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Úvod 
 

Pojem logistika je starého a ne zcela jasného původu. Dnešní význam slova se zrodil ve 

vojenské oblasti a postupně vyzrával k obecnému pojetí logistiky jako slaďovaní některých 

činností. V současné době vedle sebe existují dvě oblasti, v nichţ je logistika široce 

uplatňována: vojenská a hospodářská. Logistické potřeby vznikají v souvislosti 

s umisťováním zdrojů tak, aby byly k dispozici na správném místě a ve správném okamţiku.
1
 

 

Na rozvoji logistiky v celosvětovém rámci mají významný vliv asociace, svazy a ostatní 

organizace. Nejvýznamnější součástí související s rozvojem logistiky je vývoj moderních 

informačních technologií. 

 

Tématem bakalářské práce je logistika HF-Czechforge s.r.o. Tato společnost se zabývá 

výrobou zápustkových výkovků v oblasti kovoobráběčského průmyslu. Hlavním cílem této 

bakalářské práce je analýza logistických procesů probíhajících ve společnosti HF-Czechforge 

s.r.o. a formulace doporučení pro zlepšení současného stavu. Aby bylo tohoto cíle dosaţeno, 

je důleţité nejdříve popsat procesy, které ve zvolené společnosti probíhají. 

 

Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí. Na část teoretickou, v níţ jsou vysvětleny 

základní pojmy související s problematikou daného tématu - logistikou. Je zde uvedeno 

několik definic logistiky od různých autorů, cíle logistiky a jejích součástí. Praktická část byla 

zpracována na základě odborných publikací.  

 

Druhou částí této bakalářské práce je část praktická. Tato část zahrnuje představení 

společnosti HF-Czechforge s.r.o., o jejíţ logistice tato práce pojednává. Je zde 

charakterizováno postavení firmy na trhu a v logistickém řetězci. Dále jsou detailně popsány 

procesy probíhající ve firmě, dodavatelé materiálu a nejbliţší konkurenti. V závěru druhé 

části této bakalářské práce je formulován návrh na zlepšení, při vyuţití současných 

inovativních technologií. 

 

 

 

                                                           
1
 PERNICA, Petr. Logistika pro 21. století, 1. díl, Praha: RADIX, spol. s.r.o., 2004. ISBN 80-86031-59-4. str. 49 
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1 Logistika 

 

1.1 Definice logistiky 

 

Existuje mnoho různých definic logistiky, které se často nepatrně liší, ačkoliv jejich podstata 

je stejná. Dále je uvedeno několik definic logistiky od různých autorů. 

Definice logistiky podle Jurové říká, ţe logistika je obecně chápána jako integrované 

plánování, formování, provádění a kontrolování hmotných a s nimi spojených informačních 

toků, vývojem a nákupem počínaje, výrobou a distribucí konče tak, aby byly splněny všechny 

poţadavky trhu při minimálních kapitálových výdajích.
2
  

Další definice podle Schulteho praví, ţe logistika je integrované plánování, formování, 

provádění a kontrolování hmotných a s nimi spojených informačních toků od dodavatele do 

podniku uvnitř podniku a od podniku k odběrateli.
3
 

Dle Konečného je logistiku třeba chápat jako systémově uspořádanou, ucelenou interpretaci 

materiálového toku a s tím spojeného informačního toku, informačních transformací 

nevyhnutelných pro účinné řízení podnikových logistických aktivit.
4
 

Další vymezení pojmu logistika je takové, ţe logistika se zabývá pohybem zboţí a materiálu 

z místa vzniku do místa spotřeby a s tím souvisejícím informačním tokem. Týká se všech 

komponent oběhového procesu, tzn. především dopravy, řízení zásob, manipulace 

s materiálem, balení, distribuce a skladování. Zahrnuje také komunikační, informační a řídící 

systémy. Jejím úkolem je zajistit správné materiály na správném místě, ve správném čase, 

v poţadované kvalitě, s příslušnými informacemi a s odpovídajícím finančním dopadem.
5
 

 

 

 

                                                           
2
 JUROVÁ, Marie. Obchodní logistika, 2. vyd. Brno: AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o., 2009. ISBN 

978-80-214-3852-1. str. 5 
3
 SCHULTE, Christof. Logistika, 1. vyd. Praha: Victoria Publishing, a.s., 1994. ISBN 80-85605-87-2. str. 13 

4
 KONEČNÝ Miloslav. Logistika v systému řízení podniku, 2. vyd. Ostrava: VŠB-TECHNICKÁ UNIVERZITA 

OSTRAVA, 2006. ISBN 80-248-0964-8. str. 106 
5
 DRAHOTSKÝ, Ivan, ŘEZNÍČEK, Bohumil. Logistika – procesy a jejich řízení, 1.vyd. Brno: Computers Press, 2003. 

ISBN 80-7226-521-0. str. 1 



9 
 

1.2 Objekty logistiky 

Za objekty logistiky lze povaţovat veškeré druhy materiálu a zboţí, tj. výrobní materiály, 

pomocné a provozní materiály, subdodávky a náhradní díly, obchodní zboţí, stejně jako 

polotovary a hotové výrobky. Tím je dána jasná hranice k ostatním opatřovaným faktorům, 

jako jsou zařízení, pracovní síly a kapitál.
6
 

Předmětem zájmu logistiky je řízení toků zboţí mezi podnikatelskými subjekty a ostatními 

účastníky kapitálového reprodukčního procesu. Vzhlede k tomu, ţe efektivnost podnikání 

ovlivňuje i účinné řízení toků materiálů a nedokončené výroby přímo v organizaci, má 

logistika široké pole působnosti i ve vnitropodnikovém řízení. Směna zboţí probíhá mezi 

zákazníkem a dodavatelem výrobků nebo sluţeb.
7
 

1.3 Cíle logistiky 

Lambertova definice logistiky praví, ţe logistika je proces plánování, realizace a řízení 

efektivního, výkonného toku a skladování zboţí, sluţeb a souvisejících informací z místa 

vzniku do místa spotřeby, jehoţ hlavním cílem je uspokojit poţadavky zákazníků.
8
 

2 Logistické řízení 

Na tomto místě je důleţité definovat si pojem logistické řízení a řízení hmotných toků. 

2.1 Funkce logistického řízení 

Logistické řízení se zabývá efektivním tokem surovin, zásob ve výrobě a hotových výrobků 

z místa vzniku do místa spotřeby. Integrální součástí procesu logistického řízení je řízení 

oblasti materiálů, které zahrnuje oblast surovin, součástek, vyrobených dílů, balicích 

materiálů a zásob ve výrobě. Z formálního hlediska implementace řízení oblasti materiálů 

vyţaduje samostatného manaţera zodpovědného za plánování, organizování, motivování a 

kontrolu všech těchto činností, který se bude v první řadě zabývat tokem materiálů do 

organizace. Řízení oblasti materiálů je pro celkový logistický proces ţivotně důleţité.
9
 

 

                                                           
6
 KONEČNÝ Miloslav. Logistika v systému řízení podniku, 2.vyd. Ostrava: VŠB-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, 

2006. ISBN 80-248-0964-8. str. 11 
7
 GROS, Ivan. Logistika, 1.vyd. Praha:VŠCHT, 1996. ISBN 80-7080-262-6. str. 13 

8
 LAMBERT, M. Douglas, et al. Logistika, 2. vyd. Brno: CP Books, a.s., 2005. ISBN 80-251-0504-0. str. 3 

9
 STODOLA, Jiří, et al. Logistika, 1.vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2007. ISBN 

978-80-7375-071-8. str. 43 
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2.2 Řízení hmotných toků 

Hlavní pozornost logistiky z hlediska řízení hmotných toků soustřeďuje na cíl sniţovat 

kapitálovou vázanost v zásobách a prostředkem k jejímu sniţování je podstatné zrychlení 

průtoku materiálu výrobou a s tím sníţené stavy zásob. Důleţitou úlohu má přechod k přísunu 

materiálu a k dodávkám v kratších intervalech a v mnoţstvích. S tímto souvisí i změna vztahů 

mezi dodavateli a odběrateli. Zvykem je vytváření pojistných zásob z důvodu zabezpečení 

plynulosti zásobování na straně odběratele i dodavatele, coţ je provozně i investičně 

nákladné. Proto je třeba pojistné zásoby a ponechat pouze na straně dodavatele.
10

 

Z předchozích definic, mimo jiné, vyplívá, ţe řízení hmotných toků v podniku zahrnuje řízení 

toku materiálu, zásob, nákupu, skladování, balení zboţí a přepravy.  

2.3 Řízení materiálového toku 

Řízení oblasti materiálu zahrnuje předvídání materiálových poţadavků, zjišťování zdrojů a 

získávání materiálu, dopravu a zavedení materiálu do podniku a monitorování stavu materiálu 

jakoţto běţného aktiva. Ačkoliv se řízení materiálu přímo nedotýká konečných zákazníků, 

rozhodnutí přijatá v této části logistického procesu přímo ovlivňují úroveň poskytovaného 

zákaznického servisu, schopnost podniku konkurovat jiným firmám a hladinu prodeje a zisku, 

kterých je podnik na trhu schopen dosahovat. Při současných podmínkách řízení v oblasti 

materiálů lze pozorovat nové trendy a priority jako je zkracování ţivotního cyklu výrobků, 

niţší stavy zásob nebo elektronické zpracování dat.
11

 

Na materiálové toky působí mnoho náhodných vlivů. Sama poptávka po výrobcích a sluţbách 

má náhodný charakter, působí na ni např. počasí, přepravní a skladovací systémy podléhají 

náhodným vlivům, trvání výrobních operací je v řadě případů náhodná veličina, dochází 

k poruchám výrobního zařízení, na toky zboţí působí i takové vlivy, jako jsou změny 

v legislativě. Tradičním řešením, které zajišťuje plynulost reprodukčního procesu za takových 

podmínek, jsou zásoby.
12

 

 

 

                                                           
10

 JUROVÁ, Marie. Obchodní logistika, 2.vyd. Brno: AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o., 2009. ISBN 
978-80-214-3852-1. str. 19 
11

 LAMBERT, M. Douglas, et al. Logistika, 2.vyd. Brno: CP Books, a.s., 2005. ISBN 80-251-0504-0. str. 183 
12

 GROS, Ivan. Logistika, 1.vyd. Praha:VŠCHT, 1996. ISBN 80-7080-262-6. str. 14 
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2.3.1. Kanban systém 

Systém kanban je jedna z nejvýznamnějších částí filozofie řízení výroby ,,Just In Time“. 

Jedná se o tahový výrobní systém, který nachází pouţití především v sériové výrobě. Nachází 

se zde tzv. regulační okruhy, které tvoří dvojice článků navzájem propojené na základě „pull“ 

principu.
13

 

 

Materiálový tok je připraven dopředu, přičemţ informační tok je v opačném směru. Současný 

Kanban je více neţ pouze informačním systémem pro řízení výroby, je nástrojem, kterým 

optimalizujeme veškeré procesy v podnikatelské činnosti. Při kanbanovém řízení je vyrobeno 

pouze tolik, kolik předloţí odběrné místo v objednávce.
14

 

 

Princip tohoto systému tedy spočívá v tom, ţe díly a materiály by se měly dodávat v 

okamţiku, kdy je výrobní proces potřebuje. Jedná se tedy o optimální strategii i z 

nákladového hlediska. Tato technologie umoţňuje harmonizaci materiálových toků ve 

výrobě, zjednodušuje jak informační toky, tak celý systém řízení, zlepšuje plnění termínů a 

redukuje zásoby. Podstatou je vytvoření samoregulačních okruhů, které zahrnují vţdy dva 

sousední výrobní nebo zásobovací stupně. Mezi těmito stupni se předávají karty, které 

představují interní objednávky.
15

 

  

V systému je obstaráván, vyráběn či expedován jen ten materiál, který zákazník odebere ze 

skladu. Neexistuje – li poţadavek na materiál, nedojde k ţádné činnosti. Kanban obsahuje 

také informace potřebné pro řízení výroby a materiálového toku, vyuţívá přitom kanbanových 

karet.
16

 

 

 

 

                                                           
13

 BILÍK, Tomáš. Řízení materiálového toku pomocí elektronické metody kanban, 1.vyd. Zlín: Univerzita Tomáše 
Bati ve Zlíně, 2011. ISBN 978-80-7454-050-9. str. 12 
14

 CEMPÍREK, Václav, et al. LOGISTICKÉ A PŘEPRAVNÍ TECHNOLOGIE, 1.vyd. Pardubice: Institut Jana Pernera, 
o.p.s. 2009. ISBN 978-80.86530-57-4. str. 22 
15

 SIXTA, Josef., MAČÁT, Václav. Logistika: teorie a praxe, 1.vyd. Brno: Computer Press, 2005. ISBN 80-251-
0573-3. 
16

 BILÍK, Tomáš. Řízení materiálového toku pomocí elektronické metody kanban, 1.vyd. Zlín: Univerzita Tomáše 
Bati ve Zlíně, 2011. ISBN 978-80-7454-050-9. str. 12 
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2.3.2. Kanbanové karty 

Kanbanové karty pobíhají v materiálovém toku v předem definovaném mnoţství. Tím je 

určeno mnoţství materiálu v okruhu a je tak kontrolována výše zásob v materiálovém řetězci. 

