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1 CÍL A ÚVOD DIPLOMOVÉ PRÁCE

1.1 Cíl

Cílem této práce je stru  charakterizovat materiálové zásoby v projektu

rozložených voz  ve spole nosti ŠKODA AUTO a.s. se sídlem v Mladé Boleslavi

(dále jen ŠKODA AUTO), nastínit tak její problematiku v souvislosti s ízením

materiálu nových a kon ících produkt . Dále analyzovat p iny vzniku nepot ebných

zásob a na jejich základ  ur it postupy a ešení, které by vedly k optimu.

Zárove  p iblížit veškeré aktuální, nov  p ipravované projekty v r zných

stupních rozloženosti a projekty, které se navždy zapsaly do historie firmy ŠKODA

AUTO.

1.2 Úvod

Automobilový pr mysl vyvíjí rok co rok nové dokonalejší produkty, za ú elem

rekrutovat i udržet si zákazníka, získat dominantní postavení na trhu a docílit co

nejv tšího zisku. Se stále rostoucí a sílící konkurencí nejen v Evrop , ale i na celém

sv  se veškeré významn jší automobilky snaží hledat zákazníka i v lokalitách,

které sice neoplývají pr myslovou vysp lostí, ale vzhledem ke zkušenostem

s obchodováním mají takovou kupní sílu, která leckdy vede ke stabilit  podnikání

nebo i k zajímavým zisk m dané firmy.

S prosazováním logistiky v oblasti mezinárodního obchodu, která  zahrnuje

provázané ešení problém  spojených s výrobou, distribucí, manipulací, balením,

epravou a skladováním zboží p i uplat ování nejnov jších v decko-technických

poznatk , v etn  ohledu na ekologii, úzce souvisí i rozvoj expedice rozložených

voz .

Jednou z t chto automobilek je i ŠKODA AUTO, která svými produkty oslovila

nejen západní, ale hlavn  st ední a východní Evropu. V posledních deseti letech se

ŠKODA zam ila i na státy Asie, kde se snaží proniknout na tamní trh. Drtivým

problémem u t chto lokalit jsou p íliš velké dan  z importovaného zboží, jelikož

místní zákonodárci se tímto snaží alespo  z ásti plnit státní pokladny. Zajímavou



- 7 -

variantou dovezeného vozu ze zahrani í se osv ila varianta dovozu v pon kud

nekompletním stavu.

Což je první krok k jednání s místními zákonodárci o da ové úlev , pop .

slev  z ceny vozu, pokud to není zakotveno v tamní legislativ .  Nejen da ová úleva

je p ínosem pro místní podnikatele, ale i další kladné ekonomické ukazatele ovlivní

tento druh importu:

 Nižší cena vozu na trhu.

 V tší konkurence na trhu.

 Pokles nezam stnanosti, která v okolí montážního závodu bude eliminována

práv  o pot ebu zam stnanc  pot ebných ke kompletaci voz .

 Možnost získat licenci exportu smontovaných voz  do dalších smluvených

okolních stát .

Tato diplomová práce se podrobn  v nuje veškerým stávajícím projekt m

(Indie, Rusko, Ukrajina, Kazachstán) a dalším aktivitám (dodávky díl  do VW

Shanghai a dodávky p evodovek a motor  do VW Brasil, VW Mexico a VW SA),

které zviditelnily útvar rozložených voz  ŠKODA AUTO v rámci automobilového

pr myslu. Každý typ rozloženosti, a  už se jedná o SKD, MKD nebo CKD má své

výhody a nevýhody z hlediska zásob. Vše závisí na legislativ , strategii i prost edí,

v jakém se podnik nachází, typu transportní jednotky, balícímu p edpisu a dále

kvalitativnímu požadavku transportovat materiál do EMZ. Velká pozornost je

nována ešením, které by zpr hlednily tok materiálu od skladování p es transport

až po samotnou spot ebu do montážní linky. Metodám a technikám, bez kterých

moderní logistika v oblasti ízení zásob je dnes prakticky nemyslitelná.

Záv r diplomové práce je v nován analýzám a vyhodnocení reálných

nepot ebných zásob s implementací a realizací navrhovaných ešení. Stru  je

zhodnocena komplexita jednotlivých projekt  a zárove  nastín na i strategie, kterou

by se firma ŠKODA AUTO m la ubírat práv  v oblasti materiálových zásob sm rem

k zahrani ním projekt m.

VW SA – závod VW v Jižní Africe (Uitenhage).
EMZ – externí montážní závod.
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2 VYMEZENÍ POJMU ROZLOŽENÉ VOZY

2.1 Historie expedice

Škodovky se léta exportovaly do celého sv ta a osv ily se jako spolehlivé

vozy, které za p íznivou cenu nabízely velkou užitnou hodnotu. P íkladem byl i export

voz  v netradi  nekompletním stavu na Nový Zéland. Jednalo se o pouhý

podvozek – tzv. šasi, nápravy a motor vozu ŠKODA OCTAVIA. V roce 1965

odcestoval na Nový Zéland konstruktér karoserií pan Josef Velebný, aby na míst

dohlédl na montáž první zásilky t chto voz  s v domím, že místní farmá i pot ebovali

lehký a levný terénní v z. Spojením aucklandské spole nosti podnikatele Noela

Turnera a šasi OCTAVIE vid l sv tlo sv ta v roce 1966 první sériový automobil, který

byl uveden na trh pod obchodním názvem TREKKA. V z se v zemi stal symbolem

dovednosti, samostatnosti a sob sta nosti a nakonec legendou, a koliv se jich do

roku 1972 vyrobilo jen 2300. Lehký terénní automobil s užite nou hmotností 500 kg

ipomínal LANDROVER. M l jednoduchou karoserii sva enou z plechových díl ,

bu  typu pick-up s plát nou st echou nebo pevnou st echou nad ložným prostorem.

Více  než   50  místních  výrobc    dodávalo  dílnám J.  N.  Turnera  r zné  díly

a ásti.  Karoserie se  v  dílnách  stav ly  na šasi s volantem na pravé stran , protože

se na Novém Zéland  dodnes jezdí vlevo. Také p ípravky, na nichž TREKKA

vznikala, zkonstruoval Josef Velebný. První vozy vyjely už v polovin  roku 1966.

Zájem  byl  zna ný  a  to  nejen  na  Novém Zélandu. Vyvážely se do Austrálie, na

Fidži a na ostrov Samoa. Od roku 1971 se dokonce vyvážely v rozloženém stavu do

Indonésie, kde se kompletovaly v nov  postavených dílnách v Surabaji. Osudem

chto automobil  se stal jednak dovoz levných japonských voz  a jednak malý

zájem podniku zahrani ního obchodu Motokov, který m l export na starosti. Vývoz

šasi údajn  nebyl tak zajímavý jako vývoz celých vozidel, takže v roce 1972 výroba

nadobro skon ila.

z TREKKA – zdroj – www.auto.idnes.cz

http://www.auto.idnes.cz
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Zdroj: Firemní materiál - CKD Centrum       Zdroj: Firemní materiál - CKD Centrum

Obr. 1 V z TREKKA                                              Obr. 2 Motor ve voze TREKKA

Do Pákistánu dovážela vozy ŠKODA spole nost Haroon Industries a to

po ínaje typem ŠKODA 1101. V roce 1968 se tato spole nost rozhodla vyráb t

užitkový automobil na šasi OCTAVIE COMBI pod obchodní názvem SKOPAK, což

byl kryptogram pro Škoda – Pákistán – Kará í. Také tentokrát stál u tohoto projektu

za eskou stranu pan Josef Velebný. S ohledem na technologické možnosti,

podstatn  jednodušší výrobu a menší nároky na nekvalifikované pracovníky bylo

rozhodnuto  tehdejším  managementem stav t karoserie ze sklolaminátových panel

a to v etn  podlahy ložného prostoru. Prototyp vznikl na ja e 1969. První sériový v z

s užite nou hmotností 500 kg postavili v kv tnu 1970.

Na trh p išel pick-up bez dve í a bez kabiny, dále klasický pick-up se

skláp cími bo nicemi, letištní otev ený v z pro p epravu zavazadel i osob, v z pro

rozvoz láhví, v z TAXI a dokonce i ty místné kupé.

Zdroj: Firemní materiál – CKD Centrum

    Obr. 3 V z SKOPAK

z SKOPAK – zdroj – www.autokaleidoskop.cz

http://www.autokaleidoskop.cz
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Dalším historickým milníkem je turecká spole nost C. M., která dovážela

nejprve ŠKODY 1202 a po nových dovozních a celních zákonech jen jejich šasi. Na

 za ala montovat plechové hranaté karoserie s užite nou hmotnosti 750 kg, které

na masce chladi e nesly mladoboleslavskou zna ku. Oficiáln  se v z jmenoval

ŠKODA 1202 KAMYONETLERY.

2.2 Stupn  rozloženosti

V p iložené tabulce jsou p evzaté a použité zkratky a pojmy z koncernu VW,

kde rozložené vozy mají tradici p es 50 let.

Tab. 1 Stupn  rozloženosti

Zdroj: Firemní materiál – CKD Centrum

2.3 SKD Projekty

Jak je nastín no v odstavci 2.2, jedná se o projekty s nejnižším stupn m

rozloženosti. Tento typ není nijak náro ný na balení, expedici a i v kone né

kompletaci v  EMZ.  SKD sada  je  systémov   rozpadlá ádov  do 30 – 40 položek

ísel díl , pro každý typ vozu zvláš .

ŠKODA 1202 KAMYONETLERY – zdroj –
www. skoda-auto.com
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Ve výrobních systémech ŠKODA je implementován konstruk ní kusovník

s práv  nadefinovanými ísly dílu, dle kterých se v z SKD vyrobí a p ipraví

k odebrání do expedi ního skladu na speciálních paletách. Jelikož vlastní SKD

rozloženost postihuje hnací agregát, v etn  kol a náprav, v z není schopen dopravy

po vlastní ose. V expedi ním skladu se SKD sada p eloží do p epravní jednotky

spole  s p íbaly (spojovací a drobný materiál) a vázanými díly (vlastní

nemontované orgány vozu).

Ve ŠKOD  AUTO byly nebo jsou realizované následující objemy

expedovaných SKD sad.

       Zdroj: Vlastní zpracování dle údaj  ERV

      Obr. 4 Expedice SKD sad do Bosny

       Zdroj: Vlastní zpracování dle údaj  ERV

       Obr. 5 Expedice SKD sad do Kazachstánu

ERV – expedice rozložených voz
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        Zdroj: Vlastní zpracování dle údaj  ERV

        Obr. 6 Expedice SKD sad do Ukrajiny

       Zdroj: Vlastní zpracování dle údaj  ERV

       Obr. 7 Expedice SKD sad do Ruska

2.4 MKD Projekty

Z historických pramen  firmy ŠKODA AUTO a výro ních zpráv se lze do íst,

že tu existoval projekt VW Pozna , který byl odstartován v roce 1994 a v íjnu roku

2002 ukon en. Už na samém po átku byl tento projekt koncipován jako do asný,

protože polská legislativa v tomto období procházela rozsáhlou da ovou reformou.

Polsko v období 1990 - 1995 pat ilo spole  s eskou republikou k nejv tším

odb ratel m voz  ŠKODA.

Do VW Pozna  ŠKODA AUTO expedovala z po átku FELICIA v rozloženosti

SKD, poté od roku 1998 - 2001 i v rozloženosti MKD.
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Od roku 2001 do íjna roku 2002 v tomto sm ru pokra ovala FABIA jako

následovník vozu FELICIA, ale kv li výše uvedeným d vod m byla expedice

ukon ena.

Tab. 2 Výrobní program SKD/MKD ve spole nosti ŠKODA AUTO

PROGRAM TYP 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

FELICIA SKD 0 7345 16147 19228 11826 6521 2584 300 -

FELICIA SKD 1 - - 6089 9790 15313 9599 - -

FELICIA MKD - - 4689 11690 12759 13395 810 -

OCTAVIA SKD 0 - - 1000 4974 7490 8285 5832 -

FABIA SKD 1 - - - - - 10980 11213 -

FABIA MKD - - - - - - 11641 10622

Zdroj: Vlastní zpracování dle údaj  ERV

Charakteristické pro sadu MKD byla neustrojená a nenalakovaná karosérie

(ocelovo-hliníková konstrukce, st íkaná základní antioxida ní vrstvou,

tzv. kataforézou) a ostatní díly, které se ve finální montáži montují do vozu, musely

být odd leny od karosérie jak fyzicky tak faktura . MKD sada  je  systémov

rozpadnuta ádov  do 1000 položek ísel díl , pro každý typ vozu zvláš .

EMZ, v našem p ípad  VW Pozna , m la vlastní lakovnu, jelikož se zde od

roku 1994 vyráb jí a lakují VW Transportéry (užitkové vozy). Zaopat ovala si tak

lakýrnické práce (VW barvy) pro vozy ŠKODA i s kone ným vrchním lakem.

Aktuáln  je ve ŠKODA AUTO realizována expedice v rozloženosti MKD pouze

u projekt  Indie a Ukrajina a to v omezených modelech. Není to zcela ryzí MKD,

protože se jedná o dodávky již lakovaných karoserií. Externí závody nejsou vybaveny

lakovnou. Tato výjimka je ud lena místními státními orgány pouze do asn , jako

jakýsi mezi p echod do plné fáze bu  MKD nebo CKD.
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    Zdroj: Vlastní zpracování dle údaj  ERV

    Obr. 8 Expedice MKD sad do Ukrajiny

     Zdroj: Vlastní zpracování dle údaj  ERV

     Obr. 9 Expedice MKD sad do Indie

2.5 CKD projekty

Charakteristické pro sady CKD je kompletn  rozložená karosérie na jednotlivé

ásti plech  bez jakékoliv povrchové úpravy. Ostatní díly jsou fyzicky i faktura

odd leny od ástí karosérie.  Každá položka je ú tována separátn .

ádov  se CKD sada skládá z více jak 2500 položek ísel díl , které jsou

expedovány na požadavek EMZ dle stavu skladových zásob a stupni lokalizovaných

díl .

Lokalizované díly – díly, které jsou dodávány dodavatelem
(v míst  externího závodu).
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V únoru roku 2009 ŠKODA AUTO zrealizovala expedice prvních CKD sad do

Indie v modelu FABIA. Druhým projektem CKD se o n kolik m síc  pozd ji stala

OCTAVIA do Ruska.

