vychystává zboží 

podle vychystávacího listu, kde jsou uvedeny jednotlivé lokace každého zboží, tak musí také 

kontrolovat skutečnost, zdali se dané zboží nachází na uvedené lokaci a jestli nedošlo k jeho 
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záměně při přesunu na distribuční lokaci z vyšších pater regálů. Tuto kontrolu zpomaluje 

ztížené rozpoznávání zboží, protože je ve většině případů zabaleno do kartonů, kterým chybí 

dostatečné označení. 

3.1.1 Postup při zavedení pevných distribučních lokací 

Prvotní fáze realizace spočívá v ABC analýze, pomocí které je možné roztřídit zboží na 

rychloobrátkové a nízkoobrátkové. Tato analýza by měla proběhnout v každé uličce zvlášť tak, 

aby zůstalo zachované sortimentní rozdělení zboží. Jako modelová situace byla provedena ABC 

analýza pro uličku se zmrzlinou od společnosti Koral. Analýza se zakládá na počtu prodaných 

kartonů za rok 2018 a je uvedena v příloze A. Výsledky jsou rozděleny do tří skupin, kde 

písmeno A tvoří nejčastěji objednávané zboží, písmeno B zboží, které zákazníci objednávají 

běžně a písmeno C označuje nejpočetnější skupinu zboží, které je objednáváno v malém počtu 

kartonů za rok. Ve chvíli, kdy je nutné zohlednit i sezónnost jednotlivých produktů, tak by bylo 

zapotřebí analýzu opakovat minimálně třikrát ročně a na základě průměru výsledných měření 

rozvrhnout vhodné pozice. 

  Následující krok přidělení lokací zboží by proběhl na základě výsledků ABC analýzy, 

který zobrazuje obrázek 14, a to tím způsobem, že nejvíce obrátkové zboží by bylo umístěno 

na distribuční lokace nejblíže k hlavní manipulační uličce, následovalo by méně často 

objednávané zboží a v zadní části regálů, nejdále od hlavní manipulační uličky, by bylo 

uskladněno zboží s nejmenší četností objednávání.  

 

Obrázek 14 Rozmístění zásob při použití ABC analýzy (autor) 

 Výsledkem tohoto rozmístění by byla úspora zbytečných pohybů zaměstnanců po celé 

délce distribučních lokací, neboť v případě, že by se objednávka od zákazníka skládala pouze 

ze zboží označeného písmeny A a B, tak by odpadla nutnost chodit do zadní části distribučních 

lokací, kde by bylo skladováno zboží, které bylo v ABC analýze označeno pod písmeny C. 
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Omezil by se také pohyb manipulační techniky mezi regály, neboť nejvíce obrátkové zboží by 

bylo umístěno v blízkosti hlavní manipulační uličky. Další výhodou pevných pozic zboží 

určeného na vychystání je zlepšení orientace zákazníka, jenž je schopný si zapamatovat 

umístění jednotlivého zboží a při vychystávání zásilek už tak ví, kde se jaké zboží nachází. 

Označení jednotlivých distribučních lokací by mohlo být zachováno, jak je tomu 

v současném stavu skladování. Změna by musela proběhnout v nastavení firemního softwaru, 

kde by bylo nutné změnit náhodné uskladnění zboží na distribučních lokacích v jednotlivých 

sektorech na pevně zapsané pozice a zajistit správné doplňování zboží na distribuční lokace 

podle data expirace. 

3.1.2 Uskladnění ostatních zásob zboží 

Po přidělení pevných pozic ve skladovacím regálu jednotlivým distribučním lokacím by 

bylo možné nadále používat systém náhodného zaskladnění pro ostatní zásoby skladované na 

ostatních pozicích ve skladu.  

Vhodnějším řešením by však bylo rozšířit systém pevných pozic kromě distribučních 

lokací i na následující patra, která se nacházejí nad distribučními lokacemi. Jednalo by se 

o patra s označením 02 a byly by využívány pro zásobu daného materiálu na distribuční lokaci 

nacházející se pod nimi. Znamenalo by to tedy, že zásoba zboží, kterou je zapotřebí doplnit na 

distribuční lokaci po odebrání všech položek, by byla uskladněna o patro výše.  

