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ANOTACE 

Diplomová práce se nejprve zabývá analýzou současného stavu skladových procesů 

v obchodním skladě. Práce rovněž analyzuje chování zákazníků dotazníkem 

a prodejem jednotlivého zboží za využití ABC analýzy. Na základě zjištěných dat je proveden 

návrh optimalizace prostorového řešení obchodního skladu. V závěrečné části práce 

je zhodnocení navržených optimalizací. 
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TITLE 

Optimization of the current state of warehouse processes in a selected company 

ANNOTATION 

The first part of the diploma thesis deals with the analysis of the current state of 

warehouse processes in a commercial warehouse. The work also analyses the behavior of 

customers using a questionnaire and the sale of individual goods with the implementation of 

ABC analysis. Based on the obtained data, a proposal for the optimization of the spatial solution 

of the warehouse will be made. At the end of the work, evaluations of the proposed 

optimizations will be performed.  
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ÚVOD 

Ke spolupráci byla vybrána firma Spojovací, svařovací, hutní materiál, ložiska 

Marie Vrbová. K volbě této společnosti vedla především osobní zkušenost autora 

s vykonáváním brigád ve firmě. Během těchto činností byla možnost procházet 

celým systémem vedení obchodního skladu. 

První kapitola diplomové práce detailně seznamuje s analýzou současného stavu 

skladovacích procesů. Je charakterizováno zaměření společnosti a taktéž současný stav 

skladových technologií. Rozbor prodejů zboží zaujme provedenou ABC analýzou, 

jejíž statistické základy položil Vilfredo Frederico Damaso Pareto. Ta klade za cíl například 

zlepšení plánovacích procesů, snížení správních nákladů či zvýšení zisku. Díky těmto 

specifikacím je možné analyzovat dílčí části. Na základě zjištěných dat dojde k jejich 

vyhodnocení. 

Druhá část je zaměřena na optimalizaci současného stavu, které je dosaženo 

marketingovým či logistickým způsobem a následně jejich kombinací. Navrhováno je 

mimo jiné zefektivnění využití skladovací plochy obchodního skladu zahrnující 

manipulační prostory pro příjem a výdej zboží, technické zázemí, místo pro administrativu 

nebo plochy pro vratné obaly či regály. Provedena je rovněž kalkulace nákladů 

pro případný nákup nových regálů. 

Poslední kapitola shrnuje autorovy návrhy, které byly zmíněny v druhé části práce. 

Zde dochází k jejich celkovému hodnocení. Poté je možné volit vhodný návrh pro aplikaci 

v obchodním skladě.  

Cílem práce je zanalyzovat skladovací proces ve firmě Spojovací, svařovací, 

hutní materiál, ložiska Marie Vrbová, navrhnout optimalizaci řešení a provést jejich 

zhodnocení.  
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1 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU A DOSTUPNÝCH 

TECHNOLOGIÍ 

V této kapitole je představena společnost, analýza současného stavu podniku 

a výpočet kapacity obchodního skladu v rámci skladovací technologie. Proveden je rozbor 

prodejů jednotlivých položek a dotazník způsobu výběru zboží zákazníkem. 

1.1 Charakteristika společnosti 

Společnost Spojovací, svařovací, hutní materiál, ložiska Marie Vrbová má sídlo 

ve městě Nový Bydžov, které je zobrazeno na obrázku 1. Toto město se nachází 

v Královéhradeckém kraji, v okrese Hradec Králové. Z geografického hlediska má podnik 

výhodné umístění, nachází se nedaleko centra města. V okolí této firmy jsou 

dvě významné společnosti, TOORS CZ s.r.o. a Natura DK, a.s., které jsou pro tuto firmu velice 

důležité a zajišťují ji prosperitu v oboru spojovacího materiálu a ostatního sortimentu těmito 

podniky požadovaného. 

 
Zdroj: Autor na základě podkladu (1) 

Obrázek 1 Sídlo společnosti 
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1.1.1 Zaměření společnosti 
Společnost Spojovací, svařovací, hutní materiál, ložiska Marie Vrbová se zaměřuje 

zejména na spojovací materiál. V nabídce je asi 40 velikostí a druhů tohoto sortimentu. 

Dále může nabídnout i množství dalšího drobného zboží, jako hutní materiál, 

u kterého je možnost, dle požadavků nakupujícího, materiál řezat. Nabídka zahrnuje také 

ruční elektrické nářadí, které se odebírá od předních výrobců tohoto odvětví jako například 

Narex a Makita. Cílem je vždy pokrýt celou poptávku cílového zákazníka. Možný je i výběr: 

• nářadí pro kovoobrábění, 

• hutní materiál, 

• nářadí pro zpracování kamene a cihel, 

• nářadí na zpracovaní dřeva, 

• svářecí techniky a svářecí materiál, 

• ochranné pracovní prostředky. 

1.1.2 Historie společnosti 
Firma Spojovací, svařovací, hutní materiál, ložiska Marie Vrbová byla založena 

v roce 2016, v tomto roce byla odkoupena od Ing. Stanislava Čížka. Tradice této firmy sahají 

až do roku 1998. Hlavním programem, kterým se obchod zabýval, byl spojovací materiál. 

Postupem času se ovšem výběr sortimentu rozšiřoval i o další zboží. A právě z důvodu 

rozšiřování celého sortimentu se vyvíjel i způsob, jakým se vedla skladová evidence. 

První formy vedení evidence skladu se prováděly s pomocí papírových skladových karet. 

Veškeré základní informace o určeném zboží, jako jeho druh, kategorie a stav zásob, 

byly uvedeny na skladové kartě. Následoval prodej zboží, který se uskutečňoval s pomocí 

výdajových pokladních listů nebo výdejem ze skladu. S dodavatelem a odběratelem zboží 

předem proběhla domluva týkající se veškerých podmínek a dle této dohody probíhalo 

proplacení výdejky. Popsaný systém skladové evidence lze uplatnit pouze při omezeném 

a strohém množství druhu sortimentu. Poptávka po zboží se zvětšovala, čímž docházelo 

i k zvětšování zásob skladu a rozšiřování zboží, což znamenalo nutnost přejít na odlišný systém 

skladové evidence. Variantou, jež byla nejvhodnější se ukázalo zavedení čárových kódů 

s pomocí počítačového softwaru. Tento způsob umožňoval velice přehledné zobrazení pohybu 

zboží, stav skladových zásob k určitému datu a zejména zobrazení skladových zásob. 

Ke zvýšení kapacity obchodního skladu došlo nadále v rámci celkové modernizace dynamické 

a statické části skladovacího systému. 
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1.2 Současný stav skladových technologií 

Současný stav je v rámci skladovací technologie částečně vyhovující, 

důvodem je špatná lokalizace položek ve skladu. V obchodním skladě jsou zavedeny 

čárové kódy, které urychluji celý logistický proces a snižují chybu lidského činitele. 

Skladovací technologie prošla v roce 2019 modernizací. Do obchodního skladu 

byla nakoupena nová skladovací technologie, která urychlila celý proces od příjmu až po výdej 

zboží konečnému zákazníkovi, zvýšila kapacitu skladu a zkvalitnila nabízené služby. 

Statická část skladovacího systému byla modernizována, aby splňovala požadavky 

jak v rámci bezpečnosti práce, tak z důvodu kapacity a nosnosti regálů. 

Z důvodu špatného vedení skladu stále dochází k prodlevám při příjmu a výdeji zboží, 

a tím zpomalení celého logistického řetězce. 

Dynamická část skladovacího systému byla rovněž modernizována. Většina manipulací 

se zbožím probíhají pomocí ruční manipulace s použitím vhodných nástrojů a zařízení. 

Tato modernizace umožnila snížení počtu manipulací se zbožím a společně zvyšují bezpečnost 

práce. 

Je zde aplikován „U systém“ uspořádání skladu, jenž je zobrazen na obrázku 2. 

Tento způsob uspořádání skladu je vhodný z důvodu využití prostoru skladu a lepší kontroly 

nad pohybem zboží. V současné době není dostatečná velikost pro příjem a výdej zboží vinou 

organizace skladu.  

 
Zdroj: (2) 

Obrázek 2 U systém skladování 
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Prostorové uspořádání skladu 

Obchodní sklad je rozdělen na dva sektory. Prvním sektorem je sklad 

spojovacího materiálu a dalších položek, druhým sektorem je sklad hutního materiálu. 

Na obrázku 3, je zobrazeno aktuální rozmístění zboží v obchodním skladě, prostor pro příjem 

a výdej zboží. Regály jsou umístěny dvěma způsoby. Jak na délku, tak na šířku 

pro efektivní využití skladovacího prostoru. Je zde zobrazen prostor pro příjem a výdej zboží. 

Část pro administrativní činnosti je umístěna u přijmu a výdeje zboží, prostor pro vratné obaly 

je umístěn ve skladu s hutním materiálem. Pro optimalizaci rozložení zboží je nutné znát 

jeho současný stav. Na základě současného rozložení zboží v obchodním skladu 

je v kapitole 1.10 vypočteno využití skladovacích ploch. 

 
Zdroj: Autor 

Obrázek 3 Aktuální rozmístění zboží v obchodním skladu 
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1.3 Analýza prodejů zboží 

Pro uskutečnění návrhu rozmístění zboží v obchodu je klíčové provedení ABC analýzy, 
kde jsou analyzovány jednotlivé položky, které jsou zobrazeny v tabulce 1. (3) 

Tabulka 1 Analýza prodejů zboží 

Zboží Kusů / měsíc Celková cena [Kč] Skupina 

Hutní materiál 1 400 34 326 A 

Řezné a brusné nářadí 500 21 450 A 

Vrtání 227 18 239 A 

Sváření 454 15 347 A 

Vruty do dřeva 21 097 14 668 A 

Elektro nářadí 14 13 598 A 

Chemie 158 13 407 A 

Ochranné prostředky 217 9 511 A 

Speciální šrouby 690 6 525 A 

Hmoždinky 2 200 5 254 B 

Podložky 7 175 4 445 B 

Hřebíky 163 3 913 B 

Matice 4 621 3 328 B 

Šrouby s šestihrannou hlavou 1 731 2 175 B 

Ložiska 31 2 091 C 

Vratový šroub 1 470 1 973 C 

Nýty 2 638 1 809 C 

Šrouby imbusová hlava 897 1 276 C 

Šrouby s šestihrannou hlavou s dříkem 224 1 218 C 

Zdroj: Autor 
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Důvodem vytvoření ABC analýzy je přehledné zobrazení prodejů zboží. 

