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ůBSTRůKT 

Vypracovaná bakalá ská práce na téma „Zásoby a skladování ve vybrané firm “ je rozd lena 

do dvou hlavních částí. V první části jsou shrnuty teoretické poznatky o logistice a konkrétní 

informace o skladování a zásobách vhodné k zam ení této bakalá ské práce.  

V druhé části jsou využity poznatky z teoretické části a aplikovány na firmu Truhlá ství a 

ezbá ství VOREM. Dále jsou zde rozebrány poznatky o této firm , o jejím fungování, skla-

dování, zásobách a definovány prost edky používané p i výrob , tedy materiály a poloto-

vary. 

Na záv r jsou zjišt né poznatky analyzovány, definovány zásadní problémy, navrženy 

vhodné zp soby odstran ní t chto problém  a rozebrány výhody plynoucí z aplikace navr-

hovaných ešení. 
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ůBSTRůCT 

The thesis named „Supplies and storing in chosen company“ is divided in two main parts. 

First part summarizes theoretical knowledge about logistics and specific information about 

storage and supplies appropriate to the aim of this bachelor work. 

In the second part the theoretical knowledge from the first part is applied to a company 

„Truhlá ství a ezbá ství“ VOREM. This is followed by breakdown of findings about this 

company – about its working, storing, stock and then the means used during manufacture 

are defined. This means materials and semiproduct. 

In the end of this thesis there is analysis of the knowledge about the company, the crucial 

problems are defined, suitable ways of elimination of found problems are suggested and then 

the benefits created by application of suggested solutions are described. 
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ÚVOD 

Bakalá ská práce na téma „Zásoby a skladování ve vybrané firm “ má za cíl optimalizování 

skladového hospodá ství a zásobování. Práce je rozd lena na dv  části. V první, teoretické 

části jsou shrnuty základní poznatky pot ebné k teoretické části. V druhé, praktické části, je 

podrobena rozboru firma Truhlá ství a ezbá ství VOREM. Zjišt né poznatky jsou pak de-

finovány v analytické části. V části „Zpracování návrhu na ešení“ jsou pak zjišt né po-

znatky a nedostatky konfrontovány s možným ešením. V poslední části. Tedy „Zhodnocení 

p ínos  formulovaných problém “ jsou vyčísleny možné výhody plynoucí ze zavedení na-

vrhovaných opat ení.  
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I.  TEORETICKÁ ČÁST 
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1 SKLůDY ů SKLůDOVÁNÍ 

„Sklad je objekt, článek logistického řetězce, popřípadě prostor používaný ke skladování, 

vybavený skladovací technikou a zařízením, který poskytuje managementu informace o pod-

mínkách a rozmístění skladovaných produktů.“ [3] 

Sklad tak p edstavuje technická za ízení, jako jsou nap . budovy na p edem určené ploše, 

která slouží pro ukládání zásob. [2] 

Skladování je jedna z nejd ležit jších logistických činností. Hlavním úkolem skladování je 

uchovat výrobky, materiál, suroviny, zboží, náhradní díly a p edm ty postupné spot eby do 

okamžiku než vstupují do výroby, nebo spot eby. [1] Sklady tak plní vyrovnávací funkci, 

kdy pomáhají p eklenout prostor a čas. Skladování tak umožňuje soust ed ní výrobk  r z-

ných dodavatel  na jedno místo. [2] 

1.1 Sklady podle konstrukce a typu uskladn ní 

Sklady m žeme d lit na p t základních druh , mezi n ž pat í. 

- Uzav ené sklady. Tyto sklady jsou uzav eny ze všech stran. 

- Kryté sklady. Sklady, které mají st echu, ale postrádají jednu, nebo více st n. 

V t chto skladech se uchovává takové zboží, u kterého nezáleží na teplot . 

- Otev ené sklady. Tzv. „složišt “, jedná se o volné skladování zboží na vyhrazené 

ploše. 

- Halové sklady. Jednopodlažní sklady o výšce 5-8m. 

- Etážové sklady. Sklady s kapacitou, která je rozložená do 2 a více podlaží. [2] 

 

ů dále podle zp sobu uskladn ní. 

Regály 

- Zvláštní regál 

- Regály na ploché zboží 

- P íhradové regály Ěpoliceě 

o Stálé Ětrvaléě p íhradové regály 

 P íhradové ploché regály 

 P íhradové zakládací regály 

 P íhradové ruční / občasné regály 

o Pohyblivé p íhradové regály 
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 P íhradové posuvné regály 

 Ob žné regály 

- Paletové regály 

o Stálé Ětrvaléě paletové regály 

 Paletové ploché regály 

 Paletové zakládací regály 

 Paletové najížd cí Ěvjezdovéě regály 

 Paletové pr jezdové regály 

 Paletové p íruční a občasné regály 

 

Podlažní skladování 
- Blokové skladování 

- adové skladování [1] 

 

1.2 Sklady podle manipulace a funkce v zásobovacím systému 

Rozd lení dle zp sobu manipulace ve skladu: 

- ruční sklady, u kterých p evažuje ruční manipulace s materiálem 

- mechanizované sklady, v kterých se mechanizační za ízení používá, ale ne kom-

plexn , používají se jen n které stroje, či dopravní prost edky 

- vysoce mechanizované sklady, charakteristické progresivní skladovou technologií, 

u kterých ovšem jak na p íjmu, tak v pr b hu skladování a vyskladňování pracuje 

člov k 

- pln  automatizované sklady, v t chto skladech jsou automatizovány tém  všechny 

manipulační procesy, včetn  informačních, tyto sklady jsou však značn  nákladné a 

nejsou tak p íliš rozší eny [3] 

Rozd lení dle funkce v zásobovacím systému 

- sklady pro zásobování výroby – zabezpečují výrobní proces podniku 

- obchodní sklady – charakterizuje je velký počet dodavatel  i odb ratel  

- sklady ve ejné a nájemné – využívané k pronájmu skladovací kapacity, včetn  ma-

nipulační techniky 



UTB ve Zlín , Fakulta logistiky a krizového ízení 12 

 

- konsignační sklady -  jedná se o sklady z izované u dodavatele, od kterého si odb -

ratel odebírá dle pot eby, tyto zásoby ídí odb ratel tím, že upozorní dodavatele na 

nutnost dopln ní Ěv p ípad  že nejsou vzájemn  propojení vhodným informačním a 

ídicím systémemě, v p ípad  t chto sklad  je zboží skladováno na účet a riziko do-

davatele [2] 

1.3 Funkce skladování 

Skladování má t i základní funkce, mezi které pat í: 

P esun produkt  

- P íjem zboží na sklad – vyložení, vybalení, aktualizace záznam , kontrola stavu 

zboží, p ekontrolování pr vodní dokumentace 

- Transfer či ukládání zboží – p esun produkt  do skladu, uskladn ní a jiné p esuny 

- Kompletace zboží podle objednávky – p eskupování produkt  podle požadavk  

zákazníka 

- P ekládka zboží Ěcross-docking) – z místa p íjmu do místa expedice; vynechání 

uskladn ní 

- expedice zboží – zabalení a p esun zásilek do dopravního prost edku, kontrola 

zboží podle objednávek, úpravy skladových záznam  

Uskladn ní produkt  

- P echodné uskladn ní – uskladn ní nezbytné pro doplňování základních zásob 

- Časov  omezené uskladn ní – týká se nadm rných zásob; d vody pro držení zá-

sob m žou být následující 

- sezónní poptávka,  

- kolísavá poptávka, 

- úprava výrobk , 

- spekulativní nákupy, 

- zvláštní podmínky obchodu a jiné 

P enos informací 

- o stavu zásob, stavu zboží v pohybu, umíst ní zásob 

- o vstupních a výstupních dodávkách, zákaznících, personálu a využití skladových 

prostor Ěelektronická vým na dat, využití technologie čárových kód ě 
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1.4 Druhy skladování a úkony p i skladování 

P i výb ru vhodného skladování vždy vyvstává otázka, jestli pro skladování využívat vlast-

ních, nebo cizích sklad . Ve ejné sklady bývají lépe technicky vybaveny a často poskytují 

další služby. Na druhou stranu jsou vlastní sklady lacin jší a často i operativn jší, p ispívají 

tak ke zkrácení objednacího a skladovacího cyklu, p ičemž odpadá čas p esunu zásob ze 

skladu do místa spot eby. U výroby je tento čas p eklenován tím, že jsou zásoby vytvá eny 

p ímo na pracovišti, nebo p i n m. 

- Soukromé skladování Ěvlastní či pronajatéě 

- Centrální skladování 

- Ve ejné skladování Ěnájemníě 

- Smluvní skladování Ěposkytovatel skladovacích služebě 

- Dodávky maloobchodním zákazník m 

- Cross-Docking – distribuční sm šovací centrum [4] 

   

P i skladování dochází ke dv ma základním úkon m. K p íjmovým a výdejovým, tedy t m 

na stran  vstupu a výstupu. 

P íjmové úkony 

- Vykládání z dopravních prost edk , 

- P ejímka Ěidentifikace, kontrola množství, jakosti pop ípad  hmotnostiě 

- Úprava pro vhodné skladování, jedná se o tvorbu manipulačních, nebo skladova-

cích jednotek 

- P eprava k místu dalšího uložení 

- Uskladn ní 

Výdejové úkony 

- Vyskladňování z místa kde je uloženo 

- P epravení na místo výdeje, p ipravení k výdeji 

- Kompletace zásilky 

- Kontrola 

- Zabalení a tvorba expedičních jednotek 
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- Výdej a nakládka 

Čím více je sortimentních položek a čím více se položky liší vlastnostmi a specifickými 

nároky na uskladn ní, r znou hmotností a objemem, tvarovými a fyzikálními rozdíly, tím je 

ešení technologie skladového provozu obtížn jší a klade si v tší nároky. [1] 
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2 ZÁSOBY ů ZÁSOBOVÁNÍ 

Zásobování se dá označit za jednu z nejd ležit jších podnikových činností, neboť zajišťuje 

jak hmotné, tak i nehmotné výrobní činitele nutné k činnosti podniku. Zásoby mají ovšem 

jak pozitivní, tak negativní dopad. Pozitivní je v tom, že zajišťují plynulost výrobního pro-

cesu. Ovšem za negativní se dá označit vázanost kapitálu v t chto zásobách a šance na zne-

hodnocení. 