Tento způsob doplnění zásob na distribuční lokaci by značně urychlil celý proces 

vychystávání, neboť by nebylo zapotřebí přesunu zboží z náhodné pozice ve skladu, ale pouze 

přesun palety se zbožím o jedno patro regálu níže. V daný okamžik, kdy by vznikla potřeba 

doplnit distribuční lokaci dalším zbožím by se jednalo zejména o časovou úsporu. V současném 

postupu musí pracovník dojít za vedoucím skladu, který mu ze systému zjistí pozici 

požadovaného zboží. Na tuto pozici zboží je nutné pomocí VNA vozíku dojet a následně paletu 

se zbožím přeskladnit na distribuční lokaci. Změna v postupu návrhu znamená, že pokud by 

veškeré položky na distribuční lokaci byly vychystáno, tak by pracovník požádal jiného 

pracovníka, aby mu pomocí manipulační techniky paletu se zbožím přeskladnil z vyššího patra 

regálu. Po dokončení vychystávání by pracovník nahlásil potřebu naskladnění zásoby nad 

distribuční lokaci pracovníkovi v kanceláři skladu, který by v systému nalezl další zásobu podle 

data expirace a následně zadal úkol pracovníkům ve skladu, kterou paletu mají přemístit nad 

distribuční lokaci.  

Vzhledem k velikosti regálů, které mají pět pater, by bylo možné u zbylých pozic, kromě 

distribuční lokace v prvním patře a pevné pozice v druhém patře regálu, ponechat náhodné 
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uskladnění palet zboží tak, aby byla dostatečně využita kapacita regálů a uspokojena jak potřeba 

společnosti POLAR TRADING, tak POLAR TRANSPORT. 

3.1.3 Kanbanové karty  

V současné době jsou kanbanové karty využívány zejména ve výrobních podnicích, kdy 

je potřebné udržovat určitou zásobu na výrobním pracovišti nebo v supermarketu umístěném 

při výrobní lince, odkud je zboží připravováno pro potřeby výroby. Karty jsou umístěny 

v jednotlivých přepravkách s materiálem a po odebrání veškerého materiálu z přepravky je 

karta z nově načaté zásoby předána jinému zaměstnanci, který zajistí doplnění materiálu. Tento 

systém karet se tedy využívá hlavně při výrobních činnostech, kde je zřejmé, že dodaný materiál 

se v blízké době spotřebuje a nebude se na pracovišti hromadit.  

V případě skladování a vychystávání zboží však kanbanový systém karet nelze plně 

efektivně využít, neboť nejsou jisté budoucí objednávky zákazníků. Pokud by se ve společnosti 

POLAR TRADING zavedl postup jako v jiných společnostech, které systém kanban využívají, 

je pravděpodobné, že by se zásoby zboží hromadily na distribučních lokacích.  

Je však možné zavést obdobný systém, který by fungoval na podobném principu 

informačních karet a bylo by jej možné využít ve dvou rozdílných situacích, ve kterých by plnil 

rozdílné úlohy při zásobování distribučních lokací. 

První varianta použití karet by se zakládala na zavedení pevných pozic jak na 

distribučních lokacích, tak v prvním patře zásoby zboží, jak bylo navrženo v předchozí 

podkapitole. Každá distribuční lokace by měla přidělenou jednu informační kartu, kde by byly 

uvedeny informace o zboží na dané pozici. Mezi hlavní informace by patřil název zboží, pozice, 

kde je zboží skladováno, množství zboží na paletě a jako doplňující informace by mohl být 

uveden výrobce zboží. Struktura karty je vyobrazena na obrázku 15. Tyto karty by byly 

umístěny v přihrádce, která by byla připevněna na konstrukci regálu u každé distribuční lokace. 

V případě, že by byla distribuční lokace doplněna zásobou z vyššího patra, tak by se příslušná 

karta vyjmula z přihrádky a následně odevzdal vedoucímu pracovníkovi skladu, který by 

v systému vyhledal další pozici zboží ve skladu a připojil ke kartě místo, odkud má být zboží 

přeskladněno. V další části postupu by předal kartu obsluze VNA vozíku, která by provedla 

požadované přeskladnění zásoby. Po uskladnění zboží na pozici by pracovník vrátil kartu zpět 

do příslušné přihrádky v regálu. Tento systém využití informačních karet by zamezil vzniku 

informačního šumu mezi pracovníky a poskytl by tak kompletní informace o požadovaném 

provedení přeskladnění. 
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Obrázek 15 Návrh kanbanové karty (autor) 

Druhá varianta použití informačních karet by se mohla využít v případě, že by se pevné 

pozice zavedly pouze pro distribuční lokace. V tomto případě by karty byly využívány na 

jednorázovou spotřebu a značily by umístění zásoby ve skladě, která by měla následovat pro 

uskladnění na distribuční lokaci po odebrání všech položek ze současné palety. To znamená, že 

do přihrádky umístěné na regálu u distribuční lokace by byla umístěna karta, která by 

obsahovala pozici zásoby zboží další v pořadí podle data expirace určené k doplnění distribuční 

lokace. Dále by obsahovala pozici, z jaké karta pochází a nutné informace k identifikaci zboží. 