Jedná se o velmi jednoduchý nástroj. Nakupované položky jsou finančně náročné pro obchodní 

sklad, proto je vhodné zjistit, které zboží je pro obchodní sklad klíčové. Pro zjištění 

těchto položek je aplikován princip Vilfreda Pareta pomocí ABC analýzy. 

Analyzování je vyobrazeno na obrázku 4. Jedná se o analytickou metodu umožňující rozdělit 

prodávané položky do tří skupin A, B a C, jenž jsou závislé na jejich celkovém zisku 

pro obchodní sklad: (3) 

• Skupinu A tvoří položky, jejichž prodej vytváří 80 % zisku. 

Jedná se o 9 z celkových 19 položek.  

o Jedná se o položky: hutní materiál, řezné a brusné nářadí, vrtání, sváření, 

vruty do dřeva, elektro nářadí, chemie, ochranné prostředky, speciální šrouby. 

• Skupinu B tvoří 5 položek z celkových 19, jež jsou tvořeny 15 % zisku. 

o Jedná se o položky: hmoždinky, podložky, hřebíky, matice, 

šrouby s šestihrannou hlavou. 

• Skupinu C tvoří 5 položek z celkového počtu 19 položek, které tvoří 5 % zisku. 

o Jedná se o položky: ložiska, vratové šrouby, nýty, šrouby s imbusovou hlavou 

a šrouby s šestihrannou hlavou s dříkem. 
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Zdroj: Autor 

Obrázek 4 Graf ABC analýzy prodejů zboží 
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Pro optimalizaci prostorového řešení obchodního skladu je nutné grafické znázornění 

současného rozložení zboží za pomoci ABC analýzy. Data pro grafické znázornění jsou čerpána 

z tabulky 1, v níž jsou zobrazeny jednotlivé položky a skupiny. Současný stav rozložení zboží 

je na obrázku 5, kde jsou znázorněny všechny položky a jejich rozmístění v obchodním skladu. 

 
Zdroj: Autor 

Obrázek 5 Aktuální rozložení zboží dle ABC analýzy 



21 

1.4 Průtok materiálu skladem 

V této podkapitole autor shrne průtok materiálu od přijmu zboží až po jeho samotný 

výdej konečnému zákazníkovi. 

1.4.1 Příjem zboží a jeho následná kontrola 
Příjem zboží probíhá převzetím zboží od dopravce. Zboží je složeno 

na vyhrazeném místě v obchodním skladu (OS), kde je následně složeno dopravcem. 

Dále dochází ke kontrole zaměstnancem obchodu, zda není poškozen obal nebo samotné zboží. 

Pokud zboží prošlo vizuální kontrolou dochází zaměstnancem obchodního skladu k podepsání 

dodacího listu. Příkladová faktura zboží je zobrazena na obrázku 6. 

Následně je zboží zaměstnanci roznášeno a zařazováno do skladu. Vše probíhá 

za použití elektronických systémů. Každý zaměstnanec vlastní čtečku čárových kódů. 

Obchodní sklad je vybaven dvěma čtečkami čárových kódů Sensodroid T – 1300W. 

Příjemka zboží do skladové evidence je zadávána pomocí čárových kódů 

do počítačové skladové evidence. Zařazení zboží je časově náročný proces z důvodu 

nevhodného členění skladu a skladovací technologie. 

 
Zdroj: Autor 

Obrázek 6 Faktura Den Braven 
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1.4.2 Kompletační systémy 
V obchodním skladu je využíván sytém mechanické manipulace, ve kterém mají 

pracovníci obchodního skladu k dispozici mechanizované prostředky. Tyto prostředky 

jsou zobrazeny v tabulce 4.  

Dále je v obchodě aplikován statický systém, u kterého se pracovník v OS 

při kompletaci pohybuje se zbožím pevně lokalizovaného na skladovacích místech. 

Bohužel tento systém není aplikován v dostatečné kvalitě a často dochází k prodlevám 

při lokalizaci jednotlivých položek. 

Zpracování objednávek 

Pro kompletaci objednávek je nutný příjem a zpracovaní objednávky. 

Objednávky přichází do obchodního skladu dvěma způsoby. První způsob je pomocí emailu 

a způsob druhý se provádí pomocí telefonické komunikace s obsluhou obchodního skladu. 

Příklad objednávky od firmy TOORS CZ s. r. o. je uveden na obrázku 7. 

 
Zdroj: Autor 

Obrázek 7 Objednávka zboží 



23 

Objednávka musí obsahovat: 

• název fyzické nebo právnické osoby objednávající zboží, 

• termín vystavení objednávky, 

• přesně specifikovaný seznam požadovaných výrobků, 

• identifikační čísla položek, 

• požadované množství objednávaných položek, 

• celková cena, 

• termín dodání zboží. 

V předchozí části kapitoly byly popsány využívané způsoby objednávky zákazníkem 

v OS. Vhodnou metodou je provádění objednávek pomocí emailové komunikace, 

protože jednotlivé položky objednávky a jejich množství jsou přesně specifikovány a nedochází 

k chybám při kompletaci objednávky. Pokud jsou nejasnosti ohledně položky v objednávce, 

následně dochází k telefonické domluvě mezi OS a objednávajícím. Pro OS je však lepší 

a přínosnější snížit četnost telefonických objednávek. Jednotlivé četnosti jsou zobrazeny 

v tabulce 2.  

Tabulka 2 Četnost jednotných způsobů objednávek 

Způsob objednávky Četnost [%] 

Emailová objednávka 45 

Telefonická objednávka 55 

Zdroj: Autor 

Struktura komplementační doby 

Kompletační doba je potřebný časový interval od příjmu zboží, až po jeho výdej. 

Důležitým prvkem je mimo jiné přesnost kompletace, tento prvek je klíčový pro kvalitu 

nabízených služeb. Pro optimalizaci skladovacích procesů je nezbytné analyzovat 

jednotlivé položky. (2)  
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V tabulce 3 je zobrazena struktura komplementační doby. Pro zvýšení efektivnosti 

kompletační doby je vhodná optimalizace dopravy ve skladu a posléze doby pro vyhledání 

jednotlivých položek. Sběr dat probíhal pomocí osobní přítomností autora v OS. 

Tabulka 3 Struktura komplementační doby 

Činnosti Procent z kompletační doby [%] 

Doprava ve skladu 40 

Vyhledání položek 25 

Vlastní kompletace 15 

Zpracovaní objednávek 12 

Ostatní (čekání…) 8 

Celkem 100 

Zdroj: Autor 

Výběr kompletačních tras 

Vlastní proces kompletace objednávky a jeho efektivnost zásadně ovlivňuje 

statické systémy pořadí, v jakém obsluha navštěvuje jednotlivé lokality. V těchto lokalitách 

jsou umístěny jednotlivé položky ke kompletaci objednávky zákazníkem. (2) 

V současné době je v obchodním skladě používána návratová metoda, jež, spočívá 

v navštěvování jednotlivých uliček obsluhou pouze z čelní strany. Tento postup se opakuje 

nepřetržitě až do úplné kompletace objednávky. 

Tato metoda patří mezi méně efektivní metody, důvodem je vracení obsluhy z konce 

uličky na její začátek. V současném rozmístění skladovacích prostor není možné použití jiné 

dostupné metody. Optimalizace je možná pouze vhodným rozmístěním zboží v obchodním 

skladě. Tím dojde ke snížení dopravy ve skladu a zkrácení kompletační doby. 

Jelikož v současnosti doba dopravy ve skladu tvoří až 40 % kompletační doby.  
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Návratová metoda, která je využívána v obchodním skladě je zobrazena na obrázku 8.  

 
Zdroj: (2) 

Obrázek 8 Návratová metoda 

Výpočet dopravy ve skladu 

Výpočet dopravy ve skladu probíhá za pomocí simulace pracovníky OS. Ve společnosti 

jsou zaměstnáni dva stálí zaměstnanci a pro příležitostné práce vypomáhají dva brigádníci. 

Výsledná doba dopravy ve skladu závisí především na zkušenostech personálu, poněvadž 

každý zaměstnanec volí vlastní strategii obsluhy. 

Pro simulaci dopravy ve skladu musí být vybrány položky, které jsou rozmístěné po OS. 

Personál tyto položky postupně obslouží a je měřen čas obsluhy. Výběr položek probíhal 

za pomocí ABC analýzy vytvořené v kapitole 1.3, kde každá skupina je reprezentována určitým 

počtem položek dle její důležitosti pro OS. Následně při výběru položek byl zohledňován počet 

prodaných kusů za měsíc a společně také zkušenost majitelky OS. 

Skupiny A je reprezentována dvěma položkami, protože tato skupina vytváří 80 % zisku 

OS. Skupina B, která tvoří 15 % zisku je reprezentována také dvěma položkami 

jako v předchozím případě. Skupina C, jež je tvořena pouhými 5 % zisku je reprezentována 

jednou položkou. 
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Vybrané položky ze: 

• skupiny A jsou brusné a řezné nářadí, vruty do dřeva, 

• skupiny B jsou hmoždinky a podložky, 

• skupiny C jsou šroub se šestihrannou hlavou s dříkem. 

Výsledek simulace je zobrazen v tabulce 4, kde jsou vidět rozdíly mezi pracovníky. 

Rozhodujícím faktorem je jejich zkušenost, což ovlivňuje vyhledání jednotlivých položek.  

Tabulka 4 Doprava ve skladu v současném stavu 

Personál Doprava ve skladu [s] 

Zaměstnanec 1 110 

Zaměstnanec 2 75 

Brigádník 1 95 

Brigádník 2 140 

Zdroj: Autor 

Z důvodů rozdílných časů dopravy ve skladu mezi jednotlivými pracovníky OS 

je vhodné pro porovnání současného stavu a optimalizovaného stavu provést výpočet průměrné 

doby dopravy ve skladu. 
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Průměrná doba dopravy ve skladu 

Zde je proveden výpočet průměrné dopravy ve skladu. Tento výpočet slouží 

pro porovnání současného a optimalizovaného stavu OS. Data pro výpočet jsou získána 

z tabulky 4. Pro výpočet je použit vzorec 1. 

𝐷𝑆!" =
($!%$"%&!%&")

(
 [s] (1) 

Kde: 

DSPS = průměrná doba dopravy ve skladu [s] 

z1 = zaměstnanec 1 [s] 

z2 = zaměstnanec 2 [s] 

b1 = brigádník 1  [s] 

b2 = brigádník 2  [s] 

p = počet personálu OS [ks] 

𝐷𝑆!" =
(110 + 75 + 95 + 140)

4 	

𝐷𝑆!" = 105	s	

Průměrná doba dopravy ve skladu je 105 sekund. 