„Hlavním cílem je trvalé a stabilní zásobování výroby potřebným sortimentem materiálů a 

dílů na požadované místo za ekonomické náklady.“ [5] 

Pro správné fungování funkce nákupu je nutné účeln  využívat konkurence na trhu materiál  

a surovin. K tomu je tedy vždy nutné: 

- identifikování všech možných dodavatel  a určení požadovaných výkon  

- získání o dodavatelích co nejvíce dostupných informací a na tomto základ  

- určit surovinovou základnu podniku. [5] 

 

2.1 Význam zásob a druhy zásob 

Mezi šest základních význam  zásob pat í: 
1) Zabezpečují plynulost výroby tak, aby se nemusel provoz mezi jednotlivými opera-

cemi p erušit. 

2) Vyrovnávají poptávku odb ratel  a možnosti dodavatel . 

3) Umožňují krytí r zných nep edvídatelných poruch, které mohou vzniknout b hem 

výroby. 

4) V p ípad  zdražení cen surovin lze profitovat z naskladn ných zásob. 

5) Spekulace s cenami surovin Ětýká se trhu s ropou a benzinu). 

6) Zabezpečují pohotovou nabídku a okamžitý prodej, což je vhodné zvlášt  p i vzr stu 

poptávky, nap . p i propagaci, nebo výstav  zboží na veletrzích. [3] 

 

Druhy zásob 

a) b žná Ětzv. obratováě zásoba pokrývá pot ebu v období mezi dv ma dodávkami, stav 

je v pr b hu cyklu kolísavý a proto se pracuje s pr m rnou obratovou zásobou 

b) pojistná zásoba tlumí náhodné výkyvy ať už na stran  vstupu do podniku Ěvelikost a 

interval dodávekě, tak na stran  výstupu z podniku Ěvelikost a interval čerpání zásobě 
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c) vyrovnávací zásoba se využívá k vyrovnávání výkyv  na stranách vstupu i výstupu, 

které mohou nastat nap íklad b hem zvýšené sezónní spot eby Ěvánoce, velikonoceě 

d) zásoba dopravní Ětzv. „zboží na cest “ě 

e) zásoba rozpracované výroby zahrnuje materiál a polotovary nacházející se ve výrob , 

včetn  vyrovnávacích zásob mezi jednotlivými pracovišti a zásob v meziskladech 

f) strategická zásoba se vytvá í z d vodu zabezpečení výrobního procesu, nap . kv li 

p erušení dodávkového cyklu kv li katastrofám 

g) spekulativní zásoby vznikají za účelem možného zvýšení zisku b hem r stu cen, b -

hem výroby pak lze kalkulovat se současnou vyšší cenou [2] 

 

2.2 Náklady spojené s existencí zásob 

Náklady lze rozd lit do dvou skupin, tedy na: 

- Náklady na udržování zásob 

o Pojistné Ěn kdy i dan ě. 

 Lze pom rn  snadno určit, neboť je dáno p ímo druhem sklado-

vaného zboží a rizikem jeho skladování 

o Skladovací náklady. 

 Skladovací náklady je pot eba určit pro každý druh výrobku, pro-

tože jsou nezávislé na hodnot  zásob.  

o Skladovací ztráty. 

 Se určují na základ  získaných zkušeností z minulého období jen 

v p ípadech, kdy nejsou pokryty pojišt ním zásob. 

o Ztráty zp sobené vázáním kapitálových prost edk . 

 Stanovení takových ztrát pat í k nejproblematičt jším záležitos-

tem odhadu náklad . 

- Náklady na vy ízení objednávky 

o Sem pat í ty náklady, které jsou spojené s p evzetím zásilky a její kvali-

tativní kontrolou, výpravou objednávky, p enosem objednávky, zpraco-

váváním dokumentace aj. 

o Náklady mohou mít prom nlivou i fixní složku. 

o Východiskem jsou náklady spojené s vy izováním objednávek v minulém 

období a jejich počet.  



UTB ve Zlín , Fakulta logistiky a krizového ízení 17 

 

2.3 Stanovení optimální velikosti zásob 

Hlavní myšlenkou je stanovení optimální úrovn  zásob v logistickém et zci a nalezení ta-

kové velikosti, p i nichž je dosaženo: 

Minima náklad  spojených s po izováním a udržováním zásob. (1) 

 

2.4 Dodávkový cyklus 

Modelováním zásob se zpravidla eší problémy související s tím 

- kdy se mají zásoby doplnit 

- v jakém množství se mají doplnit. 

Pokud by se p edpokládal plynulý pr b h snižování zásob do okamžiku, kdy zásoby dojdou, 

tak v tomto okamžiku pot ebujeme naskladnit novou objednávku ve výši q. Doplňování se 

provádí v určitých dávkách, kdy díky pravidelným a častým objednávkám lze získat výhod-

n jší nákupní cenu. Dodání od objednání však trvá dobu zde znázorn nou jako t1, b hem této 

doby by nem la zásoba klesnout pod hodnotu nula. Z tohoto d vodu se vytvá í pojistná zásoba, na 

obrázku označena jako Z. 

 

Obr. 1: Dodávkový cyklus [1] 
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Velikost zásoby, p i které je nutné provést objednávka, se nazývá objednací úrovní. Na ob-

rázku č. 1 je znázorn na čárkovanou p ímkou. 

 

2.5 Zp soby materiáln -technického zásobování 

V zásad  dnes lze rozlišovat t i možné zp soby materiáln  technického zásobování. 

- Individuální zásobování 

- Po izování zásob 

- Zásobování synchronní s výrobou 

 

Individuální zásobování 

Individuální zásobování znamená, že materiály se po izují teprve tehdy, když jsou bezpro-

st edn  pot eba. Tím se p edchází vzniku náklad  spojených s vázáním kapitálu v zásobách 

a se skladováním. Tento zp sob zásobování p edstavuje v podstat  výrobu na zakázku. Ne-

výhody individuálního zásobování spočívají v obtížích, které jsou p i jeho plánování, z kte-

rých také plyne nebezpečí dodatečných náklad  vyvolaných pozdním p ísunem materiálu. 

Po izování zásob 

Po izování zásob si hlavn  klade za cíl dosáhnout rozsáhlé nezávislosti zásobování na vý-

rob . D sledkem toho je, že se výroba stává mén  závislou na dodavatelích, nebo na doda-

vatelských vztazích a tak úsp šn  odolává cenovým výkyv m na trh  zásob. Značnou nevý-

hodnou p i po izování zásob na sklad je zvyšování kapitálu v zásobách vázaného. 

Zásoby synchronizované s výrobou 

Zásobování synchronizované s výrobou se snaží uvedené nevýhody odstranit tak, že se s do-

davateli uzavírají dodací smlouvy na delší časové období, ale dodavatelé se v nich zavazují, 

že budou dodávat požadované materiály vždy p ímo do výrobního proces  v p edem stano-

vených lh tách. Dodávky jsou tedy určovány pot ebami výroby. Skladování se pak vysky-

tuje pouze ve form  p echodného udržování zásob. Zásobování synchronizované s výrobou 

je zp sob realizace dodávek v rámci filozofie Just-in-time (JIT). [2] 
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2.6  Standardizace vstup  a pot eby podnikových útvar  

P i standardizaci je nutnost dbát d raz p edevším na vstupní prvky Ěmateriálě, cílem je do-

sáhnutí minimalizace celkových náklad  výrobu, produkci.   

Význam standardizace spočívá hlavn  v tom, že: 

- Je urychlen technický proces výroby, 

- Zjednodušuje se nákupní proces 

- Zjednoduší se využití skladových prostor  

- Snižují se náklady na manipulaci 

- Zhospodárňuje se po ízení materiálu, p ípravk  a ná adí 

- Zjednodušuje se evidence a následní inventarizace 

- Vytvá í se p edpoklady pro sériovou a stavebnicovou výrobu 

- Pozitivn  se ovlivňuje stabilita kvality a spolehlivosti vyráb né produkce 

 

Významnými metodickými prost edky, které tvo í materiálový standard, jsou: 

- Hodnotová analýza, která zohledňuje funkční princip vstupních prvk  

- Očíslování materiálu, díky kterému je snadné identifikovat vstupy 

- Metoda ůBC, která analyzuje d ležitost vstup  (1 

 

Pot eby podnikových útvar  lze rozd lit do následujících p ti skupin. 

- Pot eby založené na pravidelné spot eb  výrobk , vyjád ením pot eby je 

v tomto p ípad  plánovaná objednávka 

- Pot eby vznikající na základ  nep edvídatelné spot eby výrobk , které za-

bezpečují nap íklad opravy za ízení 

- Pot eby vznikající na základ  nepravidelné spot eb  výrobk  Ěna základ  

speciálních objednávek od zákazník . 

- Požadavku nákupu statk  investičního charakteru, tento nákup probíhá na 

základ  konkurzu a vztahuje se ke st edn dobému plánování 
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- Neodkladné objednávky – doplňování stavu zásob, z d vod  zm ny výrobního 

programu, pokles stavu zásob v d sledku nízké kvality, jejichž d sledkem je 

disfunkčnost podniku  

 

2.7 Paretova (ABCě analýza 

Paretova, neboli také ůBC analýza je velmi jednoduchým, p esto efektivním nástrojem, 

který umožňuje matematicky exaktn  soust edit to, co je skutečn  d ležité. Lze ji použít 

nejen na zákazníky, vlastní výrobky a služby, ale i t eba na skladované zásoby. M že se ale 

podle ní i rozprodávat firma a rozhodovat o celé ad  dalších v cí. (2) 

Diferencované ízení zásob 

U diferencovaného p ístup se využívá Paretovo pravidlo, které udává známý pom r Ř0:20 

Ěneboli že Ř0% d sledk  vyplývá z 20% p íčině. Rozborem Paretova pravidla v oblasti skla-

dového hospodá ství vyplývá, že 20% skladovaných položek p edstavuje Ř0% hodnoty spo-

t eby, nebo prodej, nebo že velká část celkového objemu nákupu pochází od pom rn  ma-

lého počtu dodavatel . 

Hodnoty Ř0% a 20% vyjad ují jistou nerovnováhu, která spočívá ve zjišt ní, že malá část 

položek p edstavuje v tšinu spot eby. Je z ejmé, že na základ  Paretovy analýzy, lze skla-

dový sortiment rozčlenit na dv  hlavní skupiny. V praxi se však používá jemn jšího člen ní, 

které t ídí skladový sortiment na t i, n kdy i čty i kategorie. 