Její přibližná podoba se nachází na obrázku 16. Pracovník vychystávající zboží by tak po 

odebrání poslední položky z distribuční lokace pouze předal kartu obsluze výškové 

manipulační techniky, která by zboží přesunula na distribuční lokaci a předala kartu 

k zaevidování provedené operace do skladového softwaru.  

 

Obrázek 16 Návrh kanbanové karty (autor) 
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Zavedení tohoto systému by mohlo přinést společnosti zlepšení řízení zásob a také 

eliminaci zbytečných pohybů pracovníků při vyřizování potřeby zásobit distribuční lokaci. 

Nicméně by tento systém vyžadoval pozornost při práci se skladovým softwarem, neboť by 

mohly vzniknout nepřesnosti v případě, kdy by v průběhu skladování bylo přijato zboží, které 

má kratší expiraci než zboží zapsané na kartě pro doplnění distribuční lokace. V takové situaci 

by bylo zapotřebí kartu umístěnou v přihrádce zaměnit za nově vystavenou kartu s pozicí nově 

uskladněného zboží s nižším datem expirace. 

Při správném použití karet by mělo být dosaženo lepšího toku informací mezi 

pracovníky a také určité formy připomínkování potřeby provedení úkonů. 

3.2 Návrh na zpřehlednění vychystávacího listu 

Tento návrh se zaměřuje na vizualizaci vychystávacího listu, který je zobrazen 

v předchozí části práce na obrázku 11. U některých objednávek dosahuje list i dvoustránkového 

rozsahu a vysokým počtem položek na seznamu se tak stává často nepřehledným, neboť mezery 

mezi jednotlivými položkami jsou velmi malé. Pracovník při vychystávání sice používá tužku 

k označení vychystaného materiálu, ale vzhledem k teplotě panující v mrazícím skladě, a tedy 

snaze co nejrychlejšího vychystání se může snadno stát, že nechtěně označí položku následující 

a zboží tak nebude správně vychystané. I přesto, že zboží před expedicí prochází zpětnou 

kontrolou obsahu zásilky podle vychystávacího listu, tak je vhodné tyto chyby eliminovat již 

v prvotní fázi vzniku.  

Možný způsob, jak zamezit chybnému označení položek na vychystávacím listu spočívá 

v přidání linek mezi jednotlivé položky na seznamu, jak je zobrazeno na obrázku 17. Tato 

změna sice zapříčiní zvýšení obsahu na vychystávacím listě, ale pomůže pracovníkovi v lepší 

orientaci mezi jednotlivými položkami. V případě odškrtnutí vychystaných položek z listu pak 

linky napomůžou k lepšímu vedení ruky pracovníka.  
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Obrázek 17 Návrh na zpřehlednění vychystávacího listu (POLAR TRADING s.r.o., 2018; 

přepracováno autorem) 

3.3 Návrh na zavedení čárových kódů při procesu vychystávání 

Následující návrhy se zabývají zavedením technologií automatické identifikace. 

Základní z nich jsou čárové kódy. Tato levná, ale účinná technologie urychluje procesy a přináší 

možnost určité kontroly pracovníků.  

Samotný návrh spočívá v zavedení automatické identifikace za účelem zvýšení kvality 

vychystávání a snížení chybovosti pracovníků. Většina zboží POLAR TRADING ve skladu je 

určena také pro maloobchodní řetězce. Z tohoto důvodu obsahují obaly produktů EAN kódy. 

Nejčastěji jde o čárový kód EAN 8. Zbylé zboží je určeno k prodeji koncovému spotřebiteli 

a žádné čárové kódy neobsahují. Stejně tak nejsou označené některé obaly zboží.  

Při zavedení technologie čárových kódů by tedy bylo nutné propojit skladový software 

se softwarem čárových kódů. Do databáze přiřadit ke všem produktům odpovídající čárový 

kód. Pro zboží, které již obsahuje prvky automatické identifikace, by mohly být použity 

stávající kódy. Zboží, které kódy neobsahuje, by byly přiděleny jednotlivé průmyslové kódy, 

například Code 39. V případě, že by se ve skladu zavedly pevné pozice pro distribuční lokace, 

tak by bylo možné tyto pozice označit štítky s jednotlivými čárovými kódy produktu 

nacházejícího se na dané pozici. Vzhledem k teplotě, při které je zboží skladováno by načítání 
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kódu přímo z obalu produktu mohlo vést k jeho nevratnému poškození. Z tohoto důvodu je 

vhodnější označení jednotlivých lokací. Další problém by nastal ve chvíli, kdy je nutné 

vychystat zboží v kusech nebo kartonech. Při zavedení čárových kódů pro jeden kus zboží by 

při velkých objednávkách bylo načítání kódů pro každý kus zboží neefektivní. Vhodným 

řešením by tak bylo doplnění čárového kódu pro jeden kus dalším čárovým kódem, ve kterém 

by bylo uložené množství kusů v kartonu. Pracovník by tak při vychystávání mohl načítat 

jednotlivé kusy nebo celé kartony. Tyto čárové kódy by musely být vizuálně odlišené, aby 

nedošlo k jejich záměně. Na lokaci by se mohl nacházet také třetí čárový kód, který by 

označoval konkrétní lokaci. Tento prvek by byl vhodný zejména pro kontrolu správné lokace 

zboží. 

