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Úvod 

Logistika v současné době prochází neustálými změnami. Díky konkurenci se mnoho 

firem snaţí o nepřetrţitou optimalizaci logistických procesů a sluţeb, a to především 

proto, aby zákazníci dostali vše potřebné ve stanoveném mnoţství, v co nejvyšší kvalitě 

a především v co nejkratší dobu. Tato optimalizace můţe podniku pomoci sníţit 

náklady a zefektivnit jak materiálový, tak informační tok. Správně fungující logistika 

navíc zaručí podniku ve srovnání s ostatními značnou konkurenceschopnost. Proto je 

velice důleţité zaměřit se nejen na kvalitu výrobků, ale i na přání a potřeby zákazníků. 

Cílem této bakalářské práce je popsat logistický systém společnosti KS Europe, s.r.o. 

a navrhnout moţná vylepšení stávajícího logistického systému. Takové opatření můţe 

být přínosem pro společnost KS Europe, s.r.o. spravující dva provozy, z nichţ jeden 

sídlí ve Šťáhlavech a druhý v Plzni Křimicích. V této předkládané práci se autorka 

zabývá popisem logistického systému provozu ve Šťáhlavech, který má dlouholetou 

zkušenost s kompletací a balením reklamních tiskovin celkově ve třech oblastech, 

v Lettershopu (kompletace jednotlivých součástí katalogů), Heftshopu (sešívání 

katalogů, broţur a zákaznických časopisů) a v Printshopu (personalizace – vyplnění 

potřebných údajů na tiskoviny, potiskování reklamních tiskovin atd.). 

Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou 

na základě rešerše odborné literatury, uvedeny teoretické poznatky z oblasti logistiky, 

které jsou poté v praktické části aplikovány na vybraný provoz společnosti KS Europe 

s.r.o. Nejdříve je vysvětlen pojem logistika společně s cíli, jeho definicí a logistickými 

činnostmi. Dále je charakterizován logistický řetězec a aktivní a pasivní prvky tohoto 

řetězce. Následující kapitola popisuje logistické toky tj. tok materiálu a informací. Poté 

následuje kapitola skladování, která se zabývá funkcí skladování v podniku, členěním 

skladů a skladovými operacemi. Po skladování jsou krátce charakterizovány jednotlivé 

druhy dopravy a v závěru teoretické části je uvedena kapitola věnující se informačním 

systémům pouţívaným v logistice. Po teoretické části následuje část praktická. Pro její 

realizaci byly vyuţity informace poskytnuté autorce konzultantem společnosti 

KS Europe s.r.o., na jehoţ doporučení byl dále sledován pouze provoz ve Šťáhlavech, 

který vyuţívá sofistikovanější logistický systém neţ provoz Křimice.  
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V úvodu praktické části je představena společnost KS Europe s.r.o., její činnost 

a historie. Poté je uveden popis logistického systému provozu Šťáhlavy, tzn. řízení 

materiálového toku výrobou, informační tok, samotná výroba katalogů, skladování, 

pouţívané manipulační prostředky a jednotky, přeprava a pouţívaný informační systém. 

V závěru práce jsou uvedeny návrhy na moţná vylepšení stávajícího logistického 

systému provozu ve Šťáhlavech společnosti KS Europe s.r.o., která by mohla 

optimalizovat nastavení logistických procesů. 

Praktická část byla zpracována na základě analýzy dat z interních zdrojů společnosti. 

Veškeré obrázky vyskytující se v této části jsou čerpány z interních zdrojů podniku. 
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1 Logistika 

1.1 Význam pojmu a historický vývoj logistiky 

Logistika je v současné době běţně pouţívaným pojmem. Tento relativně mladý vědní 

obor má však bohatou historii. V roce 1591 uvedl francouzský právník a matematik 

Francois Viete dva výrazy – logistica numerosa coţ v překladu znamená počítání 

s číslicemi a logistica speciosa, tedy počítání za pomoci písmen. Do roku 1600 pojem 

logistika představoval praktické počítání s čísly (Cempírek et al., 2010).  

Tento pojem je odvozován od řeckého slova logistikon nebo logos. Pojem logistikon 

znamená důmysl a rozum, slovo logos zase označuje myšlenku, řeč, slovo, větu 

či rozum. Vznik této samostatné vědní disciplíny tak souvisí s řečtinou, ve které existují 

další slova, jejichţ význam je vysvětlen v následující tabulce č. 1 (Oudová, 2013). 

Tab. č. 1: Význam slova LOGOS v řečtině 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle (Sixta & Mačát, 2005, s. 16), 2018 

Logistika se v minulosti vyvíjela hlavně ve spojení s vojenstvím. V 9. století, kdy 

byzantský císař Leontos VI. (886-911) uvedl, ţe předmětem logistiky je: „mužstvo 

zaplatit, příslušně vyzbrojit a vybavit ochranou i municí, včas a důsledně se postarat 

o jeho potřeby a každou akci v polním tažení příslušně připravit, tzn. vypočítat prostor 

a čas, správně ohodnotit terén z hlediska pohybu vojska i možnosti protivníkova odporu 

a tyto funkce zvládnout z hlediska pohybu vojsk i v případě nutnosti jejich rozdělení.“ 

Toto tvrzení je moţné označit za první historicky zaznamenanou definici logistiky 

(Oudová, 2013, s. 9). 

 

LOGOS slovo, řeč, rozum, počítání 

LOGISMUS počty, výpočet, úvaha, myšlenka 

LOGISTES počtář (úředník ve starých Aténách) 

LOGISTIKON důmysl, rozum 

LOGISTICKE počtářské umění 

LOGIKÉ logika 
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Švýcarský generál Antoine-Henri Jomini vydal v roce 1837 knihu s názvem „Náčrt 

vojenského umění“, ve které byla logistika detailněji rozvedena. V této knize autor 

popsal důstojnickou funkci „major generál de logis“, coţ značilo důstojníky, 

kteří zajišťovali ubytování pro vojáky, určovali pochodové směry při přesunech 

a upřesňovali je podle místních podmínek. Později bylo toto dílo přeloţeno v USA 

a uplatnilo se především v oblasti vojenského námořnictva, kde slouţilo jako základní 

učebnice logistiky (Sixta & Mačát, 2005). 

V současné době je logistika povaţována za hlavní prvek strategického řízení podniku, 

který umoţňuje podnikům dosáhnout konkurenceschopnosti na trhu. Velice důleţitou 

tendencí v tomto období je snaha optimalizovat logistické procesy za pomoci 

informačních a komunikačních technologií, které jsou dnes velice pokročilé (Oudová, 

2013). 

1.2 Definice logistiky 

Definici logistiky je moţné nalézt jak v české, tak v zahraniční literatuře. Existuje 

několik definic od různých autorů, které se liší v detailech, avšak jejich podstata zůstává 

stejná. Organizace toků má probíhat vţdy tak, aby poţadované zboţí bylo dodáno 

na sjednané místo ve správném mnoţství, kvalitě, v poţadovaném čase a s vynaloţením 

minimálních nákladů (Plevný & Daněk, 2005). 

Zde jsou uvedeny příklady několika různých definic: 

I. Gross formuluje logistiku jako: „posloupnost činností zahrnujících řízení a vlastní 

realizaci pohybu a skladování materiálů, polotovarů a finálních výrobků. Jde v podstatě 

o sled obchodních a fyzických operací končících dopravou výrobku k odběrateli.“(Sixta 

& Mačát, 2005, s. 22)  

Rupper (1990) definuje logistiku takto: „veškerá opatření týkající se toku materiálu, 

informací a hodnot od vývoje přes plánování a organizaci, zásobování, produkci 

a distribuci až po zpracování informací.“(Cempírek et al., 2010, s. 13) 

Sixta a Mačát uvádí následující vlastní definici logistiky: „Logistika je řízení 

materiálového, informačního i finančního toku s ohledem na včasné splnění požadavků 

finálního zákazníka a s ohledem na nutnou tvorbu zisku v celém toku materiálu. 

Při plnění potřeb finálního zákazníka napomáhá již při vývoji výrobku, výběru 

vhodného dodavatele, odpovídajícím způsobem řízení vlastní realizace potřeby 
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zákazníka (při výrobě výrobku), vhodným přemístěním požadovaného výrobku 

k zákazníkovi a v neposlední řadě i zajištěním likvidace morálně i fyzicky zastaralého 

výrobku.“ (Sixta & Mačát, 2005, s. 25) 

V zahraniční literatuře je moţné nalézt definici logistiky z roku 1986, kterou uvedl 

Mezinárodní institut pro aplikovanou systémovou analýzu: „logistika je soubor všech 

činností, sloužících k poskytování potřebného množství prostředků s nejmenšími náklady 

tam a tehdy, kde a kdy je po nich poptávka. Zabývá se všemi operacemi určujícími 

pohyb zboží (alokace výroby a skladů, zásob, řízení pohybu zboží ve výrobě, balení, 

skladování, dodávání odběratelům).“ (Lukoszová et al., 2012, s. 11) 

Další definice pochází od americké logistické společnosti „Council of Logistics 

Management“ ze začátku 60. let minulého století: „… proces plánování, realizace 

a řízení účinného, nákladově úspěšného toku a skladování surovin, inventáře ve výrobě, 

hotových výrobků a příslušných informací z místa vzniku zboží na místo potřeby. Tyto 

činnosti mohou zahrnovat službu zákazníkovi, předpověď poptávky, distribuci 

informací, kontrolu zařízení, manipulaci s materiálem, vyřizování objednávek, alokaci 

pro zásobovací sklad, balení, dopravu, přepravu, skladování a prodej.“ (Sixta & Mačát, 

2005, s. 22) 

1.3 Cíle logistiky 

Stanovení logistických cílů je prvním krokem v logistickém řízení. Tyto logistické cíle 

vycházejí z podnikových cílů, které je moţné přímo vyjádřit prostřednictvím 

specifických přání, jakými jsou např. dosahování vedoucí pozice na trhu, zájem 

o udrţení růstu společnosti, zvyšování zisků apod. Stanovení cílů je pro podnik důleţité, 

jelikoţ předurčuje strategický směr, kterým se společnost vydá (Štůsek, 2007). 

„Cílem logistiky je optimalizace logistických činností a nákladů.“ (Plevný & Daněk, 

2005) 

„Logistika má k dispozici široce definovaná optimalizační kritéria pro stanovování cílů. 

Tím hlavním cílem v oblasti podnikové logistiky většinou bývá uspokojení potřeb 

zákazníků nebo posílení či zlepšení služeb zákazníkům, které jsou dosažitelné při splnění 

dílčích cílů, především výkonového (technického) a ekonomického charakteru.“ (Štůsek, 

2007, s. 19) 



12 
 

Na následujícím obrázku č. 1 je uvedeno rozdělení cílů podnikové logistiky, na prioritní 

tzn. nejdůleţitější cíle a na sekundární cíle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle (Sixta & Mačát, 2005, s. 42), 2018 

Mezi prioritní cíle logistiky se řadí cíle: 

 vnější, 

 výkonové. 

Do sekundárních cílů logistiky se zahrnují tyto cíle: 

 vnitřní, 

 ekonomické. 

Vnější logistické cíle jsou zaměřeny na uspokojování přání zákazníků. Toto vede 

k udrţení, eventuálně k dalšímu rozšíření rozsahu sluţeb. Do skupiny těchto cílů je 

moţné zahrnout např. krátké dodací lhůty, zvyšování objemu prodeje, zlepšení 

spolehlivosti, úplnosti dodávek atd. 

Zabezpečení spolehlivosti a úplnosti dodávek lze označit za důleţitý logistický 

poţadavek. K nejdůleţitějším ukazatelům v logistice patří jednoznačně faktor času.  

  

Obr. č. 1: Dělení cílů logistiky 
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Dále je velmi důleţité, aby jednotlivé články v logistickém řetězci na sebe přesně 

navazovaly. Dodrţením těchto časových návazností je moţné přispět ke sníţení nároku 

na skladování nebo i jeho odstranění (výjimkou jsou však minimální pojistné zásoby). 

Dalším nutným logistickým poţadavkem je úplnost dodávek. Tento poţadavek je 

zajištěn tvorbou vhodných manipulačních jednotek a pouţitím správných přepravních 

pomůcek.  

Vnitřní logistické cíle jsou orientovány na sniţování nákladů na zásoby, dopravu, 

řízení, skladování apod. 

Výkonové cíle zajišťují dosaţení poţadované úrovně sluţeb tak, aby mnoţství 

materiálu a zboţí, které je poţadováno, bylo ve správném mnoţství, druhu a kvalitě, 

na správném místě a ve správném čase. Ekonomické cíle poté směřují k zabezpečení 

uvedených sluţeb s minimálními náklady.  

Zákazník je jednoznačně hlavním článkem celého řetězce, jelikoţ od něj přicházejí 

informace o poţadavcích na zajištění dodávky zboţí a dalších sluţeb, které s ní 

souvisejí. U zákazníka rovněţ končí logistický řetězec, který zajišťuje pohyb materiálu 

i zboţí (Sixta & Mačát, 2005).  