Podkladem pro analýzu je sestava položek zásob se azená sestupn  podle hodnoty sledova-

ného statistického znaku, jako je nap íklad hodnota spot eby, nebo prodeje ve sledovaném 

období. 

Za azení do kategorií 

Kategorie A 

- Je tvo ena skladovými položkami, které reprezentují Ř0% hodnoty spot eby, nebo 

prodeje. 

- Jedná se o nejd ležit jší položky ve skladu, které se neustále sledují a to jak po 

stránce kvalitativní, tak po stránce kvantitativní. 
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Kategorie B 

- Je tvo ena skladovými položkami s podílem 15% na hodnot  spot eby, nebo pro-

deje. 

- Je z ejmé, že kategorie ů a B p edstavují dohromady ř5% hodnoty spot eby pro-

deje. 

- Ve srovnání s kategorií ů se položky kategorie B sledují míň často a k jejich 

ízení se používají mén  náročné metody. 

Kategorie C 

- Zahrnuje málo d ležité položky. 

- Pro ízení t chto položek se používají velmi jednoduché metody vycházející nej-

čast ji z odhadu objednacího množství na základe pr m rné spot eby v p edchá-

zejícím období. (3) 
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II. PRAKTICKÁ ČÁST 



UTB ve Zlín , Fakulta logistiky a krizového ízení 23 

 

3 STRUČNÝ POPIS FIRMY 

 

 

Firma VOREM je pom rn  mladá, byla založena roku 2009, ale její počátky sahají až k roku 

2005. V této dob  se majitel firmy začal zajímat o d evo, vyráb l ezbá ské a truhlá ské 

výrobky pro své známé a díky úsp chu, který si vybudoval, se rozhodl založit firmu Truh-

lá ství a ezbá ství VOREM. Nakoupil stroje a b hem čty  let vybudoval slušn  fungující 

podnik s obratem 1,5 mil Kč. P vodn  se jednalo z poloviny o truhlá ství a z poloviny o 

ezbá ství, požadavky zákazník  ovšem p evážily poptávku po truhlá ských výrobcích, a tak 

pat í v současnosti ezbá ské práce jen k dodatečným pracím. 

V roce 2010 najmul kv li hromad ní objednávek dva další pracovníky a sám se začal v no-

vat pouze vy izování zakázek a zásobování. Nakoupil další za ízení, rozší il sklady a zain-

vestoval do propagace a reklamy. Ta byla pom rn  úsp šná, a tak se i p es pom rn  velkou 

konkurenci v okrese firm  da í. 

Mezi hlavní portfolio tohoto podniku pat í výroba nábytku z laminátových desek, dve í a 

zahradního vybavení z masivu. Firma VOREM se ídí požadavky zákazník , a tak pro ni 

není složité vyrobit cokoliv podle p ání zákazníka. Ve zvláštním krytém sklad  je uchová-

váno d evo r zných druh  na jakýkoliv nábytek z masivu. 

Jedná se o zakázkové truhlá ství, takže všechny objednávky jsou na míru. Standartní dodací 

lh ta je 2 až 5 týdn  podle množství zakázek.  

V dnešní dob  je t žké konkurovat velkým obchod m s nábytkem, jako je IKEů, nebo 

ůSKO, či JYSK, protože jejich cenová politika tlačí cenu výrobk  velmi nízko. P estože 

jsou jejich výrobky ale pom rn  kvalitní, co se týče zpracování, to samé neplatí o materiá-

lech použitých p i výrob . P i výb ru kvalitního nábytku od t chto prodejc  se tak dostá-

váme na úroveň ceny kvalitního zboží ze zakázkové výroby. ů málokomu se líbí zrovna ta 

sk íň, která se na určené místo vejde. V tomto ohledu tak pat í zakázkové truhlá ství k po-

m rn  vyhledávanému oboru. 

Zakázkové truhlá ství je také pom rn  vyhledávaným artiklem p i vybavení prodejních 

ploch a reprezentativních místností, kde by určitá sterilita prodávaného sortimentu nabíze-

ných masovými prodejci p sobila p íliš neokázale. I v tomto ohledu se firm  VOREM da í 
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a pro kvalitní zpracování svých výrobk  byla nejednou vybrána jako vhodná firma. Její vý-

robky tak najdeme nejenom na prost jovské radnici, ale i na specializovaných pracovištích. 
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4 SKLůDY ů SKLůDOVÁNÍ 

Ve firm  VOREM se nalézají dva hlavní sklady. Oba sklady se nacházejí na jednom po-

zemku pat ící firm . Nejsou od sebe p íliš vzdáleny, aby byl pohyb a p eprava materiálu ke 

zpracování a do dílny co nejjednodušší a nejpohodln jší.  

Prvním d ležitým skladem nacházejícím se bezprost edn  vedle dílny je krytý sklad. Zde se 

dočasn  uchovávají laminové desky, než p ijdou do výroby, a konečné výrobky, které jsou 

určené na odvoz zákazníkovi.  

Druhým typem je sklad uzav ený. Ten se nachází ve v tší vzdálenosti od dílny. Zde jsou 

uloženy kmeny strom , bílé a šedé laminové desky kupované do zásoby a nezpracované 

části laminových desek. U masivu je d ležité, aby byl sklad krytý a tak d evo „získávalo“ 

na kvalit  stárnutím a schnutím.  

Skladování tak probíhá v odd lených prostorách mimo dílnu s cílem úspory náklad . Pokud 

by byl materiál uchováván ve výrobních prostorách, musela by se vytáp t v tší plocha a 

náklady na vytáp ní by se tak zvýšily. 

4.1 Krytý sklad 

Krytý sklad slouží k dočasnému uchovávání lamina, než p ijde do výroby. P vodn  se jed-

nalo o podlouhlý obdélníkový p dorys, který byl rozd len zhruba na dv  poloviny. Na jedné 

polovin  byla postavena dílna a z druhé části vznikl, p istav ním dvou zdí a zast ešené per-

goly, sklad. Díky tomu je sklad chrán ný p ed sluncem a dešt m.   

Laminové desky se u výhradního dodavatele D evo Trust, a. s., uchovávají v balících na-

skládaných na sob  v halovém skladu. Jelikož st ny začínají p ibližn  t icet centimetr  nad 

zemí, a jsou tak vystaveny teplotním a vlhkostním výkyv m, není pot eba, krom  bezpeč-

ného uskladn ní, aby se desky neponičily, následného vhodn jšího uskladn ní. Desky se 

tedy skladují ve stejných teplotních a vlhkostních podmínkách, jako byly po ízeny. 

Tento sklad je p ímo propojen s dílnou velkými dvouk ídlými dve mi o rozm ru 2,5 na 2,5 

metru. Je to z toho d vodu, aby byla p eprava hotových výrobk  z dílny do skladu pohodlná 

a bezpečná. Celková velikost skladu je 4 metry hloubky a 7 metr  ší ky, tedy 2Ř metr  čtve-

rečných užitné plochy. Podlaha tohoto skladu je pokryta betonem pro pohodlnou manipulaci 

s paletovým vozíkem. 
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4.1.1 Člen ní krytého skladu 

Lamino se v tomto skladu uchovává na d ev ných špulkách potaženými kobercem a op ené 

o zeď. Lamina jsou na sobe postupn  opírána, a tak se šet í prostor. Vedle sebe pak vlezou 

na op ení dv  lamina a ješt  zbyde dostatečný prostor pro manipulaci. Blíž k vrat m do dílny 

se zpravidla uchovávají desky, které je pot eba co nejd íve zpracovat, pat í sem: 

- první objednávky 

- dodatečné p ání zákazníka k jeho p edchozí objednávce 

- objednávky od dlouhodobých zákazník , které mají krátkou lh tu na dodání ko-

nečného výrobku 

 

Často se stává, že materiál na další objednávky dorazí d íve, než se zpracují laminátové 

desky z druhé pozice, a tak prioritu získává zrovna ta sekce, se kterou se zrovna pracuje.   

Zbytek skladu se využívá na  

- zpracování laminových desek, kdy se deska d lí pomocí p ímočaré pily na hrubé 

dílce, které se následn  p enesou ručn , nebo na paletovém vozíku do dílny k dal-

šímu zpracování, 

- dočasné uchovávání hotových výrobk  p ed odvozem zákazníkovi, 

- zpracování kmen  strom  na jednodušeji manipulovatelné části. 

 

4.1.2 Manipulace v krytém skladu 

Manipulace v tomto skladu je ešena pomocí hák  na lamino (Obr. 2) a paletových vozík .  

Pomocí hák  je lamino po jednom p epraveno z vozíku, na kterém je horizontáln  položeno 

na dvou trámcích pokrytými kobercem a zajišt no pomocí svorek. Po p enesení do skladu je 

položeno na, kobercem potažené, špulky a op eno o zeď. Další manipulace s laminem ve 

skladu je i nadále ruční, lamino se p evrátí / p enese na podp rná za ízení a je zpracováno. 

Celkov  se v tomto skladu nachází 6 palet, nevyužité palety se skladují pod další pergolou 

na odvrácené stran  poblíž odsávacího za ízení. Kde se skladují i velké pytle s odpadními 

pilinami. Zde je také zaparkován náhradní vozík, uloženy tlumící materiály na p epravu, 

pracovní kozy a další aktuáln  nepot ebné p ístroje a za ízení.  
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Obr. 2: Hák na lamino  

[Zdroj: http://1url.cz/Hw7A] 

  

Paletové vozíky Ěcelkov  dv  za ízeníě jsou pak využívány na p epravu hotových výrobk  

z dílny. Výrobky se umístí na paletu, na které je p ipevn na tenká deska, a které jsou ná-

sledn  potaženy tlustým kobercem. Tak se zabrání tomu, aby nedošlo k poškození hotového 

výrobku. P esunou se na volné místo v tomto skladu a zde čekají na odvoz.  

Pokud se jedná o rozm rný výrobek, využívá se obou paletových vozík , každý z jedné 

strany, a tak je výrobek opatrn  p evezen na stejné místo. Pokud má daný výrobek „nožky“, 

tak se na paletách, do doby než je expedováno, neskladuje. 