Pro snímání čárových kódů by bylo vhodné zvolit zařízení, které má vlastní zdroj a také 

umožňuje pracovníkovi volnou manipulaci s rukami. Tato zařízení jsou většinou umístěna na 

vnější části ruky a ovládají se palcem ruky. Existují také kapesní snímače čárových kódů.  

V současné době je možné nastavit i zvukovou signalizaci snímacího zařízení 

v závislosti na vychystávaném zboží. Pokud se správně propojí složky skladového softwaru 

a softwaru pro čárové kódy vznikne možnost efektivního vychystávání pomocí čárových kódů. 

V ideální podobě by tak byl přidělen čárový kód i vychystávacímu listu. Jeho načtením by se 

v softwaru načetlo potřebné zboží k vychystání a pracovník by pomocí vychystávacího listu 

pouze potvrzoval vychystání konkrétního zboží z objednávky zákazníka. Celý proces by se 

zaznamenával do softwaru a bylo by tak možné kontrolovat postup zaměstnance, který by 

prováděl vychystávání zboží. 

Postup při vychystávání po zavedení čárových kódů 

Pracovník by prvotně načetl čárový kód z vychystávacího listu. Po zvukovém potvrzení 

načtení by začal vychystávat zboží uvedené na vychystávacím listě. Z uvedené lokace by 

odebral požadované množství a načetl by odpovídající kód pro kus nebo karton. Software by 

současně porovnával čárové kódy s produkty dané objednávky. Systém by pomocí zvukových 

signálů potvrzoval správně načtené zboží a jeho množství nebo by naopak varoval pracovníka, 

že načetl chybný kód zboží.  

3.4 Návrh na zavedení systému Pick by Light 

Tento návrh se zabývá implementací systému Pick by Light, který se hojně využívá 

v procesech vychystávání ve společnostech v celém světě. Systém usnadňuje činnost 

pracovníka při vychystávání zboží nebo materiálu a zároveň přidává do celého procesu 

vychystávání určitou kontrolu lidského faktoru. Zavedením těchto systémů je možné eliminovat 
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téměř veškeré chyby, které zapříčiní pracovník nesprávným odběrem zboží, dále je možné 

dosáhnout rychlejšího vychystání zboží a zvýšit tak produktivitu práce. 

Na trhu je již několik společností specializujících se na implementaci těchto systémů do 

skladových činností podle požadavků zákazníků. V současné době existuje několik verzí Pick 

by Light, které se liší zejména funkcemi, kterými disponují. Důležitým faktem pro tento návrh 

je, že se systém Pick by Light může využít i v mrazírenském skladu, aniž by byla omezena 

funkčnost systému. 

3.4.1 Komponenty systému Pick by Light 

Pro zavedení systému Pick by Light jsou nutné odpovídající komponenty hardwaru 

a software, který bude propojen s firemní skladovou evidencí. Systém, který je zobrazen na 

obrázku 18, se tedy skládá z těchto komponent: 

• modul s displejem a světelnou signalizací, 

• zařízení pro vstup dat do systému, 

• řídící jednotka pro příjem a šíření signálu, 

• software. 

 

Obrázek 18 Součásti systému Pick by Light (Voodoo Robotics, 2019; přepracováno autorem) 

Na displeji modulu je vyobrazen počet položek, které je nutné vychystat. Moduly mají 

různě omezené pole pro zobrazování symbolů. Pro potřeby POLAR TRADING by bylo vhodné 

zvolit moduly s vyšším počtem pozic, které by mohly zobrazovat, jak počet položek, tak také 

množství uvedené v kusech nebo kartonech. Modul by dále obsahoval světelnou signalizaci, 

která by světlem označovala položku, kterou je nutné vychystat podle objednávky zákazníka. 

Poslední nutnou součástí modulu je tlačítko, kterým pracovník potvrdí odběr položky z palety. 

Častokrát jsou moduly doplněné ještě o funkci snímání pohybu pracovníka a automatického 

počítání odebraných položek. Tato funkce je však pro POLAR TRADING nežádoucí, neboť je 

odběrné množství rozdělené na kusy nebo kartony a tím by se komplikovala funkčnost systému. 