1.4.3 Výdej zboží z obchodního skladu 
Jedná se o poslední část kompletačního systému. Na obrázku 3 je zobrazen prostor 

pro výdej zboží. Pro odběr a zaplacení zboží z OS je nutné sestavení výdejky. Sestavení 

výdejky probíhá z důvodu dobré elektronické evidence elektronicky. 

Při převzetí kupující zkontroluje zboží a zjišťuje stav objednávky, je-li kompletní 

nebo vizuální kontrolu zboží, aby nebylo poškozené. Následně dochází k platbě. Její provedení 

je možné dvěma způsoby. Prvním – je platba hotově a druhým bankovním převodem. 

Tento způsob platby je pouze pro ověřené zákazníky. 
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Příklad výdejky z obchodního skladu je zobrazen na obrázku 9. Každá výdejka musí 

obsahovat: 

• označení́ účetního dokladu.  

• obsah účetního případu a jeho účastníky.  

• okamžik uskutečnění účetního případu, není-li shodný s okamžikem vyhotovení 

účetního dokladu.  

• peněžní částku nebo informaci o ceně za měrnou jednotku a vyjádření množství.  

• moment vyhotovení účetního dokladu.  

 
Zdroj: Autor 

Obrázek 9 Výdejka z obchodního skladu 
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1.5 Současné elektronické vybavení 

V obchodním skladu se nachází dva počítače, které jsou technicky 

i softwarově moderní. Současně používaný účetní software je Pohoda Jazz. Tiskárna umožnuje 

tisk čárových kódů. Celková situace technického i softwarového vybavení obchodu je jedním 

z nejsilnějších článků celého logistického řetězce. Jednotlivé položky jsou zobrazeny 

v tabulce 5. 

Vzhledem k tomuto stavu jsou veškeré činnosti od příjmu zboží až po výdej zboží 

prováděny výhradně elektronicky. Pro eliminaci chyb jsou používány čárové kódy, které jsou 

načítány čtečkou čárových kódů. 

Technické vybavení je nezbytné pro kontrolu: (3) 

• stavu zásob, 

• stavu pohybu zboží, 

• umístění zboží, 

• vstupních a výstupních dodávek. 

Tabulka 5 Elektronické vybavení obchodního skladu 

Položky Počet [Ks] Typ 

Počítač 2 HP 260 G3 

Monitor 2 Philips 243V7QJABF 

Účetní program 2 Pohoda SQL Jazz 

Tiskárna 2 HP Deskjet 5075 

Čtečka čárových kódů 2 Sensodroid T-1300W. 

Zdroj: (Autor) 

1.6 Manipulační prostředky a zařízení 

Jedná se o dynamickou část skladovacího systému, v OS je používána ruční manipulace 

se zbožím. Tyto zařízení umožnují rychlejší nakládku, překládku a vykládku zboží. Dalším 

důležitým prvkem je zvýšení efektivnosti práce. 
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Manipulační technika používaná v obchodním skladě je zobrazena v tabulce 6.  

Tabulka 6 Manipulační zařízení 

Položky Počet [Ks] Nosnost [Kg] 

Ruční paletový vozík 1 2 500 

Rudl 1 250 

Plošinový vozík 1 250 

Vysokozdvižný vozík 1 5 000 

Zdroj: Autor 

1.7 Použitá skladovací technologie 

V obchodním skladě jsou používány přihrádkové regály s policemi. Police se nachází 

v různých výškách nad sebou připevněny k nosné konstrukci regálu. Nosná část je kotvena 

na podlahu. (4) 

Stávající stav skladovací technologie je vyhovující jak z pohledu bezpečnosti práce, 

tak z pohledu skladovací technologie. Regály umožnují modifikace v rámci výšky polic i druhu 

použitého příslušenství pro vhodné vystavení zboží. Obrázek 10 na levé straně zachycuje regály 

značky STOW a na straně pravé značky OZAP. 

 
Zdroj: foto Autor 

Obrázek 10 Použité regály 
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V tabulce 7 jsou zobrazeny použité regály a jejich možnosti. Je zobrazen počet regálů 

v obchodním skladu z důvodu výpočtu využití skladovací plochy obchodního skladu. 

Tabulka 7 Použitá skladovací technologie 

Značka STOW OZAP 

Možnost modifikace ANO ANO 

Délka [m] 2,5 1,0 

Šířka [m] 0,4 0,6 

Počet regálů [ks] 7 102 

Zdroj: Autor 

1.8 Výpočet využití skladovací plochy obchodního skladu 

Pro analýzu celkového využití skladovacích ploch je nutné provést výpočty. 

Jednotlivé výpočty jsou provedeny v podkapitole 1.8.1. Rozměry skladu s rozmístěním regálů 

jsou zobrazeny v příloze B a měrnou jednotkou jsou metry. Efektivní využití skladovacích 

ploch má velký vliv na funkčnost celkového provozu obchodního skladu.  

Využití skladovací plochy se skládá z dílčích položek, které je nutné vypočítat. 

Jedná se o položky: 

• celková plocha skladu, 

• vrácené a reklamované zboží, 

• technické zázemí obchodního skladu, 

• manipulační prostory pro příjem a výdej zboží, 

• prostory pro administrativu, 

• prostor pro kompletaci objednávek, 

• plocha pro vratné obaly, 

• plocha využita regály. 

1.8.1 Jednotlivé výpočty využití skladovací plochy 
V této podkapitole postupně dochází k výpočtům jednotlivého využití 

skladovacích ploch. U každé z položek je vysvětlen jejich účel v obchodním skladě. 
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Výpočet celkové plochy skladu 

Docílení výpočtu celkové plochy je podle vzorce 2. Umístění prostoru a parametry jsou 

zobrazeny v příloze B. 

𝑆) = (𝑎* ∙ 	𝑏*) + (𝑎+ ∙ 𝑏+) + (𝑎, ∙ 𝑏+)  [m2] (2) 

Kde: 

SC = celková plocha obchodního skladu [m2] 

a1 = délka [m] 

b1 = šířka [m] 

a2 = délka [m] 

b2 = šířka [m] 

a3 = délka [m] 

b2 = šířka [m] 

𝑆) = (5,7 ∙ 18,9) + (5,7 ∙ 16) + (5 ∙ 16)	

𝑆) = 278,9	𝑚+	

Celkový prostor pro obchodního skladu je 278,93 m2. 

Prostor pro vrácené a reklamované zboží 

Prostor pro vrácené a reklamované zboží od zákazníků. Pro výpočet velikosti skladu 

je použit vzorec 3. Umístění prostoru a parametry jsou zobrazeny v příloze B. 

𝑆- = 𝑎. ∙ 𝑏,  [m2] (3) 

Kde:  

SV = celkový prostor pro vrácené a reklamované zboží [m2] 

a4 = délka [m] 

b3 = šířka [m] 

𝑆- = 1,5 ∙ 2,4	

𝑆- = 3,6	𝑚+	

Celkový prostor pro vrácené a reklamované zboží je 3,6 m2. 
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Celková plocha technického zázemí 

Jedná se o zázemí pro zaměstnance obchodního skladu. Výpočet celkové plochy 

technického zázemí byl dosažen pomocí vzorce 4. Umístění prostoru a parametry jsou 

zobrazeny v příloze B. 

𝑆/ = (𝑎0 ∙ 𝑏.) + (𝑎1 ∙ 𝑏.) + (𝑎2 ∙ 𝑏0)  [m2]  (4) 

Kde:  

ST = celková plocha technického zázemí  [m2] 

a5 = délka  [m] 

b4 = šířka  [m] 

a6 = délka  [m] 

b4 = šířka  [m] 

a7 = délka  [m] 

b5 = šířka  [m] 

𝑆/ = (2,2	 ∙ 1,5) + (2	 ∙ 	1,5) + (1,5	 ∙ 	2,2) 

𝑆/ = 9,6	𝑚+ 

Celková plocha technického zázemí je 9,6 m2. 

Plochy pro uličky 

Výpočtem podle vzorce 9 je docíleno využité plochy, kterou využívají uličky. 

Šířky uliček jsou stanoveny pro policové regály, kde je ulička uvažována v intervalu 

od 0,75 až 0,85. (2) V obchodním skladu jsou používány uličky o šířce 0,85 metru. 

𝑆3 = 𝑎 ∙ 𝑏  [m2] (9) 

Kde:  

SU  = celkový prostor pro uličky [m2] 

a = délka  [m] 

b  = šířka  [m] 

𝑆3 = 79,8 ∙ 0,85 

𝑆3 = 67,8	𝑚+ 

Celkový prostor, který je obsazen pro uličky je 67,8 m2. 
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Manipulační prostory pro příjem a výdej zboží 

Tento prostor slouží pro příjem a výdej zboží. Umístění prostoru a parametry 

jsou zobrazeny v příloze B. Tento prostor je vhodné rozdělit na samotné sektory pro příjem 

a výdej zboží. Díky tomu dojde k vyšší přehlednosti při procesu výdeje a přijmu zboží. 

Vzorcem 5 je vypočtena plocha pro manipulační prostory týkající se příjmu 

a výdeje zboží. 

𝑆4 = 𝑎5 ∙ 𝑏1  [m2]  (5) 

Kde:  

SM = manipulační prostory pro příjem a výdej zboží [m2] 

a8 = délka [m] 

b6 = šířka [m] 

𝑆4 = 3 ∙ 2 

𝑆4 = 6	𝑚+ 

Celkový prostor pro příjem a výdej zboží je 6 m2. 

Prostory pro administrativu 

Tento prostor slouží pro administrativní činnost skladu. V obchodním skladě se nacházejí 

dva prostory pro tyto účely. Umístění prostoru a parametry jsou zobrazeny v příloze B. 

Plocha pro administrativu je vypočtena na základě vzorce 6.  

𝑆6 = 2 ∙ (𝑎7 ∙ 𝑏2)  [m2]  (6) 

Kde:  

SA = celkový prostor pro administrativu  [m2] 

a9 = délka  [m] 

b7 = šířka  [m] 

𝑆6 = 2 ∙ (1 ∙ 2) 

𝑆6 = 6	𝑚+ 

Celkový prostor pro administrativu je 4 m2. 
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Plocha pro vratné obaly 

Prostor pro vratné obaly slouží zejména k uskladnění euro palet, na kterých je umístěno 

zboží od dodavatele. Při doručení zboží dochází k předaní euro palety zaměstnancem 

obchodního skladu. Umístění prostoru a parametry jsou zobrazeny v příloze B. 

Podle vzorce 7 je spočtena plocha pro vratné obaly. 