P i expedici dochází k poslední kontrole a úpravám. Výrobky jsou očišt ny od zbytk  lepidla 

a poznámek. Uspo ádány do skupin, po kterých budou odváženy, obaleny fólií, aby nedo-

cházelo nap íklad k otevírání dví ek p i p eprav , a naloženy na krytý vozík, kde jsou ješt  

obaleny tlumícím materiálem, aby nedošlo b hem p epravy k potlučení či rozbití, což by 

prakticky absolutn  výrobek znehodnotilo.   

 

4.1.3 Manipulace s odpadem 

Po hrubém zpracování, ať už se jedná o lamino, nebo masiv, který se zde také zpracovává, 

z stává spousta pilin. Ty jsou pomocí rozvedeného odsávání z dílny, kde je napojeno na 

další za ízení jako je pila, hoblovačka, či fréza odsáty do velkým igelitových pytl . Ty jsou 

http://1url.cz/Hw7A
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=hSnpVFlM8y_HHM&tbnid=pHwPMBDmTjn0kM:&ved=0CAUQjRw&url=http://eshop.umelecke-kovarstvi.eu/kovarske-prace.php?met=vyrobek&kod=2011110602&ei=7_VyUazyD4nVswaI64HoDw&psig=AFQjCNFGB50qUoUmXC21jKOgJLkInMEPOw&ust=1366574840579904
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umíst ny pod odsávacím za ízením, které se nachází vedle dílny na druhé stran . Tyto piliny 

se pak odvážení a používají jako podestýlka pro kon . 

V tší od ezky z hrubého d lení a následn  ezání načisto v díln  jsou ekologicky spalovány 

v zplynovacím kotli umíst ném pod budovou, ve které je umíst na kancelá . Vodovodní 

trubky napojené na tento kotel jsou rozvedeny do obou budov, a tímto teplem je tak vytáp na 

dílna i kancelá . Takto po ízené palivo je dostatečné pro vytáp ní na celou zimu. 

4.1.4 Informace vedené o skladování 

P ehled o aktuálním obsahu tohoto skladu není nikde dokumentovaný. Využívá se objed-

návkových smluv, pop ípad  pam ti.  

 

4.2 Uzav ený sklad 

Tento sklad se nachází pod stejnou st echou, jako je kancelá , v které jsou vy izovány n -

které objednávky, rýsovány plány a objednávány n které zvláštní suroviny, které se nedají 

po ídit u místních dodavatel .  

V tomto skladu jsou uchovávány části kmen  strom , lamino po ízené do zásoby a v tší 

kusy nezpracovaných laminových desek. Minimální velikost takového kusu je 30 na 30 cm, 

ná ezový plán totiž bere tuto velikost jako tu, která není označena jako odpad a dá se dále 

v p ípad  pot eby využít.  

Dále se zde nachází kmeny strom  o pr ezu 30 a 50 centimetr  a maximální délce 1,5 me-

tru. 

Po tom, co jsou po ízeny kmeny, či části kmen  strom , se musejí nejd íve uskladnit, než 

budou moci být určeny ke zpracování. Zpravidla se masiv po izuje do zásoby, když: 

-  je výhodná cena, 

- je kulatina získána jiným zp sobem, nap . jako odm na za pokácení stromu. 

V obou p ípadech se jedná o mokré d evo. P i po ízení od dodavatel  je skladováno hlavn  

v krytých skladech, či složištích, kde je vystaveno pov trnostním podmínkám. ů i po poká-

cení mrtvého, či zdravého Ěpokud je zde nutnost kácetě stromu se musí d evo nejd íve vy-

sušit. Pokud by se zpracovával rovnou pokácený strom, vedlo by to k n kolika problém m. 
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Z masivu by na pile st íkala voda a konečný výrobek by se kroutil, jak by vysychal. Z t chto 

d vodu se tak masiv musí nechat „dozrát.“ 

Rozm ry tohoto skladu jsou o n co menší. Sklad je o rozm rech 6 metr  v ší ce a 5 metr  

v hloubce, to znamená celkem 30 metr  čtverečných využitelné plochy. 

 

4.2.1 Člen ní a využití prostor  

Sklad se primárn  d lí na dv  části. Na jedné stran  jsou uchovávány základní Ěbílé, šedéě 

laminové desky, které je výhodné po izovat do zásoby. Mezi hlavní d vody pat í účelnost – 

vždy se spot ebují, a pak výhodná po izovací cena v n kterých obdobích.  

Laminové desky jsou zde stejn  jako v krytém sklad  pokládány na kobercem potažené 

špulky a op eny. Pokud jsou naskládány t sn  k sob , tak se ani po dlouhé skladovací dob  

neprohýbají a neztrácejí tak na kvalit . 

V tší část skladu pak zabírají kusy, či kmeny strom  – masiv. Ten je člen n podle druhu a 

uskladn n na podlaze naskládaný na d ev ných trámech, aby vysychal ze všech stran. 

Na obrázku ĚObr. 3ě je znázorn no uspo ádání tohoto skladu v odpovídajícím m ítku. Po-

kud se na trámy nevleze d evo vedle sebe, skládá se na sebe. V tomto p ípad  ovšem nem že 

nikdy správn  vyschnout, a navíc se d evo na spodku takové hromady určitou mírou zne-

hodnocuje.  

Využití skladové plochy: 

- celé desky lamina 2,Ř m2, 

- kusy laminovaných desek 0,Ř m2, 

- smrk 6 m2, 

- dub 6 m2, 

- borovice 3 m2. 

Z celkové skladovací plochy 30 metr  čtverečných je tak využitá plocha jen 1Ř,6 m2, což 

d lá využití z 62% p i prom nném uskladn ní 3-ř kubík  d eva. Pokud by se využilo 

vrstvení, tedy trámy, d evo, trámy na podp rách, d evo využitá skladovací plocha by se ješt  

snížila. 
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Obr. 3: Uspo ádání uzav eného skladu 

[Zdroj: vlastní] 

 

4.2.2 Manipulace 

Manipulace je v tomto skladu ešena et zovou kladkou, která se dá zav sit pomocí lana do 

d ev ných trám  pod stropem. Manipulace s celými kmeny je pak provád na pomocí klešti 

na kulatinu (Obr. 4) zav šenými na et zovou kladku. Ty se nejd íve správn  upraví Ěroze-

v ouě a umístí tak, aby po následném sev ení čelistí p i vyzdvihování kulatiny pomocí et -

zové kladky došlo k bezpečnému zaseknutí, neboli uchopení a ta následn  neproklouzla, 
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nespadla a nikoho nezavalila a nezranila. Kulatina se pak p epraví pomocí paletového vozíku 

do krytého skladu, kde je nahrubo zpracována motorovou pilou a p epravena do dílny. 

4.2.3 Informace 

O obsahu tohoto skladu se nevedou žádné záznamy. Slovy majitele: „U masivu je množství 

zjevné a není ho tolik druh , aby v tom byl nepo ádek.“  

 

 

 

Obr. 4: Klešt  na kulatinu  

[Zdroj: http://www.bazos.cz/img/3/533/23665533.jpg] 

 

 

4.3 Pohyb materiálu v uzav eném skladu 

Z d vodu neexistence žádných záznam  o pohybu v uzav eném skladu se vycházelo z ob-

jednávkových smluv u dodavatele truhlá ských pot eb firmy D evo Trust, a.s. Vybralo se 

pouze šedé a bílé lamino, a tak bylo z celého toho množství zakoupeného zboží označeno 

pouze to, co bylo následn  uloženo v tomto skladu. Tímto zp sobem se ovšem nezjistí, kolik 

ploten lamin p ed nákupem ve skladu z stalo. Takže jednoduchým zp sobem, tedy zjišt ním 

http://www.bazos.cz/img/3/533/23665533.jpg
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stavu ve skladu na konci roku jsem postupn  dosp l pomocí odpočt  a dopočt  k následují-

cím informacím.  

Co se týče kulatiny, vyzpovídal jsem majitele firmy, kdy naskladňoval, jaké v tší zakázky 

kdy bral, a kolik na n  padlo d eva. Jednoduchými dopočty jsem pak dosp l k p ibližným 

údaj m o pohybu na sklad . Kubík surového d eva dnes stojí mezi 5 až 7 tisíci, kalkuloval 

jsem tedy s pr m rnou hodnotou a to 6 tisíci korunami na metr kubický. 

4.3.1 Množství skladovaného materiálu v krytém skladu v m sících 

 Všechny níže uvedené údaje jsou získané za rok 2012 

 

Tab. 1: M síční p ehled pohybu materiálu ve skladu  

[Zdroj: vlastní] 

M síc 

Lamino (m2) Finanční 

vyjád ení 

Masiv 

(m3) 

Finanční 

vyjád ení 

Celkové  

finanční  

vyjád ení 
bílé šedé 

2012-01 22,4 11,2 5 712 3 18 000 23 712 

2012-02 84 39,2*1 19 712 4 24 000 43 712 

2012-03 44,8 33,6 12 544 5,5* 33 000 45 544 

2012-04 11,2 16,8 4 480 5 30 000 34 480 

2012-05 78,4 33,6* 17 920 8* 48 000 65 920 

2012-06 78,4 33,6 17 920 5 30 000 47 920 

2012-07 106,4 39,2* 23 296 3 18 000 41 296 

2012-08 95,2 22,4* 18 816 3 18 000 36 816 

2012-09 84 33,6* 18 816 2,5 15 000 33 816 

                                                 

 

1 Symbol * označuje všechny ty m síce, v kterých došlo k naskladn ní lamina, či masivu. 
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2012-10 22,4 22,4 7 168 2,5 15 000 22 168 

2012-11 84 39,2* 19 712 4* 24 000 43 712 

2012-12 56 /16,8 11 648 4 24 000 35 648 

Celkem 716,6 341,6 - 49,5 - - 

 

 

Už jen zb žným náhledem do tabulky je zjevné, že materiál s nejvyšším vázaným finančním 

kapitálem je zde práv  surové d evo.  

 

4.3.2 Grafické znázorn ní vázanosti finančních prost edk  

 

Obr. 5: Graf vázanosti finančních prost edk  v uskladn ném materiálu  

[Zdroj: vlastní] 
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Z grafu (Obr. 5) je z ejmé, že pohyb lamina se mezi pátým a šestým m sícem a mezi osmým 

a devátým zastavil, je to dáno tím, že od kv tna do června byla vy izována jedna velká za-

kázka, která se d lala kompletn  ze surového d eva. Jednalo se o velký, pln  vybavený do-

mek pro d ti. Tato zakázka tedy zabrala dva m síce a bylo kv li ní naskladn no více kubík  

d eva. 