1.4 Logistické činnosti 

Logistické činnosti je moţné chápat jako činnosti, které mají za úkol zajišťovat 

správnou funkci logistického řetězce (Plevný & Daněk, 2005). 

Plevný a Daněk (2005) sem zařazují: 

 dodací lhůty, 

 spolehlivost dodání, 

 pruţnost dodání, 

 dodací kvalitu. 

Dodací lhůtou se rozumí doba, která uplyne od doručení objednávky od zákazníka 

aţ do dodání produktu koncovému zákazníkovi. Je přitom nutné rozlišit, zda jde 

o dodávku, která se nachází na skladě, nebo zda je nutné daný výrobek vyrobit.  
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V prvním případě je zde zahrnutý čas na: 

 zpracování objednávky, 

 vyskladnění, 

 expedici, 

 přepravu (Plevný & Daněk, 2005, s. 9). 

Dodací spolehlivost se chápe jako způsobilost systému dodrţovat dodací lhůty. 

Dodací pruţnost představuje schopnost systému reagovat včas na změny poţadavků 

u zákazníka, co do mnoţství, ale i co do času a případně i co do druhu produktu.  

Dodací kvalita představuje přesnost dodání vzhledem k mnoţství, kvalitě, 

neporušenosti a času (Plevný & Daněk, 2005). 

Lambert (2005) uvádí následující hlavní činnosti, které jsou nutné k uskutečnění 

bezproblémového toku výrobků z místa vzniku do místa jejich spotřeby: 

 Zákaznický servis. 

 Prognózování/plánování poptávky. 

 Řízení stavu zásob. 

 Logistická komunikace. 

 Manipulace s materiálem. 

 Vyřizování objednávek. 

 Balení. 

 Podpora servisu a náhradní díly. 

 Stanovení místa výroby a skladování. 

 Pořizování/nákup. 

 Manipulace s vráceným zboţím. 

 Zpětná logistika. 

 Doprava a přeprava. 

 Skladování (Lambert et al., 2005, s. 15-16). 
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Veškeré výše uvedené činnosti podstatně ovlivňují logistický proces jako celek i přesto, 

ţe všechny tyto činnosti nemusí nutně patřit do kompetence útvarů logistiky (Lambert 

et al., 2005). 
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2 Logistický řetězec 

Logistický řetězec je povaţován za základ logistiky. Cílem logistického řetězce je 

uskupit jednotlivé činnosti tvořící dějový sled do vzájemných souvislostí. Logistický 

řetězec tedy zajišťuje pohyb materiálu, případně energie či osob ve výrobních 

a oběhových procesech s vyuţitím nejen informací, ale i financí, které jsou k tomu 

potřebné. Tento pohyb je realizován prostřednictvím manipulačních, dopravních 

a dalších pomocných prostředků (Oudová, 2013) a (Sixta & Mačát, 2005). 

Oudová (2013) definuje logistický řetězec jako: „soubor hmotných i nehmotných toků, 

jejichž struktura a chování jsou odvozeny od hlavního cíle, kterým je uspokojení potřeby 

konečného článku řetězce.“ (Oudová, 2013, s. 13) 

Zdroj: vlastní zpracování dle (Oudová, 2013, s. 13), 2018 

Na obrázku č. 2 je uveden příklad logistického řetězce v podniku. Logistický řetězec 

začíná u zdroje surovin, které jsou potřebné k výrobě finálního produktu a končí 

u konečného zákazníka. 

Dále rozlišujeme tyto tři základní logistické řetězce: 

1. Pořizovací řetězce -  zahrnují informační a materiálové toky, které jsou spojeny 

s pořizováním materiálu, tzn. od objednání materiálu u dodavatele, přes jeho 

přepravu aţ po uskladnění. 

2. Výrobní řetězce - zahrnují všechny činnosti, které souvisejí s výrobou, 

uskladnění rozpracované výroby a polotovarů. 

3. Distribuční řetězce - zahrnují prvky a činnosti zabezpečující cestu hotového 

produktu od výrobce ke konečnému zákazníkovi (Oudová, 2013). 

S logistickým řetězcem jsou dále spojeny logistické subjekty, které jsou povaţovány 

za přímé účastníky tohoto řetězce a za tvůrce logistické strategie. Veškeré subjekty 

se podílejí buď přímo či nepřímo na uspokojování logistických sluţeb.  

  

  Obr. č. 2: Logistický řetězec 
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Mezi subjekty logistiky se řadí např. výrobce hmotného zboţí a poskytovatele sluţeb, 

zasílatele a dopravce, distribuční mezičlánky (velkoobchody a maloobchody) apod. 

(Oudová, 2013). 

2.1 Prvky logistického řetězce 

V logistickém řetězci se rozlišují dva druhy prvků, aktivní a pasivní prvky. 

Do pasivních prvků patří suroviny, materiál, obaly a obalový materiál, přepravní 

prostředky, odpady a informace. Do aktivních prvků se řadí technické prostředky 

a zařízení pro manipulaci, skladování, přepravu nebo balení a dále zařízení, které slouţí 

k realizaci operací s informacemi (např. podnikové softwarové systémy) (Oudová, 

2013). 

2.1.1 Aktivní prvky 

Jejich úkolem je realizovat v logistických systémech základní logistické funkce. Ve své 

podstatě uvádějí pasivní prvky do chodu. Velice důleţitou součástí aktivních prvků jsou 

i lidé, tedy pracovníci, kteří napříč logistickým řetězcem řídí toky pasivních prvků 

(Oudová, 2013). 

Nejvhodnější členění aktivních prvků je podle operací, pro které jsou určeny. Řadí 

se sem zejména manipulační prostředky a zařízení, dopravní prostředky, 

skladovací systémy apod.  

Většina aktivních prvků je v praxi určena k manipulaci s pasivními prvky. Těmito 

prostředky a zařízením jsou poté pasivní prvky přemisťovány. Manipulační prostředky 

a zařízení jsou dále členěny na zařízení s přetrţitým pohybem a na zařízení s plynulým 

pohybem (Sixta & Mačát, 2005). 

Do zařízení s přetrţitým pohybem patří: 

a. Prostředky a zařízení pro zdvih: 

 zvedací plošiny, 

 kladky a kladkostroje, 

 mostové jeřáby, 

 výtahy atd. 
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b. Prostředky a zařízení pro pojezd: 

 speciální kolové podvozky, 

 bezmotorové a poháněné vozíky, 

 tahače a traktory, 

 vozy a vozíky se zdviţnou plošinou, 

 paletové vozíky nízkozdviţné apod. 

c. Prostředky a zařízení pro stohování: 

 stohovací jeřáby, 

 regálové zakladače, 

 vysokozdviţné vozíky a vozy.  

Naopak do zařízení s plynulým pohybem je moţné zařadit dopravníky, které se dělí na: 

 podvěsné dopravníky s vlečnými vozíky, 

 podlahové vozíkové dopravníky, 

 pásové a lanopásové dopravníky, 

 vibrační dopravníky atd. (Jurová et al., 2016).  

Dopravní prostředek je definován jako prostředek, prostřednictvím 

kterého se realizuje přeprava nákladu a zároveň se tento prostředek pohybuje 

po dopravní cestě. 

Ve spojení s logistikou jsou dopravní prostředky členěny následovně: 

1. Silniční – lehká silniční vozidla, nákladní automobily, přívěsy a soupravy 

tahačů s návěsy. 

2. Ţelezniční – zavřené vozy, otevřené nízkostěnné vozy, plošinové vozy, chladící 

vozy apod. 

Další dopravní prostředky, které se pouţívají v logistice a dopravě jsou vodní, vzdušné 

nebo nekonvenční (potrubí aj.) dopravní prostředky. Jejich pouţití je však omezené 

jak délkou dopravních cest, tak i dopravním výkonem (Jurová, 2016). 
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2.1.2 Pasivní prvky 

Do pasivních prvků v logistickém systému patří materiál, suroviny, přepravní 

prostředky (např. palety, kontejnery atd.), obaly, odpad a informace. Protoţe se přesun 

pasivních prvků od dodavatele k zákazníkovi děje většinou na základě směny, lze 

o pasivních prvcích mluvit jako o zboţí. Jejich pohyb je uskutečňován prostřednictvím 

aktivních prvků tzn. za pomoci technických prostředků a zařízení (Sixta & Mačát, 

2005). 

Při plánování materiálového toku je nutné dobře znát materiál, se kterým bude 

manipulováno. Jako nejdůleţitější se jeví znalost tvaru, charakteristických vlastností 

a mnoţství (Jurová, 2016). 

Sixta a Mačát (2005) dělí materiál podle skupenství na: 

 pevný – (kusový a sypký) – jednotlivé kusy (tyč, trubka apod.), manipulační 

prostředky (přepravky, kontejnery, bedny apod.), volně loţený materiál (sypaný 

materiál). 

 kapalný – manipulační jednotky (láhve, sud apod.), volně loţený materiál 

(kapaliny tekoucí potrubím). 

 plynný – manipulační jednotky (tlakové lahve apod.), volně loţený materiál 

(plyny proudící potrubím).  

Pasivní prvky dále zahrnují přepravní prostředky. Cempírek (2009) udává, ţe jde 

o technické prostředky, které vytváří manipulační či přepravní jednotku a usnadňují tak 

manipulaci nebo přepravu. 

Přepravní jednotku si lze představit jako mnoţství materiálu, které je moţné 

přepravovat, aniţ by byly prováděny jakékoliv další úpravy.  

Pod pojmem manipulační jednotka si lze představit mnoţství materiálu tvořící jednotku, 

která je schopná manipulace (Sixta & Mačát, 2005). 

Do přepravních prostředků se řadí bedny, přepravky, palety, roltejnery, kontejnery 

i výměnné nástavby. V praxi se většinou vyskytují univerzální ukládací bedny, 

ale pokud je přepravován materiál, který má specifické vlastnosti, je vhodné vyuţít 

i speciální bedny. Tyto bedny jsou vyrobeny z plastů nebo z hliníkového, eventuálně 

z ocelového plechu (Sixta & Mačát, 2005). 
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Přepravky jsou další základní manipulační jednotkou a jsou určeny k rozvozu zboţí 

z výrobních podniků, ze skladů velkoobchodu (VO) do maloobchodu (MO). Jejich 

konstrukce odpovídá ruční manipulaci, proto bývají vybaveny úchyty a drţadly 

pro snazší uchycení (Řezáč, 2010). 

Dle Plevného a Daňka (2005) patří přepravky, bedny i krabice mezi manipulační 

jednotky prvého řádu. S těmito jednotkami se manipuluje převáţně ručně nebo s pomocí 

jednoduchého manipulačního zařízení. 

Za velice důleţitý přepravní prostředek, který vyuţívá k manipulaci s materiálem či se 

zboţím mnoho podniků lze povaţovat paletu. Existuje několik typů palet např. (prosté, 

ohradové, skříňové atd.), nejčastěji jsou však pouţívány prosté palety nazývané téţ 

europalety ve dvou základních rozměrech a to 800 x 1 200 mm (výměnná paleta EUR) 

a 1 000 x 1 200 mm (průmyslová paleta ISO). Manipulace s paletou probíhá za pomoci 

nízkozdviţných či vysokozdviţných vozíků, regálových zakladačů a jiných 

manipulačních prostředků (Řezáč, 2010).  

Za další důleţitý prostředek, který poskytuje ochranu výrobků před poškozením, je 

povaţován obal. Pro různé produkty se vyuţívají odlišné obaly podle charakteristik 

produktu, dále podle potřeb zákazníků, prodejce či distributora a v neposlední řadě také 

podle nákladů na balení produktů (Oudová, 2013). 

Sixta a Mačát (2005) rozlišuje tři základní druhy obalů: 

1. Spotřebitelský obal – slouţí nejen pro jeden výrobek, ale i pro více výrobků 

(tzv. sdruţený obal), které jsou určeny ke konečné spotřebě. Tento obal plní 

jednu z nejzákladnějších funkcí a to funkci ochrannou a informační. Informační 

funkce umoţňuje identifikovat zboţí prostřednictvím čárového kódu.  

2. Distribuční obal – tento typ obalu se obvykle vyskytuje ve formě kartonu 

či podloţky, která je navíc krytá smrštitelnou fólií. Plní zejména funkci 

ochrannou a manipulační. Tyto funkce jsou uplatňovány během přepravy, 

ve skladech nebo při manipulaci se zboţím. 

3. Přepravní obal – jak jiţ z názvu vyplývá, jde o vnější obal zajišťující ochranu 

před poškozením zboţí během přepravy. Při loţných operacích poskytuje také 

funkci manipulační. Lze se s ním setkat v podobě bedny či většího kartonu 

vyrobeného z vícevrstvé vlnité lepenky. 
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3 Logistické toky 

„Logistické toky představují vazby mezi jednotlivými prvky daného systému.“ (Oudová, 

2013, s. 13) 

Tyto toky se rozdělují podle charakteru na fyzické, informační nebo ekonomické, 

avšak mezi základní toky v logistice patří tok materiálový a tok informační. Mezi těmito 

toky existuje naprosto neopominutelná vazba, jelikoţ právě informační tok uvádí 

do pohybu materiálový tok (Oudová, 2013). 