𝑆8 = 𝑎*9 ∙ 𝑏5		 [m2]	 (7)	

Kde: 

SO  = celkový prostor pro vratné obaly [m2] 

a10 = délka  [m] 

b8  = šířka  [m] 

𝑆8 = 3 ∙ 2	

𝑆8 = 6	𝑚+	

Celkový prostor pro vratné obaly je 6 m2. 

Prostor pro kompletaci objednávek 

Tento prostor slouží pro samotnou kompletaci objednávky. Umístění prostoru 

a parametry jsou zobrazeny v příloze B. 

Vzorcem 8 byla vypočtena plocha prostoru pro kompletaci objednávek. 

𝑆: = 𝑎** ∙ 𝑏7		 [m2]	 (8)	

Kde: 

SK  = celkový prostor pro vratné obaly [m2] 

a11  = délka  [m] 

b9  = šířka  [m] 

𝑆: = 0,8 ∙ 1,5	

𝑆: = 1,2	𝑚+	

Celkový prostor pro kompletaci objednávek je 1,2 m2. 
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Výpočet plochy využité regály 

Vzorcem 10 je vypočtena využitá plocha regálů. V obchodním skladě jsou používány 

dva druhy regálů. Prvním typem jsou regály od společnosti Ozap. Druhé regály jsou 

od společnosti Stow. Počet regálů a jejich parametry jsou zobrazeny v tabulce 7. 

Jejich umístění je zobrazeno v příloze B. 

𝑆; = 𝑝< ∙ (𝑎< ∙ 𝑏<) + 𝑝= ∙ (𝑎= ∙ 𝑏") + (𝑎> ∙ 𝑏>)  [m2]  (10) 

Kde:  

SR  = celková plocha regálů  [m2] 

po  = počet regálů Ozap [ks] 

ps  = počet regálů Stow  [ks] 

ao  = délka regálů Ozap [m] 

as  = délka regálů Stow  [m] 

ah  = délka regálů hutního materiálu  [m] 

bo  = šířka regálu Ozap  [m] 

bs  = šířka regálu Stow  [m] 

bh  = šířka regálu hutního materiál  [m] 

𝑆; = 102 ∙ (1 ∙ 0,6) + 7 ∙ (2,5 ∙ 	0,4) + (7 ∙ 4)	

𝑆; = 96,2	𝑚+	

Celková plocha využitá regály je 96,2 m2. 
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Celkové nevyužití skladu 

Jedná se klíčový výpočet nevyužitých ploch v obchodním skladu. Na základě 

zjištěných nedostatků dojde k návrhu optimálního řešení. 

Pro výpočet volné plochy skladu je využit vzorec 11. 

𝑆-"6 = 𝑆) − (𝑆- + 𝑆/ + 𝑆: + 	𝑆4 + 𝑆6 + 𝑆8 + 𝑆; + 𝑆3) [m2] (11) 

Kde: 

SVSA  = celková nevyužitá plocha OS [m2] 

SC  = celková plocha obchodního skladu [m2] 

SV  = celkový prostor pro vrácené a reklamované zboží [m2] 

ST  = celková plocha technického zázemí [m2] 

SK  = celkový prostor pro kompletaci objednávek [m2] 

SM  = celkové manipulační prostory pro příjem a výdej zboží [m2] 

SA  = celkový prostor pro administrativu [m2] 

SO  = celkový prostor pro vratné obaly [m2] 

SR  = celková plocha regálů [m2] 

SU  = celkový prostor pro uličky [m2] 

𝑆-"6 = 278,9 − (3,6 + 9,6 + 6 + 1,2 + 4 + 6 + 96,2 + 67,8)	

𝑆-"6 = 84,5	𝑚+	

V obchodním skladě není využito 84,5 m2. 
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Celkové nevyužité prostory skladu v procentech 

Jedná se o výpočet nevyužitých prostorů skladu v procentech. pro výpočet je využit 

výsledek ze vzorce 1 a ze vzorce 11. 

Celkové využití skladu v procentech je použito podle vzorce 12. 

𝑆! = ="#$
"%
> ∗ 100 [%] (12) 

Kde: 

SP  = celková nevyužitá plocha skladu [%] 

SC = celková plocha skladu [m2] 

SVS = celkové nevyužití skladu [m2] 

𝑆! = @
84,5
278,9A ∗ 100	 

𝑆! = 30,2	%	

V obchodním skladě není využito 30,2 % prostoru. 

1.8.2 Zhodnocení zjištěných dat 
Na základě provedených výpočtů bylo zjištěno, že celková plocha obchodního skladu 

je 278,9 m2 a není využito 84,5 m2. V OS tedy není v současné době využito 30,2 %. 

Nejvíce místa v obchodním skladu zabírají dvě položky. První položkou jsou regály 

pro skladované zboží, které se nachází na ploše 96,2 m2. Druhou položkou jsou uličky 

obchodního skladu, jež zabírají 67,8 m2. V návrzích optimalizace obchodního skladu dojde 

ke snaze o využití volného prostoru pro zvýšení efektivnosti funkce skladu. 

1.9 Dotazník způsobu výběru zboží 

Pro zjištění spokojenosti a způsobu výběru zboží v obchodním skladě byl proveden 

dotazník. Autor prováděl osobní formou sběr dat přímo v obchodním skladě. 

Otázky jsou sestaveny a schváleny po konzultaci s majitelkou obchodu. Na základě získaných 

dat je prováděna analýza. Příloha A zobrazuje vzor dotazníku. Dotazník byl prováděn 

pomocí osobního pohovoru, kde se autor dotazoval zákazníků. Počet respondentů je 200 osob. 
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Pro zvýšení objektivnosti byly vybíráni zákazníci, kteří navštěvují obchod častěji. 

V dotazníku se vyskytují pouze uzavřené otázky, avšak docházelo k zjišťování 

i dalších informací pro zlepšení nabízených služeb obchodního skladu. Data byla získávána 

na více etap z důvodu zvýšení objektivnosti získaných dat. Průzkum probíhal 

v časovém období od 2. do 5. listopadu 2020 na základě vykonávání brigády ve skladu. 

1.9.1 Data získaná z dotazníku 

V této kapitole je provedena analýza získaných dat autorem. Tato data poslouží 

k návrhu optimálního rozložení zboží v obchodním skladě. Postupně jsou analyzovány 

jednotlivé otázky v dotazníku. 

Jak často navštěvujete obchod: 

Tato otázka je do dotazníku vložena za účelem zjištění četnosti návštěv obchodu. 

Pro obchodní sklad je vhodný zákazník, který jej navštěvuje pravidelně, protože může sklad 

objektivněji hodnotit. Získaná data jsou prezentována obrázkem 11. 

 
Zdroj: Autor 

Obrázek 11 Graf četnosti návštěv obchodu 
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Nakupujete převážně: 

Následující otázka se týká zjištění, která klientela je častěji zastoupena v obchodním 

skladě. Zda se jedná o firmy nebo nákupy pro soukromé účely. Obrázek 12 získaná data 

zobrazuje. 

 
Zdroj: Autor 

Obrázek 12 Graf způsobu nákupu 

Se skladovým sortimentem zboží jste: 

Tato otázka je jedním z klíčových zdrojů informací. Jedná se o zjištění, zda poptávka 

zákazníka je uskutečněna v plné míře. Získaná data jsou zobrazena na obrázku 13. 

 
Zdroj: Autor 

Obrázek 13 Graf spokojenosti se skladovým sortimentem 
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Jsou skladové zásoby dostatečné: 

Tímto dotazem je zjišťováno, zda při výběru zboží je jeho zásoba pro uskutečnění 

poptávky kupujícího dostatečná. Data této otázky jsou prezentována grafem na obrázku 14. 

 
Zdroj: Autor 

Obrázek 14 Graf spokojenosti se stavem zásob 

Vybíráte zboží i podle toho, zda si ho všimnete přímo v obchodním skladu: 

Tato otázka je jedním z klíčových zdrojů informací pro tuto práci. Jedná se o zjištění, 

zda zákazník nakoupí zboží, kterého si při procházení v obchodě všiml, jelikož zjistil, 

že uspokojí jeho potřebu. Podle získaných dat může být upraven způsob rozmístění zboží. 

Obrázek 15 prezentuje data z dotazníku, zda je zboží vybíráno přímo v obchodním skladu. 

 
Zdroj: Autor 

Obrázek 15 Graf způsobu výběru zboží v obchodním skladě 
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Jaká je průměrná doba čekání na obsluhu: 

Předposlední otázka, která souvisí se spokojeností zákazníka. Pokud je dlouhá doba 

čekání na obsluhu, dochází tak k jeho nespokojenosti a je možné o zákazníka přijít, 

bude-li se tato situace opakovat. Získaná data jsou zobrazena na obrázku 16. 

 
Zdroj: Autor 

Obrázek 16 Graf průměrné doby čekání na obsluhu 

Jste spokojení s našimi službami: 

Obrázek 17 graficky představuje poslední otázku v dotazníku, jenž se zaměřuje 

na celkovou spokojenost zákazníků v obchodním skladu. Na základě odpovědí může dojit 

k analýze problému případné nespokojenosti zákazníků. 

 
Zdroj: Autor 

Obrázek 17 Graf spokojenosti zákazníků se službami v obchodním skladě 
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1.9.2 Zhodnocení získaných dat 

Po provedení analýzy získaných dat bylo zjištěno, že více než polovina zákazníků 

nakupuje jako právnická osoba, což je vhodná klientela pro obchodní sklad. 

Většina je s obchodním skladem spokojena jak v rámci nabízených služeb, 

tak skladovým sortimentem i jeho zásobou. Klíčovou otázkou bylo, zda zákazník 

nakupuje zboží v obchodě. Jelikož existuje možnost, zaujmutí nějakého zboží 

ze skladovaného sortimentu. Odpovědi na tuto otázku ukázaly, že více než 60 % zákazníků 

skutečně nakupuje zboží na tomto principu. Pomocí získaných dat jsou v návrhové časti 

vytvořeny způsoby rozmístění zboží. 
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2 OPTIMALIZACE PROSTOROVÉHO ŘEŠENÍ 

V předchozí kapitole je popsán současný stav skladování v obchodním skladě. 

Na základě zjištěných nedostatků dojde v této kapitole k navržení optimalizačních řešení.  

Při vyváření návrhů optimalizace je možné využít současného systému, 

spočívající v doprovázení obsluhy zákazníkem. Tento systém umožnuje poradenství 

při výběru zboží zástupcem firmy. Po konzultaci s majitelkou budou navrženy 

dvě optimalizační řešení. 

První variantou je zoptimalizování současného stavu, kde následují pouze přesuny 

jednotlivých položek pomocí získaných dat z ABC analýzy, jež byla vytvořena v podkapitole 

1.3. Dále je nezbytné využití dat získaných průzkumem, jejichž výsledky 

se nachází v podkapitole 1.9.  