Karty jsou různé, podle vyuţití v různých regulačních okruzích a podle funkcí, které plní. Při 

aplikaci v řízení materiálového toku se častokrát nevyuţívají klasické plastové kanban karty, 

ale jako nosič informace slouţí například přímo etiketa na balící jednotce nebo data zavedená 

v informačním systému. Běţným způsobem přenosu informace jsou například čárové kódy.
17

 

Na kanbanové karty se zapisují informace o čase předání, přepravě a výrobní informace. Tyto 

informační karty říkají pracovníkovi, co má vyrobit kolik toho má vyrobit, kdy a komu má 

svou produkci předat.
18

 

 

2.4. Řízení zásob 

Řízení zásob je v současné době ve středu pozornosti, jelikoţ se management firmy stále více 

přesvědčuje, ţe dobré řízení zásob můţe přispět podstatnou měrou ke zlepšení hospodářského 

výsledku podniku. Jak přítomnost zásob v okamţiku, kdy není poptávka, tak nepřítomnost 

zásob v okamţiku, kdy existuje poptávka, vede ke konkurenční nevýhodě a tím i zvýšení 

nákladů či ztrátám příjmů z prodeje. Nemoţnost dodat výrobky včas způsobuje zbytečné 

přídavné náklady a můţe vést ke ztrátám prodejů či zákazníků.
19

 

Plánování zásob je pro úspěšnost výrobních operací kritické, neboť nedostatek surovin můţe 

vést k výpadku výroby nebo ke změnám rozvrhu výroby. Obě tyto události mohou zvyšovat 

náklady anebo způsobit nedostatek hotových výrobků. Zatímco nedostatek surovin můţe 

narušit normální chod výrobních operací, nadměrné zásoby zase zvyšují náklady na udrţování 

zásob a sniţují rentabilitu podniku. Z toho důvodu se podniky snaţí úzce spolupracovat 

s dodavateli a dopravci na tom, aby zlepšili spolehlivost dodávek, coţ jim umoţní sníţit 

objem surovin, které musí udrţovat na skladě kvůli pokrytí nepravidelností dodávek.
20

 

                                                           
17

 BILÍK, Tomáš. Řízení materiálového toku pomocí elektronické metody kanban, 1.vyd. Zlín: Univerzita Tomáše 
Bati ve Zlíně, 2011. ISBN 978-80-7454-050-9. str. 13 
18

 MIKULEC, Petr. Metody průmyslového inženýrství a výrobní logistiky jako nástroje zvyšování výkonnosti 
v plastikářské výrobě. 1.vyd. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2009. ISBN 978-80-7454-055-4. str. 14 
19

 JUROVÁ, Marie. Obchodní logistika, 2.vyd. Brno: AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o., 2009. ISBN 
978-80-214-3852-1. str. 83 
20

 LAMBERT, M. Douglas, et al. Logistika, 2.vyd. Brno: CP Books, a.s., 2005. ISBN 80-251-0504-0. str. 114 
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2.4.1. Cíle řízení zásob 

Cílem řízení stavu zásob je zvyšovat rentabilitu podniku, předvídat dopad podnikových 

strategií na stav zásob a minimalizovat celkové náklady logistických činností při současném 

uspokojován poţadavků na zákaznický servis. Rentabilita podniku můţe být zvyšována 

sniţováním nákladů, nebo zvýšením prodeje. Sníţení nákladů spojených se zásobami je 

moţné dosáhnout např. sníţením počtu nevyřízených objednávek a urychlených dodávek, 

přesnějším prognózováním poptávky a kvalitnějším plánováním zásob.
21

  

Rentabilita neboli výnosnost podniku pouţívá ukazatele zisku pro vyhodnocení podniku 

z pohledu vlastníka. Jsou jimi, v praxi nejpouţívanější, MVA a EVA. 

 MVA - trţní přidaná hodnota, měřící efektivnost dlouhodobého zvyšování trţní 

hodnoty společnosti a ukazuje rozdíl mezi trţní hodnotou podniku a skutečně 

vloţeným kapitálem.
22

 

 EVA – ekonomická přidaná hodnota, ukazuje rozdíl mezi zdaněným ziskem a všemi 

náklady podniku.
23

 

V dodavatelském řetězci jsou zásoby velmi důleţité. Zásoby tvoří podstatnou část 

dodavatelského řetězce a poskytují mechanismy, které umoţňují koordinaci toku zásob mezi 

zákazníky a dodavateli. V kaţdém bodě dodavatelského řetězce by mělo být moţné zpětně 

popsat, co zákazník chtěl a co měl dodavatel k dispozici pro dosaţení společných cílů.
24

 

 

 

 

 

 

                                                           
21

 DRAHOTSKÝ, Ivo, ŘEZNÍČEK, Bohumil. Logistika – procesy a jejich řízení, 1.vyd. Brno: Computers Press, 2003. 
ISBN 80-7226-521-0. str. 17 
22

 Business center: Slovník pojmů [online]. 2014 [cit. 2016-04-06] Dostupné z: 
http://business.center.cz/business/pojmy/p1976-MVA.aspx 
23

 Testy z účetnictví: Slovníček pojmů [online]. 2013 [cit. 2016-04-06] Dostupné z: 
http://www.testyzucetnictvi.cz/slovnicek-ucetnich-pojmu.php?pojem=pridana-hodnota 
24

 WALTERS, Donald. Logistics – An Introduction to Supply Chain Management, 1.vyd. New York: PALGRAVE 
MACMILLAN, 2003. ISNB 0-333-96369-5. str. 228 
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2.4.2 Pohyb zásob 

Pohyb zásob v dodávkovém řetězci zahrnuje dodavatele – výrobce – prostředníka – 

spotřebitele. Materiál je nutno přemístit od zdroje dodávek do místa výroby, kde se stává 

vstupem do výrobního procesu. Kdyţ je výrobní proces dokončen, je nutno produkt přemístit 

do zásob hotových výrobků v rámci daného výrobního závodu. Dalším krokem je strategické 

rozmístění hotových výrobků do jednotlivých dodávkových míst, coţ mohou být distribuční 

centra, sklady nebo přímo maloobchodní prodejny. Zásoby jsou dále přemístěny tak, aby byl 

umoţněn nákup zákazníkem. Zákazník pak zboţí pouţije, aby umoţnil jejich individuální 

nebo institucionální spotřebu.
25

 

Zde je důleţité si definovat několik podtříd rozpojovacích zásob podle specifičnosti jejich 

funkce. 

 Obratová zásoba – označována také jako zásoba běţná. Vzniká ze skutečnosti, ţe je 

ekonomičtější výrobky objednávat, vyrábět nebo expedovat v dávce. S touto zásobou 

se setkáváme u všech prvků materiálového toku.
26

 

 

 Pojistná zásoba – stanovuje se u takových materiálových poloţek, kde lze 

předpokládat nerovnoměrnou spotřebu nebo nepravidelné dodávky materiálu. Je to 

zásoba přídavná, která se udrţuje vedle obratové zásoby.
27

 

 

 Zásoba pro předzásobení – nazývána také jako sezónní. Tato zásoba se vytváří 

k vyrovnání předvídatelných výkyvů v přísunu a odsunu. Můţeme ji chápat jako 

kolísání v důsledku uzavření firmy v době dovolených, podpory prodeje a sezónních 

jevů. Pro předzásobení se mají především ty materiálové prvky, které vyţadují 

úzkoprofilovou kapacitu.
28

 

 

                                                           
25

 LAMBERT, M. Douglas, et al. Logistika, 2.vyd. Brno: CP Books, a.s., 2005. ISBN 80-251-0504-0. 
26

 JUROVÁ, Marie. Obchodní logistika, 2.vyd. Brno: AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o., 2009. ISBN 
978-80-214-3852-1. str. 84 
27

 STODOLA, Jiří, et al. Logistika, 1.vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2007. ISBN 
978-80-7375-071-8. str. 18 
28

 JUROVÁ, Marie. Obchodní logistika, 2.vyd. Brno: AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o., 2009. ISBN 
978-80-214-3852-1. str. 85 
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2.5. Nákup v podniku 

Strategickou úlohou funkce nákupu je výkon činností souvisejících se získáváním zdrojů, a to 

způsobem, který podporuje celkové cíle podniku. Funkce nákupu můţe v mnoha směrech 

přispívat ke strategickému úspěchu podniku, neboť jejím klíčovým rysem je to, ţe je jednou 

z funkcí, která přesahuje hranice daného podniku. Funkce nákupu můţe podporovat 

strategický úspěch podniku dále v tom směru, ţe pracuje na zlepšení systému dodavatelů, 

včetně vyhledávání nových dodavatelských zdrojů.
29

 

2.5.1. Funkce nákupu  

Za základní funkci nákupu v podniku lze povaţovat efektivní zabezpečení předpokládaného 

průběhu základních, pomocných a obsluţných výrobních i nevýrobních procesů surovinami, 

materiálem a výrobky, a to v potřebném mnoţství, sortimentu, kvalitě, času a místě. Nákup 

vyţaduje dokonalý informační systém s vyuţitím dokonalé informační technologie.
30

 

Nákup je oblast činností, za jejichţ pomoci podnik nakupuje od jiného podniku nebo fyzické 

osoby nebo sluţby výměnou za sjednané podmínky. Cílem funkce nákupu v podniku je 

zajištění definovaného mnoţství a jakosti surovin, polotovarů, hotových výrobků nebo sluţeb 

v termínech odpovídajícím podnikovým potřebám. Všeobecně se nákup skládá z vyjednávání 

podmínek dodávek s dodavateli, připravování a vystavování objednávek ve spolupráci 

s jinými částmi podniku a dohlíţením na realizaci a kontrolu dodávek.
31

 

2.5.2. Cíle nákupu 

Hlavním cílem nákupu je trvalé a stabilní zásobování výroby potřebným sortimentem 

materiálů a dílů na poţadované místo za ekonomické náklady. Ekonomické kritérium je 

mimořádně důleţité, protoţe z plateb podniku tvoří úhrady dodavatelům mnohdy více neţ 

80%. Specifikem nákupního procesu je skutečnost, ţe na jeho realizaci se podílí různě velká 

skupina pracovníků podniku, která je označována jako nákupní skupina.
32

 

 

                                                           
29

 LAMBERT, M. Douglas, et al. Logistika, 2.vyd. Brno: CP Books, a.s., 2005. ISBN 80-251-0504-0. str. 349 
30

 JUROVÁ, Marie. Obchodní logistika, 2.vyd. Brno: AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o., 2009. ISBN 
978-80-214-3852-1. str. 73 
31

 PERROTIN, Roger, HEUSSCHEN, Pierre. Jak nakupovat se ziskem, 1.vyd. Praha: Computer Press, 1999. ISBN 
80-7226-253-x.str. 5 
32

 GROS, Ivan. Logistika, 1.vyd. Praha:VŠCHT, 1996. ISBN 80-7080-262-6. str. 84 
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2.6. Skladování 

Skladování hraje významnou roli v materiálovém toku, zabezpečuje udrţování výrobních 

zásob a jejich snadnou dostupnost v okamţiku spotřeby, je předpokladem pro optimální 

vyuţití pracovníků a zařízení, omezuje ztráty materiálů a výrobků a také umoţňuje plynulou 

organizaci výrobního procesu vytvářením zásob nedokončené výroby mezi výrobními 

operacemi.
33

 

Skladování zabezpečuje uskladnění a převzetí produktů v průběhu všech fází logistického 

procesu. Pokud jde o podnik, tak existují dva základní typy zásob, které je nutné uskladnit. 