Zařízení pro načtení objednávky slouží k načtení číselného nebo čárového kódu, který 

je přidělený objednávce a nesmí být zaměnitelný s jinou objednávkou. Načtením kódu je 
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softwarem vydán signál pro jednotlivé moduly, které se mají rozsvítit. Nejčastěji se využívají 

čtečky čárových kódů, ale na trhu se v posledních letech objevují inovace v podobě kapesních 

přijímačů s numerickou klávesnicí pro zadání číselného kódu nebo kapesních čteček čárových 

kódů.  

Řídící jednotky jsou samostatně umístěná zařízení v prostorách budovy a mají za úkol 

zprostředkovávat přenos dat mezi jednotlivými zařízeními potřebnými pro systém 

Pick by Light. Každá řídící jednotka však může řídit pouze omezený počet modulů, proto je 

nutné vhodně zvolit počet těchto jednotek pro potřeby distribučních lokací. Průměrný počet 

modulů na jednu jednotku je 120 zařízení.  

Umístění světelné signalizace Pick by Light na regálu 

Vzhledem k velikosti distribuční lokace je nutné zvolit vhodné umístění celého modulu 

se světelnou signalizací tak, aby bylo dosaženo dobré čitelnosti displeje s údajem o počtu 

vychystaných položek a bylo možné zmáčknout tlačítko potvrzení vychystání zboží přijatelným 

způsobem. 

Jednotlivé moduly jsou na regálech nejčastěji upevněny v liště, která tvoří přímou linii 

celou šířkou vychystávaných pozic. V případě distribučních lokací společnosti POLAR 

TRADING toto provedení není zcela možné, neboť svými rozměry nejsou zcela optimální pro 

obsluhu systému klasickým způsobem. Proto lze brát v úvahu dvě možnosti, jak daný problém 

vyřešit.  

Prvním řešením je umístění celého modulu do boční části regálového systému 

distribuční lokace, do výšky, která by dovolovala manipulovat s ovladači modulu. Celý modul 

by byl umístěn na pohyblivém pantu tak, aby byla umožněna bezpečná výměna palet se zbožím 

na distribuční lokaci a zamezilo se tak poškození zařízení. Tento způsob upevnění by však 

zvyšoval náklady na instalaci zařízení, protože by bylo nutné vést dráty spojující jednotlivé 

moduly jiným způsobem, než je obvyklé. 

Druhým způsobem je zachování liniového rozmístění jednotlivých modulů na horní 

hraně regálu. Moduly by však byly naklopeny pod určitým úhlem, který by umožňoval čitelné 

přečtení údajů na displeji. Tlačítko pro potvrzení vychystání by se nenacházelo na modulu, ale 

pomocí kabelu by bylo spuštěno do úrovně, odkud by s ním mohl pracovník manipulovat. 

3.4.2 Postup vychystávání pomocí Pick by Light 

Celý proces vychystávání pomocí Pick by Light by začínal při načtení kódu objednávky 

pomocí načítacího zařízení. Po zadání kódu objednávky by řídící jednotka předala signál 

modulům v dané uličce a následně by se rozsvítily signalizace u modulů na pozicích, kde se 



56 

nacházení položky k vychystání. Pracovník by tedy postupoval jednotlivými pozicemi 

a odebíral z nich potřebné množství, které by bylo zobrazeno na displejích modulů v počtu kusů 

nebo kartonů. Po odebrání požadovaného množství z palety se zbožím by pracovník stiskl 

tlačítko pro potvrzení odebrání položek z palety a přesunul se k další pozici s rozsvícenou 

signalizací. 

Po vychystání všech položek by pracovník přemístil zboží na určené místo ve skladu, 

odkud by bylo dále kompletováno, jako je tomu v současném stavu vychystávání. Poté by se 

postup opakoval až do vychystání všech objednávek od zákazníků. 

Úsporou v tomto systému je odstranění všech vychystávacích listů, neboť se pracovník 

může řídit pouze světelnou signalizací, údaji na displeji a základními informacemi 

o objednávkách, které by byly uvedeny na jednom listu nebo by se zobrazovaly na kapesním 

zařízení. Z toho plyne, že by se celý proces vychystávání urychlil a chybovost při zajištění 

správné komunikace systémů by klesla na naprosté minimum. 