Druhou variantou je zvětšení využití plochy OS, kdy tento způsob je možný pouze 

při změně regálového stání a dokoupení regálů. Nevýhodou této optimalize jsou finanční 

náklady a časová náročnost realizace. 

2.1 Optimalizace současného stavu 

V této podkapitole dochází k optimalizaci současného stavu pomocí přesunu zboží 

v obchodním skladě a současně na základě výsledků ABC analýzy, jež byla prezentována 

v podkapitole 1.3. Optimalizace je uskutečněna pomocí tří způsobů:  

• marketingový způsob, 

• logistický způsob, 

• kombinace marketingového a logistického způsobu. 

2.1.1 Marketingový způsob 

Cílem tohoto způsobu je maximalizace zisku OS kombinací marketingového mixu 5P 

a rozmístění zboží v OS využitím ABC analýzy. 
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Marketingový mix 

Marketingový mix 5P se skládá ze pěti složek, jednotlivé složky jsou: (5) 

• Product = výrobek 

• Price = cena 

• Place = místo 

• Promotion = propagace 

• People = zaměstnanci firmy 

Pro dosažení cílů je tedy vhodná analýza jednotlivých složek marketingového mixu. 

Na základě již zjištěných nedostatků dojde k návrhům optimalizace. 

Výrobek 

Jedná se o produkt a jeho vlastnosti z pohledu zákazníka. Jsou zde zahrnuty služby 

jako je například pozáruční servis, záruka na zakoupené zboží, značka výrobků a jejich kvalita.  

Výhodou OS je nabídka několika značek, jako jsou Narex, Makita, Extol 

a další významné značky v tomto odvětví. Obchodní sklad je zároveň 

autorizovaným prodejcem nářadí Makita, s. r. o. Tuto složku není nutné optimalizovat. 

Cena 

Jedná se o cenu produktu jako takového a cenové politiky podniku. 

Obchodní sklad pro své zákazníky nabízí slevový program. Ten funguje na základě 

dlouhodobě odebíraného množství zboží, a proto kupujícímu je poté nastavena sleva. 

Tento systém není potřebné optimalizovat. 

Pro obchodní sklad je vhodné se zaměřit více na akce pro jednotlivé položky a tím dojde 

i k jejich vyšší atraktivitě převážně mezi novými zákazníky. 

Místo 

Tato část marketingového mixu se vztahuje k distribuci produktu. Zahrnuje všechny 

způsoby, jakými si zákazník zboží může zakoupit.  

Důležitým prvkem pro maximalizaci zisku OS je dostupnost produktu 

pro cílového zákazníka, což zapříčiní zvýšeného sledování úrovně zásob s využitím softwaru, 

který vydá upozornění, pokud zásoba klesne pod požadovanou hodnotu. 
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Propagace 

Jedná se o velmi důležitou složku marketingového mixu. Jde o způsob, 

jakým se zákazník dozví o produktu, jenž společnost nabízí. V obchodním skladě 

jsou používané dva způsoby. První je uskutečňován zaměstnanci firmy 

a druhý reklamními letáky.  

Pro obchodní sklad je vhodné klást větší důraz na propagaci. V současné době sklad 

využívá reklamních prostředků velmi nepravidelně (zhruba jednou ročně), což má za následek 

menší povědomost o tomto skladu. 

Zaměstnanci firmy 

Zaměstnanci firmy tvoří poslední složku marketingového mixu. Na základě zkušeností, 

znalostí a svých vlastností tvoří přidanou hodnotu. Ta se projeví na základě kvality, 

vlastnostech a funkcí produktu, což značně ovlivňuje prodej zboží v OS.  

Pro zvýšení kvality nabízených služeb je vhodné častější školení zaměstnanců, 

které se týká nových položek na trhu v tomto odvětví. Tento způsob školení již nabízí 

i dodavatelé zboží do OS. Je tedy vhodné využít těchto možností. 

Rozmístění zboží pomocí ABC analýzy 

Dalším prvkem pro maximalizaci zisku je rozmístění zboží dle ABC analýzy, která byla 

provedena v kapitole 1.3 a na základě zjištěných dat dojde k rozmístění zboží podle skupin. 

K rozmístění zboží je dále využíváno dat získaných v dotazníku v kapitole 1.9. 

Způsob rozmístění položek je volen podle důležitosti skupin ABC analýzy. 

Protože skupina A tvoří 80 % zisku byla umístěna do zadní části obchodu. Zákazník s obsluhou 

prochází OS a na základě zjištěných dat z dotazníku v kapitole 1.9 zákazník nakupuje další 

sortiment ze skupin B, která tvoří 15 % zisku a skupiny C, jež je tvořena pouze 5 % zisku. 

Skupina C obsahující položky s nejmenším podílem na zisku, je z tohoto důvodu 

umístěna v přední části obchodu a zákazník kolem těchto položek za normálních okolností 

prochází dvakrát. Poprvé, když jde s obsluhou pro požadovanou položku a pak když se vracejí. 

Na tomto principu je sestaven tento způsob rozmístění zboží.  
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Tabulka 8 znázorňuje počet položek a jejich zařazení, respektive druh zboží 

podle příslušné skupiny Paretova pravidla. 

Tabulka 8 Rozmístění položek podle ABC analýzy 

 Skupina A Skupina B Skupina C 

Počet položek [ks] 9 5 5 

Zisk [%] 80 15 5 

Druh zboží 

hutní materiál 
hmoždinky ložiska 

řezné nářadí 

brusné nářadí 
podložky 

vratové 

šrouby vrtání 

sváření 
hřebíky nýty 

vruty do dřeva 

elektro nářadí 
matice 

šrouby 

s imbusovou hranou chemie 

ochranné prostředky šrouby 

s šestihrannou 

hlavou 

šrouby 

s šestihrannou 

hlavou s dříkem 

speciální šrouby 

 

Zdroj: Autor 

Tento způsob rozmístění zboží je možné použít pouze se zachováním stávajícího 

způsobu, předpokládajícího návštěvu jednotlivých částí obchodu obsluhou doprovázenou 

zákazníkem. Na základě toho zákazník prochází celým OS při kompletaci objednávky. 

Podle Marketingového mixu 5P (price, product, place, promotion, people, tj. cena, 

produkt, místo, reklama, zaměstnanci) a rozložení zboží v OS s využitím ABC analýzy by mělo 

dojít k uskutečnění stanoveného cíle maximalizace zisku. Příloha C vyobrazuje plochu 

prodejny a navrhované řešení rozmístění výrobků podle jednotlivých kategorií ABC analýzy. 

Prostřednictvím výše uvedených charakteristik ABC analýzy a rozložení zboží 

pro zákazníky od nejzajímavějších (skupina A) až po méně zajímavé (skupiny B a C), příloha D 

zachycuje návrh rozmístění jednotlivých druhů zboží v OS. 
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Výpočet dopravy ve skladu 

Z důvodů zjištění efektivnosti návrhu je vhodné provedení vypočtu dopravy ve skladu 

při marketingovém způsobu rozmístění zboží. Na základě provedeného výpočtu je možné 

uskutečnit porovnání doby dopravy ve skladu v současném a optimalizovaném stavu. 

Výpočet dopravy ve skladu je proveden za pomocí simulace popsané v kapitole 1.4.2. 

Rozdílem oproti uvedené kapitole je optimalizace umístění jednotlivých položek za účelem 

maximalizace zisku. 

Výsledek simulace je zobrazen v tabulce 9, kde jsou vidět rozdíly mezi jednotlivými 

pracovníky. Rozhodujícím faktorem je jejich zkušenost, což také ovlivňuje vyhledání 

jednotlivých položek. Optimalizované rozmístění zboží je v příloze C. 

Tabulka 9 Doprava ve skladu při marketingovém způsobu rozmístění zboží 

Personál Doprava ve skladu [s] 

Zaměstnanec 1 95 

Zaměstnanec 2 70 

Brigádník 1 85 

Brigádník 2 120 

Zdroj: Autor 

Z důvodů rozdílných časů dopravy ve skladu mezi jednotlivými pracovníky OS 

je vhodné pro porovnání současného stavu a optimalizovaného stavu provést výpočet průměrné 

doby dopravy ve skladu. 
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Průměrná doba dopravy ve skladu 

Zde je proveden výpočet průměrné dopravy ve skladu. Tento výpočet slouží 

pro porovnání současného a optimalizovaného stavu OS. Data pro výpočet jsou získána 

z tabulky 9. Pro výpočet je použit vzorec 13. 

𝐷𝑆!8? =
($!%$"%&!%&")

(
  [s]  (13) 

Kde: 

DSPOL  = průměrná doba dopravy ve skladu [s] 

z1  = zaměstnanec 1 [s] 

z2  = zaměstnanec 2 [s] 

b1  = brigádník 1  [s] 

b2  =brigádník 2  [s] 

p  = počet personálu OS [ks] 

𝐷𝑆!8? =
(95 + 70 + 85 + 120)

4 	

𝐷𝑆!8? = 92,5	s	

Průměrná doba dopravy ve skladu po optimalizaci je 92,5 sekundy. 

2.1.2 Logistický způsob 

Cílem logistického způsobu je zkrácení kompletační doby. Snahou je vyřizovat 

přijaté objednávky v nejkratším možném čase. V tomto optimalizovaném řešení dochází 

ke zkrácení dopravy ve skladu a vyhledání jednotlivých položek. Využívá návrhové řešení, 

které by mělo vést k minimalizaci času na kompletaci. 

Prvním způsobem je školení personálu, pro jejich vyšší kvalifikaci, orientaci 

a zejména důkladnou znalost sortimentu. Tento pracovník rychleji a efektivněji 

vyhledává položky v OS, čímž dojde ke zkrácení kompletační doby a tím pádem je relativní 

možnost obsloužení více zákazníků a v kratším čase. 

Druhým způsobem je návrh optimalizovaného rozložení zboží v obchodním skladu 

s využitím ABC analýzy uvedené v kapitole 1.3. Zboží je navrhováno rozmístit podle skupin 

uvedeného v tabulce 8. 
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Klíčovou je OS skupina A, jež tvoří 80 % zisku, ale oproti předchozí variantě jsou 

položky umístěny nikoliv v nejvzdálenější části obchodu, nýbrž v nejbližší od vstupu do OS. 

Naopak nejmenší zisk o výši 5 % vytváří zboží zařazené do skupiny C, kde je zboží umístěno, 

co nejdále od vstupu do OS. Poslední nezmíněnou skupinou Paretovy ABC analýzy 

je skupina B tvořící patnáctiprocentní zisk a jako jediná je umístěna shodně jako 

v Marketingovém způsobu rozmístění zboží. 