Jsou to vstupy materiálu do podniku, suroviny, součástky a díly. Dalšími jsou hotové 

výrobky, které jsou ve fázi distribuce na straně výstupu materiálu z podniku. Kromě surovin, 

součástek, dílů a hotových výrobků má obvykle podnik také zásoby zboţí ve výrobě a zásoby 

materiálů určených k likvidaci nebo recyklaci.
34

 

2.6.1. Funkce skladování 

Rozeznávají tři základní funkce skladování: 

 přesun produktů 

 uskladnění produktů  

 přenos informací.  

 

Při přesunu produktu uvaţujeme příjem zboţí, ukládání zboţí, překládání zboţí, kompletace 

zboţí a expedice zboţí. U uskladnění produktů rozlišujeme přechodné uskladnění a časově 

omezené uskladnění jako je např. sezónní nebo kolísavá poptávka. Přenos informací se týká 

stavu zásob, stavu zboţí v pohybu, umístění zásob a výstupních dodávek. Nejrůznější 

informační systémy znané urychlují a zefektivňují přenos informací, potřebných k zajištění 

všech funkcí skladování.
35

 

 

                                                           
33

GROS, Ivan. Logistika, 1.vyd. Praha:VŠCHT, 1996. ISBN 80-7080-262-6. str. 175 
34

 STODOLA, Jiří, et al. Logistika, 1.vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2007. ISBN 
978-80-7375-071-8. str. 49 
35

 DRAHOTSKÝ, Ivo, ŘEZNÍČEK, Bohumil. Logistika – procesy a jejich řízení, 1.vyd. Brno: Computers Press, 2003. 
ISBN 80-7226-521-0. str. 19 
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2.6.2. Skladování a informace 

K přenosu informací dochází současně s přenosem a uskladněním produktu. Při řízení 

skladovacích aktivit potřebuje management vţdy včasné a přesné informace. Informace o 

stavu zásob, stavu zboţí v pohybu, o umístění zásob, vstupních a výstupních dodávkách, 

údaje o zákaznících a o vyuţití skladovacího prostoru. Podniky v této oblasti začínají ve 

zvýšené míře vyuţívat počítačový přenos informací zaloţený na elektronické výměně dat a 

technologii čárových kódů, který zlepšuje jak rychlost, tak přesnost toku informací ve firmě.
36

 

Technologie práce ve skladu zahrnuje čtyři hlavní činnosti:  

 příjem materiálu,  

 přesun a ukládání materiálu,  

 vyskladnění potřebného mnoţství materiálu,  

 expedice materiálu.  

 

Reţim výběru a vyskladnění materiálu závisí zpravidla na typu skladu. V zásadě lze pouţít 

dva přístupy:FIFO, coţ znamená, ţe materiál opouští sklad v takovém pořadí, v jakém byl do 

skladu přijat (First In, First Out) a LIFO, coţ znamená, opačný reţim, při němţ materiál, který 

byl přijat jako poslední, opouští sklad jako první (Last In, First Out). 
37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
36

 LAMBERT, M. Douglas, et al. Logistika, 2.vyd. Brno: CP Books, a.s., 2005. ISBN 80-251-0504-0. str. 279 
37

 DANĚK, Jan, PLEVNÝ, Miroslav. Výrobní a logistické systémy, 1.vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 
2005. ISBN 80-7043-416-3. 
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2.7. Balení 

Vhodně zvolené obaly mohou významnou měrou zlepšit úroveň zákaznického servisu, sníţit 

náklady a zefektivnit manipulaci se zboţím. Ovlivňují také stupeň vytíţení skladu. Z pohledu 

logistiky je hlavní funkcí balení uspořádání, ochrana a identifikace výrobku. Obal uzavírá 

výrobek před vlastním přemístěním z místa na místo a chrání ho před poškozením vnějšími 

vlivy a ztrátou. Obal by měl umoţňovat co nejsnazší pouţití výrobku a usnadňovat 

komunikaci pouţitím různých symbolů.
38

 

2.7.1. Funkce obalu 

Obal spoluvytváří manipulační nebo přepravní jednotku, nese informace důleţité pro 

identifikaci jeho obsahu, volbu správného způsobu manipulace, přepravy, uloţení a informace 

důleţité pro spotřebitele. Obal je prostředek chránící materiál před ztrátou a poškozením, 

které by během manipulace, přepravy, skladování či prodeje mohl utrpět nebo i způsobit.
39

 

Mnoho výrobků potřebuje speciální ochranný obal při jejich přesouvání a přepravování jako 

např. porcelán a elektronika. Obal také chrání výrobky v nepříznivém prostředí, na slunci 

nebo v dešti. Kaţdý produkt má své specifické vlastnosti a podle nich by měl být obal 

zvolen.
40

  

Obaly jsou rozděleny do tří skupin: 

 spotřebitelské obaly,  

 manipulační obaly,  

 přepravní obaly.  

Ve snaze sníţit pracnost manipulačních činností, jsou spotřebitelské obaly spojovány do 

větších celků pomocí manipulačních obalů. Dále, ve snaze odstranit mnoho operací, je určitý 

počet manipulačních obalů spojován do přepravních obalů. Klasické obaly jsou stále častěji 

nahrazovány smrštitelnými fóliemi nebo fixačními páskami.
41

 

 

                                                           
38

 DRAHOTSKÝ, Ivo, ŘEZNÍČEK, Bohumil. Logistika – procesy a jejich řízení, 1.vyd. Brno: Computers Press, 2003. 
ISBN 80-7226-521-0. str. 18 
39

 STODOLA, Jiří, et al. Logistika, 1.vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2007. ISBN 
978-80-7375-071-8. str. 61 
40

 WALTERS, Donald. Logistics – An Introduction to Supply Chain Management, 1.vyd. New York: PALGRAVE 
MACMILLAN, 2003. ISNB 0-333-96369-5. str. 302 
41

 GROS, Ivan. Logistika, 1.vyd. Praha:VŠCHT, 1996. ISBN 80-7080-262-6. str. 165 
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2.8. Přeprava 

Přeprava umoţňuje propojení jednotlivých částí logistického procesu, tj. vytváření 

logistických řetězců, ale můţe také napomoci logistice při řešení míst styku mezi 

jednotlivými systémy logistického procesu.
42

 

Přeprava zajišťuje přesun výrobků na geograficky oddělené trhy, pokud výrobky přicházejí na 

trh včas, nepoškozené a v poţadovaném mnoţství. Přeprava generuje jedny z největších 

nákladů logistiky a u některých výrobků můţe představovat významný podíl na jejich 

prodejní ceně.
43

 

Kvalita přepravy ovlivňuje optimalizaci nákladů na oběhové procesy. Je všeobecně známo, ţe 

čím kvalitnější přepravu lze poskytnout, tím více lze omezit rozsah skladování a manipulaci 

s materiálem.
44

 

2.8.1. Druhy přepravy 

Pro dopravu surovin nebo výrobků je k dispozici široká paleta dopravních prostředků. 

Z hlediska vlastnických vztahů můţe podnikatel pouţívat vlastní dopravní prostředky, můţe 

vyuţívat sluţeb specializovaných firem nebo veřejných přepravců, z hlediska typů dopravních 

prostředků je k dispozici ţeleznice, automobilová doprava, lodní, letecká, potrubní nebo jejich 

kombinace. Při výběru vhodného typu dopravy je třeba brát v úvahu délku přepravní trasy, 

přepravované mnoţství, rychlost, druh přepravovaného zboţí a náklady na přepravu.
45

 

Kromě výše jmenovaných typů přepravy existují i další druhy tzv. kombinované přepravy. Ta 

můţe být multimodální, pokud se náklad překládá z jednoho druhu dopravy na druhý, nebo 

intermodální, pokud se z jednoho druhu dopravy na druhý překládají přepravní jednotky. 

V současné době převaţuje intermodální kombinovaná přeprava. 
46

     

 

 

                                                           
42

 DRAHOTSKÝ, Ivo, ŘEZNÍČEK, Bohumil. Logistika – procesy a jejich řízení, 1.vyd. Brno: Computers Press, 2003. 
ISBN 80-7226-521-0. str. 8 
43

 LAMBERT, M. Douglas, et al. Logistika, 2.vyd. Brno: CP Books, a.s., 2005. ISBN 80-251-0504-0 str.217 
44

 STODOLA, Jiří, et al. Logistika, 1.vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2007. ISBN 
978-80-7375-071-8. str. 70 
45

 GROS, Ivan. Logistika, 1.vyd. Praha:VŠCHT, 1996. ISBN 80-7080-262-6. str. 196 
46

 DANĚK, Jan, PLEVNÝ, Miroslav. Výrobní a logistické systémy, 1.vyd. Plzeň: Západočeské univerzita v Plzni, 
2005. ISBN 80-7043-416-3. str. 57 
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Obr. č. 1 Shrnutí základní charakteristiky jednotlivých druhů dopravy 

Druh dopravy Nákladová struktura 
Přepravovaný druh zboží, odvětví 
průmyslu 

ŽELEZNICE 

Vysoké fixní náklady na 
zařízení, vozový park, 

lokomotivy, terminály, nízké 
proměnné náklady 

Těžební průmysl, těžký průmysl, 
zemědělské výrobky 

SILNIČNÍ DOPRAVA 

Nízké fixní náklady - využití 
veřejných komunikací, nízké 

proměnné náklady - 
důsledek velkých zásilek 

Střední a lehký průmysl, doprava 
mezi velkoobchodem a 

maloobchodem, dodávky finálním 
odběratelům 

VODNÍ DOPRAVA 

Nepříliš vysoké fixní náklady 
lodě, přístavy, nízké 
proměnné náklady - 

důsledek velkých zásilek 

Objemné zásilky, zemědělské 
výrobky, těžký průmysl 

LETECKÁ DOPRAVA 
Nízké fixní náklady, nejvyšší 
proměnné náklady - mzdy, 

palivo, údržba 

Nevyhraněné komodity, řešení 
naléhavých dodávek, jen zřídka 

pravidelná dopravní služba 

 

Zdroj: GROS, Ivan. Logistika, 1.vyd. Praha:VŠCHT, 1996. ISBN 80-7080-262-6. str. 199 

 

Z výše uvedené tabulky vyplývá, ţe dopravu lze vybírat podle přepravovaných komodit nebo 

nákladů na konkrétní druh dopravy. Při výběru dopravy se ale podnik nerozhoduje zcela sám, 

je zde i zákazník, který si můţe zvolit druh přepravy. Zákazník se spolu s dodavatelem řídí 

obvykle mezinárodními obchodními podmínkami INCOTERMS 2000 či INCOTERMS 2010, 

v nichţ je zahrnuta mimo jiné také přeprava zboţí.  
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 2.8.2. INCOTERMS  

INCOTERMS znamenají Mezinárodní pravidla pro výklad dodacích podmínek a nabízí 

jednotlivý výklad dodacích doloţek při provádění mezinárodního obchodu. Tato pravidla 

definují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v mezinárodním obchodě. 

INCOTERMS vydala mezinárodní komora v Paříţi jiţ v roce 1936, nyní jsou známé jejich 

nejpozdější změny, jeţ jsou INCOTERMS 2000 a INCOTERMS 2010. Pravidla byla 

upravena dle běţné praxe v mezinárodním obchodě. Vydání INCOTERMS bere náleţitý 

zřetel na nedávné rozšíření svobodných celních pásem, rostoucího uţívání elektronického 

spojení v obchodních transakcích a na změny v dopravních technikách. 