Zdroj: Vlastní zpracování dle údaj  ERV

Obr. 10 Expedice SKD/CKD sad do Indie

V koncernu VW tento druh podnikání funguje už od konce 50 let minulého

století. V podstat  už od po átku na vozy T1 (Transportér), BEATLE (zvaný brouk)

pop . další proslulé modely, se realizovaly dodávky typu CKD s tím rozdílem, že podíl

lokalizovaných díl  byl zastoupen v 95 % od startu projektu proti koncepci ŠKODA,

která se aktuáln  pohybuje ádov  v 5 %.

Sv tlou výjimkou jsou dodávky díl  do SVW (Shanghai), kdy ŠKODA dodává

materiál dle seznamu, které místní lokální dodavatelé stále nemají zlokalizované.

V ervnu roku 2005 ŠKODA AUTO uzav ela dohodu o dodávkách materiálu

vozu OCTAVIA s automobilkou v Sanghai, kde cílem je zabalit a vyexpedovat

veškeré díly dle platného kusovníku, které si zmín ná automobilka pot ebuje

odzkoušet pro sv j trh (homologa ní zkoušky, zkoušky kvality). Pokud veškeré

zkoušky a homologace p esv í p edstavitele ínské automobilky a následn  tamní

vládu o kvalit  a spolehlivosti díl , odstartují se v ín  rozsáhlá jednání o lokalizaci

díl .

Aktuáln  externí montážní závod SVW vyrábí krom  vozu OCTAVIA, také

modely FABIA a SUPERB.

SVW – závod VW v ín  (Shanghai).
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Zdroj: Vlastní zpracování dle údaj  ERV

Obr. 11 Po et expedovaných položek do SVW

Licen ní smlouva

Smlouv  o koncepci dodávek díl  pro SVW Shanghai p edcházela licen ní

smlouva, na které se smluvní strany zavázaly na konkrétních podmínkách výroby,

logistiky a prodeje produktu ŠKODA.

Licen ní smlouva je vždy vztažena ke konkrétnímu modelu, neboli pokud

ínský Volkswagen má ve své prodejní strategii pot ebu uvád t na trh modely zna ky

ŠKODA, pak pro každý model musí písemn  uzav ít výše zmín nou smlouvu.

Licen ní smlouva musí obsahovat smluvní a vlastnické podmínky týkající se

ochrany obchodního jména (zna ky ŠKODA), dále musí být vymezený rámec

echod práv, co se tý e technické dokumentace, výrobní technologie, know-how,

v neposlední ad  zmínka o zachování kvality ŠKODA, potažmo VW standardu.

Na základ  všech t chto náležitostí VW Shanghai rozjíždí mašinérii p íprav

výroby konkrétního modelu. ili jednání s technologickými firmami ohledn  zajišt ní

ná adí, dále ve spolupráci s místními dodavatelskými firmami domlouvá ceny za

materiál a ceny za manipula ní servis, logistické koncepty a další nutné kroky

vedoucí k odstartování procesu výroby.

Díly, které z r zného d vodu nebudou i nesmí být lokalizované, se za nou

pravideln  zasílat ze ŠKODA AUTO.

SVW s tímto má už letitou zkušenost, jelikož se do íny od roku 1991 posílají

v rámci koncernu VW tisíce položek ísel díl , ze kterých spole  s lokálními

dodavateli SVW vyrábí vozy nejen pro místní a asijský trh, ale v posledních n kolika

letech i sv tový trh.
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Zdroj: Fotodokumentace SVW

Obr. 12 Výrobní závod SVW (Shanghai)

2.6 Další významné projekty expedované v rámci koncernu VW

ŠKODA AUTO není jen exportér hotových i rozložených voz , ale

významnou roli zastupuje v exportu motor , p evodovek i samostatných a na

kusovníku nezávislých auto-sou ástek.

Motory a p evodovky pro VW Brasil, VW SA a VW Mexico

Strategicky a ekonomicky výnosné projekty jsou prodeje motor , p evodovek

do zámo ských destinací ur ených pro vozy stejné kategorie.

Jedná se o modifikované motorizace a p evodovky o objemu 1.2 (MPI a TSI),

nap . s klimatizací, bez klimatizace, s automatickou p evodovkou i manuální

evodovkou. Ty jsou ur eny pro vozy VW Fox, VW Lupo a další.

Zdroj: Vlastní zpracování dle údaj  ERV

Obr. 13 Expedice motor  a p evodovek v rámci VW závod
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3 Transport rozložených voz  do EMZ

3.1 Intermodální doprava

S prosazováním logistiky v oblasti mezinárodního obchodu, která zahrnuje

provázané ešení problém  spojených s výrobou, distribucí, manipulací, balením,

epravou a skladováním zboží, úzce souvisí i p eprava a její rozvoj. Každý obor

dopravy, a  už se jedná o dopravu železni ní, silni ní, leteckou nebo vodní má své

výhody i nevýhody. Aby se eliminovaly nedostatky jednotlivých obor  dopravy,

vznikla tzv. p eprava kombinovaná, která využívá jejich p ednosti.

Druhy intermodální p epravy

Doprovázená intermodální p eprava

Jedná se o p epravu silni ních vozidel s jejich posádkami, které jsou

epravovány v doprovodném železni ním osobním voze i plavidle. idi i s vozy

najížd jí na speciální nízkoplošinové železni ní vozy a v p ípad  vodní p epravy

na speciální trajekty, kde doprovází své vozidlo z cílového terminálu až

k zákazníkovi.

Výhody DP:

 vhodné pro p ekonávání kratších a st edních vzdáleností,

 p íznivý dopad na životní prost edí,

 eliminuje asové ztráty p i p ejezdu hranice EU v souvislosti s celním

a spedi ním odbavením,

idi m je doba p epravy po ítána jako doba odpo inku (dle Na ízení

Evropského parlamentu a Rady .561/2006).

Nevýhody DP:

 limitovaná ší ka a výška silni ních vozidel,

 závislost na termínech odjezdu transportujících jednotek (vlak, lo ),

 p íliš vysoké náklady spojené s p epravou nákladního doprovodného vozu

a jeho idi e.

Na ízení Evropského parlamentu a Rady .561/2006
- na ízení o harmonizaci n kterých p edpis  v sociální oblasti týkajících se silni ní dopravy.
Intermodální p epravou se rozumí p eprava zboží loženého v jedné p epravní jednotce p i použití n kolika obor  doprav, aniž by
došlo k manipulaci s jejím obsahem.
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Nedoprovázená kombinovaná p eprava

Jedná se o p epravu samotných silni ních náv , podvojných náv ,

vým nných nástaveb i kontejner . Tato forma intermodální p epravy je mnohem

rozší en jší než doprovázená kombinovaná p eprava.

3.2 Operáto i p epravy

Operátorem p epravy se rozumí spole nost, která provozuje kontejnerové

ekladišt  a terminály, zajiš uje svoz a rozvoz zásilek v expedi ních jednotkách až

do místa ur ení. Organizuje nakládku a vykládku na ucelené vlaky, i jiné p epravní

prost edky.

ŠKODA AUTO má smluvených n kolik dopravc , kte í se podílí na procesu

expedice SKD/CKD sad. Každý projekt je v tomto sm ru specifický, rozhodující je vliv

koncernu VW, zda-li je projekt podporován a organizován práv  VW i nikoliv.

 P epravy organizované koncernem (do Indie, Ruska, íny, Bosny, Brazílie,

Mexika a Jihoafrické republiky).

 P epravy organizované zákazníkem (do Ukrajiny a Kazachstánu).

Z historie

Projekt VW Pozna  v letech 1994-1997 využíval pouze kamionovou p epravu

SKD sad do VW Pozna . Díky stále nar stajícím požadavk m odbytu management

rozložených voz  p istoupil na zm nu p epravy a to p echodem ze silnice

na železnici. Toto eliminovalo negativní dopady na životní prost edí i vzniku r zných

kongescím na silnicích.

Od listopadu 1997 bylo zabezpe eno zásobování karosérií a ostatního

materiálu do závodu VW Pozna  uceleným vlakem s vým nnými nástavbami

od firmy RÖSNER LOGISTIK GmbH.

Dopravní firma byla založena v roce 1925. Jediným vlastníkem je rodina

Rösner . V sou asné dob  zam stnává 1200 pracovník , vlastní 500 vozidel a 3500

vým nných nástaveb. Tento moderní logistický prvek p ináší pro zákazníky celou

adu výhod, jako nap . možnost meziskladu, p ednaložení zboží, rychlé nakládky,

vykládky a v p ípad  poruchy i jednoduchou p ekládku.

Z historie – zdroj – interní materiály CKD Centra
RÖSNER LOGISTIK GmbH – zdroj – www.rosner.cz

http://www.rosner.cz
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Tento typ expedice p edstavoval dva vlaky po 27 vagónech, jejichž nakládka

a vykládka probíhala na obou místech každý den od 8:00 do 18:00 hodin. V 19:00

hodin vlaky z Poznan  a z Mladé Boleslavi odjížd ly tak, aby p es noc p ekonaly

vzdálenost 390 km v etn  celního odbavení a v 8:00 hodin dalšího dne p ijížd ly na

místa ur ení. Zvláštním znakem uceleného vlaku je, že celý vlak využívá jeden

odesílatel k p eprav  ucelené zásilky. Uvedený vlak z Mladé Boleslavi do VW

Pozna  byl sestaven maximáln  z 27 vagón  a m l maximální délku 550 m.

Minimální po et vagón  není stanoven, ale když po et vagón  klesne pod 15, pak

dopravce ú toval ŠKODA AUTO takovou cenu, jako kdyby bylo vypravováno 15

vagón . Výhody uceleného vlaku v i individuálním p epravám jsou v úsporách asu

a náklad , nap . zkrácení postup  p i se azování vagón  a aspekt ochrany životního

prost edí odleh ením p epravy po silnici.

Aktuální projekty:

1) P eprava motor  a p evodovek do VW Brazil, VW SA a VW Mexico je pln

v režii VW Transportu (koncernová logistika ízená p ímo z Wolfsburgu). Principiáln

se jedná o trojí obchod, kdy vlastní fakturace je provád na ze ŠKODY AUTO na

koncern VW, ale fyzicky je zboží expedováno do externího montážního závodu.

Odd lení transportu ve VW pro tuto innost vybrala spole nost METRANS

a. s., která pat í k významným operátor m kombinované p epravy v eské republice.

Spole nost byla založena 15. ervna 1991 a je lenem Svazu spedice a logistiky R

a Svazu dopravy.

edm tem podnikání spole nosti METRANS je:

 kontejnerová p eprava,

 skladovací služby,

 terminálové operace.

Spole nost METRANS zajiš uje p epravu t chto motor  pouze do p ístavu

Hamburg a to kombinovan . Z Mladé Boleslavi je kontejner p evezen na terminál

Praha Uh ín ves, odkud je uceleným vlakem odtažen do mezinárodního námo ního

ístavu Hamburg. Odsud je pak týdenní dávka nalod na na koncernem smluveného

rejda e a dopravena do EMZ.

METRANS – zdroj – www.metrans.cz

http://www.metrans.cz
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Rejda  – motor  a p evodovek:

Compa ía Sudamericana de Vapores (dále jen CSAV)

ilská ve ejn  obchodní p epravní spole nost, v sou asnosti nejv tší

v Latinské Americe, pat í k nejstarším p epravním spole nostem na sv . Datum

založení spole nosti byl v roce 1872. Dnes je pro CSAV charakteristická komplexní

služba p epravy. P epravuje veškeré zboží typu, velkoobjemové zboží, erstvé

a mražené výrobky, dopravní prost edky, atd.

CSAV operuje na 5-ti kontinentech sv ta. Úst edí firmy CSAV je ve m stech

Valparaiso Chile a Santiago de Chile.

Filosofie spole nosti je sm rována k dosažení vrcholné kvality služeb pro

jejich zákazníky a efektivní opat ení vedoucí ke zlepšení jejich obchodních operací

nabízející veškerá p íslušenství, technologii, služby a spolehlivý transport.

2) Dodávky díl  pro ŠKODA projekty do ínského VW, je celkem nová

koncepce dodávání materiálu. P esn ji by tato problematika m la být popsána jako

evzetí objem  expedic z VW Hannover a implementace do ŠKODA struktury. Se

zahájením expedic sériových dodávek v roce 2005, ŠKODA AUTO nem la pot ebné

know-how ani technické vybavení a kapacity, aby mohla samostatn  realizovat

pravidelné dodávky do íny, proto tento servis nabídla VW pobo ce v Hannoveru,

která takto pouze rozší ila objemy o díly ŠKODA. VW Hannover je majoritním

exportérem VW díl  do íny.

Rok 2009, kdy hospodá ská krize donutila k p ehodnocení ur itých aktivit,

kterých ŠKODA využívala ne zcela efektivn , byl rokem, kdy firma vrhla pot ebné síly

a peníze do p íprav realizace p evzetí pravidelných materiálových dodávek z

Hannoveru. V kv tnu 2010 ŠKODA AUTO zahájila první expedice do SVW.

Rejda  – pro ínu
China Ocean Shipping Group Copany (dále jen COSCO)

Intermodální dopravce ínské lidové republiky, který pat í k p edním sv tovým

epravním špi kám. Spole nost využívá širokou sí  zaoceánských lodí, ních

nákladních lun , železnic a silni ních vozidel.

COSCO bylo založeno v roce 1961 a nejv tšího rozmachu zaznamenalo za

poslední dekádu minulého století. Nyní pat í k nejv tším operátor m kombinované

epravy na sv .

CSAV – zdroj – www.csav.cl
COSCO – zdroj – www.cosco-usa.com

http://www.csav.cl
http://www.cosco-usa.com
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K dalším službám, které COSCO nabízí, krom  kombinované p epravy, pat í

skladování, terminály, údržba a oprava kontejner , pojišt ní, údržba a oprava

epravních prost edk .

Úst edí spole nosti COSCO je v ínské metropoli Shanghai. D ležité operace

související s innostmi spole nosti jsou ízeny regionálními kancelá emi v New

Yorku, Hamburgu, Sydney, Tokyo, Seoulu, Singapure, Dubai, Johanesburg, aj.

Dalších 85 zástupc  a pobo ek je umíst no ve 49 zemích sv ta. V sou asné dob

spole nost vlastní a operuje flotilou v tší než 117 kontejnerových lodí. Celkový po et

vlastních a pronajatých kontejner  je okolo 535 000 kus , jak 40-ti stopých tak 20-ti

stopých a jejich r zných modifikacích.