Mezi osmým a devátým m sícem byla menší krize, tvo ili se jen výrobky z dekorovaného 

lamina a celkov  jich bylo míň. Lidé v bec nem li o žádné zboží zájem a tak se ani nenaku-

povalo. 

Z grafu a tabulky je také z ejmé, že naskladn né surové d evo váže finanční prost edky a 

v podstat  je nep evádí do zisk . Je to zap íčin no hlavn  zákazníky, kte í preferují lamino 

p ed masivem. Jednak kv li cen  a pak také kv li vzhledu. 

V roce 2012 se tak masivní d evo spot ebovávalo pouze na velkou zakázku, kdy se stav l 

celod ev ný d m se vším vybavením ze d eva pro d ti, a na pár samostatných objednávek 

sk ín k, poliček a pergol. 

 

Obr. 6: Pergola  

[Zdroj: http://www.vorem.cz/?page_id=12&album=1&gallery=7&nggpage=3] 
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4.3.3 Obrátka a doba obratu zásob v krytém skladu 

Výpočtem obratu zásob se zjišťuje, kolikrát se p em ní pr m rná zásoba v tržby, což lze 

vyjád it pom rem. 

 

Obrátka zásob = celková spot eba/pr m rná zásoba. 

 

Doba obratu zásob pak vyjad uje období, za které zásoby projdou jednotlivými procesy od 

p íjmu až po p em nu v tržby. V tomto p ípad  platí, že čím menší je kratší tato doba, tím 

menší množství je v logistickém et zci vázáno 

 

Doba obratu zásob = 360 Ěpočet dn ě / obrátka zásob 

 

 

V tomto p ípad  se tedy použily t i položky, nalézající se v tomto uzav eném skladu: 

 

 Tab. 2: Obrátka a doba obratu zásob v krytém skladu Ě2012ě  

[Zdroj: vlastní] 

Materiál Lamino bílé Lamino šedé Surové d evo 

M rná jednotka m2 m2 m3 

Pr m rná zásoba 59,72 28,46 4,13 

Roční spot eba 431,2 100,8 6 

Obrátka zásob 7,22 3,54 1,45 

Doba obratu 49,9 101,79 248,3 
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Z tabulky naho e následn  jasn  plyne, že nejv tší obrátkovost má bílé lamino a m lo by tak 

být umíst no ve skladu tak, aby bylo co nejdostupn jší. Naproti tomu kulatina má dobu ob-

ratu p íliš velkou a m lo by se zauvažovat nad tím, zda není výhodn jší trvale zásoby snížit. 
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5 ZÁSOBY ů ZÁSOBOVÁNÍ 

Zakázkové truhlá ství je, co se týče základních pot ebných surovin a polotovar , velmi jed-

noduché. Nejv tší hodnotu u takového nábytku tvo í správný výb r kvalitního materiálu a 

hlavn  zpracování. Firma VOREM si potrpí na spokojenost zákazníka a na vlastní pocit 

dob e odvedené práce. Z toho d vodu používá jen kvalitní produkty, a tak i snižuje nároky 

na organizaci v tšího množství nabídkových list  r zn  kvalitních druh  polotovar  a suro-

vin. 

Celý nábytek se tak p i výrob  skládá, podle složitosti návrhu, z t chto částí. 

- Lamino r zných dekor  a tloušt k  

o je to hlavní prvek rozhodující o tom, jak bude konečný výrobek vypadat, 

je tvrdší než masiv a dekor  jsou od r zných výrobc  až stovky, 

o vyrábí se tloušťky od 12 do 1Ř mm, které jsou nejvyužívan jší, zatímco 

polský nábytek se vyrábí kompletn  z 16 mm, a p ípadný zájemce si tak 

zakládá p i po ízení na problémy, tak klasicky se 16 milimetrové lamino 

využívá pouze na šuplíky, a u zbytku je využito kvalitn jší 1Ř mm lamino,  

o rozm ry jednotlivých ploten jsou vždy stejné tj. 2,36 metr  na 2,36 metr  

a cena se udává vždy za jeden metr čtverečný, proto jsou vždy následující 

položky p epočítávány nejd íve na metry čtverečné a následn  teprve na 

české koruny. 

- Hrana  

o Existují dva druhy hran, ůBS hrany Ěplastové - kvalitn jšíě a melaminové 

Ěpapírovéě, firma VOREM využívá pouze kvalitních ůBS hran. 

o U ABS hrany se jedná o plastový proužek ve stejném dekoru, jaké má i 

lamino, využívá se na olepení, na pile zpracovaných, laminových desek 

pro dotvo ení konečného dojmu. 

o Tloušťky hran se vyrábí v rozmezí od 0,5 mm po 2mm, u firmy VOREM 

se využívají p evážn  jedno milimetrové na olepení základních desek a 

hran, které nebudou vid t, a dvoumilimetrové na dví ka a viditelné části. 
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- Lamely  

o jsou spojovací materiál, kterým se pomocí lepidla spojují dv  desky s vy-

frézovanými otvory k sob ,  

o zatímco se v jiných truhlá stvích používají vruty na spojení všech desek, 

díky lamelám není vid t žádný spoj a voln  stojící nábytek tak p sobí 

lepším dojmem. 

- Vruty Ěpozinkovanéě 

o se využívají na spoje, které nebudou vid t, nebo na spoje které musí být 

zvlášť pevné, nap íklad u sk íní, kuchyňských linek či venkovního ná-

bytku a pergol. 

- Nábytkové kování 

o Posuvné systémy, záv sy, výklopy, v šáky, kliky, úchytky, nožky atd. 

o Firma VOREM využívá poslední rok hlavn  značkového kování značky 

Hettich, které je sice dražší, ale kvalitní, spolehlivé a s doživotní zárukou. 

- Sklo 

o Díky dobrým kontakt m na místního sklená e po izuje firma VOREM 

sklo všech možných druh  pro zabudování do nábytku za výhodných pod-

mínek. 

o Využívá se jak skla kaleného, tak i normálního, r zného zabarvení a s r z-

nými vzory. 

- Hliníkové profily  

o se využívají na tvorbu sklen ných dví ek určených jak na pracovišt , tak 

do moderních kuchyní, zatím co v levných kuchyních je použito st íbrné 

lamino jako imitace, firma VOREM využívá pravý hliník. 

 

Zatímco na obyčejnou sk íňku postačí lamino, hrana a lamely. Na profesionální vybavení 

pracovišť či moderních kuchyní je toho pot eba více, a tak se dokupují r zné další součásti, 

které se následn  do nábytku zabudují, zde jedná se o r zné po adače a organizéry, odpad-

kové koše atd. 
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Jako stálý odb ratel má také výhodné ceny na zabudovatelné spot ebiče, a tak se dají po ídit 

za výhodnou cenu myčky, trouby, mikrovlnky atd. a koupit tak nap íklad kuchyň kompletní 

a bez starostí.  

5.1 Zásobování 

Zásobování ve firm  se v nuje majitel a probíhá neorganizovan  dvakrát týdn  na základ  

objednávek, pop ípad  dodaného objednaného zboží na prodejnu velkoobchodu D evo 

Trust, a.s. 

Nákup všeho zboží tedy, krom  toho, které nemají ve svém portfoliu, probíhá u velkoob-

chodu D evo Trust, a. s. P i p ejímce zboží majitel kontroluje kvalitu a dbá na následné 

správné uskladn ní. 

Zjednodušen  se tak dá íci, že nakupování zásob probíhá, když je pot eba, což m že mít 

neblahý vliv na náklady spojené s po izováním takovým zásob.  

Vzdálenost dílny od stálého dodavatele je p ibližn  Ř km a není výjimkou, když se pro zá-

soby jezdí i n kolikrát denn  z toho d vodu, že se n co zapomn lo. 

K p eprav  je možné využít dvou tažných vozík  s možností p idání krycí plachty.  

 

5.2 Pr b h zásobování 

Zásobování začíná vždy u zákazníka, jedná se tedy o tvorbu zásob na zakázku a je zde umís-

t n i bod rozpojení. Vypracuje se projekt, a na základ  složitosti a pot ebných materiál  se 

odhadne cena. V n kterých p ípadech se skládá i záloha, zde hraje roli solventnost zákazníka 

a nákup dražších polotovar  Ěnap . kováníě na objednávku.  

Další krok souvisí s p edchozím, neboť p i vypracování projektu se složit jší výrobky vy-

tvá í ve specializovaném 3D programu ĚůutoCůDě. Jednotlivé dílce se pak zanesou do ná-

ezového plánu v programu Merick Calc. Kalkuluje se zde vždy s obdélníky, či čtverci Ěkdyž 

je pot eba jeden roh vyfrézovat do oblouku), a tak se zadávají jen dva rozm ry Ěší ka, výškaě. 

Tento program pak následn  poskládá dílce vedle sebe s rezervou na zpracování, ta je zde 

nastavena na 5 centimetr . Jelikož je tento program určený speciáln  pro truhlá e a kalkuluje 

se zde s celými, či částmi ploten Ěrozm ry 2,36 metr  na 2,36ě a skládá je ihned logicky 
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vedle sebe, tak automaticky určí pot ebné množství Ěvelikost požadované plochyě která se 

musí po ídit. 

Díky tomu tak odpadá nákup více materiálu než by bylo t eba. Zvlášt  u zakázkového truh-

lá ství je to neocenitelná pomoc, protože krom  bílých, pop ípad  šedých ploten, které se 

dají využít v podstat  univerzáln , si každý zákazník vybírá podle svého vkusu a vhodnosti 

vybavení interiéru tím daným dekorem. 

Pokud tedy ná ezový plán určí pot ebnou pouze polovinu plotny, není nic jednoduššího než 

pouze polovinu plotny koupit. Polovina plotny je ovšem minimální prodejní velikost. I tak 

teoretické zbytky z výroby nejsou tak velké, jako polovina „zahozeného“ materiálu. 

Díky tomuto programu (Merick Calc) tak dochází k optimálnímu využití materiálu. Je to 

ovšem jen část toho, k čemu se tento program využívá. Další d ležitou složkou p i tvorb  

nábytku je totiž hrana, kterou se, na čisto opracované dílce, olepují. 

V tomto programu lze totiž označit ty hrany, které se budou následn  olepovat, neboli hra-

novat. Program tak spočítá i pot ebné množství této hrany. 