3.5 Návrh na zavedení systému Pick by Voice 

Posledním návrhem je zavedení systému Pick by Voice. Tato technologie je dalším 

systémem pro zlepšení kvality vychystávání. Vychystávání pomocí Pick by Voice je poměrně 

novou technologií, která se za pomoci moderních technologií neustále rozvíjí. Vychystávání 

pomocí Pick by Voice využívá i několik společností zabývajících se skladováním 

a vychystáváním mraženého zboží. Jedním z důvodů je snazší instalace celého systému oproti 

Pick by Light. 

3.5.1 Komponenty systému Pick by Voice 

Pro plnou funkčnost systému je zapotřebí, aby se v prostorách skladu zřídila bezdrátová 

síť, která zprostředkuje komunikaci mezi softwarem a kapesními zařízeními. Tato síť musí být 

dosažitelná v celém prostoru, kde se pracovníci během vychystávání budou pohybovat, protože 

ztráta signálu by mohla zapříčinit zdržení celého procesu vychystávání.  

Software, který pomocí bezdrátové sítě přenáší požadavky na přijímač pracovníků je 

nejnákladnější položkou celého systému Pick by Voice. Jde o program, který je napojen na 

skladovou evidenci, kde má přístup k jednotlivým pozicím zboží ve skladě. Dále umožňuje 

sledovat stav přijímacích zařízení pracovníků a dobu vychystávání jednotlivých objednávek. 

Důležitou funkcí softwaru je rozpoznávání hlasu pracovníků, bez níž by celý systém nemohl 

fungovat. Nastavení jednotlivých pokynů a způsob zadávání kontroly dat je možné nastavit 

jakýmkoliv způsobem, jak je vhodné pro potřeby společnosti. 
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Při potřebě rychlého vychystání zboží je nutné volit co možná nejkratší, ale účelná 

slova: 

• START, ZAČNI – pokyn pro spuštění procesu vychystávání, 

• OK, HOTOVO – pokyn, že byla splněna operace, 

• DALŠÍ, DÁL – pokyn pro ohlášení další pozice zboží, 

• OPAKUJ, ZNOVU – pokyn pro zopakování ohlášené pozice, 

• KONEC – ukončení vychystávané objednávky. 

 

Kontrola pracovníka, kterou je také možné pomocí systému provádět by spočívala 

v zopakování pozice zboží, ze kterého bylo odebráno.  V případě, že by systém zahlásil pozici 

zboží na pozici D 02, tak by pracovník pro kontrolu jednoduše zopakoval tuto pozici, aby 

systém ověřil, že se pracovník nachází na správné distribuční lokaci.  

Poslední hlavní součástí systému jsou sluchátka s mikrofonem, pomocí kterých 

pracovník komunikuje se softwarem. Tyto sluchátka jsou často doplňována kapesní stanicí, kde 

je umístěna baterie a tlačítka pro ovládání hlasitosti a jiných funkcí. Tato soustava je na obrázku 

19. V současné době však existuje také varianta, kdy je vše implementováno pouze do sluchátek 

s mikrofonem. 

 

Obrázek 19 Sluchátka a kapesní stanice pro systém Pick by Voice (iXtenso, 2010) 

3.5.2 Postup vychystávání pomocí Pick by Voice 

Celý proces vychystávání by započal načtením vstupního údaje, kterým by mohlo být 

číslo objednávky. Toto načtení by proběhlo pomocí hlasu nebo zadáním kódu do kapesního 

zařízení. Pracovník vybavený sluchátkem by pokračoval v interakci definovanými pokyny 

a postupně vychystával ohlášené položky z jednotlivých pozic. V případě, že by si 
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nezapamatoval údaje, tak by musel zažádat systém o zopakování pokynu. Problematickým by 

se mohlo stát hlášení o vychystaných kusech zboží, neboť by pracovník musel zřetelně 

rozeznávat ohlášení kartonů se zbožím a kusů jednotlivých položek. Po ukončení 

vychystávacího procesu by bylo zboží přesunuto na místo, odkud by pokračovalo ke kompletaci 

a expedici. 

Přínosem zavedení tohoto systému je zrychlení vychystávacího procesu a úspora počtu 

vytištěných vychystávacích listů, zároveň se snižuje četnost chyb zaměstnanců. 

3.6 Shrnutí návrhů na zlepšení skladování zboží v POLAR TRADING 

s.r.o. 

V této kapitole byly uvedeny návrhy, jak dosáhnout v současném stavu skladování ve 

společnosti POLAR TRADING určitého zlepšení. Prvním návrhem bylo přidělení pevných 

distribučních lokací pro jednotlivé zboží. Tím by bylo umožněno zavedení následujících návrhů 

a mírné zpřehlednění činnosti vychystávání. V návrhu byla vytvořena ABC analýza pro jednu 

ze sedmi uliček skladu. Na jejím základě bylo dané zboží rozděleno podle počtu prodaných 

kusů za rok 2018 tak, aby nejvíce prodávané zboží bylo nejblíže hlavní manipulační uličce.  