3.1 Informační tok 

Informační tok je v logistice velice důleţitým tokem nejen z toho důvodu, ţe udává 

do pohybu tok materiálový, ale bez potřebných informací nemohou výrobci vědět, zda 

o jejich zboţí mají zákazníci zájem nebo kolik a kdy ho zákazníci poţadují (Vaněček, 

2008). 

Předtím, neţ podnik zahájí výrobu, musí dostat od zákazníka jasný signál, kterým je 

podání objednávky. Přijatá objednávka je poté zařazena do plánu výroby a stanoví 

se termín zahájení výroby tak, aby objednávka byla uskutečněna v poţadovaném čase. 

Následuje potvrzení objednávky zákazníkovi. 

Jako další příklad informačního toku lze uvést výrobní plán, který určuje co, kdy 

a v jakém mnoţství se má vyrobit s ohledem na přijaté objednávky. Dále je moţné uvést 

i plán potřeby materiálu nebo objednávky podniku u stálého dodavatele (Oudová, 

2013). 

3.2 Materiálový tok 

Pohyb materiálu tvoří důleţitou součást logistického řetězce a je třeba jej vhodným 

způsobem organizovat. Jedná se tedy o materiálový tok, který představuje pohyb 

primárních surovin, komponentů a hotových výrobků. 

Materiálový tok je moţné vyjádřit v různých veličinách např. v kilogramech, tunách, 

litrech, počtu kusů apod. Organizace tohoto toku zahrnuje balení, manipulaci a přepravu 

(Plevný & Daněk, 2005). 
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Realizace materiálového toku je ovlivněna např. objemem, druhem a typem výrobního 

procesu, způsobem řešení dopravy nebo počtem operací, které jsou uskutečňovány 

v jednotlivých fázích výrobního procesu aj. (Jurová et al., 2016). 

Řízení oblasti materiálu je pro celkový logistický proces povaţováno za velice důleţité. 

I kdyţ se toto řízení přímo nedotýká koncových zákazníků, rozhodnutí, která jsou 

přijata v této části logistického procesu, ovlivňují nejen úroveň zákaznického servisu, 

ale i schopnost firmy konkurovat ostatním společnostem (Lambert et al., 2005). 

J. Štůsek formuluje cíl řízení oblasti materiálu takto: „Cílem řízení oblasti materiálu je 

řešit pohyb a manipulaci s materiálem z logistického pohledu, tedy optimalizovat pohyb 

prostřednictvím koordinace a synchronizace logistických aktivit souvisejících 

s pohybem materiálů včetně poskytování informačních dat.“ (Štůsek, 2007, s. 75) 

Dále se v souvislosti s řízením oblasti materiálů rozlišují čtyři základní činnosti: 

 předpověď materiálových poţadavků, 

 výběr dodavatelů a zjišťování zdrojů, 

 doprava, příjem materiálů, expedice materiálů (zásob, hotových produktů) 

do a z podniku, 

 kontrolování stavu materiálů (Štůsek, 2007). 

  
Obr. č. 3: Schéma toku informací i materiálu 

 Zdroj: Sixta & Mačát 2005, s. 51 
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4 Skladování 

Skladování tvoří nejdůleţitější část logistického systému. Vytváří spojovací článek mezi 

výrobci a zákazníky. Účelem skladování je zajistit uskladnění výrobků (např. surovin 

či hotových výrobků) v místech jejich vzniku a mezi místem vzniku a místem spotřeby. 

Skladování téţ umoţňuje managementu získávat informace o stavu produktů, 

podmínkách a rozmístění těchto produktů (Sixta & Mačát, 2005). 

Plevný a Daněk (2005) dále uvádějí, ţe při skladování materiál či výrobky nemění své 

místo jak v čase, tak i v prostoru (výjimku tvoří pohyb uvnitř skladu).  

Manipulace s většinou výrobků se odehrává ve čtyřech cyklech (přejímka, uskladnění, 

expedice a nakládka). Rozlišují se dva typy zásob, které firmy potřebují uskladnit. Jsou 

to suroviny, součástky a díly (v tomto případě se jedná o fázi zásobování) a hotové 

výrobky kde  se jedná o fázi distribuce (Lambert et al., 2005). 

4.1 Funkce skladování 

Funkcí skladů je mnoho, mezi ty nejzákladnější funkce se řadí funkce vyrovnávací, 

zabezpečovací, kompletační, spekulační a zušlechťovací. 

Vyrovnávací funkce se vyuţívá při kvantitativním nebo časovém nesouladu v toku 

materiálu a materiálové spotřebě. 

Zabezpečovací funkce je spojena s častými výkyvy ve výrobě, kolísáním potřeb 

na odbytových trzích nebo s časovým posunem dodávek zásob. 

Kompletační funkce je potřeba z důvodu nesouladu skutečného výstupu s výrobně 

technickými poţadavky zákazníka. Tato funkce je skladem zajišťována za cílem 

vytváření sortimentních druhů podle individuálních potřeb provozů. 

Spekulační funkce plyne z předpokladu zvýšení cen materiálu a zboţí na odbytových 

a zásobovacích trzích. 

Zušlechťovací funkce je zaměřena na změny v jakosti uskladněného sortimentu 

(např. zrání vína). Zde je moţné hovořit o tzv. produktivních skladech, kde dochází ke 

spojení skladování s výrobním procesem (Oudová, 2013). 
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4.2 Členění skladů 

Oudová (2013) člení sklady na vstupní, mezisklady a odbytové sklady. Vstupní sklady 

slouţí ke sdruţování vstupních zásob materiálu. Mezisklady jsou vyuţívány 

k předzásobení mezi různými stupni procesu výroby. Odbytové sklady zas mají za úkol 

vyrovnat časové rozdíly mezi výrobou a odbytem. 

Dále je moţné rozdělit sklady podle různých kritérií. Sem se řadí sklady centralizované 

či necentralizované, sklady, které jsou orientovány na materiál a spotřebu, vnitřní 

a vnější sklady, vlastní a cizí sklady nebo skladování v regálech, visuté skladování 

či volné stohování (Oudová, 2013). 

Vlastním skladováním je myšleno takové skladování, při kterém sklad i skladované 

materiály patří do vlastnictví téhoţ subjektu. Naopak skladovaní cizí, představuje 

takové skladování, při kterém skladovaný materiál nenáleţí vlastníkovi skladu (Plevný 

& Daněk, 2005). 

Pokud společnost zvaţuje vlastní skladování či vyuţije sluţeb jiného subjektu 

(cizí skladování) musí brát ohled na několik faktorů. V případě rozhodování o vlastním 

skladování se bere v úvahu např.: 

  kvalita dopravců v regionu, 

  kvalita a mnoţství pracovní síly, 

  moţnosti rozšíření, 

  daňové úlevy, 

  dostupnost infrastruktury apod. 

 Při zvaţování cizího skladování jde o posouzení faktorů, jako jsou:  

 vzdálenost překladišť, 

 poskytování skladovacích a jiných sluţeb, 

 charakteristiky skladovacího zařízení apod. (Plevný & Daněk, 2005). 
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4.3 Skladové operace 

Mezi hlavní skladové operace patří především příjem zboţí, jeho uskladnění, příjem 

objednávky od odběratele, vychystání zboţí a nakonec expedice zboţí (Oudová, 2013). 

Příjem zboţí představuje oblast, která navazuje na spolupráci firmy s dodavateli. 

Do této oblasti lze zařadit několik činností, jakými jsou např. zajištění areálu 

společnosti pro vykládku, záznam o příjezdu vozidel, kontrola objednávkových 

dokladů, práce s dodacími listy, kontrola zboţí při příjmu, přesun zboţí z areálu 

do skladovacích prostor apod. 

Uskladnění zboţí jak jiţ z názvu vyplývá, spočívá v umístění materiálu na sklad. 

Objednávky od odběratelů se evidují v IS společnosti a průběţně jsou tak postupovány 

pracovníkům skladů, kteří je vyřizují. 

Vychystávání zboţí můţe probíhat individuálně z polic nebo regálů. V praxi se běţně 

vyskytují tři základní metody vychystávání zboţí, a to poloţkové vychystávání, 

vychystávání do beden nebo krabic a vychystávání celopaletové (Oudová, 2013). 
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5 Doprava 

Dopravu lze povaţovat za jednu z nejdůleţitějších sloţek v logistickém řetězci 

od dodání surovin aţ ke konečnému spotřebiteli (Sixta & Mačát, 2005). 

Doprava představuje souhrn činností, které zajišťují pohyb dopravních prostředků 

po dopravních cestách, přičemţ za dopravní prostředek lze označit všechna technická 

zařízení, díky kterým se uskutečňuje přemístění materiálu, výrobků nebo zboţí. 

S dopravou souvisí činnosti, jako jsou přípravné práce, nakládka, překládka, vykládka, 

administrativní a řídící operace (Kampf et al., 2017). 

Pro přepravu výrobků nebo materiálu je moţné si zvolit kterýkoliv druh dopravy. 

Při výběru vhodného druhu dopravy je třeba hledět na hlavní kritéria, jako je délka 

trasy, rychlost a doba přepravy, druh a mnoţství přepravovaného zboţí, náklady spojené 

s přepravou či ekologická zátěţ apod. (Řezáč, 2010). 

Náklady spojené s dopravou jsou v logistice povaţovány za jedny z největších 

a mnohdy se podstatně podílejí na cenách výrobků, coţ dokazuje následující graf. (Sixta 

& Mačát, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle (Sixta & Mačát, 2005, s. 162), 2018 

  

Obr. č. 4:  Skladba logistických nákladů 
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5.1 Druhy dopravy 

Existuje několik druhů dopravy. Níţe jsou uvedeny základní druhy veřejné dopravy 

vyuţívané v logistice. 

5.2 Silniční doprava 

Silniční doprava je povaţována společně se ţelezniční dopravou za základ dopravní 

soustavy v České republice. Nejrozšířenějším druhem dopravy je silniční nákladní 

doprava, která je schopna přepravit nejvíce zboţí v tunách a dosahuje téţ nejvyšších 

přepravních výkonů v tunokilometrech. 

Tento druh dopravy je vhodný pro přímou přepravu obzvláště cennějších druhů zboţí 

na krátké i střední vzdálenosti. Někdy je však vyuţívána i na dlouhé vzdálenosti. Svou 

rychlostí a spolehlivostí je vhodná pro uplatnění v logistických systémech. 

Mezi výhody silniční dopravy lze zařadit její rychlost, spolehlivost a schopnost 

zabezpečení přímé dopravy. Nevýhodou jsou však značně rostoucí náklady spojené 

s přepravní vzdáleností, závislost na počasí či negativní vliv na ţivotní prostředí (Sixta 

& Mačát, 2005). 

5.3 Ţelezniční doprava 

Dalším typem dopravy, která se vyuţívá při větších přepravních vzdálenostech, je 

ţelezniční doprava. Tento druh dopravy je vhodný zejména pro přepravu hromadných 

a rozměrných dodávek. Uplatňuje se i při přepravě ostatních druhů zboţí např. 

stavebnin, dřeva, hutních a strojírenských produktů apod. 

Výhodou této dopravy je minimální závislost na počasí či schopnost přepravy většího 

mnoţství zboţí v ucelených vlacích. Nízké náklady při delších přepravních 

vzdálenostech lze rovněţ povaţovat za značnou výhodu. Nevýhodou je však menší 

moţnost zajištění přímé dopravy a nemoţnost určení doby dodání zásilky (Sixta & 

Mačát, 2005). 
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5.4 Letecká doprava 

Letecká doprava umoţňuje zajistit rychlou přepravu na střední a dlouhé vzdálenosti.  

Její značnou výhodou je vysoká rychlost nebo schopnost transportu zboţí bez otřesů, 

proto je vhodná při přepravě malých, lehkých i cenných zásilek, které jsou poměrně 

náročné na dobu dodání. Jako nevýhodu je moţné označit vysokou cenu, omezenou 

kapacitu či závislost na počasí (Sixta & Mačát, 2005). 

5.5 Vodní doprava 

Tento druh dopravy je členěn na námořní a říční dopravu.  Vyuţívá se především 

při přepravě hromadných substrátů a velkého mnoţství zboţí, u kterého není 

vyţadována rychlá přeprava.  

Mezi značné výhody patří především nízká cena a minimální vliv na ţivotní prostředí.  

Za nevýhodu lze povaţovat závislost na vodních stavech, nízkou rychlost a případně 

i vyšší náklady spojené s překládkou a skladováním zboţí (Sixta & Mačát, 2005). 