3) Cesta do Indie netrvá déle než 46 dn

Silnice, železnice, mo e, oceán a op t silnice. Existuje snad lepší p íklad

intermodální p epravy rozložených voz  ŠKODA do Indie? Na tuto otázku se pokusí

odpov t následující ást diplomové práce.

Už od roku 2001 ŠKODA AUTO expeduje tyto vozy do Indie, ale výrazným

evratem byl erven roku 2003, kdy v závislosti na celní legislativ  v Indii se vozy

za aly expedovat v rozloženosti MKD. ili na speciální manipula ní jednotce

(d ev ná jednocestná paleta) je p epravovaná zvláš  lakovaná karosérie a všechny

montážní díly v etn  motoru, p evodovky, zadní nápravy a další komponenty.

Vzhledem k tomu, že nejdražší položkou logistického procesu p estavuje

transport, musela být d ev ná paleta vyvinuta tak, aby umožnila co nejefektivn ji

využít místo v kontejneru a zárove  aby umožnila p epravovat komponenty ve spodní

ásti palety a uvnit  karosérie.

             Zdroj: Fotodokumentace ERV

Obr. 14 MKD sada uložená na diagonální jednocestné palet
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Materiálový tok za íná v mladoboleslavském závod , kde jsou díly

rozložených voz  b hem p ti pracovních dn  zabaleny, vloženy do kontejner  poté

expedovány do m lnického terminálu MAERSK LINE. Následující týden MAERSK

LINE v pravidelných asových intervalech zajiš uje hromadný transport kontejner

do p ístavu Rotterdam a poté následuje nalod ní a osmadvaceti denní p eprava po

mo i a oceánu do indického p ístavu Bombaj, do terminálu Nhava Sheva. Celní

odbavování trvá maximáln  2 dny. Posledním druhem p epravy je kamion, který

epraví kontejner b hem 2 dn  do t í set kilometr  vzdálené dce iné spole nosti

ŠKODA AUTO Private Limited (dále jen SAIPL), ležící v provincii m sta Aurangabad

ve stát  Maharastra známém hlavn  svou bohatou historií.

Transport do Indie zajiš uje spole nost MAERSK LINE, která od samého

po átku projektu spolupracuje s firmou ŠKODA AUTO. Projekt je kontrolovaný

a ízený koncernem VW, který zárove  uzav el smlouvu a dohodl podmínky

o p eprav . Veškeré objednávky týkající se expedice kontejner  jsou ze ŠKODA

AUTO odvolávány p es VW Transport.

S p epravou zboží také úzce souvisí sledování zásilek, kdy první údaje

o zásilce jsou prost ednictvím sít  GSM registrovány p i nakládání kontejner

v závod  ŠKODA, odkud idi  nákladního vozu odesílá do interního informa ního

systému SMS zprávu s íslem nakládaného kontejneru a díky mezinárodnímu

systému MAERSK LINE pak dochází k poskytování informací o každém p eložení

kontejneru v rámci kombinované dopravy. Informace d ležité pro zákazníka se hned

generují a transformují na webovou stránku, kde je možné prost ednictvím ísla

kontejneru zjistit, na kterém míst  se zásilka práv  nachází.

MAERSK LINE (dále jen MAERSK)

editelství je v dánské Kodani. Spole nost zam stnává po celém sv  více

jak 70 000 zam stnanc  a má kancelá e ve více jak 125 zemích. Operuje s flotilou,

která ítá tisíc lodí. MAERSK je majitelem n kolika vrtných plošin.

Flotila obsahuje kontejnerové lod , tankery, p epravce plynu, nákladní luny

na p epravu aut a dále speciální lod  na p epravu vrtných plošin, záchranné luny,

vle né lod  aj.

Základy spole nosti MAERSK byly položeny v roce 1904. Otec a syn Mollerovi

založili p epravní spole nost AIS DAMPSKIBSSELSKABET SVENDBORG a koupili

starou zajetou ní 2,2 tuny vážící lo  SVENDBORG.

MAERSK LINE – zdroj – www.maersk.com

http://www.maersk.com
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V sou asné dob  MAERSK vlastní více jak 500 kontejnerových lodí a cca 1,4

milion  kontejner , silni ní a železni ní dopravní prost edky. Zajiš uje p epravu zboží

systémem door-to-door (až do domu).

MAERSK LINE vlastní jednu z nejv tších kontejnerových lodí na sv

MAERSK  CORNELIUS, která má kapacitu 6,600 kus  (20-ti stopých kontejner ).

 Zdroj: Fotodokumentace MAERSK LINE

Obr.15 MAERSK CORNELIUS

Své marketingové aktivity v Indii rozvíjely i automobilky VW a AUDI, kdy

využily stejné montážní linky ve výrobním závod  ŠKODA AUTO India Private

Limited pro modely VW PASSAT, VW JETTA, AUDI A4 a AUDI A6. Využily tak

stejnou technologii, kterou po ídila ŠKODA za své náklady tak, že investice ze strany

VW byly minimální. Tím rozší ily segment o další zna ky a v podstat  se za aly

úsp šn  prosazovat na indickém trhu.

V roce 2008 na sebe koncern nenechal ekat a investoval miliardové sumy do

stavby svého mate ského podniku, který nese jméno VW Pune a leží cca 300 km od

nedalekého Aurangabadu. Závod VW Pune byl tentokráte koncipován na bázi CKD

dodávek, kdy VW Wolfsburg dodává díly pro stavbu vozu, který je v Evrop  znám

pod názvem VW POLO, ale v Indii byl p edstavený a homologovaný jako indický

produkt pod názvem VW VENTO. Jako p edskokan tohoto op vovaného typu tu byla

ŠKODA FABIA, která je na stejné platform  jako VW POLO-VENTO. V podstat  se

to realizovalo tak, že došlo k p evodu výroby z výrobního místa v SAIPL (neboli ze

ŠKODY AUTO India Private Limited) v rozloženosti MKD do výrobního závodu VW

Pune ve stavu CKD.

eprava MKD sad do Indie – zdroj –
interní materiály CKD Centra
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Aktivity kolem p evodu byly realizované na podzim roku 2008, expedice CKD

sad modelu FABIA v únoru 2009 a výroba v externím montážním závod  v plné

výrobní hloubce byla zahájena v kv tnu 2009.

VW Pune dnes vyrábí dva modely z CKD dodávek, které jsou na stejné

platform  a to modely VW VENTO a ŠKODU FABII.

SAIPL produkuje modely z MKD dodávek, ale v daleko širší modelové palet .

Jsou to vozy ŠKODA OCTAVIA, SUPERB, YETI a VW modely PASSAT, JETTA,

AUDI.

4) P eprava SKD sad do Bosny

Dnes už ukon eným koncernovým projektem byly dodávky rozložených SKD

sad do EMZ VW Sarajevo. Tento projekt byl odstartován v roce 1998, kdy odd lení

marketingu spole  s logistikou zna ky ŠKODA AUTO naplánovalo a vypravilo

prvních 7 ucelených vlak  z Mladé Boleslavi.

Zkušebn  v roce 1999 ŠKODA AUTO odpravila dva kamiony do Bosny

s materiálem SKD. A protože tyto dopravní prost edky nezajistili expedici

požadovaného množství sad a cena transportu také nebyla zrovna p ijatelná

vzhledem k expedovaným objem m, tak se od této varianty ustoupilo.

Operátorem p epravy byl p ímo VW Transport, který pronajímal na celý rok

jeden typ vagón . N kolik navzájem spojených vagón  tvo il ucelený vlak (obsahoval

maximáln  21 vagón  a dosahoval délky 500 metr ), do kterých se sady nakládaly.

Expedice se provád la v pravidelných intervalech 2x za m síc, vždy do té stejné

soupravy, která byla schopna p ijet z MB do VW Sarajeva a zp t b hem 14 dn .

hem této doby musela být zvládnuta procedura výroby bosenských SKD sad ve

výrobních závodech ŠKODA AUTO, jejich fyzické náklady v CKD Centru a celní

proces. Karosérie se p epravovaly ve speciálních kovových p epravních paletách.

Projekt byl ukon en poslední expedicí v zá í 2008. D vodem byla zm na

v celních sazbách za dovoz hotových (kompletních) voz , které byl na stejné cenové

úrovni jako rozložené vozy.

Dnes VW Sarajevo funguje jako koncernový výrobce a dodavatel motorový

sou ástek. V podstat  došlo k p esunutí jedné výrobní linky na výrobu sou ástek

brzdových systém  ze Slovenska do Bosny. Je to projekt, který m l a má podporu

bosenské vlády.

eprava SKD sad do Bosny – zdroj –
interní materiály CKD Centra
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  Zdroj: Fotodokumentace ERV

Obr. 16 SKD Karoserie uložená ve speciální palet

5) P eprava SKD sad do Ukrajiny

V p ípad  expedice rozložených voz  do soukromého externího montážního

závodu EUROCAR, ležícího v pohrani ní oblasti Salomonovo na území státu

Ukrajina, tu je mnoho koncep ních podobností s expedicí do VW Sarajevo. Odlišnost

je v operátorovi p epravy, kterým je slovenská obchodní spole nost INVESTEX

GROUP s. r .o. Spole nost EUROCAR si najal tuto organizaci proto, aby pravideln

a spolehliv  dopravoval SKD sady z Mladé Boleslavi do ukrajinského Solomonova.

Projekt Ukrajina byl realizován na sklonku roku 2001, kdy z Mladé Boleslavi

bylo expedováno 35 zkušebních sad jako ov ovací série pro tamní výrobu a celní

ad. Zp sob dopravy byl odsouhlasen po železnici, jelikož závod EUROCAR má

k dispozici železni ní kolej i s vle kou. Také rozloženost je SKD jako u projektu

Bosna a Hercegovina, i-li speciální kovová a vratná paleta, která je sou ástí

epravy sad po železnici. etnost expedice je však mnohem pravideln jší než

u dodávek do Sarajeva. Jedná se o t i ucelené vlaky, které se pravideln  p epravují

mezi ŠKODA AUTO a ukrajinským montážním závodem EUROCAR za jeden týden.

Obrat soupravy je až 8 dní, vše záleží na celních operacích p i vlastním procesu

proclívání.

Palety, které p epravují SKD sady v železni ních soupravách, jsou v sou asné

dob  používané ve výrob  ŠKODA závod  nejen pro projekt Ukrajina, ale i Bosna i

Kazachstán. Proto je velice nutné dbát na jejich rychlý obrat z EMZ zp t závod

ŠKODA. Jejich po et je omezený a jejich nep ítomnost ve výrob  m že ovlivnit

plynulost pln ní výrobních plán  SKD voz .

eprava SKD sad do Ukrajiny – zdroj –
interní materiály CKD Centra
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INVESTEX GROUP s. r. o. (dále jen INVESTEX)

Slovenská spole nost se sídlem ve Zvolen , která p sobí na trhu od roku

1999. Další opera ní st ediska jsou v Košicích a v erné nad Tisou. V sou asné

dob  se zam uje na tyto služby:

 dodavatelské, inženýrské a zasílatelské služby.

Obchodními partnery jsou výrobn -obchodní spole nosti z chemického,

stavebního, strojírenského, hutnického, d evozpracujícího, papírenského

a potraviná ského pr myslu.

Prioritou spole nosti je podpo it efektivn  logistické toky p eprav zboží z místa

dodání do místa ur ení.

6) P eprava SKD sad do Kazachstánu
K t m nov jším projekt m popisujících proces expedice rozložených SKD

voz  je projekt Kazachstán.

První zkouškové vozy ŠKODA AUTO expedovala v dubnu roku 2005 jako

ov ovací sérii pro výrobu vozu v soukromém externím montážním závod  AZIA

AVTO ležícím ve m st  Us  Kamenogorsk, známém jako výrobce proslulého vozu

LADA NIVA.

Tento projekt je, co se tý e rozloženosti, koncep  podobný SKD Ukrajin

i Bosn , ale co se tý e p epravy, tak díky velké kontinentální vzdálenosti je použita

intermodální p eprava silnice, železnice. Projekt je specifický od ostatních projekt

v tom, že se jedná pouze o dodávku modelu ŠKODA OCTAVIA a SUPERB, které se

epravují v d ev ných jednocestných diagonálních paletách uložených

v kontejnerech, které slouží jako expedi ní jednotka.

Kazachstán pat í k zaostalejším stát m Asie a p edpokládaný ro ní objem

vyráb ných voz  ŠKODA OCTAVIA a SUPERB ve výrobním závod  AZIA AVTO

není v tší než 3000 voz .

Firma AZIA AVTO si zajistila dva dopravce, kte í organizovali transport

kontejneru z Mladé Boleslavi do externího montážního závodu. Kazašská legislativa

do roku 2008 neumož ovala mít pouze jednoho dopravce na p epravu jedné v ci ze

zahrani í. Expedice tedy byla vždy v pravidelných trnáctidenních intervalech

obm ována jedním dopravcem za druhého.

Od roku 2008 najímá pouze jednoho dopravce a to ARGO BOHEMIA s.r.o.

INVESTEX GROUP s.r.o. – zdroj –
www.investex-group.sk

eprava SKD sad do Kazachstánu – zdroj – interní materiály CKD Centra

http://www.investex-group.sk
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ARGO BOHEMIA s. r. o. (dále jen ARGO)

Se sídlem v Sokolov , zam stnává celkem 29 zam stnanc . Spole nost

je 100 % dce inou spole ností akciové spole nosti AFG HOLDING zabývající

se zejména zasílatelstvím, dále celním ízením a i realitní inností.

edm tem podnikání spole nosti je:

 vnitrostátní zasílatelství (silnice, železnice),

 mezinárodní zasílatelství (silnice, železnice, kombinované),

 p eprava námo ní, letecká,

 koup  zboží za ú elem jejího dalšího prodeje,

 ú etní a administrativní práce.

Významné milníky spole nosti ARGO:

2000 – založení firmy,

2003 – sou ást akciové spole nosti AFG HOLDING,

2004 – spole nost ARGO je lenem skupiny CARPATHIA GROUP nezávislý

operátor uceleného vlaku ur eného pro p epravu zásilek do Rumunska

a okolních zemí,

2005 – korporace s firmou AZIA AVTO podílející se na p eprav  rozložených voz

z výrobního závodu Mladá Boleslav ŠKODA AUTO do Us  Kamenogorsk.