Dodací doloţka je stěţejní součástí kaţdého kontraktu, a proto znalost INCOTERMS je pro 

efektivní provádění zahraničních obchodních operací nezbytně nutná. Tyto dodací podmínky 

poskytují kontrahentům zúčastněným v zahraničním obchodu jistotu spočívající v jednotném 

výkladu doloţky zahrnuté do kupní smlouvy a podstatnou měrou omezují různé pozdější 

nejasnosti a spory. 

Stávají se však závaznými teprve tehdy, kdyţ se na ně obě smluvní strany v kontraktu 

výslovně odvolávají. Pravidla INCOTERMS se vztahují pouze na poměr mezi prodávajícím a 

kupujícím a neřeší vztah ke speditérům, dopravcům, pojišťovnám nebo bankám. Rovněţ se 

nezabývají problémem přechodu vlastnictví ke zboţí z prodávajícího na kupujícího, nemají 

povahu právní normy. 
47

 

 

Lze se setkat s tím, ţe jeden dodavatel nabízí cenu za zboţí EXW a druhý FOB, ale ceny se 

výrazně liší. Tímto podniky přestávají být konkurenceschopnými, jelikoţ se jejich náklady na 

dodání značně zvýší. Zvýšení je dáno zaplacením celého převozu zboţí.  Přikládám přehled 

jednotlivých zkratek pravidel INCOTERMS 2000 a 2010. 
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 Incoterms 2010. [online]. 2016 [cit. 2016-03-23] Dostupné z: http://www.czechint.cz/incoterms-2000/ 
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Zkratky INCOTERMS 2000 a 2010 

EXW (Ex Works) – ze závodu (ujednané místo) 

FCA (Free Carrier) – vyplaceně dopravci (ujednané místo) 

FAS (Free Alongside Ship) – vyplaceně k boku lodi (ujednaný přístav nalodění) 

FOB (Free On Board) – vyplaceně na loď (ujednaný přístav nalodění) 

CFR (Cost and Freight) – náklady a přepravné (ujednaný přístav určení) 

CIF (Cost, Insurance and Freight) – náklady, pojištění a přepravné (ujednaný přístav určení) 

CPT (Carriage Paid To) – přeprava placena do (ujednané místo určení) 

CIP (Carriage and Insurance Paid to) – přeprava a pojištění placeno do (ujednané místo 

určení) 

DDP (Delivered Duty Paid) – s dodáním clo placeno (ujednané místo určení) 

DAT (Delivered At Terminal) – s dodáním na terminál. Tato podmínka byla zavedena od     

1. 1. 2011 

DAP (Delivered At Place) – s dodáním na místo. Tato podmínka byla zavedena od 1. 1. 2011. 

DAF (Delivered At Frontier) – s dodáním na hranice 

DES (Delivered Ex Ship) -  s dodáním z lodi 

DEQ (Delivered Ex Quay and Duty Paid) – s dodáním z nábřeţí, clo zaplaceno 

DDU (Delivered Duty Unpaid) – s dodáním clo nezaplaceno 

DDP (Delivered Duty Paid) – s dodáním clo placeno.
48

 

 

Na obrázcích níţe je uvedeno, při kterých dodacích podmínkách INCOTERMS 2010 hradí 

poplatky kupující a prodávající. 
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 Delta shipping and trading. Incoterms. [online]. 2015 [cit. 2016-03-23] Dostupné z: 
http://deltashipping.cz/incoterms/  
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Poloţky INCOTERMS 2010 

Obr. č. 2 Dodací podmínky Incoterms 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2016 

 

Obr. č. 3 Dodací podmínky Incoterms 

 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2016 

 

 

Poplatky CIF CPT CIP DAT DAP DDP 

Balení prodávající prodávající prodávající prodávající prodávající prodávající 

Nákladní poplatky prodávající prodávající prodávající prodávající prodávající prodávající 

Dodání do místa odvozu prodávající prodávající prodávající prodávající prodávající prodávající 

Vývozní clo a taxy prodávající prodávající prodávající prodávající prodávající prodávající 

Počáteční terminál poplatky prodávající prodávající prodávající prodávající prodávající prodávající 

Nakládka prodávající prodávající prodávající prodávající prodávající prodávající 

Dovozné prodávající prodávající prodávající prodávající prodávající prodávající 

Pojištění prodávající / prodávající / / / 

Konečné terminál. Poplatky Kupující prodávající prodávající prodávající prodávající prodávající 

Doručení do místa určení Kupující kupující kupující kupující prodávající prodávající 

Dovozní clo Kupující kupující kupující kupující kupující prodávající 

Poplatky EXW FCA FAS FOB CFR 

Balení kupující nebo prodávající prodávající prodávající prodávající prodávající 

Nákladní poplatky kupující prodávající prodávající prodávající prodávající 

Dodání do místa odvozu kupující prodávající prodávající prodávající prodávající 

Vývozní clo a taxy kupující prodávající prodávající prodávající prodávající 

Počáteční terminál poplatky kupující kupující prodávající prodávající prodávající 

Nakládka kupující kupující kupující prodávající prodávající 

Dovozné kupující kupující kupující kupující prodávající 

Pojištění / / / / / 

Konečné terminál. poplatky kupující kupující kupující kupující kupující 

Doručení do místa určení kupující kupující kupující kupující kupující 

Dovozní clo kupující kupující kupující kupující kupující 
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3 Informační toky 

Výpočetní a informační technologie je v oblasti logistiky vyuţívána jiţ řadu let. Začala se 

rozvíjet na počátku 80. let s nástupem mikropočítačů. Nervovým centrem logistického 

systému je vyřizování objednávek. Zákaznická objednávka slouţí jako komunikační sdělení, 

impuls, který uvede logistický systém do chodu systém vyřizování objednávek a informační 

systém tvoří základ podnikových informačních systémů.
49

 

Informace jsou v dnešním světě nepostradatelné a velice důleţité. Většina firem ani lidí se bez 

informací nebo informačních technologií neumí obejít. Nyní je na místě citovat definice a 

pouţití informací a informačních toků podle některých autorů. 

3.1. Význam informací 

Řízení firmy není moţné bez informací. Aby mohl podnikatel objednávat suroviny, potřebuje 

znát poţadavky zákazníků na své výrobky a sluţby. Z nich můţe stanovit plán distribuce, aby 

mohl sestavit plán výroby, potřebuje znát stav zásob hotových výrobků na skladě a také 

mnoho údajů o výrobních moţnostech jeho výrobních linek. Základním předpokladem pro 

systémové řízení toků zboţí je proto perfektně fungující informační systém.
50

 

Informace se stávají strategickým zdrojem podnikatelského rozvoje a úspěchu. Často jsou 

informace i zdrojem mocenským, neboť kdo má potřebné podnikatelské informace 

v předstihu před ostatními, můţe tím získat i výraznou konkurenční výhodu. A kdo jiţ vlastní 

potřebné informační zdroje, ten si současně vytváří výhodu dostupnosti i k dalším 

informacím, to výrazně usnadňují informační technologie.
51

 

Nedokonalá informovanost a komunikace můţe mít za následek ztrátu zákazníků, zvýšení 

dopravních a skladovacích nákladů, či růst nákladům udrţování zásob. Pro podporu 

logistických činností jsou proto v široké míře vyuţívány počítače, a to jak při přijímání a 

vyřizování objednávek, tak v oblasti řízení zásob a skladů, měření výkonů, ale také v procesu 

přepravy.
52
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 LAMBERT, M. Douglas, et al. Logistika, 2.vyd. Brno: CP Books, a.s., 2005. ISBN 80-251-0504-0 str.76 
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 GROS, Ivan. Logistika, 1.vyd. Praha:VŠCHT, 1996. ISBN 80-7080-262-6. str. 14 
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 KONEČNÝ Miloslav. Logistika v systému řízení podniku, 2.vyd. Ostrava: VŠB-TECHNICKÁ UNIVERZITA 
OSTRAVA, 2006. ISBN 80-248-0964-8. str. 103 
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Na rozdíl od materiálového toku je informační tok v logistickém řetězci obousměrný. To 

znamená, ţe pohyb informací se děje nejenom stejným směrem jako pohyb materiálu, ale i ve 

směru opačném. Logistický informační systém musí umoţnit transformaci vstupních 

informací, který jsou představovány objednávkami zákazníků na informace výstupní, kterými 

jsou objednávky dodavatelům. V současné době je moţný elektronický přenos informací, 

nejenom po vedeních kabelových, ale i bezdrátově.
53
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4 Charakteristika společnosti HF-Czechforge s.r.o. 

 

4.1. HF-Czechforge s.r.o. 

Společnost HF-Czechforge s.r.o. vznikla dne 22. července 2005 zapisem do obchodního 

rejstříku. HF-Czechforge je dceřinou společností německé firmy Hammerwerk Fridingen 

GmbH, která je jejím 100 % vlastníkem. Společnost se nachází v průmyslové zóně v Chebu, 

kde byla zahájena výroba v roce 2007. Předmětem podnikání je kovářství, kovoobráběčství a 

nástrojářství. Pracuje zde 120 zaměstnanců. 
54

 

4.2. Hlavní činnost firmy 

Firma se specializuje na výrobu zápustkových výkovků. Tyto výkovky mají hmotnost od 

0,2 kg do 5 kg a průměr od 50 mm do 160 mm. Výkovky se vyrábějí ze všech druhů 

kovatelné legované i nelegované oceli. Po tepelném opracování se výkovky dodávají přímo 

zákazníkům. Odběratelé jsou především ze západní Evropy, ale také Polska, Švýcarska, 

Brazílie, Japonska a Číny. Výkovky odběratelům slouţí jako součásti osobních, uţitkových či 

nákladních vozů, letadel, ale také zemědělské a stavební techniky. Ve firmě se nacházejí čtyři 

lisy, na kterých jsou výkovky kovány, z toho jsou dva klikové a dva vřetenové. Součástí 

výroby výkovků je také konstrukce, výroba a úprava nástrojů, které jsou potřebné 

k zápustkovému kování. Konečný tvar výkovku je vţdy ujednán s odběratelem. Mateřská 

společnost Hammerwerk Fridingen GmbH se stejně jako HF-Czechforge s.r.o. zabývá 

zápustkovým kováním, avšak jejich výroba je více rozšířena. Kované zápustky jsou zde o 

váze od 0,2 do 65 kg a o průměrech do 400mm.
55
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Obr. č. 4 Boční pohled na expediční část podniku

 

Zdroj: Vlastní foto, 2016 

Obr. č. 5 Zápustkové výkovky 

 

 

Zdroj: Vlastní foto, 2016 
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4.3. Struktura řízení podniku 

Vedení společnosti  HF-Czechforge s.r.o., má 4 jednatele, kteří tvoří nejvyšší management 

společnosti. Jsou oprávněni jednat společně jejím jménem, a to vţdy nejméně dva. 

V jednáních se tak přechází nechtěným nebo záměrným chybám, jeţ by mohly mít neblahé 

účinky na celou společnost HF-Czechforge s.r.o. 

Cílem firmy mimo efektivnosti výroby, je i zodpovědnost k ţivotnímu prostředí. Proto je ve 

společnosti HF-Czechforge s.r.o. oddělení řízení systému jakosti a ţivotního prostředí. 

Vedoucí řízení systému jakosti a ţivotního prostředí je zodpovědný za dodrţování všech 

předpisů a pravidel bezpečnosti práce. 

Střední management společnosti tvoří technické, výrobní, finanční a personální vedení. Niţší 

vedení zahrnuje výrobní mistry a vedoucí jednotlivých obsluţných úseků. 

Pod technické vedení spadá několik oddělení. Prvním z nich je konstrukční oddělení, jeţ se 

zabývá poţadavky zákazníků. Konstrukční oddělení zpracovává vhodné konstrukční postupy, 

přípravu výkresů výkovku a prakticky zajišťuje celý výrobní proces po technické stránce. 