5.6 Kombinovaná doprava 

„Kombinovaná doprava je založena na přepravě zboží v jedné a téže nákladové 

jednotce nebo vozidle postupným použitím různých druhů dopravy bez manipulace se 

samotným zbožím při změně druhu dopravy.“ (Sixta & Mačát, 2005, s. 170) 

Základní prvek kombinované dopravy tvoří unifikované přepravní jednotky, 

za které jsou povaţovány kontejnery a výměnné nástavby. 

Negativem jsou zde vysoké náklady na překládku a shromaţďování zásilek, ale i niţší 

rychlost oproti přímé silniční dopravě (Sixta & Mačát, 2005). 

  



29 
 

6 Informační technologie v logistice 

Jestliţe chce podnik prosperovat a udrţet si náskok před konkurencí, je pro něj investice 

do správně zvoleného informačního systému téměř nutností. Vhodně zvolený systém 

pomáhá společnostem získávat, zpracovávat a poskytovat potřebné informace. 

V současnosti jiţ moderní technologie v logistice umoţňují rychle a bezpečně zajistit 

přenos a zpracování velkého mnoţství dat. Do popředí se však dostává elektronická 

komunikace, která podstatně ulehčuje úkoly v souvislosti s procesem vyřízení 

objednávek a plánování (Lukoszová et al., 2012). 

Pro potřeby logistiky nejvíce vyhovuje tato definice informačního systému: 

„Informační systém je soubor lidí, technických prostředků a metod (programů), 

zabezpečujících sběr, přenos, zpracování, uchování dat, za účelem prezentace informací 

pro potřeby uživatelů činných v systémech řízení.“ (Sixta & Mačát, 2005, s. 269) 

6.1 Podnikové informační systémy 

Podnikový informační systém ERP (Enterprise Resource Planning) je systém, který 

prostřednictvím počítače řídí hlavní procesy v podniku. Díky svým vlastnostem, 

kterými jsou strukturální flexibilita, univerzálnost a podpora podnikových procesů je 

povaţován za hlavní prvek informačního systému podniku. 

Tento systém je moţné členit na jednotlivé moduly např. výroba, finance atd., které si 

podnik můţe dále upravovat a přizpůsobovat svým poţadavkům. Výše uvedené moduly 

tvoří základ ERP systému (Lukoszová et al., 2012). 

Za nejznámější systémy, které jsou určeny pro větší podniky, je moţné označit 

např. SAP, Baan atd. Plevný a Daněk (2005) dále uvádí, ţe úkolem těchto ERP systémů 

je provádět a zpracovávat objednávky zákazníků, poţadavky nákupu, dodací listy, 

faktury apod. 

Hlavní přínosy těchto systémů lze nalézt v automatizaci a v propojení běţných 

firemních procesů, v uchování a sdílení důleţitých informací, v analytických 

moţnostech, které umoţňují lépe plánovat a rozhodovat. Pod automatizací procesů je 

moţné si představit sníţení časového odstupu od pořízení dat aţ po jejich vyhodnocení 

(managementmania, 2018).  
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7 Charakteristika společnosti KS – Europe s.r.o. 

Společnost KS Europe s.r.o. je společnost s ručením omezeným, která poskytuje široké 

spektrum sluţeb v oblasti přímého marketingu a zpracování zboţí. Byla zaloţena v roce 

1995 v Plzni pod tehdejším názvem KS Katalog – service a je dceřinou společností 

zásilkového obchodu Heinrich Heine se sídlem v německém Karlsruhe, který patří 

ke světovému koncernu Otto Group sídlícímu v Hamburku (Interní materiály 

společnosti, 2018). 

Předmětem podnikání je výroba, obchod a sluţby neuvedené v přílohách 1 aţ 3 

ţivnostenského zákona. Společnost má dva společníky, jimiţ jsou německé společnosti 

Heinrich Heine Beteiligungs GmbH s obchodním podílem 99,9 % a Heinrich Heine 

GmbH s podílem 0,1 %. Základní kapitál činí 52 000 000 Kč. Společnost zaměstnávala 

k 28. 2. 2017 celkově 745 zaměstnanců, z nichţ 21 bylo vedoucích pracovníků 

(Justice.cz, 2018). 

7.1 Historie společnosti 

Společnost KS Europe s.r.o. zahájila svou činnost jiţ v roce 1972 v německém městě 

Karlsruhe, kde se zabývala kompletací a balením katalogů. Z důvodu stále se 

rozvíjejících výrobních provozů došlo v roce 1996 k umístění těchto provozů do ČR. 

V tomto roce tak došlo k zaloţení společnosti v Plzni a k prvním aktivitám v oblasti 

Lettershopu. O rok později díky dynamickému vývoji a růstu došlo k přesunu firemního 

sídla z Plzně do Šťáhlav z důvodu potřeby větších prostor a zároveň s touto změnou 

došlo i k rozšíření sluţeb v oblasti tisku. Popisy, adresace a personalizování tiskovin 

mimo jiné patří mezi vrcholové disciplíny společnosti KS Europe s.r.o. (KS – 

Europe.com, 2018). 

V roce 2001 zahájil podnik sluţby v oblasti zpracování zboţí v druhém provozu, 

v Plzni-Křimicích. Jde o zpracování nového zboţí, zpracování zboţí vráceného 

z distančního obchodu a jeho opětovné balení.  

K zahájení sluţeb v oblasti šití katalogů došlo v roce 2005. V dalším roce společnost 

zahájila sluţby, které se týkají zpracování dat. 

Z důvodu zvyšujícího se objemu produkce byla v červnu 2008 uvedena do provozu 

další výrobní hala ve Šťáhlavech. 
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V roce 2009 začala společnost KS Europe s.r.o. ve spolupráci s partnerským provozem 

v  Curychu ve Švýcarsku, poskytovat sluţby zpracování zboţí a call centrum 

(telefonické sluţby) pro švýcarský trh. 

O tři roky později podnik zahajuje poskytování další sluţeb, a to v oblasti fullfilmentu 

(kontrola zboţí, řízení vrácených zásilek, řízení plateb apod.) (Interní materiály 

společnosti, 2018). 

7.2 Současnost 

V současné době společnost poskytuje sluţby jak v oblasti Marketing logistics (provoz 

Křimice), tak v oblasti Werbeversand (provoz Šťáhlavy). V těchto oblastech společnost 

nabízí flexibilní řešení pro zásilkové a internetové obchody, E-commerce, přímou 

reklamu do domácností, kamenné obchody, tiskárny nebo i pro nakladatelství 

či agentury. V oblasti Marketing logistics a Werbeversand je KS Europe s.r.o. více neţ 

40 let obchodním partnerem. Provoz „Marketing logistics“ má v souladu se společností 

KS Europe s.r.o. dlouholetou zkušenost s kompletací zboţí, se zpracováním vrácených 

zásilek, fullfilmentem a s dalšími Value Added Services (3D zásilky, koordinace 

přepravy, ruční kompletace, celní odbavení atd.). 

Provoz Šťáhlavy má zkušenosti v oblasti kompletace zásilek výroby šitých katalogů 

a tisku podle poţadavků zákazníka (Lettershopu, Heftshopu a Printshopu). V první 

oblasti se jednotlivé součásti zásilek personalizují a srovnávají, poté se kompletují, balí 

a jsou připraveny k odeslání. Lettershop dále zpracovává za pomoci nejmodernějších 

falcovacích, kompletovacích a obálkovacích zařízení i rozsáhlé a souhrnné reklamní 

zásilkové akce a katalogové projekty v co nejkratším výrobním čase. Společnost 

poskytuje několik sluţeb v této oblasti např. obálkování, foliování, lepení etiket, řezání 

a falcování apod.  

V druhé oblasti dochází k sešívání katalogů, broţur a zákaznických časopisů nezávisle 

na druhu či formátu, technologií hřbetní vazby V1 aţ třemi sponkami v co nejkratší 

době zpracování. Zároveň podnik spolupracuje s mezinárodní sítí tiskáren 

a subdodavatelů.  

Ve třetí oblasti, tedy v oblasti Printshopu, se tiskoviny opatří adresou, potiskují se 

a personalizují. V této oblasti se vyuţívá technologie laserového a inkjetového tisku.  
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Do sluţeb v oblasti Printshopu patří např. personalizace, jednostranná a oboustranná 

personalizace, systém laserového a inkoustového tisku či optimalizace poštovních 

nákladů a zpracování tiskových úloh pro země EU či mimo EU atd.  

Přínosem pro zákazníka v těchto třech oblastech je rychlost a spolehlivost, jistota 

zpracování komplexních zakázek či certifikovaná kvalita (KS – Europe.com, 2018). 

KS Europe s.r.o. je dále drţitelem certifikátu ISO 14001 a QULS DDV. Norma ISO 

14001 se týká environmentálního managementu, tzn. managementu ţivotního prostředí. 

Hlavním poţadavkem této normy je podpora ochrany ţivotního prostředí a preventivní 

opatření proti znečišťování. Jedná se především o identifikaci veškerých moţných 

hledisek, které mají vliv na ţivotní prostředí a nalezení vhodných metod, které by 

přispěly postupně ke sniţování dopadů na toto prostředí. Certifikace tak můţe přinést 

podniku značnou důvěryhodnost a přínosem můţe být i zvýšení konkurenceschopnosti 

(systemovecertifikace.cz, 2018). 

Společnost KS Europe s.r.o. se neustále zajímá o ochranu ţivotního prostředí a usiluje 

tak o trvalé zlepšování situace v této oblasti. Dále se snaţí o co nejniţší dopad své 

výroby na ţivotní prostředí. V roce 2010 získala od orgánu TÜV Rheinland velice 

uznávaný certifikát (KS – Europe.com, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: KS – Europe.com, 2018    

Obr. č. 5: Provozovny společnosti KS – Europe s.r.o. 
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7.3 Konkurence společnosti 

Firma má ve svém oboru tři konkurenční společnosti, které se zabývají stejnými 

činnostmi jako provoz Šťáhlavy.  

Největšími konkurenty společnosti jsou podniky REUS s.r.o., TYPOS, tiskařské 

závody, s.r.o. sídlící v Plzni a Meillerghp s.r.o., sídlící v Nýřanech. Společnost REUS 

s.r.o. se zabývá, stejně jako provoz Šťáhlavy, zpracováváním katalogů (zásilkových, 

průmyslových atd.), novin, reklamních tiskovin apod. TYPOS, tiskařské závody, s.r.o. 

oproti společnosti KS Europe s.r.o. zpracovává zakázky (broţury, časopisy, katalogy) 

pouze v oblasti tisku prostřednictvím tiskárny. Firma Meillerghp s.r.o. poskytuje servis 

v oblasti kompletace a rozesílání zásilek. 

KS Europe si udrţuje silné postavení vůči konkurenci především díky stabilitě 

společnosti, nepřetrţitému rozšiřování výroby, coţ dokazuje i rok 2008 ve kterém firma 

uvedla do provozu novou výrobní halu ve Štáhlavech u Plzně, dále díky stoupajícímu 

počtu zaměstnanců, růstu objemu zakázek, vysoké kvalitě a trvalému dosahování zisků, 

péči o zákazníka a neustálému zlepšování aktivit s ohledem na dopad do oblasti 

ţivotního prostředí a trvalém zájmu o šetrné zacházení s přírodou.  

V tomto případě jde o společensky odpovědnou firmu (CSR), která se chová šetrně 

k přírodě, coţ působí důvěryhodně na zákazníky, obchodní partnery i na společnost 

celkově. Toto můţe značně posilovat konkurenční výhodu firmy na trhu.  

7.4 Zákazníci společnosti 

Spokojenost zákazníka je pro firmu KS Europe s.r.o. vţdy prioritou číslo jedna, 

proto jim nabízí vysokou kvalitu, špičkový servis a spolupráci na vzájemné důvěře. 

Společnost má podepsané dlouhodobé smlouvy s několika významnými odběrateli, 

kterým poskytuje své sluţby v oblasti balení a kompletace zásilek.  
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Mezi nejvýznamnější odběratele, s nimiţ v rámci EU spolupracuje, patří: 

  KLINGEL, 

  HEINE, 

  OTTO, 

  UNITO, 

  RAJAPACK s.r.o., 

  DEUTSCHE POST, 

  CEMOD – CZ, 

  SELGROS (dříve Fegro), 

  3SH, 

  OTTO HU, 

  DOUGLAS, 

  PROCTER & GAMBLE a další. 
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8 Logistický systém společnosti KS – Europe s.r.o. – provoz 

Šťáhlavy 

V rámci logistického systému zahrnuje výroba ve Šťáhlavech především procesy jako je 

řízení materiálového a informačního toku, plánování a příprava výroby zakázek. Dále 

zahrnuje činnosti jako je poskytování sluţeb zákazníkům, nákup, skladování, 

manipulace s materiálem, balení, příjmový a expediční transport či likvidace materiálu. 