Další návrhy se zabývaly zpřehledněním činnosti vychystávání, konkrétně vizualizací 

vychystávacího listu. Pro lepší informační tok mezi zaměstnanci byly navrženy karty zboží, 

které jsou principiálně odvozeny od kanbanových karet používaných ve výrobních podnicích.  

Poslední skupinou byly návrhy na zavedení technologie automatické identifikace. 

Navržena byla technologie čárových kódů a systémy pro vychystávání Pick by Light a Pick by 

Voice. Každá z těchto technologií má své přednosti a rozdílné náklady na pořízení. Zatímco 

čárové kódy jsou levnou a jednoduchou technologií, tak Pick by Light je velmi nákladným 

systémem, který je složité odladit pro potřeby společnosti a stává se tak poněkud nevýhodným 

pro potřeby společnosti, jako je POLAR TRADING. Systém Pick by Voice je levnější variantou 

Pick by Light, ale v porovnání s čárovými kódy je stále složitý na zavedení v podniku. 

Pro zlepšení skladování v POLAR TRADING není nutné zavést všechny výše zmíněné 

návrhy. V prvních krocích by plně postačilo pozměnění vychystávacího listu a zavedení 

pevných pozic pro distribuční lokace, neboť na tomto návrhu se mohou rozvíjet další kroky 

zlepšování. Pokud by se proces skladování nelepšil, bylo by nutné zvážit další kroky, například 

zavedením čárových kódů, které by pomohly ke kontrole pracovníků při vychystávání a také 

evidenci zásob zboží. Teprve v případě, že by ani tyto kroky nepomohly, tak by se společnost 

mohla rozhodnout pro zavedení Pick by systémů. Tyto systémy jsou však velmi nákladné, proto 

se tato investice musí dobře zvážit.   
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ZÁVĚR 

Skladování je činnost logistiky, které se každým rokem neustále zdokonaluje. 

I v podniku, který na první pohled vypadá, že funguje bezchybně je možné nalézt několik 

procesů, které je možné zdokonalit a zajistit tak vyšší úroveň skladování. Z tohoto důvodu 

vedení předních společností neustále uvažuje, jak dané procesy zefektivnit a dosáhnout tak 

úspory nákladů a ulehčení práce zaměstnanců. 

Cílem této práce bylo, na základě výsledků analýzy skladování zboží 

v POLAR TRADING s.r.o. navrhnout opatření vedoucí ke zlepšení skladování. 

V první kapitole byly vyjmenovány základní informace o skladování jako například 

typy skladů, funkce skladování a hlavní operace ve skladu mezi které patří příjem, uskladnění, 

vychystávání a expedice. Dále zde byly zmíněny i technologie automatické identifikace 

a systémy Pick by Voice a Pick by Light, které usnadňují celý proces vychystávání a zároveň 

ho urychlují. 

Úkolem druhé kapitoly byla analýza současného stavu skladování ve společnosti 

pomocí které přiblížit tok zboží od příjmu až po expedici a zaměřit se na činnosti vychystávání. 

Na začátku kapitoly byly vyjmenovány základní informace o společnosti pro nastínění její 

potřeby skladování a celkově povědomí o dodavatelsko-odběratelském řetězci. Na základě 

analýzy bylo zjištěno, že zásadním problémem je lidský faktor, který je hlavní příčinou 

vzniklých nedostatků, zejména při vychystávání, a zároveň, že tento faktor není hlídán nějakým 

systémem, který by kontroloval zaměstnance v jejich činnostech. 

Ve třetí kapitole bylo na základě analýzy z předchozí kapitoly sestaveno několik návrhů 

pro zlepšení stavu vychystávání a skladování. Některé návrhy jsou podmíněny existencí 

druhého, ale ostatní mohou fungovat samostatně nezávisle na druhých. Mezi možnosti, jak 

zlepšit skladování byl zařazen i návrh na pevné distribuční lokace, ze kterých je zboží 

vychystáváno na expedici. Realizace tohoto návrhu by měla zapříčinit lepší orientaci 

pracovníků ve skladě v umístění zboží na jednotlivých pozicích a urychlit tak celý proces 

vychystávání. V návaznosti na tento způsob uskladnění palet byl navržen systém, který by 

principiálně fungoval jako systém kanban, tedy součást řízení zásob podniku. Dále byly 

v kapitole řešeny návrhy na zavedení technologie čárových kódů, systémů Pick by Light a Pick 

by Voice. Tyto systémy jsou využívány ve většině firem, ve kterých je podstatná logistika, po 

celém světě. Návrhy také obsahují výčet hlavních komponentů obou systémů, bez kterých by 

tyto systémy nefungovaly. 
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Příloha A ABC analýza uličky se zmrzlinou Koral 