Tato spole nost je koncipována jako speditér poskytující komplexní logistickou

obsluhu spole nostem ze skupiny AFG HOLDING se zam ením na železni ní

epravu, silni ní p epravu, kombinovanou p epravu a organizování p epravy za

elem vývozu i dovozu zboží. K zajišt ní komplexnosti spole nost poskytuje služby

pronájmu voz , nákladních kontejner , skladování a meziskladování zboží na cest

a poskytování související celní agendy a pojišt ní zásilek.

Tato spole nost nepo ítá s provozem vlastních dopravních prost edk , pro

poskytování služby využívá nabídek eských i zahrani ních dopravc  p epravy zboží.

Spole nost rovn ž nemá vybudované vlastní skladovací kapacity.

ARGO BOHEMIA s.r.o. – zdroj – www.argogroup.cz

http://www.argogroup.cz
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7) P eprava SKD/CKD sad do Ruska

Nejmladší a za poslední t i roky nejúsp šn jší SKD projekt je expedice

rozložených sad do ruského montážního závodu v Kaluze ležícího v centrální asti

Ruska na ece Oka 188 km jihozápadn  od Moskvy.

eprava je až na n kolik málo detail  obdobná jako u Kazachstánu s tím, že

diagonální palety jsou konstruovány na více ob  (5 až 6 ob , záleží na stavu

palety).

Zdroj: Fotodokumentace ERV

Obr.17 SKD Karoserie uložená na diagonální d ev né palet

Expedice SKD sad byly zahájeny v srpnu 2007 modely ŠKODA OCTAVIA. Za

dva m síce pozd ji dopln na dalším produktem a to o ŠKODU FABII.

Rok 2010 se zapsal do historie rozložených voz  nejen v tom, že Rusko

odebíralo celou paletu ŠKODA produkt , ale zárove  rokem, kdy Ruská vláda

neprodloužila povolení montovat sady SKD. Smlouva na SKD výrobu platila do konce

roku 2010 a zavazovala firmu ŠKODA AUTO plynule p ejít na CKD výrobu, což se

áste  poda ilo s modelem OCTAVIA. V podstat  na podzim roku 2008 ŠKODA

zahájila expedice prvních CKD dodávek tohoto modelu. Závod Kaluga finišoval

s p ípravou sva ovny, lakovny a montáže, ili tyto první sady sloužili jako vzorky

k odzkoušení výrobní technologie. V lednu pak za ala sériová výroba.

Montážní závod Kaluga (jehož oficiální název je VGR Kaluga, neboli

VOLKSWAGEN GROUP RUS) nez stal ve stínu s modely VW JETTA a VW

TIGUAN, které jsou na stejné platform  jako OCTAVIA a navázal na výrobní program

v Kaluze ve stejném období. V b eznu 2010 VGR expandovala o další modely

ŠKODA FABIE a VW POLO. Bohužel to bylo ze strany koncernových zna ek vše,

eprava SKD/CKD sad do Ruska – zdroj –
interní materiály CKD Centra
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z kapacitních d vod  tento montážní závod nebyl schopen pojmout širší sortiment

voz , jako jsou nap . vozy ŠKODA YETI anebo na veletrhu v Moskv  (2010)

veleúsp šný model ŠKODA SUPERB. Ruský trh byl zvyklý dostávat celou paletu

ŠKODA produkt  a v této situaci nebyla jiná šance než do Ruska posílat hotové vozy

(smontované ve ŠKODA závodech) za 50 % celní sazbu z ceny vozu, což místní

dealer m velký zisk nep ineslo.

Toto byl podn t ke strategickým aktivitám spole nosti ŠKODA AUTO a VW,

aby rozhodli o další rozsáhlé výrob  voz  z CKD dodávek.

Diskutovat se za alo o spolupráci s  významným ruským podnikem GAZ, který

se nachází v provincii Nižnij Novgorod.

VGR si pro p epravu kontejner  najal p epravní spole nost DB SCHENKER

(dále jen SCHENKER). Je to silná stabilní a na n meckém trhu jedna z nejv tších

logisticko-p epravní spole ností, která zam stnává jen v N mecku kolem 13 000 lidí.

Po celém sv , ádov  ve 130 zemích zam stnává lidi ve více jak 2 000 destinací.

Její obrat v pen žních jednotkách za rok 2009 inil 15 bilión  euro.

Klí ové milníky spole nosti SCHENKER:

1872 – založení spole nosti panem Gottfriedem Schenkerem ve Vídni (Rakousko),

1873 – první konsolidovaná zásilka vlakem z Pa íže do Vídn ,

1874 – expanze obchodních kancelá í v Budapešti, Bukurešti a v Praze,

1922 – zahájení první letecké zásilky,

1928 – hlavní kancelá  byla p est hována z Vídn  do Berlína,

1931 – první námo ní nákladní p eprava,

1947 – expanze obchodní kancelá e v USA,

1966 – expanze obchodní kancelá e v Hong Kongu, otev ení asijského trhu,

2000 – Schenker Australia se stal oficiálním partnerem Olympijských her v Sydney,

(2004 v Aténách, 2006 v Turín  a ve 2008 v Pekingu),

2005 – posílil svou pozici na ruském portfoliu,

2008 – došlo k f zi n kolika významných sv tových logistických firem (Europac
GmbH, Mai Spedition & Logistik GmbH,…).

DB SCHENKER – zdroj – www.schenker.de

http://www.schenker.de
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Tab. 3 Výsledky hospodá ských operací v roce 2009

Pen žní obrat 2009: DB Schenker Logistik 2009

Obrat v mil € 11,292

Po et zam stnanc 57,134

Po et zásilek po Evrop  (v tis.) 70,052

Po et leteckých zásilek (v tis.) 1,032

Po et námo ních zásilek (v tis.) 1,424

Zdroj: Materiál spole nosti DB Schenker

3.3 P epravní jednotky

ŠKODA AUTO využívá v sou asné dob  dva typy p epravních jednotek:

a) kontejnerovou p epravní jednotku,

b) železni ní p epravní jednotku.

Z historie

U projektu VW Pozna  byl využívaný ješt  jeden systém expedi ní jednotky

tzv. systém vým nných nástaveb na vagónech uceleného vlaku. Všechny tyto

nástavby byly v majetku firmy RÖSNER LOGISTIK a používaly se jak k p eprav

karosérií tak i ostatních vestav ných díl . ŠKODA AUTO využívala jak plachtové

nástavby, tak plechové s roletami na jedné stran . Každý vagón obsahoval dv

nástavby, jednu kratší a druhou delší o nákladu maximální celkové hmotnosti 22 tun.

Hlavní výhodou vým nných nástaveb oproti kontejner m je v tší ložná míra a menší

hmotnost p i stejných vn jších rozm rech. Ve v tšin  p ípad  je lze stohovat. Pokud

jde o využití vým nných nástaveb v kombinované p eprav  ve vztahu k železnici

v R, rozhodn  nejsme na dobré úrovni. Zatímco nap . v roce 1992 se zdálo, že

rozvoji systému nebrání nic v cest , nyní se v kombinaci silnice – železnice

nepoužívá až na výjimky v bec. Za átkem devadesátých let se uskute nily první

pravideln jší p epravy, p edevším z terminálu Ostrava, Brno a eské Bud jovice,

kdy p epravu organizovala firma ZAS Ostrava.

ležitým faktorem p sobícím proti rozvoji tohoto typu kombinované p epravy

v R je naprostý nedostatek vým nných nástaveb a silni ních nosi .

Z historie – zdroj – interní materiály CKD Centra
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Rozší ení tohoto systému naráží zejména na vysoké po izovací náklady na

nákup vým nných nástaveb a silni ních nosi .

Tab. 4 Kategorizace vým nných nástaveb dle ICHCA

Kategorie Max.hmotnost Celková délka (v metrech)
A 34 t 12,19 12,5 13,6 -

B 34 t 9,125 10,357 - -

C 16 t 7,15 7,28 7,42 7,82

Zdroj: Materiál mezinárodní organizace pro koordinaci manipulace s materiálem (ICHCA)

3.3.1 Kontejnerový p epravní systém

Kontejnerem se rozumí p epravní jednotka tvo ící zcela nebo z ásti uzav ený

prostor k p eprav  zboží nebo materiálu. Kontejnery jsou nejrozší en jší p epravní

jednotkou používanou v kombinované p eprav .

Jako lánek p epravního vybavení musejí spl ovat ur ité podmínky:

 mít trvalé technické charakteristiky a pevnost pro opakované použití,

 být takové konstrukce, která umož uje p epravu nákladu jedním nebo více

druhy dopravy bez p ekládky jeho obsahu,

 být upraveny pro okamžitou manipulaci, zejména p i p emíst ní z jednoho

druhu dopravy na další.

Z hlediska uplatn ní v jednotlivých dopravních odv tvích existují kontejnery:

 pozemní – které odpovídají normám ISO pro dopravu železni ní a silni ní,

 námo ní – které odpovídají normám ISO a které je možno vertikáln  ukládat

v šachtových komorách p epravních lodí,

 letecké – které jsou zvláštn  konstruovány (odlišný materiál a rozm ry) tak,

aby vyhovovaly tvaru leteckého nákladního prostoru.

V rámci kontejnerové p epravy se používají v tšinou kontejnery v tších

rozm  odpovídající normám ISO
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       Zdroj: Materiál spole nosti MAERSK LINE

       Obr. 18 Nejpoužívan jší typy kontejner  k p eprav  materiálu

Mezinárodní normy ISO závazn  stanovují konstruk ní vlastnosti

a rozm ry kontejner , alfanumerická ozna ení a osazení p edepsanými tabulkami.

V závislosti na délce rozlišujeme kontejnery 20, 40 a 45-stopé. Nej ast ji jsou

používané 20-stopé (m í se jimi úložný prostor na lodi v tzv. TEU, twenty equal unit)

a 40-stopé, které dohromady p edstavují 95 % kontejnerového parku. Dalším

parametrem je objem kontejneru, který je významný obecn  u 40-stopých kontejner .

Využívají se dva typy t chto kontejner  tzv. LOW CUBE (nízký) a HIGH CUBE

(vysoký), kdy vysoký kontejner má úložný prostor o objemu 76 m³ a nízký kontejner

má úložný prostor o objemu 67 m³.

K hlavním výhodám kontejnerizace platí:

i zm  dopravy oboru se zboží nep ekládá,

kontejner není vázán na ur itý dopravní prost edek,

ekládá se pomocí p ekládacích prost edk  (typu: KALMAR, HAMMAR aj.),

pln ní a vyprázdn ní kontejneru je snadné a s maximální možností mechanizace,

mnohonásobná možnost použití na velmi velké vzdálenosti,

možnost stohování do více vrstev.

ŠKODA AUTO v odd lení rozložených voz  využívá kontejnery jako

expedi ní jednotky pro p epravu motor  a p evodovek do Brazílie, Jižní Afriky,

Mexika, rozložených voz  do Kazachstánu, Indie, Ruska a do íny.
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3.3.2 Vagónový p epravní systém

V zemích EU p ipadalo na konec 90. let následující p epravní výkony m eny

v tunových kilometrech:

na silni ní dopravu 43 %, na železni ní dopravu 9 %, na vodní p epravu 45 %.

Ve zúženém pohledu R m la následující podíly:

silni ní doprava 63 %, železni ní 33 % a vodní 1 %,.

ili železnice je druhou nejvíce využitou p epravou svého druhu v R.

           U rozložených voz  je systém závislý hlavn  na železni ní p eprav . Ryze

železni ní p epravu útvar rozložených voz  využívá pro expedici do Ukrajiny a do

Bosny. Transport do Indie, Brazílie, Kazachstánu a Brazílie je zajišt n kombinovanou

epravou silnice – železnice – mo e.

Novela úmluvy o vzájemném používání nákladních voz  mezi železni ními

podniky, umož uje v sou asné dob  využívání železni ních nákladních voz  cizích

železni ních podnik  na síti D v daleko v tší mí e, než tomu bylo d íve.

Aby hospoda ení s takovými vozy bylo co nejú eln jší, a nejekonomi jší je d ležité

znát jejich základní p epravn -technické vlastnosti, a to jak na úrovni obchodních

útvar D nebo na úrovni dispe erského ízení, tak i p ímo v jednotlivých výkonných

jednotkách (železni ních stanicích a pod) pop . i u zákazník .

Existuje celá ada vagón , které využívají D pro p epravu materiálu, zboží od

dodavatele k p íjemci:

vozy s otevíratelnou st echou (dvou nápravové, ty nápravové),

kryté vozy (dvounápravové, ty nápravové),

plošinové vozy (dvounápravové, ty nápravové, šestinápravové),

otev ené vozy,

speciální vozy.

Dle charakteru materiálu se používají r zné typy železni ních voz . Mohou to

být materiály sypaného charakteru (obilí, uhlí, písek, št rk, atd.), pak se použijí kryté

vozy bu  dvounápravové i ty nápravové, záleží  na užitné hmotnosti. Dále to
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mohou být velkoobjemné materiály, potraviny i rozm rné zboží, kontejnery, d evo,

zné tekutiny a automobily. Speciální vozy se pak používají k p eprav

nebezpe ného materiálu i nadrozm rných zásilek.

ŠKODA AUTO využívá pro p epravu rozložených voz  kryté vagóny,

otevíratelné z bo ní strany. Operátor p epravy nabídl n kolik typ  železni ních

vagón  pro p epravu, ale v závislosti na prostorové využitelnosti a typu p epravních

palet, plánovací útvar vyhotovil detailní analýzu tzn. ložního faktoru, který stanovil

efektivnost využitelnosti vagónu. Zárove  tento útvar zapracoval do logistických

projekt  (jak pro výrobní závod Sarajevo, tak i Salomonovo) n kolik typ  železni ních

voz , které se použijí p i transportu rozložené sady do EMZ.

Typy vagon  využívaných ve ŠKODA AUTO: Habbis 6, Habis 4, Habis 3 a Hirrs.

      Zdroj: Materiál spole nosti INVESTEX GROUP s. r. o.

      Obr. 19 Železni ní v z Hirrs
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Zdroj: Materiál spole nosti INVESTEX GROUP

Obr. 20 Železni ní v z Habbis 6

Využití vagón  Habbis, Habis, díky svým parametr , je vhodný pro p evoz

karosérií. Dosahují délky až 24 metr  a výšky p es 4 metry. Celková kapacita

zmín ného typu železni ního vozu je až 192 m³, tyto vagóny pojmou až 10 karosérií

voz  ŠKODA. Využití vagón  typu Hirrs je pouze pro díly pat ící spole

k expedovaným karosériím. Tyto vagóny jsou výškov  nižší, ili není možné skládat

karosérie ve dvou vrstvách jako tomu je u typu Habbis, Habis, ale jsou o tém  6 m

delší, což podn cuje vlastní nákladku díl . V závislosti na typu dodavatelských palet

a trochu fantazie p i vývoji p epravního balení, které navrhl plánovací útvar

logistických koncept  ŠKODA AUTO, tyto vagóny se staly ideálním p epravním

prost edkem díl .