Předtím neţ budou popsány samotné logistické toky, je třeba uvést, jak celý systém a 

organizace funguje (viz. obrázek č. 6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2018 

KS Europe s.r.o. realizuje výrobu ve svých dvou provozech v ČR (provoz Šťáhlavy 

a provoz Křimice). Vše se odvíjí od řízení zakázek v mateřské společnosti v Německu, 

které kontaktuje řízení zakázek v provozu Šťáhlavy a dotazuje se, zda je firma schopna 

vyhovět poţadavkům zákazníka a zda tato zakázka můţe být uskutečněna. Výroba poté 

probíhá ve třech oblastech, které jsou blíţe popsány v podkapitole 1.5.  

  

Obr. č. 6: Řízení zakázek 
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Čísla 1, 2 a 3 uvedená v krouţcích na obrázku č. 6, představují jednotlivé směny. 

Balení a kompletace probíhá ve třísměnném provozu. Tisknutí adres jen 

ve dvousměnném provozu.  

8.1 Logistické toky 

Logistické toky v provozu Šťáhlavy zahrnují především tok materiálový a informační. 

Prvním z nich je tok informační, u kterého je nejdůleţitější přijetí jasného pokynu 

od zákazníků. Je nutné vědět, zda o zboţí či sluţby mají zájem, kolik zboţí poţadují 

a kdy.   

Stejně jako u kaţdého podniku musí i provoz Šťáhlavy předtím, neţ zahájí výrobu, 

dostat jasný signál od zákazníků, který spočívá v podání objednávky. V případě přijetí 

je objednávka zadána do výrobního plánu a můţe se tak naplánovat termín zahájení 

výroby tak, aby tato objednávka byla realizována včas. 

Konkrétním příkladem informačního toku v provozu Šťáhlavy je téţ výrobní plán, který 

představuje tabulka vytvořená prostřednictvím MS Excel. Výrobní plán obsahuje údaje, 

jako jsou názvy akcí, které mají být uskutečněny, dále informace o tom, jaká zakázka 

a na kterém stroji bude zabalena, oblasti výroby (tiskárna, ruční pracoviště, sešívání 

katalogů), seznam zkratek od kterých se odvíjí balící návody atd. Pod akcí je dále 

uvedeno kolik kusů by měl stroj za danou směnu vyrobit, coţ je dané parametry strojů, 

obsluh a časovým hlediskem tzn., kdy má být akce hotová.  

Ve výrobním plánu jsou dále vloţeny různé poznámky jako např. datum, kdy bude 

materiál dopraven do firmy nebo datum, kdy musí být zahájena výroba katalogů. Je 

nutné, aby byl k tomuto datu navezen příslušný materiál z externí tiskárny. Jestliţe 

materiál není k dispozici, účtuje si firma „prostoje“. Zákazník poté takovou situaci řeší 

tím, ţe konkrétní sumu naúčtuje tiskárně, která nezajistila potřebný materiál. 

Na následujícím obrázku č. 7 je ukázka informačního toku v provozu ve Šťáhlavech. 

Obr. č. 7: Informační tok - ukázka 

 

 

 Zdroj: Vlastní zpracování, 2018 
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Dalším tokem v provozu Šťáhlavy je tok materiálu. Ten začíná výrobou materiálu (např. 

katalogů) v jiných firmách. Následně je tento materiál přijat v provozu Šťáhlavy, kde část 

materiálu je umístěna do skladu, nebo je potřeba ještě vyrobit meziprodukt (adresa 

či sešitý katalog). Z tohoto dále vzniká kompletace zásilek, které jsou poté expedovány 

zákazníkům. Materiálový tok v tomto provozu začíná tedy u výrobce a končí expedicí 

zásilek k odběratelům. Následující obrázek č. 8 ukazuje, jak probíhá materiálový tok 

v provozu ve Šťáhlavech. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2018 

8.2 Materiál 

Hlavní materiál určený pro výrobu tvoří katalog. Ten můţe být vyrobený přímo 

v externí tiskárně a následně dodaný do společnosti KS Europe s.r.o., nebo je vyrobený 

z polotovarů, které jsou dodány tiskárnou v KS Europe. Výroba katalogů probíhá 

v oblasti Heftshopu, kde dochází k sešívání katalogu technologií hřbetní vazby V1. 

  

Obr. č. 8: Materiálový tok - ukázka 
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Dalším základním materiálem potřebným ke kompletaci a výrobě zásilek jsou: 

 přílohy, 

 vkládané jednolisty, 

 objednávkový lístek, 

  odpovídající obálka k dané zakázce, 

 fólie, 

 vázací páska, 

 role určené na potisk adres (falzování adres). 

Přílohy jsou v 90 % dodávány z externí tiskárny. V 10 % si přílohy sešívá firma 

ve svém provozu ve Šťáhlavech. Vkládané jednolisty, objednávkové lístky a obálky 

jsou téţ dodávány tiskárnami. 

Fólie a vázací páska jsou určeny k balení hotové produkce. 

V provozu ve Šťáhlavech se dále ke kompletaci a balení zásilek pouţívá následující 

pomocný materiál: 

- etikety na skenování palet, 

- páska na skenování palet, 

- euroboxy, 

- krycí fólie, strečová fólie, ruční fólie,  

- fólie (polorukáv – dvojitá),     

- karton na vzorky, 

- lepicí páska, 

- lepidlo, 

- palety, 

- prokladový papír, 

- inkoust. 
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V  tabulce č. 2 je uveden přehled pouţívaného materiálu a jeho dodavatelů. 

 Tab. č.  2: Přehled pouţívaného materiálu a dodavatelů 

 Zdroj: Vlastní zpracování dle interních materiálů společnosti, 2018 

Pro výrobu se ve společnosti KS Europe s.r.o. vyuţívá materiál zákazníka, který zadá 

poţadavek tiskárnám, následně je tato sluţba tiskárně uhrazena a ta zajistí dopravu 

materiálu do firmy KS Europe s.r.o. Sledování potřeby a spotřeby obalového materiálu 

má na starosti referentka odboru řízení zakázek. Nakoupený obalový materiál je poté 

přeúčtován na zákazníka. 

Přeúčtování na zákazníka se provádí vţdy začátkem měsíce za předchozí měsíc 

v podnikovém informačním systému Navision na základě interního přeúčtovacího 

dokladu.   

Výše uvedený materiál spadá do tzv. „hlídaného materiálu“ tzn., ţe materiál je drţen 

v určené rezervě skladem. Tento materiál se objednává na základě aktuálního stavu 

skladového mnoţství. Jestliţe se stav materiálu dostane pod zadanou rezervu, je nutné 

jej s dostatečnou časovou rezervou objednat, minimálně však dva týdny 

před poţadovaným termínem dodání. 

Materiály nakoupené pro výrobu se rovněţ účtují na jednotlivá střediska podle výroby.   

Pouţívaný materiál Dodavatel 

strojní vázací páska Rajapack s.r.o. 

etikety na skenování palet Rajapack s.r.o. 

páska na skenování palet Rajapack s.r.o. 

euroboxy Auer Packaging GmbH 

krycí, strečová a ruční folie KENT CZ s.r.o., PEBAL, MG Italy, Erapack,Mateo, 

fólie polorukáv dvojitá PENTA – servis s.r.o. 

karton na vzorky Rajapack s.r.o. 

lepicí páska Rajapack s.r.o. 

lepidlo MH TECH s.r.o. 

palety Rajapack s.r.o. 

prokladový papír PAPOS Trade s.r.o. 

inkoust KODAK, HP 
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Jde především o: 

- fólie (výjimkou je fólie potištěná), 

- pásky, 

- lepidlo, 

- inkoust, 

- euroboxy, 

- kartony na vzorky, 

- lepenku. 

Na středisko 1005 (Sklad) se účtuje tento materiál: 

- etiketování na skenování palet, 

- páska na skenování palet, 

- oprava defektních palet. 

Společnost dále nakupuje kancelářské potřeby, které jsou účtovány na středisko 1003 

(Řízení zakázek). Mezi ně se řadí především barevný papír, bílý papír, psací potřeby aj. 

Materiály, které firma nakoupí na zakázku, jsou účtovány na středisko 1501 (Výnosové 

středisko – materiály nakoupené na zakázku). Do této kategorie patří: 

- euroboxy (100 cm, 140 cm výška), 

- papír pro VersandHaus Walz (Poštovní společnost Walz), 

- kartonové rohy na palety. 

8.3 Objednávka materiálu 

Objednávku výše uvedeného materiálu nezajišťuje sklad, ale referentka řízení zakázek 

ve spolupráci s technologem výroby. Objednávka („ţádanka na objednání obalového 

materiálu“) např. folií, kartonu, lepicích pásek atd. se uskutečňuje pouze podle plánu 

výroby referentkou nákupu v podnikovém informačním systému Navision. Tomu však 

předchází vyplnění veškerých parametrů dané akce v systému Canias. Pokud vše 

souhlasí, je objednávka vytištěna a poslána na oddělení nákupu jako tzv. „ţádanka 

na objednání fólie“. Toto je jiţ plně v kompetenci nákupního oddělení.  
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Proces objednávání v provozu Šťáhlavy je uveden na následujícím schématu. 

Obr. č. 9:  Proces objednávání v provozu Šťáhlavy 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2018 

Nákupní potřebu definují kompetentní zaměstnanci společnosti. Následně je vedoucími 

pracovníky příslušných organizačních útvarů společnosti vytvořena a schválena 

ţádanka. Nákupní poţadavky zpracovává oddělení nákupu. Provádění poptávkového 

řízení a vyhodnocování nabídek je v kompetenci nákupního oddělení ve spolupráci 

s příslušným odborným útvarem, který definoval nákupní poţadavek. Objednávku 

vystavuje oddělení nákupu. Schválení objednávky uskutečňují odpovědní řídící 

pracovníci dle platného podpisového řádu. Odeslání objednávky a vyţádání potvrzení 

zajišťuje oddělení nákupu. Převzetí zboţí potvrzuje odpovědný pracovník skladu 

případně jiný pověřený zaměstnanec společnosti. 

Zpracování nákupních objednávek se realizuje prostřednictvím podnikového 

informačního systému Navision v modulu Nákup.  
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Na obrázku č. 10 je uvedena ukázka objednávky zboţí v systému Navision. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Interní materiály společnosti, 2018 

Objednávka fólie  

Fólie na zakázky se objednává jedenkrát týdně. Běţně se jedná o fólie LDPE 

(nejpouţívanější typ fólií pro balení široké škály zboţí např. balení časopisů 

a reklamních tiskovin a výrobu přepravních obalů či skupinových obalů), LDPE 

s vysokou transparentností, HDPE/LDPE a fólie polorukáv. 

Poté je nutné zadat do informačního systému Canias ERP časové rozmezí pro které je 

nutné fólii objednat.  

Obr. č. 10: Objednávka materiálu v systému Navision - ukázka 
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Jestliţe jsou v informačním systému vyplněny veškeré potřebné parametry, akce je 

vyznačena barevně. Typ, formát, tloušťka i počet metrů je automaticky vypočítán. 

Pokud však veškeré parametry nejsou zadány, akce je vyznačena červeně a společnost 

musí poţádat zákazníka v německém Karlsruhe o nápravu.  

 Zdroj: Interní materiály společnosti, 2018 

Po nápravě je objednávka vytištěna a následně poslána na oddělení nákupu jako 

„ţádanka na objednání folie“.   

Strojní strečová a krycí folie se objednává na základě skladového mnoţství. Pokud se 

stav dostane pod zadanou rezervu, je nutno fólii objednat s dostatečnou časovou 

rezervou, minimálně však tři týdny před poţadovaným termínem dodání. Standardně je 

objednáváno 1 000 000 bm (průměrně vystačí toto mnoţství na měsíc a půl). Fólie krycí 

je objednávána v mnoţství 60 000 bm. 

Objednávka kartonu (euroboxů) 

Dalším důleţitým materiálem, který firma pouţívá pro konkrétní zakázky, jsou 

euroboxy o rozměrech 120 x 80 x 70 cm. Tyto euroboxy jsou objednávány běţně 

v termínu dodání 14 dnů v minimální rezervě 1000 ks. Karton na vzorky, prokladový 

papír, tvrdý papír pro VersandHaus Walz a krabice se podle mnoţství a typu 

objednávají dle přání zákazníka. Na základě skutečné spotřeby se poté jedenkrát 

za měsíc přeúčtovává materiál systémem Canias na zákazníka.  

Obr. č. 11: Objednávka fólie v systému Canias ERP – ukázka  
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9 Systém Canias ERP 

Canias ERP je systém od společnosti IAS (průmyslový aplikační software), která se 

specializuje na řešení ERP (Enterprise Resource Planning). Systém Canias obsahuje 

několik modulů jako např. základní systém, odbyt, správa materiálu, účetnictví, nákup, 

plánování výroby nebo i další rozšiřující moduly (řízení projektů, řízení podnikových 

procesů atd.). 