Název produktu 

Celkový počet 

prodaných 

kartonů 

Kumulovaná 

hodnota 
 

JOCKER 8557,03 12,554 A 

Maxi Kornet 6336,40 9,296 A 

Kornet mix 4113,30 6,034 A 

COCTAIL ICE 3973,27 5,829 A 

TOP GUM 3550,88 5,209 A 

SOLO mix 3364,22 4,935 A 

Grand mix v čokoládě 3154,42 4,628 A 

Kornet čokoláda 2625,22 3,851 A 

Kornet vanilka 2612,81 3,833 A 

Grand smetana v čokoládě 2254,00 3,307 A 

Smykuš barví jazyk mix 2030,68 2,979 B 

Majko jahodová dřeň v kelímku 1962,89 2,880 B 

Rožek Goliat maxi 1876,85 2,753 B 

GRAND GOLD SNACK (BATON) 1867,53 2,740 B 

Roller 1788,06 2,623 B 

4 MAXI ŠMAKY s příchutí vanilky, čokolády, 

karamelu, vaječného likéru 
1536,00 2,253 B 

4 MAXI ŠMAKY s příchutí smetany, citrónu, 

jahody, čokolády 
1536,00 2,253 B 

Hej smetana + čokoláda 1499,53 2,200 B 

Kornet jahoda 1237,70 1,816 B 

SOLO jahoda 1219,44 1,789 B 

Majko jahoda v čokoládě 1156,88 1,697 B 

COCTAIL ICE koňak 1095,00 1,606 B 

Maruška 982,52 1,441 B 

Family Koral vanilka + čokoláda 750,83 1,102 B 

Top Milker 733,29 1,076 B 

Oskar mix 667,83 0,980 B 

GRAND GOLD vanilka v mléčné čokoládě s 

mandlemi 
612,60 0,899 B 

SOLO pomeranč 537,22 0,788 B 

Family Koral vanilka + jahoda 499,67 0,733 B 

Lulek mix 460,97 0,676 B 

Tvarožek 416,92 0,612 B 



 

COCTAIL ICE vanilka, ořech, karamel, máslo s 

topingy 
359,80 0,528 C 

Roláda mix 327,83 0,481 C 

Apač vanilka v čokoládě s arašídy 317,92 0,466 C 

Grand Gold pomeranč 256,90 0,377 C 

Rio smetana + čokoláda 253,40 0,372 C 

IMPERIUM lesní ovoce 247,00 0,362 C 

Pando 202,88 0,298 C 

Kubek 190,15 0,279 C 

Hej smetana + ořech v čokoládové polevě 162,24 0,238 C 

Roláda Koktejlová 135,00 0,198 C 

Top Milker smetana s jahodovým sorbetem 106,00 0,156 C 

Roláda Wenecká 100,00 0,147 C 

Top Milker smetana s limetkovým sorbetem 79,00 0,116 C 

Vana Vanilková exclusive 59,00 0,087 C 

Vana Maxi Koral smetana, citrón, jahoda, 

čokoláda 
53,00 0,078 C 

Vana Maxi Koral vanilka, čokoláda, vaječný 

likér, toffi 
51,00 0,075 C 

Vana Čokoládová exclusive 43,00 0,063 C 

Vana Jahodový sorbet exclusive 43,00 0,063 C 

Vana Smetanová s višněmi exclusive 22,00 0,032 C 

Vana Pistáciová exclusive 19,00 0,028 C 

Dort luxus káva + vanilka + čokoláda 24,25 0,036 C 

Vana Cookies exclusive 11,00 0,016 C 

Vana Jahodová exclusive 10,00 0,015 C 

Vana Caffe Latte exclusive 9,00 0,013 C 

Vana Oříšková exclusive 9,00 0,013 C 

Tortufo čokoláda + koňak 8,11 0,012 C 

Vana Smetanová s jahodami exclusive 8,00 0,012 C 

Vana slaný karamel exclusive 7,00 0,010 C 

Vana Smetanová s jižním ovocem exclusive 6,00 0,009 C 

Vana Stracciatella exclusive 6,00 0,009 C 

Vana Smetanová exclusive 6,00 0,009 C 

Vana Šmoula exclusive 6,00 0,009 C 

SOLO tropic 6,78 0,010 C 

Vana Turecký med exclusive 5,00 0,007 C 

DRILL MIX 2,00 0,003 C 

Vana Citrónová exclusive 2,00 0,003 C 

Celkem 68 164,20 100  

Zdroj: POLAR TRADING s.r.o. (2018; přepracováno autorem) 