Následn  není nic jednoduššího, než p ipočítat určitou rezervu, pot ebnou na výrobu, a kou-

pit p esn  tu metráž, která je pot eba. Díky tomu, že se hrana prodává po metrech, se tak 

nakupuje i p esné pot ebné množství ve stejném dekoru, jako je lamino. 

Dochází tedy k tém  dokonalému využití daných prost edk  p i výrob  a v tšinou to, co 

zbyde, je jen odpad. 

V obou t chto p ípadech se tedy nakupuje p esné množství na každou jednotlivou zakázku. 

To se týká také i kování. P esto, že by se mohly nap íklad panty ke dví k m nakupovat do 

zásoby, v podstat  nem nná cena by vytvá ela jen další skladovací požadavky na stran  

firmy bez v tšího p ínosu. Tedy i toto zboží se nakupuje p esn  ke každé zakázce, a tak se 

nevážou žádné další finanční prost edky. 

 

5.3 Zásoby vytvá ené v podniku 

V tšinou se objednává na zakázku, krom  toho, co je uskladn no v uzav eném skladu, nebo 

v díln , a nakoupené za výhodných podmínek. Obecn  to je:  
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- lamino dekor bílá 1Ř mm v množství 15 ploten, 

o Jedná se o tém  univerzální materiál využívaný p i tvorb  korpus  na-

p íklad kuchyňských linek, vestavných sk ín k, vybavení koupelen, či 

jednoduchých šatních sk íní, 

o z toho d vodu, že je tak univerzální, hodí se nakupovat ho za výhodných 

podmínek ve v tším množství a následn  skladovat, protože vždy nalezne 

uplatn ní. 

- lamino dekor šedá 16 mm v množství 7 ploten,  

o Tyto desky jsou určeny hlavn  na výrobu šuplík , neboť v tší výrobek 

z takové desky by byl v podstat  nestabilní a časem by se rozpadl, ať by 

byly spoje jakékoliv. 

- ůBS hrany t chto barev Ěcelé klubo – 200 m), 

o Díky nakoupení takového množství odpadá kalkulace p i jednotlivém ob-

jednávání, jako je tomu u zvláštní dekor , tím dochází k ješt  k lepšímu 

využití, než je tomu u zvlášť objednávaných hran, neboť se toto množství 

využije beze zbytku. 

- masiv, 

o Uskladn né množství, prom nné v čase je p ibližn  o velikosti čty  ku-

bík , 

o skladuje se kulatina nejčast ji o pr ezu 30 a 50 centimetr  a délce jed-

noho a p l metru. 

- spot ební materiál, jako je lepidlo, vruty, lamely. 

o Nachází se v díln  vždy v takovém množství, aby nikdy nedošel, 

o nakupuje se zaráz, protože je to jednodušší ohledn  účetnictví a také je to 

výhodn jší,  

o lepidlo se tedy nakupuje po celých kýblech, vruty r zn  tlusté a dlouhé 

po celých baleních, a to se týká také d ev ných lamel (Obr. 7). 
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Obr. 7: D ev ná lamela  

[Zdroj: http://www.stolarskepotreby.cz/obrazky-soubory/lamelka-f8402e.jpg] 

 

5.3.1 Informace vedené o pohybu materiálu v podniku 

O pohybu t chto zásob se nevedou žádné zvláštní záznamy. V okamžiku kdy zásoby do-

chází, nakoupí se další. V tomto odv tví se jedná o b žnou praxi, fungující i u místního 

dodavatele, firmy D evo Trust, a.s., což je velkoobchod zabývající se pot ebami pro truhlá e, 

a to i p esto, že zde mají software na sledování uskladn ného materiálu.  

5.3.2 Výška spot ebovaných zásob v jednotlivých letech 

P estože se nevedou žádné záznamy, z doklad  o koupi lze vyčíst množství nakoupeného 

materiálu. Do této tabulky byly zaneseny i informace o bílých a šedých laminátových des-

kách, které se nacházejí uskladn né v uzav eném skladu. 

 

Tab. 3: Výška spot ebovaných zásob v jednotlivých letech  

[Zdroj: vlastní] 

Rok 

laminátové desky  ABS hrana  

v metrech 
Kování v ks Masiv (m3) 

ks m2 

2009 63 352,8 2 331 360 2 

2010 108 604,8 4 212 624 3 

2011 144 806,4 5 760 726 9 

2012 133 744,8 4 788 648 6 

http://www.stolarskepotreby.cz/obrazky-soubory/lamelka-f8402e.jpg
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Na údajích v p edchozí tabulce se podepsali hlavn  dv  d ležité v ci. První z nich je najmutí 

dalších pracovník  v roce 2010, a tak možnost zvýšení produkce, což se projevilo hlavn  ve 

spot ebovaném materiálu. Dále se ukázalo tém  nevyužití masivu p i normálních objednáv-

kách krom  ojedin lých p ípad .  

Nejv tší spot eba masivu, tj. v letech 2011 a 2012, byla zp sobena hlavn  dv ma zakázkami. 

V roce 2011 se jednalo o tvorbu pergol na t i panelové domy do Prahy, kde plní hlavn  

designovou funkci, a v roce 2012 šlo o stavbu d tského domku, které bylo vybaveno taktéž 

vybavením z masivního d eva. 

P esto, že v roce 2011 byla spot eba masivu vyšší, neprojevilo se to negativn  na spot eb  

lamina, a to z toho d vodu, že zakázka trvala „pouze“ m síc, b hem kterého se d evo zpra-

covalo, nat elo Ěnamo iloě.  

B hem dalších dvou týdn  se namontovalo na st echy obytných dom , ale to za izoval už 

majitel osobn , a tak práce ve firm  pokračovaly nerušen  dál, neboť majitel do Prahy vždy 

dojížd l, když byl vymezen čas na montáž, a b hem ostatní doby vy izoval další objednávky 

a zásobování.  

Tab. 4: Finanční vyjád ení spot eby v korunách a letech 

[Zdroj: vlastní] 

Rok 
Laminátové 

desky 

ABS 

hrana 
Kování Masiv 

Celkové finanční  

vyjád ení 

2009 88 200 30 303 48 000 12 000 178 503 

2010 130 640 67 392 74 880 18 000 290 912 

2011 185 472 80 640 116 160 54 000 436 272 

2012 163 856 71 820 125 000 36 000 401 676 

 

V této tabulce si lze, p i porovnání s p edchozí, povšimnout neustálého zvyšování celkové 

ceny kování.  
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5.4 Aplikace metody ABC 

V následujících tabulkách je aplikováno tzv. Parettovo pravidlo, kdy 20% zboží váže Ř0% 

finančních prost edk . Pro výpočty byly použity všechny hlavní složky nábytku, tedy la-

mino, kování, ůBS hrany, lamely, vruty a masiv, a údaje z celkové roční spot eby v roce 

2012. 

Pro srovnání d ležitosti jednotlivých prvk  v pr b hu let byla pro každý rok vyčlen na 

zvláštní tabulka, a tak lze porovnat, zda se d ležitost jednotlivých položek v čase m nila. 

Pro každou položku byl následn  vypočítán procentuální podíl počtu položek a následn  i 

procentuální podíl hodnoty nákupu. 

 

Tab. 5: Aplikace metody ABC na rok 2009 

[Zdroj: vlastní] 

Druh zásob 
Spot ebované 

množství za rok 

Finanční vyjád ení 

v korunách 

Procentuální 

podíl počtu 

položek  

Procentuální 

podíl hod-

noty nákupu 

Lamino 353 m2  88 200 2,61 47,82 

ABS hrana 2 331 m 30 303 17,21 16,48 

Kování 360 ks 48 000 2,66 26,02 

Masiv 2 m3 12 000 0,01 6,51 

Lamely 3 500 ks 1 750 25,84 0,87 

Vruty 7 000 ks 4 200 51,68 2,28 

CELKEM 13 546 184 453 =100% =100% 
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Tab. 6: Aplikace metody ABC na rok 2010 

[Zdroj: vlastní] 

Druh zásob 
Spot ebované 

množství za rok 

Finanční vyjád ení 

v korunách 

Procentuální 

podíl počtu 

položek 

Procentuální 

podíl hod-

noty nákupu 

Lamino 605 m2  130 640 2,64 43,43 

ABS hrana 4 212 m 67 392 18,36 22,40 

Kování 624 ks 74 880 1,41 24,94 

Masiv 3 m3 18 000 0.01 5,98 

Lamely 6 000 ks 3 000 26,15 0,1 

Vruty 11 500 ks 6 900 50,12 2,29 

CELKEM 22 944 300 812 =100% =100% 

 

Tab. 7: Aplikace metody ABC na rok 2011 

[Zdroj: vlastní] 

Druh zásob 
Spot ebované 

množství za rok 

Finanční vyjád ení 

v korunách 

Procentuální 

podíl počtu 

položek 

Procentuální 

podíl hod-

noty nákupu 

Lamino 806 m2  185 472 2,7 41,31 

ABS hrana 5 760 m 80 640 19,33 17,96 

Kování 726 ks 116 160 2,44 25,87 

Masiv 9 m3 54 000 0,03 12,03 

Lamely 7 500 ks 3 750 25,17 0,84 

Vruty 15 000 ks 9 000 50,33 2 

CELKEM 29 801 449 022 =100% =100% 
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Tab. 8: Aplikace metody ABC na rok 2012 

[Zdroj: vlastní] 

Druh zásob 
Spot ebované 

množství za rok 

Finanční vyjád ení 

v korunách 

Procentuální 

podíl počtu 

položek 

Procentuální 

podíl hod-

noty nákupu 

Lamino 745 m2  163 856 2,74 40,1 

ABS hrana 4 788 m 71 820 17,61 17,59 

Kování 648 ks 125 000 2,38 30,6 

Masiv 6 m3 36 000 0,02 8,81 

Lamely 7 000 ks 3 500 25,75 0,87 

Vruty 14 000 ks 8 400 51,55 2,06 

CELKEM 27 187 408 576 =100% =100% 

 

Na základ  p edchozích tabulek a procentuálním podílu na po izovacích nákladech lze p i-

stoupit k rozd lení do skupin. 