Společnost KS Europe s.r.o. nevyuţívá ve svých provozech ţádný logistický informační 

systém. Pouţívaným systémem v provozu Šťáhlavy je podnikový systém Canias ERP, 

který je univerzální pro všechny obory v KS Europe s.r.o. Provoz Šťáhlavy, zejména 

Sklad pouţívá tento systém na plánování výroby, pro celkovou výrobu, pro přehled 

skladových pohybů atd.  

Tento systém vyuţívá také ekonomický úsek společnosti, který má prostřednictvím 

tohoto systému přehled o zaplacených zakázkách. 

V systému Canias ERP vzniká přehled, kam se ukládají veškerá data od vyrobené 

zásilky aţ po zabalenou a naloţenou paletu. Tyto podklady slouţí téţ pro kontrolu 

celnímu úřadu, pokud je produkce převáţena do Švýcarska.  

Úkolem tohoto systému je tedy ukládání dat. Dále umoţňuje zpětně dohledat např., co 

se vyrobilo, zabalilo, jaký materiál byl na danou zakázku dodán, jaké druhy materiálu 

byly vloţeny do zabalené zásilky i kdy byl materiál expedován.  

Sklad vyuţívá především tyto moduly: 

 BAS (Basic Core Data) – základní data 

 SAL (Sales) – prodej 

 INV (Inventory) – inventář – řízení materiálu 

 HEIT 

Modul BAS je odpovědný za správu hlavních dat. Tento modul spravuje nejen klasická 

základní data, ale i kontrolní tabulky, které jsou pouţívány např. pro všechna pole 

výběru pro určení typu materiálu, skupiny produktů, plánování materiálových 

poţadavků nebo i termínů týkajících se plánování apod.  
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V modulu SAL je např. moţné vytvářet typy dokumentů jako je nabídka, objednávka, 

dodací list či faktura. Tento modul je moţné pouţívat i samostatně, nicméně uţivatelé 

získají z tohoto modulu nejvíce, pokud jej pouţívají ještě s jinými moduly ERP Canias. 

Modul obsahuje několik procesů, které se překrývají s ostatními moduly v tomto 

softwaru. 

Modul INV umoţňuje spravovat materiálový inventář společnosti na základě mnoţství 

a hodnoty dle klíčových dat. 

Sklad v provozu Šťáhlavy nejvíce vyuţívá následující transakce: 

 INVT 01 – sklad – Prostřednictvím této transakce, lze sledovat příjem 

materiálu, přeskladňování materiálu (kdo jej přijal, co bylo přijato, kdy byl 

přijat na sklad a mnoţství). Materiálu je vţdy přiděleno jedinečné číslo. 

 INVT 02 – Tato transakce umoţňuje stornování dokladu. 

 INVT 04 – Poskytuje náhled o stavu materiálu podle jedinečného čísla 

nebo podle tiskového čísla (co je na materiálu napsané). 

 INVT 05 – Tato transakce popisuje pohyb materiálu od příjmu (dovozu) 

aţ po jeho zpracování (spotřebu na stroji), odeslání a likvidaci zbytkového 

materiálu. 

 INVT 06 – Udává přehled materiálu a dá se pouţít v různých akcích během 

roku. 

 INVT 08 – Inventury – zapisuje se skutečný stav. 

 BAST 03 – V této transakci se dělají změny, které si přeje vedoucí projektu 

např. přejmenování materiálu např. (místo pomlčky bude lomítko), mění se 

i hmotnost polotovaru atd. 

 HEIT 03 – Zde je zobrazen přehled dovezeného materiálu, do této transakce se 

přesouvají data z INVT 01. 

 HEIT 49 – Představuje novou transakci uvolněnou pro sklad. Tato transakce se 

týká likvidací a prostřednictvím HEIT 49 nebude muset řízení zakázek předávat 

protokol o likvidaci materiálu, ale sklad si tyto protokoly vytiskne sám. Budou 

zde téţ nastaveny parametry jednotlivých zákazníků. 

 HEIT 57 – prostřednictvím této transakce připravuje řízení zakázek dodací listy 

pro odvoz vzorků, převozy do jiných výrobních firem a pro nakládky palet. 



46 
 

 HEIT 58 – Tato transakce slouţí skladu k vytváření dodacích listů a CMR 

(mezinárodních nákladových listů) – vznikne na podkladu skenování. 

 HEIT 58A – Slouţí na přeskladňování materiálu mezi výrobními halami 

nebo mezi technologickými pracovišti  

 HEIT 58B – Je spojen s likvidací – načte se čárový kód a vytiskne se protokol 

pres počítač. 

 HEIT 65 – Umoţňuje náhled na poštovní třídění u konkrétních akcí – pouze 

pro DP (německou poštu). 

 HEIT 68 – Přehledová transakce o všech manipulačních jednotkách, 

které budou v zadaném datumovém rozmezí vyrobeny, zde se muţe sledovat 

v časové linii u konkrétní akce – od zabalení aţ po naloţení kaţdé palety 

s přiřazením ke konkrétnímu dodacímu listu 

 SALT 01 – Prostřednictvím této transakce lze sledovat soupis akcí, které byly 

nebo budou vyráběny – moţná filtrace podle roků, měsíců akcí (v určeném 

časovém rozmezí) a pro sklad je umoţněn přístup k veškeré dokumentaci, 

která se týká konkrétní akce – komunikace, ŘZ se zákazníkem, avíz návozu 

materiálu, veškeré balící návody výrobních technologií a průběh výroby 

po jednotlivých klíčích – součást zakázky, zakázka se nazývá např. KL 200, 

akce se skládá ze 2 klíčů – rozlišuje se verze 1 a 2, liší se např. sloţením 

zásilky, kde je rozdíl v jedné příloze (tiskové číslo). 

 HEIT 3 – Transakce umoţňuje přehled přijatého materiálu. 
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Na následujícím obrázku č. 12 lze vidět přehled materiálu v systému Canias ERP. 

 Zdroj: Interní zdroje společnosti, 2018 

  

Obr. č. 12: Přehled materiálu v systému Canias ERP – modul INV 
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10 Výrobní proces 

Pro výrobu je důleţitý plán výroby zakázek. Výroba v provozu ve Šťáhlavech probíhá 

ve dvou výrobních halách KS1 a KS2.  

Provoz Šťáhlavy nabízí své sluţby v oblasti kompletace zásilek, výroby sešívání 

katalogů a potiskování pro zásilkové a internetové obchody celkově ve třech hlavních 

oblastech, jakými jsou Lettershop, Heftshop a Printshop. Následující obrázek č. 13 

ukazuje obecné schéma vzniku a realizace zakázek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2018 

Celý proces vzniku a realizace zakázky začíná u zákazníka, který po konzultaci 

(telefonicky či prostřednictvím e-mailu) s obchodním oddělením zadá zakázku 

na kompletaci reklamních materiálů. 

Následně musí své poţadavky zkonzultovat s provozem ve Šťáhlavech a zjistit, zda je 

firma schopna vyhovět jeho poţadavkům, ţe tato zakázka můţe být uskutečněna. 

Obr. č. 13: Obecné schéma vzniku a realizace zakázek 
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Po schválení technologickým oddělením je objednávka zadána do systému  Canias ERP 

a referentka oddělení zakázek ji potvrdí konkrétnímu zájemci. Při potvrzení zakázky je 

nutné dále potvrdit termín dodání materiálu jednotlivými zákazníky a termín dodání 

hotové produkce k zákazníkům. 

Zadavatel zakázky ve svých provozech v Německu zadá podle sloţitosti a objemu celé 

zakázky výrobu katalogů (sešívání) společně s reklamními materiály a informuje řízení 

zakázek společnosti KS Europe s.r.o., které podle příslušných podkladů naplánuje 

výrobu ve svém provozu a objedná příslušný obalový materiál (nákup folie, kartonů 

atd.) 

Zkompletované zásilky jdou následně na sklad a jsou tříděny podle poštovního doručení 

k zákazníkovi (Deutsche Post, Osterreichische Post, Belgian Post apod.). 

HEFTSHOP 

KS Europe s.r.o. nabízí v této oblasti falcování papírových archů, sponkování aţ třemi 

sponkami – sešívání katalogů, skládání a sešívání různých dílů, řezání na konečný 

formát, popisování technologií Inkjet při sešívání, vkládání příloh apod. 

V oblasti Heftshopu dochází ke kompletaci a sešívání katalogu. U sešívání je velice 

důleţitá titulní strana katalogu. Přiřazený pracovník (vedoucí stroje) spolu s obsluhou 

stroje obdrţí návod na výrobu a kompletaci jednotlivých dílů do katalogu. Tyto díly 

jsou poté podle zadaného pořadí zkompletovány do jednoho katalogu. 

V této oblasti probíhá výroba na automatickém stroji (Heft) technologií hřbetní vazby 

sešíváním katalogu aţ třemi sponkami. Kaţdá zakázka katalogu podléhá přísné kontrole 

kvality a vedoucí stroje za ní nese plnou zodpovědnost. 

Následně obsluha stroje ručně zakládá stránky do katalogů za pomoci jednotlivých 

podavačů na stroji podle daného pořadí a mnoţství. Následující činnosti probíhají 

na stroji automaticky. Součástí výrobní linky je technologie Inkjet, pomocí 

které dochází k tisku adres na katalogy či jiné tiskoviny. Po adresaci katalogu následuje 

řezání katalogů příčnými noţi do poţadovaného formátu. V konečné fázi výroby jsou 

katalogy automaticky naskládány na sebe v určitém počtu a mnoţství do balíku 

a ve vazači stroje jsou poté svázány strojní páskou. Palety s katalogy se dále 

vysokozdviţným vozíkem odvezou do skladu, kde jsou připravené k zabalení 

pro zákazníka. 
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PRINTSHOP 

V oddělení Printshopu se na základě dat dodaných od zákazníka tisknou adresy pomocí 

technologie laserového a inkjetového tisku. Tisknutí adres probíhá celkově na třech 

strojích. Externí tiskárny dodávají firmě KS Europe s.r.o. role potištěného papíru 

na které se tisknou adresy zákazníků. Při tisku adres je kladen důraz na kvalitu potisku. 

Dále je moţné tisknout adresy na nepotištěné role papíru prostřednictvím laserové 

tiskárny v KS Europe s.r.o., jelikoţ kaţdá tiskárna je vybavena pro jiný druh tisku. 

V první fázi je role papíru nasazena příslušným pracovníkem do odvíječe role. V dalším 

kroku probíhá tisk adres na strojní tiskárně. V poslední fázi se potištěné adresy navíjí 

přes navíječ role. Potištěné role se ukládají na palety a dále jsou odvezeny k falzování. 

FALZOVÁNÍ ADRES 

Proces falzování probíhá na stroji, kde se na odvíječ nasadí natištěná role adres, která se 

odvíjí přes strojní nůţky. Následuje ořez adresy na poţadovaný formát. Na lince dále 

mezi dvěma válci dochází k ohybu adresy (dvojlist). Nafalzovaná adresa se poté 

zagumičkuje do svazku, označí se pořadím (1, 2, 3,…), naskládá se do kartonové 

krabice a přepraví se k balicímu stroji. 

LETTERSHOP 

Pro oblast Lettershopu je důleţité balení zakázek. Zásilky se balí na stroji dle balícího 

návodu do fólie. Ukázka balícího návodu je uvedena v příloze A. U zakázek je velice 

nutné dodrţet pořadí jednotlivých materiálů. Ihned po začátku balení se odebere např. 5 

vzorků, nad kterými má kontrolu kvalitářka výroby. Tyto vzorky si následně přebírá 

německá pošta ke schválení zabalené produkce. Po schválení vzorků k dané zakázce se 

celá zakázka zabalí a je připravena k expedici. 
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Na obrázku č. 14 je uveden moţný pohyb materiálu ve výrobě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Interní materiály společnosti, 2018 

Kde Falz představuje skládání adres a obálek. Umschlagy lze chápat jako část katalogu, 

bogny jako tištěné stránky katalogu a einheftery jako list nebo jedna karta, která se 

do katalogu vlepuje. Heft označuje stroj, na kterém jsou katalogy vyráběny. Injekt 

představuje potisk do adresného pole na katalogy či jiné tiskoviny. 

  

Obr. č. 14: Moţný pohyb materiálu ve výrobě 
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11 Skladování 

Provoz Šťáhlavy disponuje celkově dvěma skladovacími prostory KS I a KS II jak je 

vidět na obrázku č. 15, ve kterých skladuje dovezený materiál od zákazníka a hotovou 

produkci připravenou k expedici zákazníkům. Vstup a výstup materiálu se děje na jedné 

hraně skladu tzn., ţe tok materiálu na vstupu i výstupu má opačný směr. V tomto 

případě se jedná o běţné skladování.  

Firma KS Europe s.r.o. dále vyuţívá vlastní skladovací prostory s čímţ je spojena jedna 

z výhod vlastního skladování a to, ţe podnik uplatňuje odpisy z budov, čímţ si sniţuje 

výslednou daňovou povinnost. Další výhodou pro podnik je, ţe za vlastní sklady neplatí 

ţádné nájemné a hradí jen náklady spojené s běţným provozem skladu (energie, údrţba 

skladovacích prostor atd.). Největší výhodou je však přístup k materiálu 24 h. denně, 

jelikoţ se pracuje ve třísměnném provozu. Provoz má vţdy k dispozici materiál a není 

tak závislý na jiných firmách, proto firma odstoupila i od meziskladování (pouţití 

konsignačních skladů). 