Cílem tohoto způsobu je zkrácení kompletační doby, k čemuž dojde právě zkrácením 

doby vyhledávání položek především skupiny A, a zároveň efektivním rozmístěním zboží.  

Jelikož pravidlo Vilfreda Pareta – ABC analýza nespočívá pouze v počtu 

prodaných kusů výrobků (Q – quantity) nebo jen v ceně za jeden kus výrobku (P – price), 

ale o cenu za celkový počet prodaných výrobků (PQ – price per quantity). 

Nerozhoduje tedy výhradně cena nebo množství, ale obojí – jejich součin. 

Společně s výrobky ze skupin B a C mají výrobky skupiny A vyšší podíl celkové ceny. 

Při součtu podílu výrobků celkové ceny položky činí 80 % celého nabízeného sortimentu. 

Tento způsob je vhodný pro zkrácení doby čekání na obsluhu a současně 

pobyt zákazníků v OS, kteří jsou obsluhováni. Tím je možné docílit i rychlejšího obratu 

zákazníků v OS. Navrhované rozmístění zboží je v příloze E. 

Principem logistického návrhu rozmístění zboží pomocí ABC analýzy je nutné přiřadit 

jednotlivým položkám nové vhodné umístění v OS. Optimalizované rozložení zboží 

je na příloze F. 

Výpočet dopravy ve skladu 

Výpočet dopravy ve skladu je proveden za pomocí simulace popsané v kapitole 1.4.2. 

Rozdílem doby dopravy ve skladu je optimalizace umístění jednotlivých položek. 

Rozhodujícím faktorem je jejich zkušenost, což také ovlivňuje vyhledání jednotlivých položek.  
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Výsledek simulace je zobrazen v tabulce 10, kde jsou vidět rozdíly mezi jednotlivými 

pracovníky. 

Tabulka 10 Doprava ve skladu při logistickém způsobu rozmístění zboží 

Personál Doprava ve skladu [s] 

Zaměstnanec 1 54 

Zaměstnanec 2 37 

Brigádník 1 44 

Brigádník 2 65 

Zdroj: Autor 

Z důvodů rozdílných časů dopravy ve skladu mezi jednotlivými pracovníky OS 

je vhodné pro porovnání současného stavu a optimalizovaného stavu provést výpočet 

průměrné doby dopravy ve skladu. 

Průměrná doba dopravy ve skladu 

Zde je podle vzorce 14 vypočtena průměrná doba dopravy ve skladu. Data pro výpočet 

jsou získána z tabulky 9. 

𝐷𝑆!8? =
($!%$"%&!%&")

(
  [s]  (14) 

Kde: 

DSPOL  = průměrná doba dopravy ve skladu [s] 

z1  = zaměstnanec 1 [s] 

z2  = zaměstnanec 2 [s] 

b1  = brigádník 1  [s] 

b2  =brigádník 2  [s] 

p  = počet personálu OS [ks] 

𝐷𝑆!8? =
(54 + 37 + 44 + 65)

4 	

𝐷𝑆!8? = 50	𝑠	

Průměrná doba dopravy ve skladu po optimalizaci je 50 sekund. 
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2.1.3 Kombinace marketingového a logistického způsobu 

Jak již název napovídá, jedná se o kombinaci marketingového způsobu, který je řešen 

v kapitole 2.1.1 a logistického způsobu, jenž byl řešen v kapitole 2.2.2. Kombinace těchto 

způsobů má za cíl maximalizaci zisku a zároveň zkrácení kompletační doby. Pro vytvoření 

optimalizačního návrhu je nutné stanovit, jaké klíčové prvky budou využity, z jichž zmíněných 

způsobech. Pro sestavení tohoto způsobu bylo využito zkušeností majitelky OS a autora práce. 

Využití marketingového způsobu 

Pro maximalizaci zisku je nutné využití marketingového mixu 5P, jež je vytvořený 

v kapitole 2.1.1. Dále je vhodné vystavení i méně prodávaných položek ze skupiny C tvořících 

pouze 5% zisku OS. Jedním z klíčových prvků pro dosažení cíle je, že zákazník navštěvuje 

jednotlivé části OS s obsluhou, jak již bylo popsáno v kapitole 2.1.1. 

Využití logistického způsobu 

Pro zkrácení kompletační doby je vhodné vytvořit skupiny stejných nebo podobných 

položek. Není přípustné, aby se stejná položka nacházela na více místech. 

V rámci způsobu rozmístění zboží při kombinaci již zmíněných systémů je vhodné 

zachování stávajícího systému, v kterém zákazník navštěvuje jednotlivé části obchodu 

s obsluhou. Na základě toho zákazník prochází celým OS při kompletaci objednávky. 

Po provedení navržených optimalizací dochází k uskutečnění stanoveného cíle.  

Navrhované rozmístění zboží zobrazené principem ABC analýzy je v příloze G. 

Zboží je rozmístěno díky ABC analýze provedené v kapitole 1.3 a blíže specifikované 

v kapitole 2.1.2. Rozmístění zboží je aplikováno také vlivem zkušeností autora v OS. 
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V tabulce 11 je provedena simulace dopravy ve skladu. Výběr položek pro simulaci 

je proveden v kapitole 1.4.2. 

Tabulka 11 Doprava ve skladu při kombinovaném rozmístění zboží 

Personál Doprava ve skladu [s] 

Zaměstnanec 1 80 

Zaměstnanec 2 63 

Brigádník 1 66 

Brigádník 2 95 

Zdroj: Autor 

Zde se nachází výpočet průměrné dopravy ve skladu podle vzorce 15. Tento výpočet 

slouží pro porovnání současného a optimalizovaného stavu OS. Data pro výpočet jsou získána 

z tabulky 11. 

𝐷𝑆!8: =
($!%$"%&!%&")

(
  [s]  (15) 

Kde: 

DSPOK  = průměrná doba dopravy ve skladu [s] 

z1  = zaměstnanec 1 [s] 

z2  = zaměstnanec 2 [s] 

b1  = brigádník 1  [s] 

b2  = brigádník 2  [s] 

p  = počet personálu OS [ks] 

𝐷𝑆!8: =
(80 + 63 + 66 + 95)

4 	

𝐷𝑆!8: = 76	s	

Průměrná doba dopravy ve skladu po optimalizaci je 76 sekund. 
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Kombinací marketingového a logistického způsobu rozmístění zboží zkoumané ABC 

analýzou, přičemž je nutné přiřadit jednotlivým položkám nové vhodné umístění. 

Optimalizované rozložení zboží je na příloze H. 

2.2 Návrh na zvýšení využití skladovací plochy obchodního skladu 

V této kapitole je autorem proveden návrh optimalizace pro zvýšení skladovací plochy 

obchodního skladu. Analýza současného stavu je probírána v kapitole 1.8, kdy na jejím závěru 

jsou shrnuta zjištěná data. V obchodním skladě není využito 28,9 % prostoru, což tvoří 75,9 m2. 

Jedná se o značně nevyužitou plochu OS.  

Optimalizace je uskutečněna nově navrženým regálovým stáním a dojde ke zvýšení 

počtu regálů. Následuje také optimalizace prostorů pro příjem a výdej zboží. V rámci návrhu 

optimalizace využití skladovací plochy je navržen nový způsob rozložení zboží.  

Zhodnocení tohoto návrhu je k nalezení v kapitole 3 na základě porovnání 

současného stavu a stavu po optimalizaci.  

2.2.1 Návrh rozložení zboží 

Při změně regálového stání dojde i k optimalizaci rozložení zboží. Optimální variantou 

je kombinace Marketingového a logistického přístupu. Tento způsob je volen na základě 

získaných dat v dotazníku analyzovaného v kapitole 1.9. Tam je zjištěno množství 

více než 60 % zákazníků, jež nakupují zboží dle toho, zda si ho v obchodě všimli. 

Z důvodů různorodých objednávek jsou vytvořeny tzv. „rodin“ výrobků. (2) 

Tento způsob umožnuje podobné položky skladovat blízko u sebe, na tomto podkladě 

je zkrácena doba vyhledání a kompletace objednávky, což příznivě ovlivňuje kompletační dobu 

objednávky. Návrh rozložení zboží je zobrazeno na příloze J. 
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2.2.2 Výpočet kapacity v nově navrženém regálovém stání  

Z důvodu nově navrženého regálového stání je nutné provést výpočty využití skladovací 

plochy. Jednotlivé výpočty jsou uvedeny v podkapitole 2.2.2. Rozměry skladu s rozmístěním 

regálů jsou zobrazeny v příloze I. Použitou měrnou jednotkou jsou metry. Při optimalizaci 

došlo ke změně počtu regálů zobrazených v tabulce 12. 

Tabulka 12 Optimalizovaný počet skladovací technologie 

Značka OZAP STOW 

Aktuální počet regálů [ks] 102 7 

Optimalizovaný počet regálů [ks] 111 7 

Zdroj: Autor 

Využití skladovací plochy se skládá z dílčích položek nutných po optimalizaci 

přepočítat. Jedná se o položky: 

• celková plocha skladu, 

• vrácené a reklamované zboží, 

• technické zázemí obchodního skladu, 

• prostor pro kompletaci objednávek, 

• manipulační prostory pro příjem a výdej zboží, 

• prostory pro administrativu, 

• plocha pro vratné obaly, 

• plocha využita regály. 

2.2.3 Jednotlivé výpočty využití skladovací plochy 

V této podkapitole dochází postupně k přepočtům využití jednotlivých skladovacích 

ploch po optimalizaci nově navrženého regálového stání. Důvody pro změnu regálového stání 

jsou řešeny v podkapitole 2.2., výpočet současného stavu se nachází v podkapitole 1.8. 

Výpočet celkové plochy skladu 

Výpočet celkové kapacity obchodního skladu byl proveden v podkapitole 1.8 ve vzorci 1. 

Celková plocha OS je 278,9 m2. Umístění prostoru a parametry jsou zobrazeny v příloze I. 
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Prostor pro vrácené a reklamované zboží 

Prostor pro vrácené a reklamované zboží zůstává stejný, samotný vpočet byl proveden 

ve vzorci 3. Celková plocha pro vrácené a reklamové zboží je 3,6 m2. Umístění prostoru 

a parametry jsou zobrazeny v příloze I. 

Celková plocha technického zázemí 

Celková plocha technického zázemí není možné změnit z důvodu nutných stavebních 

úprav. Výpočet je proveden ve vzorci 4. Umístění prostoru a parametry jsou zobrazeny 

v příloze I. Na základě výpočtu bylo zjištěno, že celková plocha technického zázemí je 9,6 m2. 