Dalším oddělením je nástrojárna, ve které se vyrábí a upravuje nářadí nebo nástroje ke kování 

různých typů výkovků. Výkovky jsou různé a kaţdý z nich má svůj specifický tvar.  

Úkolem vedením výroby je plánování výrobních investic a zajišťování bezproblémového 

vyrobení poţadovaného typu výkovku a kontrola výrobního materiálu. Dalším z úkolů je 

kontrola vlastností výkovků a správnost jejich vzhledu. Hlavním cílem vedení výroby je 

zajištění expedice výkovku k zákazníkovi v poţadované kvalitě. Součástí vedení výroby je i 

metodické řízení, které se zabývá údrţbou strojů podniku.  

Finanční a personální vedení ve společnosti HF-Czechforge s.r.o. jsou spolu úzce spjata. 

Spravují účetnictví, mzdovou agendu a personální úsek, aj. Finanční oddělení je v podniku 

jedním z klíčových, ovlivňuje investice do všech částí firmy a také má z velké části a starost 

příjem oceli a veškerého ostatního materiálu do podniku. Personální oddělení má, mimo jiné, 

za cíl přijímat kvalifikované osoby na volné a stále se vytvářející nová pracovní místa ve 

firmě. 
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Obr. č. 6 Struktura společnosti HF-Czechforge s.r.o. 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2016 
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5 Řízení informačních a hmotných toků v HF-Czechforge s.r.o. 

 

5.1 Řízení toků materiálu ve firmě 

Řízení toků materiálu ve firmě, zjišťování dostupnosti zdrojů a management dodávek má na v 

kompetenci osoba nákupčího podniku HF-Czechforge s.r.o. Nákupčí řídí a zajišťuje nákup 

materiálu na sklad dle plánu výroby.  

 

5.1.1 Plán výroby 

Plán výroby je obsáhlá tabulka v MS Excel, zavedená v  informačním systému CF. 

Systém CF je informační program, který je vytvořen  mateřskou společností Hammerwerk 

Fridingen GmbH a jsou do něj zaznamenávány všechny operace týkající se firmy HF-

Czechforge s.r.o. a Hammerwerk Frifingen GmbH. Program CF je v německém jazyce a mají 

do něj přístup všechna oddělení společnosti HF-Czechforge s.r.o. i Hammerwerk Fridingen 

GmbH. Informační systém CF slouţí ke sdílení informací obou výše zmíněných společností. 

V tabulce plánu výroby lze nalézt např. informace potřebné k plánování výroby konkrétních 

výkovků, nákupu materiálu, místa uloţení materiálu nebo hotových výkovků. Tyto informace 

jsou získávány částečně z objednávek odběratelů. Objednávky resp. odvolávky jsou obvykle 

uskutečňovány osobně, e-mailem, telefonem či faxem. Na vytvoření plánu výroby se podílí 

zejména vedení obou společností, vedení plánování výroby, oddělení péče o zákazníka a 

nákupčí. Plán výroby se vytváří spolu s mateřskou firmou Hammerwerk Fridingen GmbH 

vţdy na několik měsíců dopředu a neustále se doplňuje a obnovuje dle přání a specifických 

poţadavků odběratele. Plán výroby lze naplánovat na dobu několika měsíců dopředu díky 

rámcovým smlouvám.  

 

Rámcové smlouvy mezi sebou uzavírají odběratelé a společnost Hammerwerk Fridingen 

GmbH nebo společnost HF-Czechforge s.r.o.  

Rámcová smlouva je zakotvena v evropských směrnicích a zákoně o veřejných zakázkách v § 

11 č. 137/2006 Sb.
56
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  Ministerstvo pro místní rozvoj ČR: Aktuální znění zákona o veřejných zakázkách a koncesích. Národní 
legislativa [online].  2016 [cit. 2016-04-06] Dostupné z: http://www.portal-vz.cz/getmedia/85b22a3c-a510-
4487-bc9e-1225323f625c/137-2006-od-1-1-2016.pdf 
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Rámcová smlouva je vyuţívána v případech, kdy zadavatel dopředu plánuje odebírání 

určitého druhu opakujícího se plnění, ve stanoveném období (stavební materiál, dodávky 

součástek nebo sluţby). Nicméně odběratel dopředu není schopen určit celkový počet nebo 

náplň. Při vzniku aktuální potřeby plnění je pak dle podmínek takové rámcové smlouvy 

zadáváno jiţ konkrétní plnění na základě tzv. odvolávky. Výsledkem odvolávky je následně 

uzavření smlouvy jiţ na konkrétní plnění co do jeho předmětu i specifických smluvních 

podmínek.
57

 

Rámcová smlouva určuje hrubý počet odebraných kusů výrobků za rok, přičemţ kaţdý měsíc 

zašle zákazník odvolávku do HF-Czechforge s.r.o., kde přesně uvede kolik výkovků a kdy 

bude potřebovat.  

Objednávku či odvolávku vyřizuje individuálně se zákazníkem oddělení péče o zákazníka. 

V tomto oddělení je se zákazníkem dojednávána cena za odebrané zboţí dle jeho náročnosti 

na výrobu a počtu kusů, typ přepravy, hmotnost přepravovaného zboţí, která spoluvytváří 

cenu pojištěním za náklad, dodací podmínky, doručovací lhůta aj. Vše záleţí na přáních 

zákazníka, zejména specifikace výrobku a způsobu balení a převozu.  

 

Odběratelé, kteří neuzavírají rámcovou smlouvu na určitou dobu, uskutečňují pouze 

objednávky, obvykle několik týdnu dopředu, a tímto se plán výroby neustále aktualizuje. 

Všechny objednávky respektive odvolávky a rámcové smlouvy jsou v elektronické podobě 

zaznamenány v informačním systému CF. V plánu výroby lze vyhledat všechny potřebné 

informace a přání zákazníka, tj. specifika oceli, typ výkovku, mnoţství aj.  

 

Plán výroby je hrubým, odhadovým plánem, tvořen především dle rámcových smluv. V tomto 

plánu je často uskutečňována změna a úprava objednávek resp. odvolávek. Zde je důleţité 

podotknout, ţe ačkoliv je plán výroby určen na dlouhou dobu, ve společnosti HF-Czechforge 

s.r.o. neexistuje výroba na sklad. Dle plánu výroby se řídí především nákupčí, finanční vedení 

a oddělení péče o zákazníka. Pro zakázky, které je potřeba vyrobit nejdříve, jelikoţ se blíţí 

jejich dodání, je tvořen tzv. fine plán.  
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http://www.havelholasek.cz/publikace-media/221-plneni-na-zaklade-ramcove-smlouvy  

http://www.havelholasek.cz/publikace-media/221-plneni-na-zaklade-ramcove-smlouvy
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Fine plán je plán, který na 100% odpovídá zadaným zakázkám. Podle fine plánu jsou 

v nástrojárně vyrobeny všechny potřebné kovací obaly a ve skladu naskladněn materiál pro 

výrobu. 

 

Nákupčí objednává potřebný materiál, dle plánu výroby pro obě společnosti tj. HF-

Czechforge s.r.o. a Hammerwerk Frifdingen GmbH. Objednávka většího mnoţství materiálu 

skýtá mnoţstevní slevu od dodavatelů. Objednávku nákupčí vţdy zasílá elektronicky a 

objednávka obsahuje: 

 

 Název společnosti (HF-Czechforge s.r.o.), adresu (Průmyslový park 13, 350 02 Cheb, 

CZ), IČO (27365361), DIČ (CZ 273 65 361) 

 Místo dodání zboţí (adresa společnosti HF-Czechforge s.r.o.) 

 Datum vystavení objednávky 

 Způsob balení ocelových tyčí 

 Dopravní dispozice, způsob dopravy – pomocí dodacích podmínek Incoterms 2000 či 

Incoterms 2010 

 Termín dodání 

 Identifikace zboţí, specifický popis oceli 

 Celkové mnoţství objednaných jednotek 

Po přijetí objednávky dodavatelem přijde nákupčímu společnosti HF-Czechforge s.r.o. 

potvrzení o přijetí objednávky. Po potvrzení trvá obvykle pět dní, neţ objednaný materiál 

odběratel odešle a další 2 dny, neţ materiál dorazí do skladu HF-Czechforge s.r.o. 

Materiálem jsou primárně ocelové tyče různé šarţe a jakosti. Osoba nákupčího podniku má 

přehled o druzích oceli, jejich vlastnostech a vyuţití v kovoobráběčském průmyslu, kterým se 

společnost HF-Czechforge s.r.o. zabývá. Nákupčí podniku objednává různé druhy oceli od 

různých dodavatelů.  
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Dodavatelé materiálu 

 Dodavateli oceli jsou firmy tuzemské i zahraniční. Z tuzemských jsou to pouze Třinecké 

ţelezárny a ze zahraničních je to britská společnost Tata Steel, německý Lech Stahlwerke a 

Deutsche Edelstahlwerke, polský ArcelorMittal Warszawa nebo italský koncern Acciaierie 

Bertoli Safau SpA. 

 

Příjem materiálu 

 

Materiál je přivezen, dle dodacích podmínek Incoterms 2000 nebo Incoterms 2010, 

kamionem do skladu HF-Czechforge s.r.o., kde dochází k jeho fyzickému vyskladnění 

z kamionu pomocí vysokozdviţných vozíků Linde. Skladníci kontrolují materiál nejprve 

podle příjemky od dodavatele, coţ je doklad, na kterém je mimo jiné uvedena šarţe, číslo, typ 

oceli a atestace z ocelárny. Dále pomocí jeřábu a váhy, kde se eviduje skutečná hmotnost 

převzatého materiálu dle příjemky (1). Pokud vše souhlasí, dochází k naskladnění materiálu 

do regálů.  

 

Obr. č. 7 Proces příjmu materiálu do skladu 

 

 1 2 3 
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Zdroj: Vlastní zpracování, 2016 
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Skladníci přijatou ocel fyzicky naskladní a roztřídí pomocí jeřábů do regálů, označených 

písmeny od A do L, dle druhu materiálu, výrobce a šarţe materiálu. V regálu je vţdy jen 

určitá šarţe oceli dle příjemky, aby nedošlo k záměně materiálu. Vyjímečně, při nedostatku 

skladovacích míst, lze dát do regálu k jedné šarţi i jiný druh oceli s tak odlišnou šarţí a 

velikostí, aby se nedala ocel zaměnit. Lze konstatovat, ţe ve společnosti HF-Czechforge s.r.o. 

se vyuţívá metody FIFO, to znamená, ţe materiál opouští sklad v takovém pořadí, v jakém 

byl do skladu přijat, ale není tomu tak vţdy. Pozice uloţeného materiálu se nejprve zapisují 

do zaskladňovacího formuláře, který je v podobě tabulky v MS Excel zaveden v systému CF 

(2). Dále je proveden přepis regálových pozic ze zaskladňovacího formuláře do skladové 

karty a příjemky a také do informačního systému CF, ve kterém je moţné pozorovat 

kaţdodenní pohyb materiálu (3, 4).  

Ze systému CF si přebírá informace oddělení řízení systému jakosti a ţivotního prostředí, 

které přijatý materiál kontroluje a podrobuje ho nejrůznějším druhům testování (5). 

 

Skladová karta – je to doklad vystavený ve skladu a slouţí k evidenci zásob a jejich pohybu, 

je vedena v elektronické podobě v informačním systému CF a v papírové podobě je vystavena 

u materiálu. Skladová karta obsahuje následující údaje: číslo a označení skladní karty, datum, 

název zboţí, mnoţství zboţí, měrná jednotka, příjem zboţí, výdej zboţí, celkové mnoţství 

zboţí na skladě. 

 

Příjemka materiálu  -  je doklad zaznamenávající přírůstek zásob určitého druhu materiálu. 