 

Zdroj: Interní materiály společnosti, 2018 

Skladování téţ probíhá na volné ploše a v regálech. Na volné ploše jsou uskladněny 

palety s dovezeným materiálem a ten je buď uskladněn na sklad podle poţadavků 

zákazníka, anebo předán přímo do výroby. Většinou jde však materiál přímo ke strojům 

a na skladě je uskladněna spíše hotová produkce, která je připravena k expedici. 

V regálech je skladován zbytkový materiál, který je uloţený na paletách 

Obr. č. 15: Sklady provozu ve Šťáhlavech 
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nebo v kartonových krabicích. O zbytkovém materiálu rozhoduje zákazník, kterému je 

tento materiál buď vrácen, nebo je na pokyn zákazníka zlikvidován přímo v provozu 

ve Šťáhlavech. Palety jsou stohovány na sebe z důvodu ušetření místa ve skladu. Firma 

KS Europe s.r.o. nevyuţívá ţádné mezisklady.  

Mezisklady německé pošty si organizuje sama německá pošta. Nacházejí se přímo 

v Německu. Německá pošta je vyuţívá, pokud je malá kapacita skladu anebo v případě, 

ţe nemůţe sehnat dostatek kamionů pro odvoz hotové produkce. Z tohoto důvodu se 

část produkce musí umístit do meziskladů např. německé pošty, ze kterých je k danému 

termínu distribuována do německého depa.  

Součástí skladu je i nakládací rampa, která je určena k manipulaci s materiálem a slouţí 

tak k vykládce a nakládce materiálu do a z dopravního prostředku. Na obrázku č. 16 je 

uveden proces (fáze) skladování. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2018 

Obr. č. 16: Proces skladování v provozu Šťáhlavy za ideálních podmínek 
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11.1 Příjem materiálu 

Veškerý materiál je do firmy dopraven kamiony nasmlouvaných přepravních 

společností. Při vjezdu do areálu je řidič kamionu povinen ohlásit se na vrátnici, kde 

automaticky obdrţí doklad o vjezdu a výjezdu do a z areálu firmy s vlastním zboţím. 

Pokud řidič neveze ţádné zboţí, tento doklad proškrtne. Doklad slouţí především 

k vyplnění potřebných údajů o materiálu, který byl dovezen. Tento dokument obsahuje 

následující údaje:   

 druh nákladu (prázdné europalety či jiné výrobky neţ pro KS Europe s.r.o.), 

 datum a čas příjezdu, 

 registrační značku vozidla, 

 jméno a podpis řidiče. 

Ukázka tohoto dokladu je uvedena v příloze B. 

Následně jsou předány veškeré podklady nutné k vykládce, se kterými je řidič odeslán 

za vedoucím nakládky a vykládky. Ten dále rozhodne, zda bude materiál vyskladněn 

na KS1 (sklad 1) či na KS2 (sklad 2 ve vedlejší hale).  

Při příjmu materiálu na sklad je dovezený materiál zkontrolován skladníky. Pokud údaje 

souhlasí, je materiál vyskladněn za pomoci vysokozdviţných vozíků. Vyloţený materiál 

je přepraven přímo ke strojům nebo se skladuje dle poţadavků zákazníka, jelikoţ 

na některý materiál se čeká z důvodu změny sestav zákazníků nebo se čeká například 

na dodatkový katalog. 

11.2 Expedice hotové produkce 

Při expedici obdrţí skladník kopii dodacího listu od německé pošty, na kterém je čárový 

kód, který se naskenuje do scanneru pro kontrolu, zda veškeré údaje souhlasí. Poté je 

moţné zahájit nakládku zboţí.  Tento doklad je vytvářen německou poštou a obsahuje 

následující údaje: 

 místo nakládky a vykládky, 

 dopravce, 

 název objednavatele,  

 náklad (o jakou akci se jedná), 

 mnoţství a hmotnost zboţí. 



55 
 

Ukázka dodacího listu (Lieferschein) je uvedena v příloze C.  

Při nakládce je hotová produkce na paletách přepravena prostřednictvím 

vysokozdviţných vozíků do kamionu. Při expedici zásilek k zákazníkovi je téţ vystaven 

dodací list vytvářený provozem ve Šťáhlavech, který dostane i nasmlouvaný dopravce. 

V případě mezinárodní silniční dopravy je spolu s dodacím listem (Příloha D) vystaven 

mezinárodní nákladní list tzv. CMR. CMR představuje doklad o přepravní smlouvě. 

Tento doklad obsahuje následující údaje: 

 odesílatel (KS Europe s.r.o. – provoz Šťáhlavy), 

 příjemce (zákazník), 

 místo vykládky zboţí a země, 

 připojené doklady (dodací list), 

 druh obalu a označení zboţí, 

 hmotnost, 

 místo a datum vystavení.  

Ukázka mezinárodního nákladního listu je uvedena v příloze E.  

Dopravce při nakládce hotových zásilek obdrţí dva doklady, dodací list od KS Europe 

s.r.o. a mezinárodní nákladní list. Pouze v případě expedice do Německa obdrţí řidič 

celkově tři doklady (dodací list vytvořený německou poštou, dodací list od firmy KS 

Europe s.r.o. a mezinárodní nákladní list). 

11.3 Aktivní prvky v provozu Šťáhlavy 

11.3.1 Manipulační prostředky 

Provoz Šťáhlavy pouţívá k usnadnění manipulace s materiálem tyto následující 

manipulační prostředky: 

 plynový vysokozdviţný vozík od společnosti Linde, 

 elektrický vysokozdviţný vozík od společnosti Jungheinrich, 

 vysokozdviţný vozík retrak od společnosti Jungheinrich, 

 ručně vedený elektrický vysokozdviţný vozík od společnosti Jungheinrich, 

 ručně vedený elektrický nízkozdviţný vozík od společnosti Jungheinrich. 

Plynový vysokozdviţný vozík a elektrický vysokozdviţný vozík slouţí zejména 

při vykládce a nakládce materiálu na paletách. 
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Obr. č. 17: Pouţívané manipulační prostředky v provozu Šťáhlavy 

     

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Interní zdroje společnosti, 2018 

11.4 Pasivní prvky v provozu Šťáhlavy 

Provoz Šťáhlavy vyuţívá stejně jako ostatní podniky pasivní prvky. Do těchto prvků se 

řadí zejména materiál, přepravní prostředky, obaly nebo odpad. Pohyb těchto prvků je 

zabezpečován prostřednictvím aktivních prvků (technické prostředky apod.). Provoz 

pouţívá tyto pasivní prvky: 

 kartonové krabice, 

 plastové přepravky národních pošt, 

 roltejnery, 

 přepravky francouzské pošty, 

 europalety (1 200 x 800 x 144 mm), 

 EPAL palety. 

Kartonové krabice vyuţívá provoz pro odeslání vzorků zásilek. 

Přepravky německé pošty (Deutsche Post) se pouţívají pro převoz adres a obálek. 
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Europalety jsou pouţívány k uskladnění materiálu dle poţadavku zákazníka, 

ke skladování zbytkového materiálu a k expedici hotové produkce k zákazníkovi. 

Přivezené palety s materiálem jsou buď vráceny zpět zákazníkovi, který je poţaduje 

vrátit, nebo zůstávají v provozu. 

Obr. č. 18: Ukázka manipulačních jednotek v provozu 

 

 

Zdroj: Interní zdroje společnosti, 2018 

Z hlediska odpadového hospodářství vyuţívá společnost KS Europe s.r.o. sluţeb 

společnosti IGRO Tachov s.r.o. pro recyklaci odpadu.  
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12 Doprava 

Dopravu materiálu do firmy a odvoz hotové produkce si zařizují sami zákazníci 

ve spolupráci s dopravními společnostmi. V provozu Šťáhlavy se prostřednictvím 

skladu objednává přeprava vzorků zásilek pro koncové zákazníky, aby měli přehled, jak 

daná zásilka bude vypadat, dále přeprava meziproduktů a produkce, kterou nařídí 

oddělení řízení zakázek.  

Přeprava vzorků se uskutečňuje ve spolupráci s dopravní společností TNT nebo českou 

přepravní společnost DHL. Důvodem pro jejich volbu byly lepší cenové podmínky 

v situaci, kdy je nutné objednávat velké objemy vzorků. Pro odvozy velkých objemů si 

provoz Šťáhlavy najímá kromě společnosti DHL také dopravní společnost MOL. 

V roce 2011 byla také zahájena také ţelezniční přeprava ve spolupráci se Švýcarskou 

poštou. Provoz Šťáhlavy dále vyuţívá moţnost spolupráce s menšími dopravci 

(Hlušička a Janíček). 

Sklad dále objednává převozy rozpracované produkce do jiných výrobních závodů v ČR 

nebo v Německu. K objednávání přepravy vyuţívá firma objednávkový program 

SIDAT, prostřednictvím kterého vytváří elektronické objednávky pro dopravce (přímé 

odeslání objednávky dopravci). 

 

  

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Interní materiály společnosti, 2018 

 

Obr. č. 19: Objednávka dopravy v programu SIDAT - ukázka 



59 
 

POSTUP OBJEDNÁVÁNÍ 

Oddělení řízení zakázek vytvoří objednávku přepravy, kterou zašle koordinátorovi - 

referentovi skladu dopravy. Tato objednávka obsahuje následující údaje: 

 počet ks které mají být odeslány, 

 místo nakládky, 

 místo určení, 

 termín dodání, 

 název zakázky, 

 datum vystavení a podpis. 

Koordinátor dopravy musí zjistit počet manipulačních jednotek, jejich hmotnost, 

aby mohl sjednat vhodný počet nákladních vozidel, které produkci odvezou. 

Koordinátor dopravy musí zároveň brát v úvahu, jak dlouho bude trvat cesta nákladu 

do cílové destinace, aby splnil datum dodání. Musí téţ určit datum a čas nakládky 

a zároveň musí sledovat, jak probíhá výroba odesílaného zboţí nebo zásilek.  

Objednávka přepravy je uvedena v příloze F. 

POSTUP OBJEDNÁVKY 

Po domluvě s dopravcem prostřednictvím e-mailu či telefonického rozhovoru dojde 

k vytvoření vlastní objednávky dopravy. V objednávkovém programu se otevře klasická 

objednávka, kde se zvolí destinace, kategorie vozidel, které převáţí zásilky: 

 A – nosnost do 1 400 kg – Jeníček a Hlušička, 

 B – nosnost do 1 400 – 3 100 kg, 

 C – kamiony do 24 t (od 5 t – 24 t), 

 D – nosnost do 600 kg, 

 S – vozidla kategorie B nebo C se sklápěcím zadním čelem. 

Dále je potřeba zadat dopravce, odesílatele, náklad, přepravní doklady, dobu nakládky 

a vykládky. 
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13 Návrhy na moţná vylepšení logistického systému 

v provozu Šťáhlavy 

I přesto ţe firma má logistiku fungující na dobré úrovni, najdou se zde některé 

nedostatky (slabá místa), které by se daly napravit, coţ by vedlo ke zlepšení stávajícího 

logistického systému v provozu Šťáhlavy.  

13.1 Vyuţití zbytkového materiálu 

Při zpracování této bakalářské práce se autorka detailně seznámila s provozem 

Šťáhlavy, v praxi si prohlédla fungování logistického systému, zejména zabezpečení 

výše popsaných oblastí. Na základě získaných informací provedla šetření směřující 

k odhalení slabých míst systému a navrhla moţnosti vylepšení, které povaţuje 

za realizovatelné. Jedním z návrhů je vyuţití zbytkového materiálu. 

O zbytkovém materiálu rozhoduje zákazník, který musí dát pokyn, zda má být materiál 

vrácen anebo zlikvidován provozem Šťáhlavy. Hlavním negativem tohoto způsobu 

řešení daného problému jsou dlouhé čekací lhůty, spojené s nutností nechat zákazníka 

rozhodnout o vyuţití zbytkového materiálu. Dle poţadavků zákazníka je tento materiál 

přechodně uskladněn do regálů, celkový objem představuje aţ 900 regálových pozic.  

Doporučila bych proto po ukončení kaţdé akce tento materiál do určitého termínu 

okamţitě zlikvidovat nebo odeslat zákazníkovi zpět. Okamţitou likvidací by se ihned 

ušetřilo místo v regálech a především by se ušetřily náklady na fólii, jelikoţ 

i na zbytkový materiál, který je v regálech uskladněn do doby, neţ dá zákazník pokyn je 

pouţita fólie, která by se tak mohla vyuţít na jinou akci.  