Posledním kritériem, který zcela logicky omezuje výkon vlastní expedice

je délka uceleného vlaku, který se poskládá práv  z naložených vagon  typu Habbis,

Habis, Hirrs. I když se jedná o vagóny vlastn né D, vlastní expedice se provádí

mimo státy R a EU. Legislativa železni ních drah je pro každý stát jiná a v rámci

unie i mimo ní existují platné úmluvy RIV, kterými se evropské státy ídí a musí

je dodržovat.

Ucelený vlak do Bosny:

Celková délka 500 m, váha 1000 tun a po et brzd ných vagón  12 %.

Ucelený vlak do Ukrajiny:

Celková délka 650 m, váha 1200 tun a po et brzd ných vagón  12 %.

RIV – mezinárodn  platné p edpisy,
kterými se ídí každá železnice v rámci EU i mimo ní



- 37 -

3.4 Expedi ní dokumenty

Jako každá obchodní transakce, která má své podstatné písemné náležitosti,

tak i expedice ze ŠKODY AUTO je doprovázena ú etními doklady. Specifikum

u rozložených voz  je práv  zákazník, který není na území eské republiky a navíc

transport zásilek je provád n prost ednictvím r zných operátor  p epravy. Nutností

tedy je, krom  vlastní faktury za zboží, vystavovat i JSD dokument, CMR list

v p ípad  silni ního transportu, CIM dokument v p ípad  transportu po železnici,

zné certifikáty o p vodu palet i zboží, náložní list, proforma faktury k originálním

paletám pro vývoz a dovoz zp t k odesílateli.

Faktura

Tento ú etní doklad, jak ho stanovuje zákon o ú etnictví, má své zákonitosti,

které nelze obejít. Pravidelnost, úplnost, v asnost, p ehlednost, nep episování

a pr kaznost, kdy tato pr kaznost musí být dána následujícími údaji:

1) Ozna ení a adresnost (odesílatel – p íjemce).

2) Popis obsahu (název a íslo auto sou ástky).

3) Údaje o množství, váze a cen  (v etn  m ny).

4) Datum vyhotovení ú etního dokladu.

5) Datum a doba splatnosti faktury.

6) Dodací podmínka.

V p ípad  rozložených voz  se tisknou tyto faktury ke každé expedi ní jednotce

v n kolika vyhotoveních (pro dopravce, pro p íjemce, pro odesílatele k archivaci).

Faktury jsou tvo eny systémov  vždy ve dvou smluvených ú edních jazycích.

JSD

JSD dokument neboli jednotná správní deklarace, od 1. 5. 2004 nahrazuje

dokument JCD (jednotnou celní deklaraci). Toto bylo zm no na ízením komise

(EHS) . 2286/2003. Zmín né na ízení je v R aplikováno od 1. 7. 2005 s tím, že po

echodnou dobu, a to do 31. 12. 2005, bylo možné používat i tiskopisy Jednotné

celní deklarace a Jednotné celní deklarace dopl kové po pat né úprav .

Od 1. 1. 2006 p ijímají celní ú ady pouze tiskopisy JSD. Dokument JSD je celní

prohlášení používající se pro celní ú ady p i dovozu a vývozu obchodního zboží.
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Prost ednictvím JSD se plní celní formality spojené s p epravou zboží mezi

smluvními stranami. Dokument JSD je nedílnou sou ástí faktury v p ípad  vývozu

zboží mimo EU. Obsahuje d ležité údaje, nap . íslo faktury a hodnotu fakturované

ástky, kv li vrácení DPH (dan  z p idané hodnoty).

VDD

VDD – je vývozní doprovodný doklad, který je vydáván dopravci p i zahájení

celního režimu vývoz. P i celním odbavení vývozu je na n j vytišt no íslo MRN

(mezinárodní íslo tranzitního dokladu), které je i ve form árového kódu. Pomocí

tohoto ísla je možné zásilku po celou dobu p epravy identifikovat a sledovat pohyb

vyvezeného zboží až do okamžiku opušt ní Evropské unie, resp. ukon ení vývozu.

Náložní list ŠKODA

ležitost tohoto dokumentu spo ívá v detailní p esnosti definování typu

epravních palet sloužících k transportu materiálu do EMZ, jejich rozm rech

a BRUTTO/NETTO hmotnostech. Náložný list ŠKODA je vztažen ke každé faktu e

a její udávané hmotnosti musí souhlasit s hmotnostmi udávané na dokumentu CIM.

Pro-forma faktura na p epravní palety

Veškeré p epravní palety, které nejsou jednocestné, ili mají více než jedno

použití a jsou expedovány s materiálem, mimo hranice EU, musí mít standardn

vystavenou pro-forma fakturu, kde je zachycena jednotková cena za paletu, celkový

po et palet a její celková cena. Je to zjednodušený princip dvojí fakturace, která eší

expedici palet a zárove  jejich návrat zp t z EMZ do MB, jelikož dochází pouze

z jedné strany k vystavení faktury na p íjemce. Palety jsou vratné, z konstruk ního

kovového materiálu, tak aby sloužily k pravidelnému transportu.

Jednocestné palety jsou stanoveným koeficientem navýšeny v prodeji

materiálu jako balné, což je doloženo na faktu e. Tato faktura je dostate ný doklad

k transportu jednocestných palet do EMZ.
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Nákladní list CIM

Mezinárodní nákladní železni ní list CIM odpovídá mezinárodním p edpis m

COTIF. K uzav ení p epravní smlouvy zpravidla dochází p evzetím zásilky

a nákladního listu od dopravce. Spolu s p evzetím zásilky železnice potvrdí originál

nákladního listu a i jeho druhopis. Nákladní list je tímto potvrzení o p evzetí zboží

dopravcem a zárove  potvrzení o uzav ení p epravní smlouvy. Originál železni ního

nákladního listu provází zásilku až na místo ur ení. Druhopis obdrží odesílatel jako

potvrzení o p edání zboží k p eprav . Obsahuje d ležité údaje pro dopravce, zdali

je železni ní v z prázdný i ložený, co je jeho obsahem, íslo faktury, obsahující

ložený materiál a hmotnost kv li p epravn -dopravním omezením.

Nákladní list CMR

Stanoveno vyhláškou o úmluv  o p epravní smlouv  mezinárodní silni ní

nákladní dopravy. Nákladní list CMR je v mezinárodní kamionové doprav  základním

epravním dokumentem potvrzující akceptaci p epravních podmínek CMR. Úmluva

vstoupila v platnost pro SSR dne 3. 12. 1974 a byla zakomponována do vyhlášky

ministerstva zahrani ních v cí 11/1975 Sb.

CMR je zárove  dokladem o uzav ení p epravní smlouvy ve smyslu ustanovení

dohody CMR, ale i v rohodným dokladem o p evzetí zásilky dopravcem. Nákladní list

se vystavuje ve t ech p vodních vyhotoveních podepsaných odesílatelem

a dopravcem. První vyhotovení nákladního listu obdrží odesílatel, druhé doprovází

zásilku a t etí si ponechává dopravce, pop . další vyhotovení jsou ur ena pro celní

orgány, p íjemce atd.

Packing List (balící list)

Balící list je p esný popis fakturovaného materiálu, který se spolu s ostatními

expedi ními dokumenty odesílá do externího montážního závodu (je pravidlem

pouze u Indie). Obsahuje konkrétní ísla díl , jejich název, po et a druh balícího

materiálu, ve kterém jsou díly expedovány. Každý balící list musí obsahovat íslo

epravní jednotky (pouze u kontejner ) a datum nakládky. Packing list jsou

edlohou pro celní orgány, který dostávají ucelený obraz o naloženém zboží

v transportní jednotce. Tento doklad je dán vyhláškou tamních zákonodárc .

COTIF – úmluva o mezinárodní železni ní p eprav
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4 DEFINOVÁNÍ MATERIÁLOVÝCH ZÁSOB

4.1 Materiálové zásoby

Termín zásoby je p enesen z ú etní osnovy (ú etní osnovu vydává

Ministerstvo financí), kde se nachází seznam všech syntetických ú  finan ního

etnictví s íselným a slovním ozna ením, které mohou podnikatelské a ostatní

etní jednotky používat. Ú tové osnovy jsou nástrojem ú etní standardizace

(jednotnosti). Jejich prost ednictvím se zajiš uje spln ní hlavního cíle ú etnictví tj.

zobrazit v rn  a pravdiv  p edm t ú etnictví.

tová t ída 1 (zásoby) zachycuje stav a pohyb zásob všeho druhu, a to jak

zásob nakoupených, tak i zásob vytvo ených vlastní inností. I v této ú tové t íd

jsou uvedeny ú ty sloužící k zaznamenání náklad  spojených s po ízením materiál

a zboží, a ú ty pro vyjád ení opravných položek k zásobám.

Druhy zásoby:

 materiál,

 nedokon ená výroba a polotovary,

 výrobky,

 zví ata,

 zboží,

 hmotný majetek s po izovací cenou do 40 tisíc K .

Termín materiálové zásoby ve ŠKODA AUTO popisuje zásoby jako ob žný

majetek, které jsou v ú etní jednotce jednorázov  spot ebovávány v procesu výroby

(materiál), nebo jsou ve výrob  vázány (nedokon ená výroba, polotovary vlastní

výroby) i jsou výsledkem výrobního procesu (výrobky).

Skupiny zásob:

 nakupované od dodavatel  (materiál a zboží),

 vyrobené vlastní hospodá skou inností (hotové výrobky, nedokon ená

výroba, polotovary).



- 41 -

4.2 ízení materiálových zásob

ízení zásob je soubor inností, které ídí tok výrobk  v celém dodavatelském

et zci a dosáhuje požadované úrovn  služeb za p ijatelnou cenu. V podstat  je to

princip nalezení rovnováhy mezi náklady na skladování a cenou za poskytování

požadované služby, kterou si p eje odb ratel, i zákazník (spot ebitel). Je-li objem

zásob vysoký, pak je vysoká i cena služby.

Zásoby p edstavují z finan ního hlediska aktivy. ili vše, co ú etní jednotka

vlastní a co by jí m lo v budoucnu p inést ekonomický prosp ch. Nicmén

skladování s sebou nese rovn ž náklady, což se projevuje nejen v pen žním zisku,

ale i ve výkazu ztrát podniku.

Obrátku zásob lze definovat jako po et obrat  zásob za stanovené období,

nebo i ím rychlejší je obrátka zásob, tím v tší je ziskovost podniku.

Problematiku ízení materiálových zásob ve spole nosti ŠKODA AUTO lze pro

za átek rozlišit do dvou základních skupin:

 interní,

 externí.

Interní problematika ízení materiálových zásob:
Ta se soust uje na ízení zásob pouze ve skladovacích a ve výrobních

prostorech uvnit  firmy. Taktéž i na materiál, který je na cest  od dodavatele a je již

zaú tován a systémov  evidován jako materiál na cest  do ŠKODA AUTO.

Velikost zásob je ovlivn na t mito primárními faktory:

 výrobním objemem produkce,

 jednotkovou cenou materiálu.

Oba faktory mají zna ný vliv na hodnotu zásob, pop . vázaný kapitál

spole nosti, ovšem existují tzv. sekundární faktory, které hodnotu zásob relativn

precizují, tj.:

 paletové (obalové) jednotky,

 p epravní (vozové) jednotky,

 kapacita skladu,

 pojistné, havarijní a podobné zásoby,

 výkyvy (odchylky) od výrobního plánu.
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ízení a hodnocení zásob v automobilové spole nosti je na denním po ádku.

Jsou stanoveny ekonomické cíle pro jednotlivé závody ŠKODA, které jsou striktn

sledované. Jedná se o matematickou závislost mezi pr rným stavem zásob a

hodnotou odvedeného materiálu ze skladu za 24 hodin. Výsledkem je hodnota,

vyjad ující po et, za kolik dní se zásoby spot ebují.

Zdroj: Firemní materiál kontrolingu logistiky

Obr. 21 Denní sledování zásob v zahrani ních projektech

Jedním z prvk , které snižují hodnotu zásob a zárove  zvyšují její obrátku,

jsou dopravy výrobního materiálu. ŠKODA AUTO využívá n kolik dopravn -

logistických technologií, které korigují zmín nou obrátku zásob:

 systém KANBAN,

 JIS (Just-in-Sequence),

 sb rná zásilková služba,

 systém MILK RUN.

KANBAN

Tento bez-zásobný systém je nejvhodn jší implementovat pro opakovanou

výrobu stejných sou ástek s velkou setrva ností odbytu.

Jsou p esn  definovány dodavatelsko-odb ratelské vztahy, tj. okruhy

pracoviš , která si navzájem dodávají a odebírají materiál a rozpracované výrobky.

Odb ratel pošle dodavateli objednávku (KANBAN karta). Dodavatel, který je zárove

výrobcem komponent , díly v požadovaném termínu a množství dodá s dodacím

listem (karta = dodací list). Ani dodavatel ani odb ratel nemají dovoleno d lat si

zásoby (nemají proto ani podmínky). Musí si dodávat p esné množství p esn  na

as, zárove  musí produkovat beze zmetk  a navzájem se kontrolují.
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JIS

„Just in Sequence“, Systém pro ízení sekven ních dodávek. Dodavatelé

výrobc  automobil , kte í expedují složit jší komponenty nebo moduly p ímo na

montážní linky automobilek, musejí být schopni pracovat v režimu tzv. sekven ních

dodávek (Just-In-Sequence nebo též ILVS - In Line Vehicle Sequence). as,

esnost a schopnost okamžité reakce jsou nezbytnými p edpoklady pro zvládnutí

tohoto náro ného zp sobu expedice, který na jedné stran  eliminuje množství

prost edk  vázaných v zásobách, ale na druhé stran  klade vysoké nároky na

organizaci a kvalitu výstupní logistiky. Úsp šnost fungování v sekven ním režimu

dodávek nev zí ani tak ve zvládnutí standardního b hu dodávek, ale zejména ve

schopnosti p edvídat neo ekávané situace a tyto situace um t ešit aniž by byla

ohrožena správnost a v asnost sekven ních dodávek.