Příjem zboţí je evidován v počítači, ale má i podobu klasické příjemky, která se páruje 

s fakturami za materiál na skladě. Příjem materiálu je zanesen do informačního systému CF, 

kam se zapisuje šarţe zboţí, jeho mnoţství, označení, specifické znaky, jakost a počet celých 

ocelových tyčí, průměr tyčí a jejich tvrdost. Na papírovou příjemku se uvede datum příjmu, 

razítko společnosti HF-Czechforge s.r.o. a podpis skladníka, jeţ zboţí přebíral. Příjemka je 

předána účetnímu oddělení, které ji dále přiřadí k faktuře za příslušný materiál a vystaví 

příkaz k úhradě faktury. 

 

Ukázka příjemky materiálu od dodavatele je v příloze C. 
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Výdejka – je doklad zaznamenávající úbytek stavu zásob určitého druhu materiálu na skladě. 

Při vyskladnění určitého druhu materiálu za účelem vyhotovení zakázky je materiál 

vyskladněn na základě informací či reportu z informačního systému CF, které zadá oddělení 

plánování výroby.  

 

Odběratel zasílá fakturu za objednaný materiál elektronicky nebo poštou ihned po 

vyskladnění materiálu z jeho skladu. Splatnost přijaté faktury za materiál je obvykle třicet dní. 

 

Ukázka přijaté faktury za materiál je v příloze F. 

 

5.2. Řízení zásob  

 

V HF-Czechforge s.r.o. se vytváří, mimo běţné zásoby, jen malá zásoba oceli, která se 

pouţívá, dle plánu výroby, nejčastěji a zároveň se tato ocel variabilně vyuţívá při 

neočekávané objednávce či náhlému navýšení mnoţství v jakékoli objednávce. Takovouto 

zásobu lze nazývat pojistnou, jelikoţ se společnost HF-Czechforge s.r.o. jistí v případě 

nerovnoměrné spotřeby v závislosti na chování odběratelů, nepředpokládá však 

nerovnoměrné nebo nepravidelné dodávky materiálu. Materiál je na skladě vţdy dříve, neţ je 

předpokládána jeho spotřeba, z důvodu náhlého uvolnění některého ze čtyř lisů. Dále ve 

skladu najdeme jen ocel, která je objednána dle výrobního či fine plánu, tudíţ je jisté, ţe bude 

dříve nebo později nastříhána a vyuţita pro kování. Zásoby evidují, zapracovávají do 

informačního systému CF a kontrolují skladníci. Řízení zásob v podniku je proces, který 

přispívá ke zlepšení hospodářského výsledku, jelikoţ se bez poptávky nebo plánu výroby 

neudrţují, kromě běţné zásoby, jiné neţ pojistné zásoby oceli. Například sezónní zásoby, tzv. 

předzásobení jsou v tomto odvětví téměř nepouţívané, jelikoţ zápustky nejsou sezónním nebo 

trendovým zboţím.  

 

Dále je důleţité popsat cyklus objednávky bod po bodu. Následně budou popsány jednotlivé 

části výrobního procesu ve společnosti HF-Czechforge s.r.o. Jedná se o fyzické (hmotné) toky 

materiálu a zároveň o toky informační (nehmotné).  
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5.2.1. Cyklus objednávky 

 

Lze konstatovat, ţe celý proces začíná objednávkou. Zákazník pošle poptávku po výrobě 

určitého druhu zápustkového výkovku. Má na výběr několik moţností, jak tuto objednávku 

doručit.  

 

 Osobní návštěva firmy  

 Telefonicky  

 E-mailem  

  Faxem  

 

Odvolávka stejně jako objednávka u odběratelů, kteří nemají sjednanou rámcovou 

smlouvu, mimo specifických poţadavků oceli obsahuje: 

 Název společnosti, adresu, IČO, DIČ 

 Místo dodání zboţí (adresa společnosti se nemusí shodovat s adresou skladu 

odběratele) 

 Číslo objednávky, které pokračuje v nekonečné číselné řadě za sebou 

 Datum vystavení objednávky 

 Splatnost faktury, obvykle jeden aţ dva měsíce 

 Způsob balení, zákaznické či jiné specifické obaly (moţnost dokoupení fólií na 

výkovky) 

 Dopravní dispozice, způsob dopravy – pomocí dodacích podmínek Incoterms 2000 či 

Incoterms 2010 

 Termín dodání, vţdy stanoveno pevné datum 

 Identifikace zboţí, specifický popis oceli 

 Cena za poloţku, cena celkem – aţ po celkovém dokončení zakázky 

 Celkové mnoţství objednaných jednotek 

 Hlavička nebo razítko společnosti HF-Czechforge s.r.o. 

 Číslo rámcové smlouvy a datum jejího sjednání (pouze při rámcové smlouvě) (1). 
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 Zpracování objednávky  

 

Objednávku přijme oddělení péče o zákazníka. Oddělení péče o zákazníka zpracuje cenovou 

nabídku na základě poţadavků zákazníka. Právě pro tento krok jsou potřebné informace o 

zboţí, které jsou uvedené v objednávce. 

 Potvrzení objednávky  

 

Po zpracování dané objednávky ji oddělení péče o zákazníka posílá zpět potencionálnímu 

zákazníkovi k potvrzení. Pokud zákazník s návrhem souhlasí, proces pokračuje zadáním 

objednávky do informačního systému CF, v opačném případě po odmítnutí návrhu dochází k 

ukončení celého procesu. Při zadávání do systému CF je objednávce přiděleno číslo, pod 

kterým vystupuje během celého výrobního procesu. Vţdy následující číslo podle posledního 

čísla v nekonečné číselné řadě přiděluje oddělení péče o zákazníka (2). 

 

 Zpracování objednávky v systému CF 

 

Oddělení plánování výroby spolu s dalšími odděleními nalezne téměř ihned nově zadanou 

objednávku resp. odvolávku v informačním systému CF pod novým číslem. V oddělení 

plánování výroby je objednávka dále zpracovávána. Toto oddělení v informačním systému CF 

zadá přesnou specifikaci materiálu, datum začátku výroby a expedice s ohledem na dohodnuté 

podmínky s odběratelem (3).  

 Příprava pro výrobu 

Podle získaných informací ze systému CF nástrojárna vyrobí nebo připraví kovací nástroje 

potřebné pro objednaný druh zboţí a nákupčí objedná druh materiálu určený pro výrobu 

objednaného zboţí. Vše je zaneseno do plánu výroby a později do fine plánu. Oddělení 

plánování výroby vytvoří pracovní zakázku, dle které se celá výroba bude řídit. 
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Pracovní zakázka 

Všem sektorům ve výrobě jsou k dispozici tzv. pracovní zakázky, které jsou vytvořeny 

v informačním systému CF oddělením plánování výroby. Na této zakázce je uvedeno číslo 

objednávky a číslo přiřazené odběrateli, pod kterým je moţné odběratele najít v informačním 

systému CF. V pracovní zakázce jsou detailně rozepsány úkony, kterými musí projít materiál, 

neţ se z něj stane konečný výrobek. 

Na pracovní zakázce je mimo jiné přesně zapsáno, o jaký konkrétní díl se jedná, kdy byl 

převzat na kovárnu nebo při jaké teplotě je moţné jej kovat. Je zde zaznamenáno, kdy, kde a 

v jaké fázi by měl být díl nalezen. 

Specifika pracovní zakázky lze přirovnat ke kartě, která se vyuţívá při metodě kanban. Zde je 

moţné najít, kdy a kde se bude nacházet výrobek, ale kanbanová karta má mnohem více 

detailů a přiřazuje se k materiálu uţ od jeho přijetí na sklad, coţ se u pracovní zakázky ve 

společnosti HF-Czechforge s.r.o. neuskutečňuje. 

 

Obr. č. 8 Cyklus objednávky v HF-Czechforge s.r.o. z pohledu zákazníka 
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Zdroj: Vlastní zpracování, 2016 
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 Výroba  

Během několika dní je naskladněn potřebný materiál pro výrobu. Tuto informaci zadá sklad, 

ihned po kontrole skladníky, do informačního systému CF. Jakmile sklad získá informaci ze 

systému CF, ţe kovací nástroje pro výrobu objednaného druhy výrobku jsou připraveny, 

pomocí vysokozdviţných vozíků Linde začne vyskladňovat druh oceli, který byl do systému 

CF zadán oddělením plánování výroby.  

 

Obr. č. 9 Vysokozdviţný vozík Linde v expedičním skladu 

 

Zdroj: Vlastní foto, 2016 

Součástí práce oddělení skladu je zajištění kontroly materiálu pomocí informačního systému 

CF, příjemek a tabulek vytvořených z informací o přijatém materiálu v MS Excel.  

Výroba trvá obvykle několik týdnů v závislosti na velikosti a náročnosti zakázky. Po výrobě 

zakázky se tato informace opět zavede do systému CF (4). 
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 Mezisklad 

Vyrobené zboţí je obvykle ukládáno do gitterboxů standardní velikosti 1240x835x970mm, 

další moţností je jejich ukládání v zákaznických obalech. Zákaznické obaly jsou takové, které 

odběratel dodá do skladu společnosti HF-Czechforge s.r.o. či jejich pronájem zajistí 

společnost HF-Czechforge s.r.o. na náklady odběratele. V tomto místě jsou všechny zakázky 

podrobeny výstupní kontrole. Na vyrobené zboţí lze dokoupit antikorozní fólie, jejich cena je 

stanovena na 3 eura za jednu fólii. Tyto fólie si kupuje pouze minimum odběratelů, ačkoliv 

chrání výrobek před nechtěnou korozí. Ukládání zboţí do přepravních gitterboxů či 

zákaznických obalů a případné balení se odehrává v meziskladu. Mezisklad se nachází přímo 

vedle skladu zboţí připraveného k expedici.  

Obr. č. 10 Výkovky v antikorozní fólii                     Obr. č. 11 Typy zákaznických obalů 

 

 

Zdroj: Vlastní foto, 2016 
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 Předání informací o hotové zakázce 

Pracovníci meziskladu zavedou do informačního systému CF informace o dokončení výroby 

příslušné zakázky, jejíţ číslo zjistí z pracovní zakázky. Pracovní zakázka se v papírové 

podobě nachází na kaţdém gitterboxu či zákaznickém obalu. Tyto informace jsou důleţité 

především pro expediční sklad a účtárnu. Gitterboxy o rozměrech1200x1000x1000 mm či 

1090x710 mm, které mají otevíratelnou přední stranu, která je zajištěna záklapkami a jejich 

dno je zpevněno a vyplněno dřevnými deskami, aby bylo plné, nebo zákaznické obaly jsou 

pomocí vysokozdviţných vozíků Linde přepravovány do expedičního skladu. 

 Skladování v expedičním skladu 

V expedičním skladu jsou gitterboxy či zákaznické obaly řazeny, pomocí vysokozdviţných 

vozíků, podle prvních dvou čísel, kterým začíná objednávka tj. od 1 do 17. Toto řazení 

usnadňuje jejich nalezení při expedici. Pokud jsou gitterboxy či zákaznické obaly zařazeny na 

správné místo, které je zkontrolováno pracovníky expedičního skladu, je informace o jejich 

uskladnění v expedičním skladu zaznamenána do informačního systému CF. Gitterboxy či 

zákaznické obaly se skladují v jedné úrovni a často jsou na sebe stohovány. 

Obr. č. 12 Uskladněné gitterboxy a zákaznické obaly v expedičním skladu 

 

Zdroj: Vlastní foto, 2016 
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Hotová a uskladněná zakázka v expedičním skladu je impulsem pro účtárnu, která dle 

objednávky a dohodnutých parametrů, zavedených v informačním systému CF, vytvoří 

fakturu pro odběratele.  Zároveň je impulsem pro pracovníky expedičního skladu, jeţ vytvoří 

dokument pro expedici zakázky, tj. dodací list. 

V HF-Czechforge s.r.o. se faktura zasílá samostatně, nikoliv s dodacím listem. Je tomu tak 

vzhledem k cenám, které jsou rozdílné u velkých odběratelů a odběratelů s malými 

zakázkami. Faktura je zasílána elektronicky nebo poštou podle domluvy s odběratelem při 

objednávce. 