Dále by se ušetřila pracovní síla, která tento materiál musí zkontrolovat, zabalit, 

zaskladnit a např. po dvou měsících jej musí znova vyskladnit a zlikvidovat. Ušetří se 

tak mzdové náklady na pracovníky nebo by mohlo dojít k jejich přeloţení na jinou, 

smysluplnější práci.  

Efektivní vyuţití zbytkového materiálu by spočívalo v přímém oslovení všech 

zákazníků, kteří by určili termín, kdy tento materiál bude beze zbytku zlikvidován 

nebo pouţit do další výroby, ale toto skladování zbytkového materiálu by probíhalo 

jedině za úplatu, coţ by přineslo společnosti další finanční prostředky, které by se daly 

vyuţít na mzdy pro pracovníky, kteří mají tento zbytkový materiál na starosti.  
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Výhodou by byla úspora regálových pozic, tzn. ploch, a do budoucna by tak mohla 

zaniknout potřeba vyuţití meziskladu a především by se ušetřily mzdové náklady 

(zbytkový materiál má na starosti aţ 6 skladníků). 

Průměrná hrubá měsíční mzda skladníka pro ČR činí 21 295 Kč (Platy.cz, 2018). 

Po poradě s konzultantem firmy bylo autorce sděleno, ţe i v provozu Šťáhlavy by se 

mohla mzda skladníka pohybovat přibliţně v této výši. Firma navíc musí za skladníky 

odvádět zdravotní a sociální pojištění (9 % + 25 %) coţ znamená, ţe měsíční mzdové 

náklady na jednoho skladníka činí 28 535 Kč (v případě hrubé mzdy 21 295 Kč). 

Zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem činí 1 916,55 Kč (0,09 * hrubá mzda), 

sociální pojištění vyjde na 5 323,75 Kč (0,25 * hrubá mzda). Dohromady tak tvoří 

měsíční mzdové náklady na jednoho skladníka 28 535 Kč a za rok vychází mzdové 

náklady na jednoho skladníka celkově 342 420 Kč. Po porovnání vypočtených nákladů 

s náklady průměrně připadajícími na skladování zbytkového materiálu byla 

konzultantem společnosti KS Europe s.r.o. – provoz Šťáhlavy potvrzena nákladová 

efektivnost uvedeného řešení. 

13.2 Vyuţití burzy nákladů 

 Společnost TimoCom poskytuje pro všechny účastníky v rámci logistického řetězce 

sluţbu spočívající ve vyhledávání nákladu nebo volných vozů. K vyuţívání této sluţby 

je nutná registrace do systému zajišťovaná prostřednictvím webových stránek 

TimoCom. 

Vyuţití této sluţby by se provozu Šťáhlavy vyplatilo v případě, kdy potřebují odvézt 

např. vzorky zásilek. Prostřednictvím této sluţby se zaregistrují na stránkách TimoCom 

a mohou tak nahlíţet do burzy nákladů, kde lze vidět přehled nabídek nákladů z celé 

Evropy. V případě registrace by firma mohla sledovat i poptávky přeprav do Plzně. 

Jelikoţ firma zná adresy tiskáren mohla by snadno zjistit z přehledu, ke kterému datu 

jsou nabízeny náklady a je tak pravděpodobné ţe vyuţijí sluţeb KS Europe s.r.o. 

nebo společnosti REUS coţ by v případě, ţe zákazník zvolí provoz Šťáhlavy znamenalo 

budoucí trţby za poskytnutí sluţeb.  

 Pokud by tato sluţba byla reálně vyuţívána, měl by provoz více času na přípravu 

skladových prostor, rozloţení nakládek a vykládek apod. 
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Tab. č. 3: Balíčky aplikací od firmy TimoCom 

V opačném případě by firma mohla nabízet na burze nákladů převozy v období, kdy 

by smluvní dopravci neměli volné nákladní vozy. Společnost TimoCom nabízí 

následující balíčky aplikací.  

Přehled balíčků aplikací je uveden v následující tabulce. č . 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Zdroj: Vlastní zpracování dle TimoCom, 2018 

Společnost TimoCom poskytuje novým zákazníkům bezplatné testování všech balíčků 

po dobu čtyř týdnů zdarma. Po uplynutí čtyř týdnů by se tak firma rozhodla, zda bude 

vyuţívat této dopravní platformy.  

Pokud by souhlasila s vyuţíváním této sluţby, doporučila bych zvolit balíček Starter, 

jelikoţ by firma vyuţívala aplikaci umoţňující vyhledávat a nabízet přepravy či volné 

vozy. Mohla by dále prostřednictvím tohoto balíčku zjistit, ke kterému  datu jsou 

nabízeny náklady mířící do Plzně, a provoz by tak mohl předpokládat, zda zákazník 

vyuţije sluţeb KS Europe s.r.o. či společnosti REUS. Víc aplikací by firma 

nevyuţívala, a proto byla vybrána nejlevnější varianta. Cena balíčku Starter by činila 

3763,74 Kč /měs. plus jednorázový aktivační poplatek ve výši 4 419, 625 Kč. (Kurz ke 

dni 20. 4. 2018 činí 25, 255 CZK). Platnost uvedeného řešení je závislá na měnovém 

kurzu vyhlašovaném ČNB. 
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Další moţné návrhy na vylepšení logistického systému 

Dále si autorka v provozu Šťáhlavy všimla nepoměru v nájezdech nákladních vozidel, 

která přiváţela či odváţela materiál a hotovou produkci. Proto dalším moţným návrhem 

pro vylepšení logistického systému by bylo vytvoření podkladu pro rezervační systém 

určený dopravcům, kteří by si mohli prostřednictvím tohoto systému rezervovat časy 

pro vykládku a nakládku.  

Dopravci by měli přístup přes svoje přihlašovací jméno a heslo na stránkách KS Europe 

s.r.o., kde by pod svým kódem mohli nahlíţet do rezervačního systému, ve kterém by 

byly uvedeny časy a volné rampy, přičemţ některé rampy by byly obsazeny pro potřeby 

národní pošty anebo pro potřeby KS Europe s.r.o. Přínosem pro dopravce by byla 

moţnost plánování nájezdů a kratší čekací doba. Přínos pro společnost by spočíval 

v lepším vyuţití skladové techniky a moţnosti nasazení skladníků na rampy v rámci 24 

h. (efektivnější vyuţití pracovní síly v rámci 24 h.). Toto by však bylo nutné dále 

detailně rozpracovat.  

Zváţit by bylo moţné i vylepšení logistického systému ve smyslu vyuţití 

vychystávacích regálů, překlad systému Canias ERP z německého jazyka do českého či 

zavedení automatického balení zboţí. 
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Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo popsat logistický systém společnosti KS Europe s.r.o. 

a navrhnout moţná vylepšení stávajícího logistického systému. Firma KS Europe s.r.o. 

spravuje dva provozy. Pro vypracování praktické části byl zvolen pouze jeden 

z provozů a to provoz ve Šťáhlavech z důvodu vyuţívání sofistikovanějšího 

logistického systému. Zvolený provoz se zabývá kompletací a balením reklamních 

tiskovin, sešíváním katalogů a adresací komerčních dopisů. 

Bakalářská práce je členěna na dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické části 

byly na základě literární rešerše vymezeny teoretické poznatky z oblasti logistiky. 

Nejdříve byl definován pojem a historický vývoj logistiky, následně byl charakterizován 

logistický řetězec společně s aktivními a pasivními prvky, dále byly popsány logistické 

toky tj. tok materiálu a tok informací.  

Další kapitola byla zaměřena na skladování, kde je vysvětlena funkce skladování 

a charakterizovány skladové operace zahrnující příjem zboţí, jeho uskladnění, příjem 

objednávky od odběratele, vychystání a následnou expedici hotové produkce 

k zákazníkovi. V práci byla dále krátce popsána doprava zahrnující její základní druhy. 

V závěru teoretické části se práce zaměřila na podnikové informační systémy, které se 

v logistice také pouţívají. 

V druhé části této bakalářské práce byla představena vybraná společnost KS Europe 

s.r.o., která je více neţ 40 let poskytovatelem sluţeb v oblasti přímého marketingu 

a zpracování zboţí. Svou činnost zahájila jiţ v roce 1972 v německém Karlsruhe 

kompletací a balením katalogů. 

Další kapitola jiţ popisuje logistický systém provozu Šťáhlavy společnosti KS Europe 

s.r.o. Popisuje zejména tok materiálu výrobou, informační tok, skladování společně 

s příjmem materiálu a expedicí hotové produkce k zákazníkovi, výrobní proces 

a dopravu materiálu a hotové produkce. Dovezený materiál můţe být uskladněn dle 

poţadavku zákazníka, např. pokud se čeká na dodatkový katalog, ale většinou je tento 

materiál přepraven přímo ke strojům.  

Dále byl v této části popsán podnikový systém Canias ERP, který provoz vyuţívá 

ke své činnosti. Vyuţívá jej především sklad k plánování výroby, pro proces výroby 
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obecně, pro přehled skladových pohybů atd. Pouţívá jej téţ ekonomický úsek, aby mohl 

zjistit, která zakázka jiţ byla uhrazena.  

I přesto, ţe provoz má fungující logistiku na dobré úrovni, našly se i některé nedostatky, 

které by mohly zlepšit stávající logistický systém.  

Firma by například mohla efektivněji vyuţívat zbytkový materiál. Návrhem bylo oslovit 

veškeré zákazníky, kteří o tomto materiálu rozhodují, aby určily termín, do kdy bude 

tento materiál zlikvidován, čímţ by se značně ušetřilo místo v regálech nebo by mohl 

být pouţit do další výroby. V tomto případě by však skladování takového materiálu 

probíhalo za úplatu. Získané finanční prostředky, by bylo moţné vyuţít na mzdy 

skladníků, kteří mají tento materiál na starost.   

Dále by KS Europe s.r.o. mohla vyuţívat dopravní platformu společnosti TimoCom, 

kde je moţné v případě registrace nahlíţet do burzy nákladů, ve které lze z přehledu 

zjistit, ke kterému datu jsou nabízeny náklady do Plzně, a bylo by tak pravděpodobné, 

ţe zákazníci vyuţijí sluţeb právě firmy KS Europe s.r.o., coţ by znamenalo budoucí 

trţby za poskytnutí sluţeb. V opačném případě můţe firma nabízet na burze nákladů 

převozy v období, kdy smluvní dopravci nemají volné nákladní vozy. 
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EU = Evropská Unie 

GmbH = Gesellschaft mit beschränkter Haftung – společnost s ručením omezeným 
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s.r.o. = společnost s ručením omezeným 

tzv. = tak zvaně  
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Abstrakt 

BEZDĚKOVÁ, Andrea. Logistický systém vybraného podniku. Plzeň, 2018. 71 s. 

Bakalářská práce. Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomická. 

Klíčová slova: logistika, materiálový tok, skladování, logistický systém 

Předloţená práce je zaměřena na logistický systém společnosti KS Europe s.r.o. Cílem 

této práce je popsat logistický systém společnosti KS Europe s.r.o. a na základě 

zjištěných nedostatků stávajícího logistického systému navrhnout opatření, která mohou 

být přínosem pro společnost. Autorka si pro popis logistického systému zvolila provoz 

Šťáhlavy. Bakalářská práce je členěna na část teoretickou a praktickou. Na základě 

rešerše je vypracována teoretická část. V této části je nejdříve vymezen pojem logistika, 

jeho vývoj, definice a cíle. Následně je popsán logistický řetězec, toky materiálu 

a informací, skladování, doprava a informační systémy pouţívané v logistice. 

V praktické části je představen logistický systém společnosti KS Europe s.r.o., provozu 

ve Šťáhlavech. Nejdříve je představena firma KS Europe s.r.o. a poté jsou popsány 

jednotlivé části logistického systému v provozu Šťáhlavy. V závěru jsou navrţena 

moţná vylepšení, která mohou přispět ke zlepšení stávajícího logistického systému. 

  



 
 

Abstract 

BEZDĚKOVÁ, Andrea.  The logistic system of the selected company. Plzeň, 2018. 71 s. 

Bachelor Thesis. University of West Bohemia. Faculty of Economics. 

Key words: logistics, material flow, storage, logistics system 

This bachelor thesis is focused on the logistics system of KS Europe Ltd. The aim of 

this thesis is to describe the logistics system of KS Europe Ltd. and on the basis of the 

identified shortcomings of the existing logistics system,  propose measures that can be 

beneficial for the company. For the description of the logistics system, the author chose 

manufacture in Šťáhlavy. The bachelor thesis is divided to the theoretical and practical 

part. The theoretical part is based on literatury research. First, the concept of logistics, 

its development, definition and objectives are defined in the theoretical part. 

Subsequently, the work focuses on the logistics chain, material and information flows, 

storage, transport and information systems used in logistics. The practical part describes 

the logistics system of KS Europe Ltd., manufacture in Šťáhlavy. First of all KS Europe 

Ltd. itself is presented, further the individual parts of the logistics system of the 

operation are described. In conclusion, possible improvements upgrading the existing 

logistics system are suggested. 

 