Sb rná služba

Zajiš uje p epravu malých zásilek zpravidla o hmotnosti od 1 kg do 3000 kg

(hmotnost zásilky ovšem není limitována) s dodací lh tou od dvou do šesti

pracovních dní (v závislosti na cílové destinaci) od jejich vyzvednutí.

Zboží je vyzvednuto u dodavatele a dopraveno na r zné dodavatelské

terminály, kde je dále t íd no podle cílových destinací. Z t chto terminál  odjížd jí

pravideln  velkoobjemové kamiony, které zabezpe ují dopravu zásilek do sklad

cílových partner  tedy i do spole nosti ŠKODA. S touto technologií p epravy je

spojena skladovací technologie, tzv. „Cross-Docking“, která nabízí a podporuje

stávající a dále generuje nové výhody:

 vyvarovat se zbyte ných náklad  na skladování,

 zvýšit dostupnost výrobku,

 mixovat a konsolidovat dodávky,

 zvýšit spokojenost zákazník .

Tok zboží je možné využít pro rozd lení p íjm  na základ  alokací do r zných

závod  ŠKODA nebo je konsolidovat s d íve odebraným produktem, takže každý

závod dostane takové zásoby a množství, které pot ebuje, a to v rámci jedné zásilky.

Funkcionalita p ekládek umož uje spole nostem s p edem zabalenými a p edem

ipravenými paletami vykládat palety a balení, a p emis ovat je na expedi ní rampy.

Další funkce umož ují spole nostem hodnotit výstupní objednávky, zjiš ovat kde se

JIT – Just in Time – dodávky ízené asem byly
v roce 2008 zm ny do terminologie JIS
– Just in Sequence – ili dodávky ízené po adím sekvence.
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nacházejí dosud nevy ízené objednávky a p esouvat výrobky p ímo na výstupní trasy

pro jejich vy ešení. Díky tomu je možné náklad mixovat a konsolidovat rychle, což

zaru uje, že každá odchozí dodávka splní požadavky zákazníka na úrove  obsluhy.

MILK RUN

Systém MILK RUN není žádnou novinkou. Pochází z Anglie, kde jeho

podstata spo ívala v pravidelných svozech erstvého mléka od jednotlivých sedlák

do mlékárny. Zde se využívá oboustranných transport  pro dopravu díl  nebo

dodávky obal  k výrobním linkám. Manipulanti mají stanoven nejen p esný jízdní ád

se zastávkami, ale také co nejefektivn jší trasu.

edpokladem pro tento systém byla maximální integrace pracoviš  do

výrobních linek se zohledn ním dopravních cest a tok  materiálu.

ŠKODA AUTO uplat uje celou škálu logistických technologií, které mají

souvislost mezi uplatn ním štíhlé logistiky a mezi požadavkem cílového zákazníka.

V podstat  jde o to, aby zákazníky požadovaná úrove  logistických služeb byla

zajišt na s co nejmenšími náklady jak pro zákazníka, tak po samotnou spole nost.

Prvky štíhlé logistiky:

 management toku hodnot,

 KAIZEN – systém neustálého zlepšování,

 TPM v logistice (prosazování, využívání a údržba logistických stroj  /

technologií),

 kvalita a standardizace logistických proces ,

 management dodavatelských et zc  – SCM,

 spolupráce s dodavateli a odb rateli,

 optimalizace logistické sít ,

 informa ní a komunika ní systém.

Interní problematika ízení materiálových zásob je systémov  snadno

sledovatelná. Logistické systémy ŠKODA obsahují komplexitu ísel díl  a zárove

hodnotu vlastního materiálu, ili vyhodnocení si d lá ve stejný moment každý sklad

samostatn . Agregátním souhrnem dostaneme výslednou hodnotu zásob pro každý

závod separátn  (Mladá Boleslav, Vrchlabí a Kvasiny).



- 45 -

Externí problematika ízení materiálových zásob:

U externích montážních závod  monitoring a vyhodnocení zásob je pon kud

složit jší proces. Jedná se o propojení dvou závod , kdy jeden závod je v roli

zákazníka a druhý je v roli dodavatele. Oba závody spojuje „nekone ný“ et zec

epravních jednotek naložených materiálem nutného k výrob  voz .

ízení materiálových zásob tak nabývá rozsáhlejšího rozm ru než v p ípad

interní problematiky. Faktory a cíle jsou sledované ve stejném pojetí jako u ŠKODY

AUTO, ale ve vztahu k EMZ je nutno sledovat materiál od dodavatelského závodu až

po materiál v zákaznickém závod . Tato finan -logistická koncepce je ohrani ena

smluvními vztahy.

Koncepce „Push“ (neboli tla ná fáze):

Jedná se o koncepci logistických dodávek materiálu pro výrobu

v zodpov dnosti „dodavatelského“ závodu. Zodpov dnost dodavatele je „tla it“

materiál dle objednaných voz  a platného kusovníku v odpovídající kvalit  a kvantit .

Kusovník neboli technický rozpad vozu do jednotlivých ísel díl , je pln  v pé i

dodavatele, na základ  kterého se na periodické bázi po ítá pot ebný materiál

k expedici, potažmo k výrob  v EMZ a materiál je objednáván ze sklad  ŠKODA.

Zákaznický závod pouze objednává konkrétní vozy dle požadavku místního

trhu s ohledem na své výrobní kapacity.

Pojišt ní a transport materiálu stanovují dodací podmínky. Dodací podmínka

je soubor mezinárodních pravidel pro výklad nejvíce b žn  používaných obchodních

doložek v zahrani ním obchod . Zabývají se vztahy vyplývajícími z kupní smlouvy,

povinnostmi p i celním odbavení, balení zboží í p ebírání dodávky.

Koncepce „Pull“ (neboli tažná fáze):

Tato koncepce, v terminologii VW, stanovuje zodpov dnost zákaznického

závodu odvolávat vymezený druh materiálu ( íslo dílu), po et kus  v závislosti na

jeho skladových zásobách a pot ebách výroby. Tzv. „táhnout“ si materiál dle své

pot eby. Kvalita dodávky materiálu a dodací podmínky jsou nezm ny. Logistický

CKD kusovník je odlišný od technického kusovníku v tom, že obsahuje pouze díly,

které si zákaznický závod není schopen zajistit z lokálních zdroj .
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„Pull“ systém uplat ují závody, které mají z více jak 50 % materiálu

z celkového technického kusovníku dodávaný od místních (lokálních dodavatel ).

Tyto lokáln  dodávané díly jsou v pom ru s Evropským stavem ekonomicky

výhodné, už jenom kv li transportní a balné položce, která je vyvinuta tak, aby díl byl

bezpe  dopraven z mate ského (Evropského) závodu do EMZ.

4.3 Identifikace rizik vzniku zásob

Rizika vzniku materiálových zásob lze lenit do následujících kategorií:

 rizika ovliv ující plynulost výroby (pojistná zásoba z d vodu nekvality,

zám ny apod., etnost dodávek, spolehlivost dodávek),

 rizika spojená s balící nebo p epravní jednotkou (druh transportu,

velikost jednotky,…),

 rizika ve skladovacích procesech (škody vlivem manipulace, inventurní

manka / diskrepance,…),

 ostatní rizika (demografické polohy dodavatel , živelné pohromy,…),

 nepot ebné zásoby.

Vyjmenovaná rizika mají dopad do velikosti zásob firmy a zárove  do finan ní

hodnoty vázaného kapitálu. A  už to jsou výrobní výkyvy podniku, které mohou svou

nepravidelnou výrobní produkcí zp sobit bu  r st, nebo pokles materiálu, leckdy pod

(pop . nad) stanovenou hrani ní árou. Trend je dnes už takový, že firmy nevyrábí

materiál na sklad, ale na konkrétní zákazníkem objednaný produkt, tím tak snižují

hodnotu vázaného kapitálu podniku na racionální minimum. To stejné platí pro

dodávky zvané JIT / JIS, u kterých by m la dodavatelská firma dodržovat stanovená

asová okna dodávání materiálu do zákaznického podniku a zárove  dodržovat

odvolanou sekvenci, kterou výroba se azuje produkty na montážní lince v externím

závod . Výrobním výkyv m lze p edejít r znými strategickými opat eními, kdy jedním

z nich je stanovení pojistné zásoby. Výše pojistné zásoby se tvo í zcela racionáln

s ohledem na obrátkovost položky. Pro základní rozd lení lze využít ABC metody,

pro specifické díly, typu velkoobjemové díly, luxusní (drahé) díly, díly s omezenou

exspirací, pop . díly podléhající kvalitativním problém m, u t chto je nutné

individuální posouzení. Odlišným p ípadem jsou drobné díly, za tzv. „marginální“

hodnotu, které jsou náchylné na inventurní rozdíly, zp sobené r znou manipulací p i
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ebalení do menších obal  od dodavatele až po samotné vychystání na montážní

linku. U t chto je zcela pochopitelné stanovit pojistnou zásobu na balící jednotku.

vodem je jednak snížení pracnosti, ale i jejich „zanedbatelná hodnota“.

Práv  balící jednotka, pop . p epravní jednotka je jedním z rizik, které mají

dopad do materiálních zásob. Na misku vah se tak musí položit po et a hodnota

materiálu v balící jednotce proti etnosti dodávek materiálu od dodavatele. Neboli as

materiálu strávený ve sklad . Proto management logistiky ŠKODY AUTO p istoupil

k dalším strategickým opat ením, a to k tzv. KANBAN dodávkám u velkoobjemových

díl  (palivová nádrž, výfuková soustava,…), což v praxi znamená, že dodavatel vozí

materiál 3x i vícekrát za den dle pevn  stanovených asových oken. Dále spole nost

praktikuje adu let JIT (dnes už JIS) dodávky pro luxusní a na sekvenci náro né díly

(hlavní svazek elektrické instalace, p edmontované sady sedadel, stropní panely,…),

které jsou spojeny s konkrétním produktem dle se azené sekvence ve výrob .

U zahrani ních projekt  se zp soby dodávek materiálu d lí dle stupn

rozloženosti a zp sobu p epravy. Nejnáro jší zp sob je u CKD projekt , kde

epravní jednotkou je kontejner (40-stopý HIGH CUBE) do kterých je naložen

materiál pot ebný k zajišt ní výrobního programu. Tyto kontejnery mají

normalizované rozm ry, ili jsou výchozí bází pro tvorbu expedi ních balících

edpis  a obalových jednotek, které ve finále musí být umíst ny v kontejneru tak,

aby využili maximální ložnou kapacitu kontejneru.

      Zdroj: Fotodokumentace ERV

Obr. 22 Nakládka kontejneru
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Zásadní vliv na materiálové zásoby má vznik tzv. nepot ebných zásob. To jsou

zásoby materiálu, které nelze po termínu EOP za žádných okolností zpracovat

v procesu výroby. P iny vzniku nepot ebných zásob:

 nasazení technických zm n, programových bod ,

 zm na obchodního popisu výrobku.

Technická zm na, programový bod

Technickou zm nou výrobku je mín no bu  zm na struktury, vlastností, tvaru

vodního díl  na nový díl, který m že, ale i nemusí být identifikován pod novým

íslem dílu, anebo vznik absolutn  nového dílu bez „p edch dce“.

Programový bod je „svazek“ technických zm n v tšinou soust ed ných na

náb h nového produktu, pop . „balík“ opat ení vztažených k modelové pé i.

Zm na obchodního popisu

Každý kraj, region, stát, v ekonomickém p ekladu trh, je popsaný svými

tradicemi. V obchodním popisu se jedná o stanovení národního standardu daného

regionu. Region má právo, jednou za as zm nit národní standard. Tento standard

se m ní v tšinou k prvnímu lednu.

íklad zm ny národního standardu  - zrušení povinné ochrany podvozku, tzv.

paketu pro špatné cesty. Tzn., že každý vyrobený v z pro ur itou oblast už nemusí

100 % obsahovat, dle této obchodní specifikace, paket pro špatné cesty, ale lze si ho

kdykoliv za p íplatek objednat.

Oba vlivy vychází z tržní poptávky, z úsporných opat ení, pop . z okolního

konkuren ního portfolia.

ina tohoto excesu spo ívá v komplexní schopnosti ízení technických

zm n, kdy každá odsouhlasená a termínem stanovená zm na je plánovaná

s takovým p edstihem, aby byla zvládnutelná procedura výb hu materiálu do nulové

zásoby. S tímto souvisí správné inventurní stavy materiálu jak ve skladech CKD

Centra a EMZ tak na cest  od jednoho závodu k druhému až po montážní linku.

Každá technická zm na, programový bod a zm na obchodního popisu

nabíhají nebo kon í tzv. identifika ním náb hovým nebo výb hovým klí em.
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5 LOGISTICKÉ PARAMETRY, NEPOT EBNÉ ZÁSOBY

5.1 Parametry materiálových zásob u zahrani ních projekt

Hypotéza koexistence logistických parametr

Pro zvýšení stability a kvalitn jší koordinaci materiálových zásob jsem zavedl

terminologii v oblasti logistiky, logistické parametry. Tyto parametry svým obsahem

nep ímo, ale významn  ovliv ují velikost materiálových zásob v zahrani ních

projektech. Toto tvrzení se pokusím vysv tlit v následujících odstavcích a kapitolách.

Hlavní logistické parametry stanovujících materiálové zásoby

 „FEASIBILITY STUDY“ neboli studie proveditelnosti,

 technický a obchodní popis vozu, konstruk ní a logistický kusovník,

asová osa, milníky nasazení zm ny, produktu, projektu v EMZ,

 expedi ní objemy díl  pro vozy v p edsériové a v sériové produkci,

 „BUFFER“ neboli pojistná zásoba v EMZ,

 inventury, inventurní stavy,

 smlouva o dodávkách díl  (logistický koncept).

Logistické parametry lze z pohledu technických zm n a programových bod

zahrnout do dvou základních skupin:

 implementace technických zm n, programových bod , nových projekt ,

produkt ,

 ukon ení technických zm n, programových bod , nových projekt ,

produkt .

Ob  skupiny obsahují specifické ídící parametry specializující se bu  na

náb h, nebo na ukon ení technických zm n, programových bod . N které parametry

jsou stanoveny tak, aby prolínaly ob  skupiny. Nelze tedy bez tohoto parametru

ud lat pouze proces náb hu, ale musí se k n mu ídit i proces výb hu a naopak.
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Studie proveditelnosti:

Je nejvyšším stupn m analýzy investi ního zám ru nebo podnikatelské

aktivity. M la by být v zásad  co nejvíce komplexním a koherentním popisem

projektu. Z tohoto d vodu je logicky jedním z hlavních informa ních zdroj  pro

hodnocení projektu.