Faktura obsahuje: 

 Identifikační údaje o odběrateli a dodavateli 

 Číslo faktury, které je shodné s číslem dodacího listu 

 Datum vystavení faktury 

 Datum zdanitelného plnění faktury 

 Datum splatnosti faktury 

 Číslo objednávky zákazníka 

 Bankovní spojení 

 Číslo účtu 

 Variabilní symbol, kterým je obvykle číslo faktury 

 Způsob úhrady, v HF-Czechforge s.r.o. pouze bankovním převodem 

 Obsah dodávky, včetně cen za jednotlivý kus a ceny celkem 

 Hmotnost dodávky bez obalu (netto kg) a s obaly (brutto kg) 

 Vícepráce 

 Způsob dopravy, dodací podmínky dle Incoterms 2000 či Incoterms 2010 

 

Ukázka vystavené faktury společností HF-Czechforge s.r.o. je v příloze A. 
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Po zadání informací o převzetí celé zakázky do expedičního skladu v informačním systému 

CF je vytvořen dodací list, který je vţdy odesílán se zboţím k zákazníkovi. Dodací list vytváří 

expediční sklad na základě informací ze systému CF a informací získaných podle pracovní 

zakázky připevněné na gitterboxu či zákaznickém obalu a skutečně dodaného a expedičním 

skladem zkontrolovaného zboţí. 

Dodací list obsahuje:  

 Identifikační údaje o odběrateli a dodavateli 

 Adresu dodání 

 Číslo dodacího listu, které je shodné s číslem faktury, pro lepší identifikaci zakáky 

 Datum vystavení dodacího listu 

 Číslo objednávky, pod kterým byla vloţena do systému 

 Mnoţství dodávaných jednotek v kilogramech  

 Razítko a podpis dodavatele. 

Dodací list se při předání zboţí odběrateli potvrzuje, jelikoţ obsahuje specifické informace o 

dodávce zboţí, její velikosti, jakosti či šarţi. Dodací list potvrzuje odběratel převáţením zboţí 

v obalu, které převezme v jeho skladu. 

Po předání zboţí odběrateli je dodací list obvykle předán účetnímu oddělení odběratele, které 

v dalších dnech obdrţí elektronicky či poštou fakturu za přijaté zboţí a poté vystaví příkaz 

k úhradě.  

 Nakládka a přeprava k odběrateli 

 Expediční sklad je na odlišném místě, neţ je sklad přijatého materiálu. Vyskladněno můţe 

být pouze prověřené zboţí, určené k expedici. Zboţí určené k expedici je opatřeno kartou 

z oddělení kontroly kvality.  

 

Ukázka karty zboţí určeného k expedici je v příloze G. 
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Obr. č. 13 Zákaznický obal určen k expedici  

 

Zdroj: Vlastní foto, 2016 

Zboţí, které ještě nebylo zkontrolováno, nemůţe být expedováno. Takovéto zboţí je 

označeno kartou z oddělení kontroly kvality. 

Ukázka karty zboţí připraveného ke kontrole je v příloze H. 

Pokud je zboţí zkontrolováno a má povolení k expedici, které je ke zkontrolování v programu 

CF, lze v expedičním skladu vytvořit výdejku a zboţí naloţit do kamionu. Nakládání 

gitterboxů nebo zákaznických obalů se uskutečňuje vţdy uvnitř skladové haly, jelikoţ se tím 

předchází další korozi a znehodnocení hotových výrobků. Pozici uskladnění gitterboxů či 

zákaznických obalů lze snadno vyhledat dle skladových karet a naloţit je, na základě výdejky, 

pomocí vysokozdviţných vozíků Linde do přepravních kamionů (5).  

 

Výdejka zboží – u hotových výkovků dochází k vyskladnění na základě nákladního listu 

nebo předem ohlášeného kamionu, který s sebou má podklady k vyskladnění určité zakázky. 

Výdej zboţí je evidován v počítači v programu CF. Kopie výdajového dokladu je předána 

řidiči, který přepravuje zakázku a originál výdajového dokladu je uloţen v archivu 

expedičního skladu spolu s nákladním listem. 
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Pokud je odběratel se zboţím spokojen, objednává od společnosti HF-Czechforge s.r.o. i 

nadále. Mohou však nastat nesrovnalosti v ceně za zboţí, např. při chybném vyúčtování či 

počtu dodaných výrobků. Tuto situaci lze řešit tzv. opravným daňovým dokladem, který 

upravuje danou nesrovnalost v ceně (6). 

 

Ukázka opravného daňového dokladu je v příloze E. 

 

Konkurence 

V oblasti podnikání společnosti HF-Czechforge s.r.o., coţ je kovovýroba a obrábění kovů lze 

najít několik konkurentů v oblasti výroby ocelových součástek do automobilů, strojů či 

zápustkových výkovků. Mezi hlavní můţeme řadit KRÁLOVOPOLSKÁ STEEL s.r.o. a 

Kovárna VIVA a.s. Tyto dvě konkurenční firmy dodávají své výrobky stejným společnostem 

jako HF-Czechforge s.r.o., kvůli konkurenci je potřeba především tvorba cenové nabídky a 

kvality nabízeného zboţí.  

 

5.4. Výrobní proces 

Výrobní proces začíná zadáním objednávky do informačního systému společnosti CF. Dle 

objednávky přijde určitý druh oceli, který skladníci naskladní do regálů, označí a tyto 

informace zadají opět do programu CF. Proces pokračuje kontrolou jakosti, odstřiţeného kusu 

přijatého materiálu, v laboratoři, při které jsou ověřovány kvality oceli (1).  

Dle plánu výroby, kterým se řídí oddělení plánování výroby a oddělení řízení systému jakosti 

a ţivotního prostředí, se ocelové tyče vyskladní ze skladových regálů pomocí speciálního 

jeřábu a nastříhají se pomocí nůţek na ocel. Nastříhaná ocel na malé válce se vkládá do 

kovových ohradových gitterboxů o rozměrech 1200x800x800 s nosností 1500kg. Gitterboxy 

plné nastříhané oceli určitého druhu se pomocí vysokozdviţných vozíků Linde přepravují 

k předem určené výrobní lince zápustkového kování (2).  

Kováři pouţijí nastříhaný ocelový válec a předem vytvořený zápustkový obal, v nástrojárně, 

k vytvoření určitého druhu zápustkového výkovku. Výrobu zápustkových výkovků řídí 

vedení výroby a hlavní výrobní mistři (3). 
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Po výrobě se zápustkové výkovky nechávají vychladnout ve výrobní hale (4). Vychladnuté 

zápustkové výkovky pak prochází v sekci kovárny extrémním tepelným opracováním, díky 

kterému získávají vyšší pevnost a tvrdost (5). Následně probíhá úprava povrchu výkovku 

tryskáním pomocí abrazivních části (6).  

Zboţí v gitterboxech či zákaznických obalech je vysokozdviţnými vozíky přepraveno do 

meziskladu. Před převezením zboţí do expedičního skladu se provádí výstupní kontrola 

jakosti v laboratoři, která má za úkol odhalit případné nedostatky vyrobeného zboţí (7).  

Pokud jsou nedostatky vyrobeného zboţí objeveny, je dále prověřena celá zakázka. Toto je 

vzácná, avšak reálná situace, při které se společnost HF-Czechforge s.r.o. zpozdí 

s dodávkami, z čehoţ plynou vysoké pokuty za nedodrţení dodacích podmínek. Proto se 

těmto nedostatkům snaţí společnost vyhýbat odebíráním oceli od kvalitních a prověřených 

dodavatelů.  
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Obr. č. 14 Stručný popis výrobního procesu 

Příjem materiálu 

od dodavatele 

      
       1       

     

 

Vstupní kontrola 

jakosti v 

laboratoři  2 

Nastříhání 

oceli 3 

Zápustkové kování 

  

    

              4 

  

    

Skladování polotovarů 

 

 

    

              5 

  

    

Extrémní tepelné 

zpracování 

  

    

             6 

 
 

  

    

Úprava povrchu 

tryskáním 

  

    

               7 

  

    

Výstupní kontrola 

jakosti v laboratoři 8 

Expedice k 

zákazníkovi 

 

Zdroj. Vlastní zpracování, 2016 

Jestliţe zboţí projde výstupní kontrolou jakosti je vysokozdviţnými vozíky přepraveno do 

expedičního skladu. Ve skladu jsou gitterboxy a zákaznické obaly řazeny dle čísel 

objednávek. Expediční sklad zaznamenává všechny informace o převzatém zboţí do systému 

CF a připravuje dokumenty důleţité pro nakládku a převoz vyrobeného zboţí (8). 
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5.5. Přeprava 

Přeprava zajišťuje přesun výrobků k zákazníkům, představuje pro ně přidanou hodnotu a také 

se podílí na konečné ceně. HF-Czechforge s.r.o. nemá k dispozici vlastní dopravní nákladní 

prostředky, a tak se snaţí poskytovat svým odběratelům kvalitní způsob přepravy ve 

spolupráci se specializovanou přepravní firmou DACHSER a Roline International Spedition 

s.r.o. Přeprava je realizována dle přepravních a dodacích podmínek Incoterms 2000 či 

Incoterms 2010, z nichţ se ve společnosti HF-Czechforge vyuţívají pro nákladní přepravu 

pouze EXW a CPT.  

Dodací podmínka EXW znamená vyzvednutí zboţí v místě výrobního závodu zákazníkem, 

tedy v areálu společnosti HF-Czechforge s.r.o. Tento způsob přepravy si odběratel zajišťuje 

sám, tudíţ společnost HF-Czechforge s.r.o.realizuje pouze výrobu zakázky a přípravu 

dokumentů nezbytných pro přepravu tj. dodací a nákladní list. 

Přepravní společnost DACHSER 

Společnost DACHSER má jednu z nejefektivnějších přepravních sítí v Evropě téměř pro 

všechny odvětví logistiky. Firma DACHSER zajišťuje společnosti HF-Czechforge s.r.o. 

veškerou přepravu s výjimkou přepravy od firmy Roline International Spedition s.r.o. (viz. 

níţe). HF-Czechforge s.r.o. má se společností DACHSER sjednanou smlouvu o mezinárodní 

přepravě, kde jsou zakotveny cenové výhody pro společnost HF-Czechforge s.r.o. Přeprava 

společnosti DACHSER představuje pro HF-Czechforge s.r.o. téměř 90 procent veškeré 

přepravy, kterou hradí firma HF-Czechforge s.r.o. Přeprava, která je hrazena společností HF-

Czechforge s.r.o. je CPT (Carriage Paid To) – přeprava placena do závodu zákazníka, dle 

dodacích podmínek Incoterms 2000. 

Společnost DACHSER má na přepravu k zákazníkovi vţdy nejdéle dva dny, za které ručí ve 

smlouvě, pokud dva dny nejsou dodrţeny společnost DACHSER za to nese plnou 

zodpovědnost. 

Účetní oddělení společnosti DACHSER vystavuje faktury za přepravu zpětně se splatností 30 

dní. Ve faktuře je uvedeno vţdy několik uskutečněných cest a jejich součet pro zaplacení. 

Mezinárodní nákladní listy CMR jsou zasílány vţdy na konci kaţdého měsíce společně, 

nejsou přikládány k fakturám za přepravu. 
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V případě mezinárodní silniční dopravy je dokladem mezinárodní nákladní list CMR. Jedná 

se o přepravní dokument v rámci Úmluvy o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční 

nákladní dopravě.  

Mezinárodní nákladní list CMR obsahuje tyto informace:  

 

 jméno, adresa a země odesílatele, příjemce,  

 místo vykládky zboţí, země,  

 místo a datum nakládky zboţí, země,  

 připojené dokumenty (převáţně doklady s popisem zboţí),  

 druh zboţí (počet, hmotnost),  

 SZP vozidla, přívěsu,  

 datum, razítko, podpis.  

 

Ukázka mezinárodního nákladního listu CMR je v příloze D. 

 

Přepravní společnost Roline Internationale Spedition s.r.o. 

S přepravní společností Roline International Spedition s.r.o. spolupracuje společnost HF-

Czechforge s.r.o. jiţ od zahájení své výroby na průmyslové zóně v Chebu, tj. od roku 2007.  