Prostor pro kompletaci objednávek 

Prostor pro kompletaci objednávek není nutné optimalizovat. Důvodem jsou 

jeho současné parametry dostačující pro potřeby OS, jež jsou znázorněny tabulkou 3. 

Prostory pro administrativu 

Tento prostor nebylo třeba optimalizovat. Po konzultaci s majitelkou obchodu 

je jeho velikost dostačují pro potřeby OS. 

Plochy pro uličky 

Pro výpočet plochy využité uličkám byl použit vzorec 18. Šířky uliček jsou stanoveny 

policovým regálům, kde je ulička široká v intervalu od 0,75 až 0,85 metru. (1) 

V obchodním skladu jsou používány uličky o šířce 0,85 metru. 

𝑆3 = 𝑎 ∙ 𝑏  [m2]  (18) 

Kde:  

SU  = celkový prostor pro uličky [m2] 

a  = délka  [m] 

b  = šířka  [m] 

𝑆3 = 85,5 ∙ 0,85  

𝑆3 = 72,6	𝑚+ 

Celkový prostor, který je obsazen pro uličky je 72,6 m2. 
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Manipulační prostory pro výdej zboží 

Tento prostor slouží pouze pro výdej zboží z obchodního skladu. V rámci optimalizace 

došlo k jeho rozdělení pouze na výdej zboží, pro samotný výpočet poslouží vzorec 16. Velikosti 

obou prostorů jsou totožné. 

𝑆4- = 𝑎5 ∙ 𝑏1  [m2]  (16) 

Kde:  

SMV  = manipulační prostory pro výdej zboží [m2] 

a8  = délka [m] 

b6  = šířka [m] 

𝑆4- = 3 ∙ 2  

𝑆4- = 6	𝑚+ 

Celkový prostor pro výdej zboží je 6 m2. 

Plocha pro vratné obaly 

Prostor pro vratné obaly je umístěn ve skladu s hutním materiálem. Vinou 

nedostatečné kapacity tohoto prostoru dojde k optimalizaci. Umístění prostoru a parametry jsou 

zobrazeny v příloze I. 

Pro výpočet plochy pro vratné obaly je využit vzorec 17.  

𝑆8 = 𝑎** ∙ 𝑏7		 [m2]	 (17)	

Kde: 

So  = celkový prostor pro vratné obaly  [m2] 

a11 = délka  [m] 

b9  = šířka  [m] 

𝑆< = 4 ∙ 2		

𝑆< = 8	𝑚+	

Optimalizovaný celkový prostor pro vratné obaly je 8 m2. 
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Výpočet plochy využité regály 

Pro výpočet plochy využité regály byl použit vzorec 19. V obchodním skladě 

jsou používány dva druhy regálů. Prvním typem jsou regály od společnosti Ozap. Druhé regály 

jsou od společnosti Stow.  

Optimalizovaný počet regálů je zobrazen v tabulce 12. Rozložení regálů je zobrazeno 

v příloze I. 

𝑆; = 𝑝8 ∙ (𝑎8 ∙ 𝑏8) + 𝑝" ∙ (𝑎" ∙ 𝑏") + (𝑎@ ∙ 𝑏@)  [m2]  (19) 

Kde:  

SR  = celková plocha regálů  [m2] 

pO  = počet regálů Ozap [ks] 

pS  = počet regálů Stow  [ks] 

aO  = délka regálů Ozap [m] 

aS  = délka regálů Stow  [m] 

aH  = délka regálů hutního materiálu  [m] 

bO  = šířka regálu Ozap  [m] 

bS  = šířka regálu Stow  [m] 

bH  = šířka regálu hutního materiál  [m] 

𝑆; = 112 ∙ (1 ∙ 0,6) + 7 ∙ (2,5 ∙ 	0,4) + (7 ∙ 4)	

𝑆; = 102,2	𝑚+	

Celková plocha využitá regály je 102,2 m2. 
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Celkové využití skladu 

Jedná se o důležitý výpočet využitých ploch v obchodním skladu. Provedenou 

optimalizací dochází k menšímu nevyužití skladovacích ploch. 

Pro výpočet volné plochy skladu bude použit vzorec 20.  

𝑆-"A = 𝑆B − (𝑆- + 𝑆/ + 𝑆: + 𝑆4! + 𝑆4- + 𝑆6 + 𝑆< + 𝑆; + 𝑆3)  [m2]  (20) 

Kde: 

SVSN  = celková nevyužívaná plocha OS  [m2] 

SC  = celková plocha obchodního skladu  [m2] 

SV  = celkový prostor pro vrácené a reklamované zboží  [m2] 

ST  = celková plocha technického zázemí  [m2] 

SK  = celkový prostor pro kompletaci objednávek  [m2] 

SMP  = celkové manipulační prostory pro příjem zboží  [m2] 

SMV  = celkové manipulační prostory pro výdej zboží  [m2] 

SA  = celkový prostor pro administrativu  [m2] 

SO  = celkový prostor pro vratné obaly  [m2] 

SR  = celková plocha regálů  [m2] 

SU  = celkový prostor pro uličky  [m2] 

𝑆-"A = 278,9 − (3,6 + 9,6 + 1,2 + 6 + 6 + 4 + 8 + 102,2 + 72,6)	

𝑆-"A = 65,7	𝑚+	

V obchodním skladě po optimalizaci prostorového řešení není využito 65,7 m2. 
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Rozdíl aktuálního a navrhovaného nevyužití prostorů skladu 

Jedná se o výpočet rozdílů aktuálního a navrhovaného nevyužití prostorů skladu. 

Pro výpočet je použit výsledek ze vzorce 11 a ze vzorce 20. Výpočet rozdílu aktuálního 

a optimalizovaného řešení se nachází ve vzorci 22. 

𝑆; =	𝑆-"6	−	𝑆-"A  [m2]  (22) 

Kde: 

SR  = celkový rozdíl nevyužitých ploch [m2] 

SVSA  = celkové aktuální nevyužití skladu [m2] 

SVSN  = celkové nevyužití ploch OS po optimalizaci [m2] 

𝑆; = 84,5 − 65,7 

𝑆; = 18,8	𝑚+	

Po optimalizaci nově navrženého regálového stání a manipulačních ploch pro příjem 

a výdej zboží je sklad využit o 18,8 m2 více než v současném stavu. 

Celkové nevyužité prostory skladu v procentech 

Jedná se o výpočet nevyužitých prostorů skladu po optimalizaci v procentech. 

Pro výpočet podle vzorce 21 jsou použity výsledky ze vzorců 1 a 20, které jsou tam následně 

implementovány. 

𝑆!8 = ="#$&
"%
> ∗ 100  [%]  (21) 

Kde: 

SPO  = celková nevyužitá plocha skladu v procentech  [m2] 

SC  = celková plocha skladu [m2] 

SVSO  = celkové nevyužití skladu po optimalizaci [m2] 

𝑆(< = @
65,7
278,9A ∗ 100	 

𝑆(< = 23,5	%	

V obchodním skladě není využito po optimalizaci 23,5 % prostorů. 
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Procentuální rozdíl současného a optimalizovaného stavu nevyužití OS 

Výsledky ze vzorců 12 a 22 poslouží pro následnou pro výpočet rozdílů aktuálního 

a navrhovaného nevyužití prostorů skladu v procentech, tím vznikne nový vzorec 23. 

𝑆;! =	𝑆!	−	𝑆!8  [%]  (23) 

Kde: 

SRP  = celkový rozdíl nevyužitých skladovacích ploch [%] 

SP  = celkové aktuální nevyužití skladu [%] 

SPO  = celkové nevyužití ploch OS po optimalizaci [%] 

𝑆;! = 30,2 − 23,5 

𝑆;! = 6,7	%	

Po optimalizaci nově navrženého regálového stání a manipulačních ploch pro příjem 

a výdej zboží je sklad využit o 6,7 % více než v současném stavu. 
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3 ZHODNOCENÍ OPTIMALIZAČNÍCH NÁVRHŮ 

Poslední kapitolou této práce je zhodnocení optimalizačních návrhů autora. V kapitole 2 

jsou navrženy dvě varianty pro optimalizaci skladovaní. První návrh je zaměřen na optimalizaci 

současného stavu pouze v rámci přesunu zboží v obchodním skladu. Jsou k tomu využity 

tři způsoby:  

• marketingový způsob, 

• logistický způsob, 

• kombinace marketingového a logistického způsobu. 

Druhou variantou je zvětšení využití plochy pomocí změny regálového stání 

a dokoupením regálů. Na závěr je navrženo nové rozložení zboží v OS. Pro zhodnocení 

jednotlivých návrhů je vhodné využít srovnání jejich silných a slabých stránek pro OS a také 

průměrné doby dopravy ve skladu. Následně dochází k samotnému hodnocení jednotlivých 

návrhů. 

3.1 Optimalizace současného stavu 

V této podkapitole se vyskytuje hodnocení navržených optimalizačních řešení 

současného stavu. K optimalizaci došlo pouze u přesunu jednotlivých položek. 

Jedná se o vhodné řešení, důvodem je časová a finanční nenáročnost optimalizace. Pro dosažení 

optimalizace je zohledněn marketingový a logisticky způsob. Porovnání způsobů rozmístění 

zboží v rámci dopravy ve skladu je zobrazeno v tabulce 13. 

Tabulka 13 Porovnání způsobů rozmístění zboží v rámci dopravy ve skladu 

Způsob rozmístění zboží Průměrná doprava ve skladu [s] 

Současný stav 105 

Marketingový způsob 95,5 

Logistický způsob 50 

Kombinace 

marketingového a logistického způsobu 
76 

Zdroj: Autor 
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Grafické porovnání způsobů rozmístění zboží dle jednotlivých návrhů je zobrazeno 

na obrázku 18.  

 
Zdroj: Autor 

Obrázek 18 Graf porovnání průměrné doby dopravy ve skladu 

3.1.1 Marketingový způsob 

Tento způsob optimalizace se skládá ze dvou částí. V první části je optimalizováno 

pomocí marketingového mixu 5P, jež napomáhá dlouhodobé strategii OS pro naplnění 

stanovených cílů. 

Ve druhé části je provedeno rozmístění zboží pomocí ABC analýzy. Primárním účelem 

návrhu je maximalizace zisku. 

Pro zhodnocení marketingového způsobu je nutné shrnutí silných a slabých stránek, 

které je provedeno níže. 