Struktura rámcových podmínek popisující investi ní zám r:

obecné (celková plocha, po et obyvatel, hlavní m sto a jazyk),

politický systém (vnitropolitická stabilita zem , bezpe nostní rizika, úrove

náboženské a kulturní tolerance),

hlavní ekonomická data (HDP, trh práce, nezam stnanost, míra inflace,

sm nný kurs),

infrastruktura (plochy, p eprava, energie),

tržn  orientovaná SWOT analýza,

konkuren ní situace (vstup na trh, produkty, segment),

edpisy konkrétního státu, v etn  daní a cel,

právní náhled (pracovn právní podmínky, zákony o prodeji).

Premise studie proveditelnosti:

vody projektového zám ru (zp ístupn ní trhu pro produkty Škoda, pro

vybudování výroby a pro vy erpání trhu),

marketingová strategie/výzkum trhu (ro ní objemy, specifikace produktu),

standardy sít  obchodník  se zahrnutím rámcových podmínek pro prodej voz

a náhradních díl /p íslušenství i after sales,

strategie produkt  a rozši ování s p ihlédnutím k technickým p edpis m,

zkoumání partnera v oblasti trhu práce, situace v subdodávkách, zatížení

životního prost edí, p epravních cest, politických kontakt  se státními orgány,

íprava plánování struktury závodu, hloubka výroby, stupe  rozložení,

strategie local content v etn  stup  dalšího rozvoje za premisy rentability

projektu,

doba životnosti orientovaná na výrobu,

FEASIBILITY STUDY – zdroj –
interní materiály ŠKODA AUTO – p íru ka „Plánování zahrani ních projekt  ŠKODA AUTO“.



- 51 -

ízení výroby voz , p íprava díl ,

koncepce kvality (cíle, kritéria),

personální koncepce (získávání, p ijímání, školení, pé e o personál, rozvoj).

Z pohledu logistiky, p esn ji z pohledu m ení materiálových zásob, jsou ze

studie proveditelnosti zásadní následující premise:

ro ní objemy, specifikace vozu,

komplexita výbavy (motor-mix, model-mix, color-mix, výbavový-mix),

hloubka výroby a stupe  rozložení,

strategie local kontent (neboli lokalizace díl ).

Tyto všechny slouží k definování orienta ních ísel díl  pot ebných pro výrobu

v tamním závod  „o išt ných“ od již lokalizovaných díl , dále ke stanovení balících

jednotek v závislosti na ro ní pot eb  (obrátkovost vázaného kapitálu) a v poslední

ad  k ur ení expedi ních (p epravních) jednotek pro ekonomické vyhodnocení

zásob, tzv. materiálu na cest .

Technický a obchodní popis vozu, konstruk ní a logistický kusovník:

Konkrétní popis vozu vychází ze studie proveditelnosti, která definuje pouze

rámcovou deskripci. Technický popis vozu stanovuje popis na bázi tzv. PR ísel,

které definují v z z konstruk ního hlediska, tak aby jako v z byl vyrobitelný a funk ní.

Obchodní popis voz  definuje pot ebu národních standard  a barevn  závisle

interiérové a exteriérové specifikace žádané zákazníkem dané lokality, taktéž na bázi

PR ísel.

Jakmile jsou oba popisy definované a systémov  uzav ené následuje napln ní

konstruk ního kusovníku. Tento je identifikován dle modelu, kterého se týká, dále

závodu, ve kterém se produkt bude vyráb t. Konstruk ní kusovník rozlišuje díly, zdali

se jedná o CKD díl, ili dodávku dílu z mate ského nebo pobo ného ŠKODA závodu,

pop . zdali se jedná o lokáln  (daným EMZ) zajiš ovaný díl. Tento proces rozlišování

díl  se všeobecn  ve VW závodech nazývá TAUFUNG, neboli „k ní dílu“.

Z konstruk ního kusovníku se vytvo í logistický CKD kusovník, tedy kusovník který

zahrnuje díly, dodávané pouze z CKD Centra.

PR íslo – specifikace technické a obchodní závislosti
popisu vozu
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asová osa, milníky nasazení zm ny, produktu, projektu v EMZ:

Veled ležitý parametr, dle kterého se m í velikost materiálových zásob mezi

jednotlivými závody. Podstatn  ho ovliv uje vzdálenost, infrastruktura a celní politika

dané zem .

Transitní osy jsou také d ležité k p ípravným aktivitám vzniku produktu, ke

kterým pat í technické a obchodní popisy voz  (MBT/MBV) v ase nula, na to

navazující stavba prvního zkušebního p edstavitele vozu, kde se ov uje úplnost

konstruk ního a logistického kusovníku.  Poté následují expedice p edsériových voz

(PVS), kdy se p i expedici mimo jiné testuje p ipravenost balících p edpis , kvalita

obalového materiálu v expedi ních jednotkách a ložní faktor (prostorové využití

materiálu v expedi ní jednotce). Dalšími milníky v asové ose je výroba

edsériových voz  v EMZ. Tyto vozy slouží k ú elu testování jízdních vlastností na

místních komunikacích, CRASH testy (nárazové zkoušky), homologa ní testy a jiné.

Po vozech PVS následuje tzv. ov ovací série (0S) neboli vozy, které mají charakter

cílového zákazníka a v kone né fázi nastává sériová výroba (SOP).

V sérii je transitní osa d ležitý parametr k plánování expedi ních a výrobních

objem  daného modelu.

Zdroj: Vlastní zpracování dle údaj  ERV

Obr. 23 P ehled transitních as  u zahrani ních ŠKODA projekt

MBT / MBV – technický / obchodní popis vozu
PVS – p edsériové vozy
0S – „nultá“ ov ovací série
SOP – START OF PRODUCTION – za átek výroby.



- 53 -

Expedi ní objemy díl  pro vozy v p edsériové a v sériové produkci:

Oba procesy expedice jsou specifické tím, že pro každý existuje jiný režim

organizace. Podstatné je to, že sériový proces navazuje na p edsériový proces.

Dle milník , které jsem zmínil v odstavci asové osy, jsou naplánované

edsériové aktivity, které za ínají v momentu napln ní kusovníku. Odd lení

plánování obalového (paletového) materiálu dostane k dispozici logistický kusovník,

na základ  kterého p ipravuje balící p edpisy (popisující konkrétní balící materiál,

který se musí použít pro zabalení expedovaného dílu v sériové dodávce do EMZ).

Balící p edpis obsahuje krom  konkrétního ísla dílu, také jeho množství (dávku)

k zabalení, váhu a rozm ry již zabaleného materiálu.

Co se tý e objem  expedovaného materiálu, ten se liší v obou procesech

expedice následovn :

edsérie (PVS, 0S):

- expedice PVS, pouze kusové zásilky (pot eba na konkrétní testové vozy plus

rezerva materiálu odpovídající 20 % až 30 % kus  navíc, pro p ípad možného

poškození dílu p i montáži, eventuáln  ztrát  apod.),

- expedice 0S již v sériových paletách.

Kusové zásilky u kategorie PVS jsou z d vodu toho, že díly jsou stále

prototypové, ili nákladné na po ízení, proto se nedoporu uje expedovat je na

ucelenou balící jednotku. Mnohdy i tyto díly podléhají tzv. genera nímu stavu

(dochází k jejich postupnému vylepšení, zdokonalení v rámci p edsérie), ili není

„zdravé“ vytvo it zásobu díl , která nemá v dalších obdobích vzniku produktu využití.

Série (SOP):

- po vyhodnocení zásilky kategorie 0S, odborn  zp sobilý personál upraví

poslední nedostatky, tak aby v kategorii SOP, už nebyly reklamace z EMZ,

- díly jsou rozd leny do subkategorií, dle tzv. „citlivosti“ dílu,

- expedi ní balící jednotka odpovídá FS „výrobní objemy“,

- expedi ní balící jednotka se rovná dodavatelské jednotce (pop . násobku),

- zajistit flexibilitu ve zm  balících jednotek v souvislosti s m nícím se

výrobním programem v EMZ.
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Tab. 5 Tabulka rozlišující díly dle „citlivosti“

ída „Citlivost“ Popis „citlivosti“

A Pohledové díly Exteriérové díly, taktéž díly podléhající
korozi (vybrané motorové díly).

B Nepohledové díly Se zvýšeným rizikem poškození p i
balení.

C Nepohledové díly S nízkým rizikem poškození p i balení
(sypané díly - šrouby, záslepky, apod.).

Zdroj: Firemní materiál – CKD Centrum

BUFFER“ neboli pojistná zásoba v EMZ:

Každý výrobní závod si stanovuje optimální zásobu díl  dle aktuálního

výrobního programu. Tato zásoba v sob  zahrnuje i tzv. BUFFER (pojistnou) zásobu,

která funguje jako nárazník mezi dodávkou a poptávkou. Je d ležité si uv domit, že

žná zásoba materiálu a pojistná zásoba jsou skladovány a expedovány spole .

Pouze pojistná zásoba je vy len na z výpo  pro pln ní výrobního programu.

Expedice pojistné zásoby probíhá v souladu s nastavenými balícími p edpisy

za pomocí systémové podpory. Algoritmus v systému s ítá požadavek na pojistnou

zásobu a pot ebu pro výrobu. To vše se „skumuluje“ do balící jednotky a vyexpeduje.

Balící jednotka m že obsahovat materiál na n kolik týdn  dop edu, proto

algoritmus matematicky ode ítá z této již odexpedované balící jednotky kusy

pot ebné pro výrobu v následujících dnech/týdnech a v momentu, kdy se dostane na

poslední díl v balící jednotce, vygeneruje v dalším plánu balení novou balící jednotku

materiálu pot ebnou k zajišt ní výroby v EMZ. Pojistná zásoba z stává v tomto

algoritmu bez povšimnutí.

V zahrani ních projektech rozhoduje o stanovení množství pojistné zásoby

vždy strana poptávající, tedy EMZ, a to za každé situace (vliv zm ny výrobního

programu, p erušení materiálového et zce z d vodu kongescí na trase mezi

ŠKODOU a EMZ, výskyt reklamací, vliv zm nového ízení, vliv objemových díl  ve

skladových prostorech v EMZ, vliv drahých díl  do hodnoty materiálových zásob, díly

náro né na sekvenci JIS, …).
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Inventury, inventurní stavy:

Základní kámen úsp chu nasazení nového dílu nebo produktu je dopo et

vodního kon ícího dílu nebo produktu, tak aby byly minimalizované tzv.

nepot ebné zásoby. Jak zmi uji v kapitole 4.3, jedná se o zásoby, které nelze po

termínu EOP za žádných okolností zpracovat v procesu výroby. Inventura

materiálových zásob je nutná vždy v celém logistickém a výrobním et zci daného

externího závodu.

Postup ešení inventurních stav  a nepot ebných zásob v zahrani ních

projektech není zcela odlad ný, ale dle analýz z pracovních tým , zabývající se touto

problematikou, by mohl vypadat asi takto:

 vytvo it seznam díl  k výb hu (10 kalendá ních týdn  p ed EOP - expedi ),

 zrušit balící jednotky – v souladu s 10 týdenní výb hovou lh tou,

 zrušit Buffer (pojistnou zásobu – v souladu s 10 týdenní výb hovou lh tou),

 inventurní výsledky zadat do expedi ního systému a dále do hrubého výpo tu

pro dispozice (informace k odvolávání pot eb materiálu od dodavatele do

EOP),

pozn.: v souladu s inventurními aktivitami ve ŠKODA AUTO

 zastavit expedice EOP a zahájit expedice nového SOP dílu,

 vznik nepot ebných zásob (analýza využití / použití díl  ve ŠKODA AUTO,

pop . v EMZ):

- vrácení díl  do sklad  Škoda v p ípad , že díl je použitelný pro ostatní

produkty Škoda mimo zahrani ních závod  (p ípadn  lze použít díl ve výrob

za p edpokladu vydání technické odchylky od stávající dokumentace vozu),

- nabídka díl  do centra náhradních díl  (Centrum Originálního p íslušenství),

- fyzická a ú etní likvidace EOP dílu.

Smlouva o dodávkách díl :

Jedná se o písemné ustanovení všech podmínek, na jejímž základ  jsou díly

dodávány zákazníkovi a naopak zákazníkem p ijímány a placeny. Formát této

smlouvy si ur uje podnik sám ve svých vnitropodnikových sm rnicích. Obsah se liší

dle jednotlivých projekt , ale n které parametry z stávají stejné.

EOP – END OF PRODUCTION – konec výroby.
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Nedílnou sou ástí smlouvy jsou dodatky, které ve v tšin  p ípad  zahrnují

vizuální popis procesu, cenu smluvenou ob ma stranami, proces reklamace,

transportu nebo logistický koncept. Práv  v logistickém konceptu nejsou, ale dle

posledních zjišt ní by m ly být zakotveny d ležité logistické parametry usm ující

materiálové zásoby, zmín né v kapitole 5.1.

Krom  výše zmín ných parametr  by m l logistický koncept popisovat i tato

rozhraní (zodpov dnosti):

 dodací podmínku, která ur uje zodpov dnost za nakládku a pojišt ní do

stanoveného místa ur ení,

 expedi ní jednotku (kontejner, vagón), pop . popis základního druhu p epravy

(lodní, železni ní, silni ní),

 koncepci dodávání materiálu (PUSH / PULL),

 zodpov dnost za skladovací procesy, (reklamace-diskrepance, manka-škody,

inventury, poslední výdeje, extra zásoby, nepot ebné zásoby, …),

 zodpov dnost za odvolávání díl  do EMZ (sériových, p edsériových díl ,

náhradní pln ní, reklamace, kritické díly, a jiné),

 zodpov dnost za implementaci technických zm n a programových bod

(eventuáln  technických odchylek proti schválené dokumentaci),

 zodpov dnost za ízení toku palet (obaly, obalové hospodá ství), velikost

obalové jednotky v závislosti na výrobním programu (v etn  aktualizace).