Roline International Spedition s.r.o. poskytuje společnosti HF-Czechforge s.r.o. přepravu 

zboţí, které je vyrobeno v nejpozdějším termínu, při velkém vytíţení výroby V HF-

Czechforge s.r.o. Přepravní společnost Roline International Spedition s.r.o. je schopna zajistit 

okamţité přistavení kamionu, naloţení a přepravu. Rychlá uskutečnitelnost spočívá také 

v tom, ţe společnost Roline Speditions s.r.o. má pobočku svých nákladních kamionů 

vzdálenou zhruba kilometr od firmy HF-Czechforge s.r.o. 
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Mimo výše zmiňovaných přeprav Roline International Spedition s.r.o. zajišťuje společnosti 

HF-Czechforge s.r.o. také přepravu po celé České Republice. 

Obě výše zmiňované společnosti mají mezi sebou uzavřené přepravní smlouvy. Vyúčtování 

jednotlivých cest je prováděno účetním oddělení společnosti Roline International Spedition 

s.r.o. zpětně. Za kaţdou vykonanou cestu je vystavena faktura pro HF-Czechforge s.r.o. se 

splatností 30 dní a k faktuře je zároveň připojen nákladní list CMR, pokud se jedná o 

mezinárodní přepravu. 

Ukázka přijaté faktury za přepravu od společnosti Roline International Spedition s.r.o. je 

v příloze B. 

 

Dokumentem pro případnou kontrolu a fakturaci převozu výrobků je záznam o provozu 

vozidla nákladní dopravy 

Záznam o provozu vozidla nákladní dopravy  

 

Tento dokument řidič vyplňuje po kaţdé vykonané jízdě. Obsahuje všechny informace o 

jízdě, kterou řidič vykonal. Záznam tvoří jakýsi výkaz pracovní doby řidiče, který slouţí pro 

následné vytvoření faktur pro odběratele a případnou kontrolu převozu výrobků. 

 

Záznam o provozu vozidla nákladní dopravy obsahuje následující informace:  

 

 jméno osoby, která vykonávala jízdu a SPZ nákladního vozidla,  

 datum započetí a ukončení výkonu,  

 čas odjezdu a příjezdu z určeného místa,  

 časy nakládky a vykládky,  

 délka celé jízdy včetně prostojů a povinných pauz,  

 stav tachometru a celkový počet ujetých kilometrů,  

 spotřeba pohonných hmota jejich čerpání.  
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6  Návrh na zlepšení 

Ve vyspělých zemích koroze výrobků kaţdoročně způsobuje škody v hodnotě tří aţ pěti 

procent HDP. Studie asociace ASM International, jeţ sdruţuje inţenýry a vědce zabývající se 

prací s kovovými materiály dospěla k závěru, ţe 60ti procentům škod způsobených korozí se 

předejít nedá, avšak 40ti procentům zabránit lze. Výběr správného obalu pro ochranu zboţí 

před korozí vţdy záleţí na tom, jak dlouho chce firma své zboţí před korozí chránit. Dále také 

závisí na způsobu přepravy a její délce. Obaloví specialisté v současnosti nabízejí dva typy 

antikorózních obalů. Prvním z nich je hliníková bariérová fólie doplněná o vysoušedla. Tato 

fólie se vyrábí na míru a její aplikaci na výrobky je technicky i časově náročná. Druhým často 

vyuţívaným typem jsou obaly opatřené vypařovacími inhibitory koroze VCI (Volatile 

Corrosion Inhibitor). Můţe jít o fólie nejrůznějšího typu, tloušťky a materiálu. Tyto fólie 

chrání kovové výrobky před korozí vytvářením ochranné molekulové vrstvy uvnitř obalu.
58

  

 

Problémem druhého a často vyuţívaného typu, který vyuţívá i společnost HF-Czechforge 

s.r.o. je zajištění dostatku inhibitorů uvnitř obalu s ohledem na jeho velikost, coţ se často 

nedaří. S tím souvisí vzdálenost mezi výrobkem a fólií a v neposlední řadě nepropustnost 

vnějšího obalu, aby nedošlo k úniku inhibitorů. Poškození obalu při přepravě bývá nejčastější 

příčinou zkorodování výrobků. Jelikoţ obal ovlivňuje v logistice vše, je důleţité sledovat 

nové trendy v této oblasti. 

 

Na základě teoretických a praktických poznatků navrhuji společnosti HF-Czechfogre s.r.o. 

zlepšit a inovovat balení zápustkových výkovků, které jsou náchylné ke korozi, dle 

nejnovějších metod balení kovových výrobků. V současnosti společnost HF-Czechforge s.r.o. 

pouţívá pro balení výrobků VCI fólie s technologií doplňování inhibitorů do obalu. Cena VCI 

fólie na jeden gitterbox se pohybuje okolo 80 korun. Tato cena je určena německým 

dodavatelem VCI fólií. Jak je výše uvedeno, VCI fólie jsou velice dobrým řešením, ale jejich 

vývoj jde neustále dopředu. Proto je důleţité neustále sledovat výhody nejnovějších 

technologií v tomto odvětví. 

 

 

 

                                                           
58

 KOLÁŘ, Vojtěch. Jak ušetřit na korozi. Logistika. Praha: Economia, a.s., 2016, 22 (2), 34-35. ISSN 1211-0957. 
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Hlavní cenu soutěţe o nejlepší obalová řešení, v rámci 10. Ročníku konference SpeeChain, si 

odnesla protikorózní fólie BioCor od společnosti Metpro Verpackungs-Service. 

Jedná se o novou generaci VCI fólií, která zajišťují protikorózní ochranu. Fólie se vyrábí za 

pouţití přírodních sloţek. V testech pouţívaných v automobilovém průmyslu, které byly 

prováděny, získala tato VCI fólie nejlepší hodnocení s ohledem na protikorózní vlastnosti. 

Revolučním řešením je stejný počet inhibitorů v různě velkých obalech, díky nové technologii 

společnosti Metpro Verpackungs-Service GmbH, tudíţ při balení zanikne povinnost 

doplňování inhibitorů, které bylo stěţejním pro začátek korodování výrobku.
59

 

 

 

Obr. č. 15 Antikorózní fólie BioCor 

 

 

 

Zdroj: LEŠIKAR, Miloš. Obalové finále ovládla antikorozní fólie. Logistika. Praha: 

Economia, a.s., 2016, 22 (1),26-27. ISSN 1211-0957. 
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Řešením by byla pro společnost HF-Czechforge s.r.o. implementace nové obalové antikorozní 

fólie BioCor od společnosti Metpro Verpackungs-Service GmbH na všechny vyrobené 

výrobky. Společnost Metpro Verpackungs-Service GmbH stejně jako HF-Czechforge s.r.o. 

dbá na ţivotní prostředí a cena VCI fólie BioCor na jeden gitterbox standardní velikosti o 

rozměrech1200x1000x1000 mm se pohybuje v přepočtu na 77 korunách. 

Tímto by společnost HF-Czechforge s.r.o. nejenom ušetřila na nákupu antikorozních fólií, ale 

mohla by získat nové zákazníky a navrhnout vyzkoušení fólie stávajícím zákazníkům, kteří 

antikorozní balení ještě nevyuţívají. Úkolem společnosti HF-Czechforge s.r.o. je především 

přesvědčit stávající odběratele, jeţ antikorozní fólií nevyuţívají o jejich výhodách.  

Tím by společnost předešla mnohým vracením, několika tisíc zápustkových výkovků ročně, z 

důvodu koroze. 

 

Přínosy plynoucí ze zavedení antikorozní VCI fólie BioCor: 

 

 ušetřené náklady související s výrobou nových zápustkových výkovků 

 získání nových potencionálních zákazníků 

 lepší reference od stávajících zákazníků 

 úspora času z důvodu nedoplňování inhibitorů 

 

Lze předpokládat, ţe zavedení inovativního řešení antikorozního balení do společnosti bude 

přínosné. Společnosti se tím otevřou moţnosti rozvoje firmy a v tomto důsledku tak přilákání 

nových potencionálních zákazníků. 
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Závěr 

Předloţená bakalářská práce se věnuje logistice společnosti HF-Czechforge s.r.o. 

Cílem práce byla analýza logistických procesů ve společnosti HF-Czechforge s.r.o. V 

teoretické části jsem předestřela několik různých názorů a definic na pojem logistika a dále se 

věnovala řídícím logistickým procesům, přepravě zboţí a skladování zboţí.  

Na základě získaných poznatků ze společnosti HF-Czechforge s.r.o. byla zpracována 

praktická část. Nejprve byla společnost HF-Czechforge s.r.o. krátce představena. Práce se 

zabývala především logistickým řetězcem, byly zde zmíněny informace o příjmu materiálu, 

výrobním procesu zboţí, o hlavních dodavatelích a konkurentech působících ve stejné 

podnikatelské oblasti.  

 

Správné a vhodné vyuţití logistiky přináší podniku konkurenční výhody. Pro společnost HF-

Czechforge s.r.o. je nejdůleţitější pruţně reagovat na poţadavky a přání zákazníků. S tímto 

souvisí také dodací spolehlivost, kvalita a preciznost zpracování výrobku. Význam logistiky 

v celém světě stále roste a po vstupu České republiky do Evropské unie se stal ještě 

důleţitějším.  

Popis procesů probíhajících ve společnosti HF-Czechforge s.r.o. byl cílem této bakalářské 

práce. Tyto procesy jsou v práci detailně popsány a demonstrovány na jednotlivých 

diagramech, na kterých lze pozorovat toky hmotné i informační. 

 

V závěru práce je předloţen návrh na zlepšení v oblasti balení výrobku, jeţ jsou náchylné ke 

korozi. V této oblasti by měla společnost Hf-Czechforge s.r.o. vyuţívat moderních 

technologií v oblasti balení. Konkrétně zavést balení všech zápustkových výkovků do 

antikorozních VCI fólií BioCor od společnosti Metpro Verpackungs-Service GmbH. 

 

Při zavedení této inovativní technologie můţe firma ušetřit mnoho svých prostředků, které 

jsou v současnosti věnovány na opětovnou výrobu zkorodovaných výrobků. Dále můţe získat 

jistou konkurenční výhodu v oblasti jejího podnikání a také nové zákazníky. 
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Abstrakt  
 

 

VRBOVÁ, Alena. Logistika HF Czechforge. Cheb, 2016. 52s. Bakalářská práce. 

Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomická.  

 

Klíčová slova: logistika, logistické řízení, skladování, zásoby, přeprava 

 

Tématem bakalářské práce je logistika společnosti HF-Czechforge s.r.o. Práce je rozdělena na 

část teoretickou a praktickou. Nejdříve jsou uvedena teoretická východiska pojmu logistika a 

pojmů s ní souvisejících. Dle popsaných teoretických poznatků o logistice byla vytvořena 

praktická část. V praktické části jsou popsány logistické a výrobní procesy probíhající ve 

společnosti. Hlavním cílem této bakalářské práce je analýza procesů ve společnosti, jejich 

hmotných a informačních toků. Na základě získaných informací jsou v závěru práce 

formulovány návrhy na zlepšení, které mohou být přínosnými pro společnost                       

HF-Czechforge s.r.o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Abstract  

 

 
VRBOVÁ, Alena. The Logistics of HF Czechforge. Cheb, 2016. 52 s. Bachelor Thesis. 

University of West Bohemia. Faculty of Economics.   

Key words: logistics, logistics management, warehousing, inventory, transportation  

The theme of the Bachelor thesis consists of the HF-Czechforge Ltd logistics company. The 

thesis is divided into two parts, i.e. theoretical and practical. The first part presents the 

theoretical background to the concept of logistics and other related concepts. Subsequently, 

the practical part was written based on the theoretical knowledge gained. The practical part 

describes the various logistics and production processes employed within the company. The 

main objective of this thesis is to provide an analysis of the processes at work within the 

company and the various related physical and information flows. Based on the information 

gathered, the conclusion provides proposals for the implementation of improvements which 

will be beneficial to the HF-Czechforge Ltd logistics company.  

 

 

 

 