 

Tab. 9: Aplikace metody ABC – rozd lení do skupin rok 2009 

[Zdroj: vlastní] 

Skupina Zboží Procentuální podíl 

A 

Lamino 47,82 

Kování 26,02 

B ABS hrana 16,48 

C 

Masiv 6,51 

Vruty 2,28 

Lamely 0,87 
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Tab. 10: Aplikace metody ABC – rozd lení do skupin rok 2010 

[Zdroj: vlastní] 

Skupina Zboží Procentuální podíl 

A 

Lamino 43,43 

Kování 24,94 

B ABS hrana 22,40 

C 

Masiv 5,98 

Vruty 2,29 

Lamely 0,1 

 

 

Tab. 11: Aplikace metody ABC – rozd lení do skupin rok 2011 

[Zdroj: vlastní] 

Skupina Zboží Procentuální podíl 

A 

Lamino 41,31 

Kování 25,87 

B ABS hrana 17,96 

C 

Masiv 12,03 

Vruty 2 

Lamely 0,84 
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Tab. 12: Aplikace metody ABC – rozd lení do skupin rok 2012 

[Zdroj: vlastní] 

Skupina Zboží Procentuální podíl 

A 

Lamino 40,1 

Kování 30,6 

B ABS hrana 17,59 

C 

Masiv 8,81 

Vruty 2,06 

Lamely 0,87 

 

Z tabulek lze vyčíst, že zatímco v každém roce se jednotlivé položky umístily na stejném 

míst , procentuální podíl a tedy i d ležitost, kterou by bylo vhodné jednotlivým položkám 

v novat, se časem m nila. Pro lepší porovnání byly zjišt né údaje zaneseny do následujícího 

grafu. 

 

Obr. 8: Graf vývoje náklad  v letech 

[Zdroj: vlastní] 

 

Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012

Lamino 47,82 43,43 41,31 40,1

Kování 26,02 24,94 25,87 30,6

ABS hrana 16,48 22,4 17,96 17,59

Masiv 6,51 5,98 12,03 8,81

Vruty 2,28 2,29 2 2,06

Lamely 0,87 0,1 0,84 0,87
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V roce 200ř, b hem které majitel pracoval ve firm  sám, zabíraly náklady na kování 26% a 

celkové náklady na po ízenou hranu pouze necelých 17%.  

Dále z grafu vyplívá, že podíl na nákladech na vruty a lamely se b hem let tém  nem nil, 

což je k po izovací cen  pochopitelné, zato se na celkových procentuálních nákladech pro-

jevil masiv, jehož spot eba v roce 2011 a 2012 vzrostla. 

Zatímco v roce 2010 se podíl náklad  na kování a na hranu tém  blížil stejné úrovni, v roce 

2012 to už byl rozdíl 13%. Kování tak celkov , oproti p edchozím let m, zvýšilo sv j pro-

centuální podíl na nákladech. 

P i porovnání s dalším grafem ĚObr. 9), který znázorňuje procentuální podíl na spot eb  

v jednotlivých letech lze ovšem vypozorovat, že se spot eba kování s postupujícími lety p í-

liš nem nila. 

 

 

Obr. 9: Graf vývoje spot eby v letech 

[Zdroj: vlastní] 

 

Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012

Lamino 2,61 2,64 2,7 2,74

Kování 2,66 1,41 2,44 2,38

ABS hrana 17,21 18,36 19,33 17,61

Masiv 0,01 0,01 0,03 0,02

Vruty 51,68 50,12 50,33 51,55

Lamely 25,84 26,15 25,17 25,75
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P i jednoduchém propočtu a zjišt ní pr m rné po izovací ceny tak vyjde najevo, že zatímco 

v roce 200ř se po izoval jeden kus kování za pr m rnou cenu 133 Kč, tak v roce 2012 to už 

bylo 1ř3 Kč. 

Bylo by tedy vhodné zam it se na tuto položku a zjistit, zda se nedá po izovat levn ji. 

Tab. 13: Pr m rná po izovací cena kování  

[Zdroj: vlastní] 

Rok Počet ks kování Náklady na kování ĚKčě Pr m rná po izovací cena ĚKčě 

2009 360 48 000 133 

2010 624 74 880 120 

2011 726 116 160 160 

2012 648 125 000 193 
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6 ůNůLÝZů SOUČůSNÉHO STůVU 

Na základ  zjišt ných poznatk  lze tedy p istoupit k analyzování.  

6.1 ůnalýza sklad  a skladování 

Na pozemcích firmy VOREM se nacházejí dva sklady, jedním je krytý sklad, kde se ucho-

vává lamino poopírané na sebe, uložené svisle na kobercem potažených špulkách, které si 

vybrali zákazníci, a které je určeno k okamžitému zpracování. Druhým skladem je typ uza-

v ený, zde se uchovává bílé a šedé lamino op ené svisle o zeď umíst né na kobercem pota-

žených špulkách, zbylé nezpracované kusy z výroby r zných dekor  uskladn né stejn  a 

d ev ný masiv r zných druh  uskladn ný na d ev ných trámech tak, aby vysychal. 

Rozumným využitím odd lených budov, na skladování a výrobu, dochází k úspo e p i vytá-

p ní. V tomto p ípad  to je ale pom rn  zbytečné, neboť palivo je získáváno p i zpracová-

vání laminových desek b hem výroby. Takovým zp sobem se nevyužitý materiál zhodnotí 

a vrací se zpátky do podniku, to je znatelné na ušet ených nákladech za vytáp ní.  

Zatímco v zim  se musí jít d lit laminátové desky do krytého skladu, kde je zima, bývalo by 

bylo vhodn jší, kdyby i tento sklad byl uzav ený a manipulace s nezpracovanými plotnami 

tak byla jednodušší a pohodln jší.  

6.1.1 Analýza krytého skladu 

Krytý sklad plní vícero funkcí, první je uskladn ní laminových desek než na n  p ijde ada 

a jsou určeny na zpracování. Druhou je využití zbývajícího místa na hrubé zpracování lami-

nových desek, pop ípad  masivu a t etí funkci plní jako dočasné odkladišt  hotových vý-

robk , než jsou zabaleny a určeny na expedici.  

P estože je krytý sklad pom rn  rozm rný, p i v tším množství neexpedovaných výrobk  se 

využitelná plocha zmenšuje, a občas tak nastane situace, kdy z toho d vodu, že zákazníci 

nem žou p evzít hotové výrobky v p edem smluvený termín, musí být práce pozastaveny, 

dokud nebudou výrobky expedovány. 

Chytrou úpravou p i uskladn ní lamina a výrobk  z lamina je potažení všech částí, které se 

dotýkají desek, kobercem. Nem že tak dojít k podrápání, či potlučení a vyhýbá se tak ná-

sledným problém m s optimálním využitím lamina, či poškozením hotových výrobk . 

Stejn  rozumným ešením je i natažení odsávacího za ízení do t chto ploch, neboť se tak 
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zabraňuje neustálému zametání, a je tak optimalizováno využití času, který lze zam it ji-

nam. 

6.1.2 ůnalýza uzav eného skladu 

V uzav eném skladu jsou uchovávány bílé a šedé desky lamina, spot eba za rok 2012 je 

vyčíslena v tabulce níže, nevyužité zbytky ostatních r zných dekor  lamin a t i druhy kula-

tiny. Ten je zde uložen na d ev ných trámech tak, aby ze všech stran vysychal, což není p i 

naskladn ní v tšího množství možné, neboť jsou kmeny naskládány na sob , a je tak brán no 

pohybu vzduchu okolo spodní plochy naho e uložené kulatiny. I p i plném zaskladn ní, na 

p edem umíst ných trámech, z stává ve skladu necelých 13 m2 volného místa, to znamená, 

že využité plochy je 57%. Pokud by se d evo skladovalo ve dvou rovinách, ušet il by se další 

prostor, který by bylo možné využít jiným zp sobem 

 

Tab. 14: Spot ebovaný materiál z uzav eného skladu za rok 2012  

[Zdroj: vlastní] 

Druh Množství ks/m2, m3 

Lamino bílé 77 ks 431,2 m2 

Lamino šedé 18 ks 100,8 m2 

Kulatina 6 m3 

 

 

Nejv tším problémem uzav eného skladu je totiž p íliš naskladn ného d eva. Zatímco p i 

založení firmy se počítalo s využitím masivu a lamina p l nap l, ve skutečnost tomu tak 

nikdy nebylo. D íve navíc sice stál kubík d eva 10 000 Kč, ale postupem času se cena už 

vyschlého, dob e skladovaného d eva, snížila na 5 000 až 7 000 Kč za kubík. V tomto p í-

pad  by tedy bylo vhodn jší mít naskladn nou pouze rezervu, vhodnou na pokrytí menších 

objednávek, aby tak d evo nevázalo finanční prost edky. 

Informace o pohybu v tomto sklad  se nikde nevedou, nastává tak riziko, že p vodn  na-

smlouvaná zakázka nebude moct být spln na. 
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6.2 ůnalýza zásob a zásobování 

Zásobování ve firm  za izuje majitel u místního velkoobchodu D evo Trust a.s. a který také 

vy izuje objednávky. P i p ebírání kontroluje všechno zboží a dohlíží také na uskladn ní. 

Zásobování začíná vždy u zákazníka, neboť se jedná o zakázkovou výrobu. V tšina zásob je 

tedy dokupována vždy na základ  objednávky. To se ovšem netýká bílého a šedého lamina, 

které se nakupuje p edem za výhodných podmínek a následn  skladuje, než bude pot eba, 

d ev ného masivu a spot ebního zboží, do kterého spadá lepidlo, lamely a vruty. 

Návrh nábytku za izuje majitel firmy se zákazníkem a celý návrh a úpravy pak probíhají 

v programu ůutoCůD. Výše pot ebného materiálu k výrob  je vypočítána p esn  progra-

mem Merick Calc, který stanový jak minimální pot ebné rozm ry nutné k po ízení laminové 

desky, tak metráž hrany pot ebné k olepení požadovaných hran.  

Mezi zásoby tvo ené na zakázku tak pat í lamino v dekoru vybraném zákazníkem. Podle 

složitosti pak r zné druhy kování od pant  a pojezd  až k úchyt m a nožkám. Sklo, které se 

zabuduje do nábytku a hliníkové profily, které jsou pot eba pro tvorbu sklen ných hliníko-

vých dví ek. 

Zásobování probíhá neorganizovan  p ibližn  dvakrát týdn  podle počtu nových zakázek a 

naskladn ného materiálu na prodejn  velkoobchodu, který se musel objednat. Mimo objed-

návané zboží tak zásobování probíhá okamžit .  