Silné stránky marketingového způsobu: 

• zákazník účelně prochází celým obchodním skladem, 

• při nákupu jsou poskytovány konzultace zákazníkovi proškolenou obsluhou, 

• zboží je více prezentováno zákazníkovi, což zvyšuje šanci prodeje, 

• částečné zkrácení dopravy ve skladu oproti současnému stavu. 
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Slabé stránky marketingového způsobu: 

• na obsluhu jsou kladeny vyšší nároky, nejen z hlediska odborného, 

avšak i konzultací se zákazníkem 

• menší skladové zásoby v důsledku většího množství vystaveného zboží. 

3.1.2 Logistický způsob 

Tento způsob optimalizace funguje na efektivním rozmístění zboží pomocí ABC analýzy, 

která byla provedena v kapitole 1.3.  

Pro zhodnocení logistického způsobu je nutné shrnutí silných a slabých stránek, 

které je provedeno níže. 

Silné stránky logistického způsobu: 

• značné zkrácení kompletační doby, důvodem je efektivní rozmístění zboží 

v obchodním skladě, 

• při nákupu jsou poskytovány konzultace zákazníkovi proškolenou obsluhou, 

• vyšší skladové zásoby, důvodem je menší počet vystaveného zboží, 

• rychlejší vyhledání položek. 

Slabé stránky logistického způsobu: 

• zákazník neprochází obchodním skladem, 

• nižší počet vystaveného zboží, 

• možné snížení zisků. 

3.1.3 Kombinace marketingového a logistického způsobu 

Jedná se o kombinaci dvou způsobu optimalizace. První způsob je marketingový, jeho 

cílem je maximalizace zisku, čehož je dosaženo pomocí marketingového mixu 5P a efektivního 

rozložení zboží za pomoci ABC analýzy, která byla vytvořena v kapitole 1.3.  

Způsob druhý je logistický, ten má za cíl zkrácení kompletační doby za pomoci již 

zmíněné ABC analýzy. Primárním účelem tohoto návrhu je tedy maximalizace zisku a zkrácení 

kompletační doby. 
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Pro zhodnocení kombinace marketingového a logistického způsobu je nutné shrnutí 

silných a slabých stránek, které je provedeno níže. 

Silné stránky kombinace marketingového a logistického způsobu: 

• zkrácení kompletační doby a zvýšení zisku obchodního skladu, důvodem 

je efektivní rozmístění zboží, 

• při nákupu jsou poskytovány konzultace zákazníkovi proškolenou obsluhou, 

• počet vystaveného zboží je větší, 

• zboží je více prezentováno zákazníkovi, což zvyšuje šanci prodeje. 

Slabé stránky kombinace marketingového a logistického způsobu: 

• na obsluhu jsou kladeny větší nároky, jak z odborného pohledu, 

tak z hlediska konzultace se zákazníkem, tak fyzického zatížení, 

• skladové zásoby jsou menší, 

• kombinace již zmíněných způsobů nemusí vždy dojít ke vhodnému řešení. 

3.2 Návrh na zvýšení využití skladovací plochy obchodního skladu 

Tento způsob optimalizace se skládá ze dvou částí. V první části je navrženo 

nové regálové stání, kde bude nutné dokoupení regálů a taktéž provedení 

ekonomického zhodnocení náročnosti navrhované optimalizace. Pomocí výpočtu ve vzorci 22 

došlo ke zjištění rozdílů nevyužití skladovací plochy před a po optimalizaci. 

Jestliže tento návrh bude aplikován, je možné využít o 20,7 m2 více plochy OS, 

a dojde ke zvýšení využití plochy o 7,95 % dle vzorce 23. Po optimalizaci regálového stání 

dojde k nevyužití 20,5 % prostoru.  

V druhé části optimalizace je navrženo nové rozmístění položek na základě ABC analýzy 

provedené v kapitole 1.3. Primárním účelem návrhu je zvýšení skladovací plochy. 

Rozmístění zboží je navrženo za kombinace logistického a marketingového způsobu, jež má 

vliv na zkrácení kompletační doby a maximalizace zisku. 
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Pro zhodnocení tohoto návrhu je nutné shrnutí silných a slabých stránek, 

které je provedeno níže. 

Silné stránky zvýšení využití skladovací plochy: 

• rozdělení manipulačního prostoru pro příjem a výdej zboží, 

• zvýšení kvality nabízených služeb, 

• větší skladové zásoby, 

• zkrácení kompletační doby, 

• možné zvýšení zisků. 

Slabé stránky zvýšení využití skladovací plochy: 

• finanční náročnost, 

• časová náročnost, 

• zaučení personálu na nové rozložení zboží ve skladu. 

Ekonomická náročnost 

Na základně provedeného návrhu je potřebné dokoupit 9 regálů značky OZAP. Současný 

a navrhovaný počet regálů je zobrazen v tabulce 11. Pro výpočet cenové náročnosti dokoupené 

skladovací technologie je použit vzorec 24. Cena jednoho kusu regálu je stanovena pomocí 

konfigurátoru na 3 708 Kč bez DPH. (6) 

C = 𝐶8 ∙ 𝑃8  [Kč bez DPH] (24) 

Kde:  

C  = celková cena regálů  [Kč] 

CO  = cena regálu Ozap [Kč bez DPH] 

PO  = počet regálů Stow  [ks] 

C = 9 ∙ 3	708 

C = 33 372 Kč bez DPH 

Celková cena dokoupené skladovací technologie je 33 372 Kč bez DPH. 
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Porovnání využití navrhovaného a současného stavu je představeno na obrázku 19. 

 
Zdroj: Autor 

Obrázek 19 Graf porovnání využití současné kapacity a navrhované kapacity OS 

3.3 Výběr vhodného návrhu pro obchodní sklad 

Na základě provedení porovnání silných a slabých stránek jednotlivých návrhů je možné 

provést výběr vhodného řešení pro OS. Pokud bude pří výběru vhodného návrhu kladen důraz 

na dobu dopravy ve skladu je vhodné zvolit logistický způsob rozmístění zboží. Pokud bude 

klade důraz na maximalizaci zisku je vhodné zvolit marketingový způsob rozložení zboží. 

Kompromisem mezi těmito návrhy je jejich kombinace, která má za cíl zkrácení kompletační 

doby a zvýšení zisku oproti současnému stavu. Tyto návrhy jsou náročné pouze z časového 

hlediska, protože obnáší přesuny jednotlivého zboží v OS.  

Pokud bude prioritou obchodního skladu zvýšení využití skladovací plochy je vhodné 

aplikovaní posledního navrženého optimalizačního řešení, kde dojde ke zvýšení využití 

skladovací plochy o 6,7 %. Pokud bude zvolen tento návrh je nutné dokoupení skladovací 

technologie a následně provést přesuny jednotlivého zboží, což je jak finančně tak časové 

náročné.  

Z pohledu autora práce bude vhodné zvolit návrh na zvýšení využití skladovací plochy, 

protože dojde jak ke zvýšení využití skladovacích ploch tak i ke zvýšení skladových zásob. 

Výsledný výběr vhodného návrhu, ale závisí na majiteli obchodního skladu. 
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ZÁVĚR 

Cílem této diplomové práce bylo zanalyzování současného stavu obchodního skladu, 

jejich skladovacích technologií a poté navrhnout optimalizační způsoby řešení ve společnosti 

Spojovací, svařovací, hutní materiál, ložiska Marie Vrbová. 

Před začátkem samotné optimalizace byl vytvořen rozbor prodejů jednotlivého zboží 

Paretovým pravidlem, posléze ABC analýzou, kde jejím provedením dojde k navržení 

optimalizovaného rozložení zboží v obchodním skladu. Simulací byla vypočítána doba dopravy 

ve skladu v současném stavu. Ta probíhala obsloužením vybraných položek zaměstnanci. 

Autor zjistil, že aktuálně obsloužení trvá průměrně 105 sekund. Dále bylo zhodnoceno, 

jak efektivně jsou využívány skladové prostory. Nyní není využíváno 84,5 m2 z 278,9 m2, 

což činí 30,2 % celkové plochy. Závěrem byla řešena problematika ohledně výběrů zboží 

zákazníkem za využití dotazníku. Data z něj získaná napomáhají následně k návrhu 

optimalizačních řešení. 

Podle těchto výsledků byly navrženy dva způsoby optimalizačního řešení. Prvním byl 

optimalizován stávající stav za využití marketingové, logistické metody a kombinací 

těchto dvou. Jednalo se pouze o přesuny jednotlivých položek za využití ABC analýzy. 

Pro zjištění efektivnosti těchto návrhů byla simulací vypočtena doba dopravy. Autor zjistil 

následující – doprava ve skladu při marketingovém způsobu trvá 95,5 sekundy, při logistickém 

pouze 50 sekund a při kombinací marketingového a logistického způsobu doprava ve skladu 

zabírá 76 sekund. Druhý způsob navrhuje zvětšit využití skladovací plochy. Nejprve 

bylo provedeno navržení nového regálového stání, kde ABC analýza dokazuje možnost 

lepšího rozložení zboží využívající kombinací marketingového a logistického způsobu. 

Následně došlo k výpočtům využití skladovací plochy. 

Vyhodnocení bylo provedeno pomocí shrnutí silných a slabých stránek způsobů 

optimalizace. Nachází se zde kalkulace nákladů potřebných pro aplikování možnosti zlepšení 

efektivity plochy skladování, poněvadž ke zlepšení prospěje například dokoupení devíti regálů 

značky OZAP. Celková cena za tuto skladovací technologii je 33 372 Kč bez DPH. Zakončení 

této kapitoly obsahuje srovnání současného a navrhovaného řešení organizování skladovacích 

prostor, kde je možné docílit efektivnějšího využití až o 18,8 m2, což činí v přepočtu 6,7 %. 

Dojde-li k aplikování návrhu na zefektivnění skladovací plochy nebude využito 65,7 m2. 
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Jedná se o podíl 23,5 % z celkové plochy obchodního skladu. Výsledný výběr vhodného návrhu 

bude záviset na majiteli obchodního skladu. 

Přínosy diplomové práce by měly podpořit a zkvalitnit nejen skladování ve společnosti 

Spojovací, svařovací, hutní materiál, ložiska Marie Vrbová, ale souběžně zatraktivnit 

prozákaznický přístup. Následně mohou být aplikovány, jakou součást pro další modernizaci 

obchodního skladu.  
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Zdroj: Autor na podkladě (7) 

 



75 

Příloha B Rozměry skladu s umístěním regálů 
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Příloha D Marketingový způsob rozložení zboží 

 

  



78 

Příloha E Logistický způsob rozložení zboží zobrazen pomocí ABC analýzy 
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Příloha F Logistický způsob rozložení zboží 
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