Z výsledk  aplikace metody ůBC také vyplynulo, na jaké zboží by p i po izování, transportu 

a uskladn ní m la být kladena nejv tší pozornost, tedy t i hlavní položky což je lamino, 

kování, pop ípad  hrana.  

. 



UTB ve Zlín , Fakulta logistiky a krizového ízení 54 

 

7 ZPRůCOVÁNÍ NÁVRHU Nů EŠENÍ 

Nejv tším zjišt ným problémem je nevyužití uskladn ného masivního d eva. Mezi další pro-

blémy bych za adil neorganizovanost nákupu a nulové záznamy o pohybu materiálu ve 

skladu.   

7.1 Návrh na ešení využití skladovací plochy v uzav eném skladu 

Nabízejí se dva stupn  optimalizace skladovací plochy v uzav eném skladu. Prvním, tím 

jednodušším je reorganizace skladové plochy a tím druhým ízené snižování uloženého su-

rového d eva ve skladu. 

7.1.1 Návrh ešení na reorganizaci skladu 

V současné dob  je uzav ený sklad využitý na 62% a obrátka d ev ného masivu, která zabírá 

nejv tší plochu skladu, je tém  250 dní Ě24Ř,3ě, p esto tu nez stává dost místa na další 

využití. Rozumným ešením by bylo ukládání d eva do dvou úrovní, to by se dalo vy ešit 

tak, že by se zpevnily spodní trámy t emi p íčnými, na kterých by stály podp ry o výšce 60 

cm. Na tyto podp ry by se daly další trámy, které by zasahovaly pouze do dvou t etin spodní 

základny a d evo na obou patrech by tak bylo p ístupné. 

 

Tab. 15: Optimalizované využití skladové plochy uzav eného skladu 

[Zdroj: vlastní] 

Druh ůktuální využitá plocha Optimalizovaná plocha 

Celé desky lamina 2,8 m2 2,8 m2 

Kusy laminových desek 0,8 m2 0,8 m2 

Masiv - smrk 6 m2 3 m2 

Masiv – dub 6 m2 3 m2 

Masiv – borovice 3 m2 1,5 m2 

Celkové využití plochy 18,6 m2 11,1 m2 

Celkové využití plochy  

v procentech 

 

62% 

 

37% 
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Pokud tedy vezmu současné využití skladové plochy a na pot ebné místo k uskladn ní 

masivu budu počítat polovinu současné plochy, dojdu k optimalizovanému využití sklado-

vací plochy. Z využívaných 62% se tak lze dostat až na 37% využité plochy skladu. 

7.1.2 Návrh ešení na využití p ebytečných zásob d eva 

Z minulé tabulky lze získat údaje o pr b žné m síční výši skladovaného masivu, pokud se 

jednoduchým výpočtem získá pr m rný stav zásob, tedy: 

Pr m rný stav zásob = Celková výše zásob / počet m síc  

Pr m rný stav zásob = 4ř,5 / 12 = 4,1 m3 

Zjistíme, že pr m rné zásoby byly na úrovni 4,1 m3 a p itom zásoby ve skladu neklesly 

v žádném m síci pod 2 m3. Teoreticky by tak stačila zásoba o 2 m3. 

Vhodným využitím současného surového d eva by bylo vypracování plánu na malosério-

vou výrobu poliček, sk ín k, misek a dalších podobných výrobk , které by se daly inzero-

vat na internetu, a došlo by tak ke kontrolovanému vyprázdn ní skladu. 

 

7.2 Návrh na ešení vedení pohyb  ve skladu 

Pohyb v krytém skladu není nikde dokumentovaný, což se m že negativn  projevit p i 

smlouvání objednávek, neboť neexistují p esné informace, co se v tomto skladu nachází. 

V tomto p ípad  by tak úpln  stačilo pln ní p íjmových a výdejových úkon , tedy konkrét-

n ji - psát p íjemky a výdejky a minimáln  jednou m síčn , lépe však každý týden zanášet 

informace o nezpracovaných, částečn  zpracovaných lamino deskách a stavu surového d eva 

do počítače a udržovat si tak p ehled o úrovni naskladn ného zboží.  

 

7.3 Návrh na ešení frekvence zásobování 

V současné dob  probíhá zásobování vždy, když je pot eba, nemá tedy žádnou organizaci a 

pro n které zboží se tak jezdí do velkoobchodu D evo Trust a.s. i vícekrát denn . 

Co se týče zásobování, bylo by vhodné stanovit určitý plán a psát si pokaždé poznámky, co 

je pot eba po ídit, nebo zauvažovat nad dodávkami od jiných velkoobchod .  
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Co se týče zásobování, vidím nejv tší problém v neorganizaci frekvence nákup . Pokud by 

se p edem určily dny, b hem kterých by se zboží nakupovalo, a vedl se seznam pot ebných 

položek, odpadl by problém s neustálým dojížd ním pro zapomenuté v ci. Pokud jednodu-

chým p íkladovým výpočtem spočítám náklady na takové zásoby, tedy: 

- po ízení 5 ploten lamina za 4 500,-, po ízení kování za 1 500,-, zapomenutí 

úchytky za Ř0,-  = 6 080,- 

- 3x cesta do Prost jova z Bedihošt  a zpátky tj. Ř km x 6 = 4Ř km 

- cena paliva - 10 litr  benzinu na 100 km, dostanu se na spot ebu Ř, 2 litru, což je 

p i dnešních cenách Ěposlední čtvrtletí 2012ě Ř,2 l x 35 Kč/l  = 2ŘŘ Kč 

dostávám se na navýšení 2ŘŘ korun b hem jednoho dne, pokud počítáme, že se to stane 

dvakrát týdn  po dobu celého roku, dostáváme se na částku 2Ř 800,- 

V tomto p ípad  by bylo vhodné zvážit zavedení nákupního plánu, pop ípad  zjistit možnosti 

jiných dodavatel . 

V dnešní dob  jsou na internetu dostupné nabídky r zných krajových velkoobchod , kdy 

stejné zboží dodají zdarma na uvedenou adresu. Riziko tu ovšem m že nastat p i dodání 

nekvalitního zboží, následné reklamace a čekání na další dodávku, kdy bude zboží konečn  

ádn  dodáno a tedy i zpožd ní výroby a posunutí dodací lh ty zákazníkovi. Co se tohoto 

ešení týče, bylo by vhodné vypracovat plán a propočty vhodnosti takového ešení, zda klady 

p eváží nad rizikem. 
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8 ZHODNOCENÍ P ÍNOS  FORMULOVůNÝCH NÁVRH  

Zhodnocení p ínos  návrh  na využití skladové plochy v uzav eném skladu pomocí: 

Reorganizace skladu 

Srovnáním skladu a umíst ním do dvou úrovní lze získat 63% další užitné plochy. Náklady 

spojené s takovým ešením jsou však spjaté s vybudováním dalších pater, odhadovaná cena 

takového ešení je p ibližn  1 m3, tedy 6 000,-, které by m lo postačit na kompletní úpravy 

ve vlastní režii. 

Hlavní výhodou je uvoln ní místa ve skladu, které by se dalo využít pro dočasné skladování 

výrobk  určených k expedici, a tak p edcházet zaskládání plochy v krytém skladu hotovými 

výrobky, které je pot ebné k hrubému zpracování desek lamina. Odbourá se tak zdržování 

výroby, která teď nastává v p ípadech, kdy více lidí najednou není schopno hotové výrobky 

p evzít, a tak se plocha určená primárn  na zpracování lamina zaskladní neexpedovanými 

výrobky.  

Využití p ebytečného d eva 

Využitím p ebytečného nevyužitého d eva formou malosériové produkce nabízené na inter-

netu lze dosáhnout dvou zásadních výhod. Jednou je využití mrtvého kapitálu vázaného v su-

rovém d ev  a jeho p em na na výnosy a druhou je částečné vyprázdn ní tohoto skladu, což 

by m la za následek výhody popsané výše.  

Nejenže by se tak tedy vyprázdnil sklad, ale obrátily by se peníze uložené ve d ev . Současná 

cena d ev né poličky je okolo 400,- a cena vy ezané misky p ibližn  450,-  

P i hrubém odhadu, kdy z jednoho kubíku d eva se ud lá 16 jednoduchých polic a 15 misek, 

dojdeme k p edpokládanému výd lku 6 400 + 6 750 = 13 150,- Firm  se tak vrátí vázaný 

kapitál s celkem slušným ziskem. 

Zhodnocení p ínos  vedení pohyb  ve skladu 

Hlavní výhodou, získanou ze zavedení p ehledu o vstupních a výstupních výkonech skladu 

je p ehled, který se hodí p i domlouvání dalších zakázek. P ehled o stavu nezpracovaných 

dílcích lamina a tak účeln jší využití. 
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Zhodnocení p ínos  optimalizovaného zásobování 

P i využití n kterého z uvedených návrh  lze docílit teoretického poklesu náklad  na paliva 

až o 2Ř 800,- za rok, a to v p ípad , že by se využilo n které z nabídek velkoobchod , které 

distribuují zboží firmám až k díln , nebo se zavedl optimalizovaný zásobovací plán, který 

by vedl k odstran ní opakovaného dojížd ní pro zásoby. 
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ZÁV R 

Vypracovaná bakalá ská práce byla zpracována na téma „Zásoby a skladování ve vybrané 

firm “, Cílem této práce bylo optimalizování skladového hospodá ství a zásobování. Cha-

rakterizováním fungování a princip  v této firm  a rozebrání zvlášť sklad , skladování, zá-

sob a zásobování se dosp lo k poznatk m, které zásadn  ovlivňují b h tohoto podniku. 

V kapitole ůnalýza současného stavu pak byly tyto skutečnosti analyzovány, a tak defino-

vány nejv tší problémy, které se zde nalézají a nastínila se tak vhodnost ešení, které by bylo 

pro danou situaci optimální a které by bylo vhodné vy ešit. 

V kapitole „Zpracování návrh  na ešení“ byly tyto problémy zpracovány, byla nabídnuta 

vhodná opat ení a navrženy alternativy k současnému chování, aby se fungování podniku co 

nejvíce zefektivnilo.  

V další kapitole „Zhodnocení p ínos  formulovaných návrh “ byly p edloženy výhody ply-

noucí z navrhovaných ešení a jejich finanční vyjád ení. 

Cíl bakalá ské práce byl napln n.  
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