Problém je v tom, že každá koncernová zna ka a i EMZ tato rozhraní chápe

pon kud rozdíln . A protože nejsou smlouvy o dodávkách usm ovány t mito

základními premisami, existuje ur itá odpov dnostní mezera, která zcela

pochopiteln  nedefinuje p i konkrétních logistických excesech odpov dnosti.
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5.2 Nepot ebné zásoby

Jak popisuji v kapitole 4.3, jedním z rizik vzniku materiálových zásob, je vznik

nepot ebných zásob. Opticky má na vznik nepot ebných materiálových zásob

zásadní vliv nasazení technických zm n, programových bod  a zm na obchodního

popisu výrobku. P esto si dovolím toto tvrzení rozší it o další poznatky, které jsem ve

své práci již popsal.

Pokusím se na základ  konkrétní analýzy a hypotézami vysv tlit, že dalšími

podn ty vzniku materiálových zásob v zahrani ních projektech, jsou kritéria

logistických parametr  vyjmenovaná v kapitole 5.1. Toto tvrzení bych znázornil

v následující p ípadové situaci:

Stav p ed nasazením technického opat ení (10 týdn  p ed SOP):

V Indii ŠKODA AUTO India vyrábí krom  jiného i produkt OCTAVIA TOUR

v následujících výbavových stupních:

 Ambiente (st ední výbavový stupe ),

 Elegance (vysoký výbavový stupe ),

 L & K (Laurin a Klement - luxusní výbavový stupe ).

V pr hu roku 2008 odbyt ŠKODA AUTO India zaznamenal pokles zakázek

ve vysokém a luxusním výbavovém stupni. Tento signál vyústil do sestavení

programového bodu íslo 09P449L, který textem popisoval neut šený stav na

tamním trhu a definoval konkrétní díly, které je nutno zm nit ze standardu obou

výbavových stup  a tím tak zredukovat náklady na po ízení vozu pro zákazníka

v Indii. Jinými slovy, v z tak dostával podobu podstatn  levn jší varianty vozu.

Ostatní charakteristické prvky lepšího výbavového stupn  (proti výbav

Ambiente) byly zachovány. Pro ilustraci, toto je vý et nákladových opat ení:

 xenonové sv tlomety nahrazeny halogenovými sv tlomety,

 odpadnutí st ešního elektrického okna,

 odpadnutí interiéru ONYX ( erný interiér),

 chromový paket byl nahrazen plastovým paketem,

 kožené seda ky a výpln  dve í byly áste  nahrazeny koženkou, …
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Takto rozsáhlé nákladové opat ení bylo nutné vztáhnout k významným

termín m modelových zm n, jako jsou modelové pé e nasazené vždy ke

dvaadvacátému týdnu, pop . k p ta ty icátému týdnu kalendá ního roku, jak je ve

firm  ŠKODA AUTO pravidlem. Protože se jedná o nákladové opat ení, požadavek

odbytu je striktn  a v dohodnutém termínu ukon it „po staru“ specifikované výbavové

stupn , tak abychom mohli „novou“ koncepci aplikovat ihned po nasazení do sériové

výroby (v našem p ípad  kalendá ní týden 45/2008).

Stav p ed nasazením technického opat ení (8 týdn  p ed SOP):

Programový bod 09P449L byl ekonomicky vyhodnocen a odsouhlasen do fáze

realizace. Technický vývoj doplnil do konstruk ního kusovníku nov  zavedené díly

související s úsporným opat ením. Odd lení logistiky otermínovalo v logistickém

systému nabíhající díly tak, aby bylo patrné, ke kterému datu se vztahují a který

odpadající díl nahrazují. Na základ  t chto nezbytných operací logistika zna ky

vygenerovala seznamy nových a odpadajících díl , jako jedine ný seznam položek

související s nákladovým opat ením.

Nastala fáze, kdy bylo nutno provést zjišt ní inventurních stav  jednotlivých

vybíhajících díl  a to:

 ve skladech CKD Centra,

 ve skladech a na montážní lince v SAIPL,

 na cest  mezi CKD Centrem a SAIPL.

K t mto informacím doplnit výrobní program (zakázky) do EOP odpovídající

výbavovým variantám Elegance a L&K. Výsledkem celého vzorce je ke každému

íslu dílu absolutní hodnota (delta), která vypovídala bu  o p ebytku materiálu po

EOP, nebo jeho nedostatku.

ijatelná varianta je vždy taková, kdy je nutné poslat odpovídající po ty kus

jednotlivých díl  do EOP jako jeho nedostatek. V podstat  dodavateli se oznámí

po et kus  materiálu, kterou musí vyrobit a zajistit pro výrobu posledních voz . Mén

ijatelná varianta, která má charakter nepot ebných zásob je jeho p ebytek.

edm tem následujících kapitol budou analýzy a hypotézy vysv tlující

otázku, co v tomto p ípad  skute  zp sobilo vznik nepot ebných zásob.
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Analýzy, hypotézy p ebytku:

Modelová situace vypovídá o vzniku nepot ebných zásob z d vodu p ebytku

materiálu po implementaci programového bodu / technické zm ny s desetitýdenním

oznamovacím p edstihem. Desetitýdenní lh ta je nepsané pravidlo, které je d ležité

ve vztahu zákazník (ŠKODA AUTO) - dodavatel a zákazník (ŠKODA AUTO) -

odb ratel, v našem p ípad  EMZ. Jedná se o systémové odvolávky k dodavateli

v souladu s inventurními stavy a pot ebami do EOP. To vše s dostate ným

edstihem vyrobit materiál a dodat prost ednictvím CKD Centra do EMZ.

Tab. 6 asová osa procesu ízení náb hu / výb hu dílu pro EMZ

Proces ízení náb hu a výb hu díl  mezi EMZ a ŠKODA
- Push systém -

Inventura díl  s ohledem na karoserie rozhodnutí o "vlá ku"
KT INDIE -16 -13 -12 -5 -4 0 1 2 3 4 5 6

SAIPL
Inventura
vyb hlých
díl  v EMZ

EOP/SOP v
EMZ

Status
vyb hlých
díl  v EMZ

po EOP

Finální
status

vyb hlých
díl  v EMZ

po EOP

Vystavení
návrhu na
likvidaci

nepot ebnýc
h zásob

KT MB -10 -9 -8 -1 0 6 7 8 9 13 16 18

CKD
Centrum

Seznam
nabíhajících
/ vybíhajících

díl

Zadání
inventurních
hodnot do

systému SAP

Zastavení
expedice

vybíhajícího
dílu (EOP)

Expedice
nového dílu

Kontrola /
Využití

vyb hlých
díl  v EMZ /

ŠKOD

Akceptance v
CKD Centru Dobropis

Zrušení balících jednotek Informace o pot eb  díl  do EOP Platnosti
Zrušení "BUFFERU" "zmrzlé zakázky" do EOP

Zdroj: Vlastní zpracování dle údaj  ERV

Pokud zrekapituluji postup ízení výb hu materiálu (produktu) z p edchozí

kapitoly a posoudím ho s tabulkou . 6, která je modelem pro ízení náb hu (výb hu),

tak z procesního hlediska a z hlediska interní dokumentace firmy, nebylo v „situa ce“

shledáno pochybení v žádném z jeho krok . Neshledal jsem pochybení v momentu,

kdy se za ali ídit inventury a vlastní výb h materiálu do EOP. P esto celkový

výsledek výb hu dle inventurních dat (hodnoceno v pen zích), byl negativní.

Zm nil jsem tedy úhel pohledu a p inu vzniku p ebytku nepot ebného

materiálu, jsem se pokusil hledat v n kterých logistických parametrech materiálových

zásob (konkrétn  ve studii proveditelnosti, v asové ose, v expedi ních balících

jednotkách pro vozy v sériové produkci a v pojistné zásob  v EMZ). Považoval jsem

za nutné si potvrdit, p ípadn  si vyvrátit hypotézu o d ležitosti koexistence

logistických parametr .
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Analýza ve studii proveditelnosti (FEASIBILITY STUDY):

V roce 2003, kdy projektu MKD Indie byl stanoven termín SOP, byly výbavové

stupn  Elegance a L&K prognózovány (dle FS) tém  na t etinovou pot ebu v rámci

celkových ro ních objem . Pom r pot eby se v pr hu roku 2008 výrazn  na trhu

zm nil, bohužel sm rem dol . Naopak vzestup zaznamenala výbava Ambiente.

   Zdroj: Vlastní zpracování dle údaj  ERV

    Obr. 24 Výrobní objemy vozu OCTAVIA TOUR v SAIPL (dle výbav)

FS tém  dokonale popsala pot ebu indického zákazníka, až na kritický rok

2008. V tomto bych problematiku nepot ebných materiálových zásob nijak

nep azoval FS, protože se jedná o b žné tržní chování v oblasti životnosti produktu

a vlivu konkuren ního prost edí.

Hypotéza v parametru asová (transitní) osa mezi CKD Centrem a EMZ (SAIPL):

Jak popisuji v kapitole 5.1, transitní osa v sériové fázi se jeví jako d ležitý

parametr k plánování expedi ních a výrobních objem  daného modelu. Je nutné si

uv domit, že ŠKODA AUTO India Private Limited je výrobn  posunuta o šest

kalendá ních týdn  od expedice materiálu z Mladé Boleslavi. Neboli, dlouhá doba na

to, abychom byli schopni reagovat na výrobní výkyvy v Indii, a  už je to z d vodu

poklesu poptávky po ur itém segmentu apod.

Transitní osa hypoteticky ovliv uje materiálové zásoby ve dvou úrovních:

 objem materiálových zásob v celém logistickém et zci,

 hodnotu materiálových zásob v celém logistickém et zci.
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Problematika asové osy se nechá dob e porovnat s tabulkou trendu prodeje

vozu OCTAVIA TOUR. Pro ilustraci jsem hodnotil celé období roku 2008, které

jednozna  vypovídalo o poklesu poptávky a z ejm  blížící se recesi v t chto

modelových výbavách oproti výhledu, který byl stanoven poptávkou.

Tab. 7 Trend prodeje vozu OCTAVIA TOUR ve výbavách Elegance a L&K

Zdroj: Vlastní zpracování dle údaj  ERV

Z tabulky je patrné, že po átek roku 2008 signalizoval ur ité odbytové

problémy, ale výrazný zlom nastal již v m síci ervenec, kdy poptávka po produktu

s vyšším výbavovým stupn m klesla o tém  t etinu p vodního požadavku. Což

dokazuje záporná, erven  podbarvená hodnota znamenající zkumulovaný po et

vyrobených (neprodaných) voz , nacházejících se v prostorách firmy SAIPL na konci

síce. Platí tedy, že pokud se produkt neprodává, že se v prvopo átku vyrábí

pouze na sklad, a pozd ji už nevyrábí v bec. V d sledku toho, se pak materiál

kumuluje ve skladech SAIPL. Tato et zová reakce má kontinuitu až do CKD Centra,

které v podstat  expeduje materiál na sklady v SAIPL.

Výsledky prodeje za m síc ervenec byly tak znepokojivé, že indický odbyt

dožádal zm n v t chto výbavových stupních. Proto spole  s marketingovým

odd lením v Mladé Boleslavi sestavili programový bod 09P449L, tak aby od první

expedice v listopadu (odpovídal expedi nímu kalendá nímu týdnu 45/2008) firma

ŠKODA AUTO Mladá Boleslav expedovala již nákladov  optimalizované výbavové

stupn  ŠKODA OCTAVIA TOUR ve variantách Elegance a L&K. Do této doby CKD

Centrum zastavili veškeré expedi ní aktivity týkající se problematických výbav.

Vliv transitní osy do výsledku materiálových zásob je zcela evidentní. Materiál

se vskutku valil ješt  celých šest týdn  z CKD Centra a plnil regály v Indii do poloviny

zá í.
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SAIPL za al vyráb t optimalizované výbavy od týdne 51, ili z realizovaných

expedic z kalendá ního týdne 45. Optimalizovaná verze vozu ŠKODA OCTAVIA

TOUR Elegance a L&K se k prodejc m dostala v prvním týdnu nového roku 2009. Na

trh se tak dostaly dva stejné typy vozu za jiné ceny, p vodní a optimalizovaná verze.

Management indického prodeje svými marketingovými triky stanovil speciální ceny za

vodní verzi vozu OCTAVIA tak, aby byly prioritn  odprodány z obchodní sít .

Hypotéza v parametru expedi ní balící jednotky:

Expedi ní balící jednotky mají z pohledu zásob svá pozitiva i negativa.

Vztaženo k indickému projektu, jedná se o jednocestné zpravidla kartónové obaly,

„kopírující“ dodavatelskou balící jednotku, která je vratná (um lohmotná, kovová).

Výhoda je v tom, že pro p epravu do Indie se z dodavatelského balení, „p esype“

materiál do kartónového jednocestného obalu, zalepí fixa ní páskou a nakonec

naloží do kontejneru. Tím obal spl uje ur itá kvalitativní, ale i kvantitativní kritéria.

Pracnost na p ebalení je minimální. Její nevýhoda spo ívá v tom, že v podobných

situací, jako jsou problematické výbavy vozu ŠKODA OCTAVIA TOUR, kdy se díl

nebude spot ebovávat, se materiál m že stát nepot ebným díky ucelené balící

jednotce.

Proto by m lo být psaným pravidlem, že je nutno provést zm ny v balící

jednotce (balícím p edpisu), tak aby se minimáln  její velikost rovnala zm né

pot eb , nebo v tom lepším p ípad , aby se zavedly tzv. flexibilní balící jednotky,

které by bylo možné použít za každého výrobního programu. Tato varianta by byla

z pohledu pracnosti náro jší, v podstat  by se jednalo o áste né „odebírky“

materiálu z dodavatelského balení, také z pohledu kvality by bylo zapot ebí uzp sobit

balící jednotky tak, aby díly nenabyly kvalitativní újmy, ale hypoteticky bychom

dosáhli snížení hodnoty a objemu zásob materiálu po zm  expedi ního programu.

Na misku vah by pak bylo posouzení, u kterého materiálu takto postupovat, protože

ne každý materiál by vzhledem ke své hodnot  stál za takové operativní ešení.
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Záv rem k tomuto tématu mohu konstatovat, že balící jednotky mohou ovlivnit

velikost a hodnotu materiálových zásob. P íkladem toho je tabulka kon ících díl ,

která vypovídá o množství a hodnot  „zabalené“ v balící jednotce, která z d vodu

selhání trhu v Indii nebyla nebo byla pouze áste  zpracovaná ve výrob .

Tab. 8 P íklady konkrétních díl  v expedi ních balících jednotkách

íslo dílu Název Ks v bal.
jednotce

Cena za
ks

Cena v
bal.jednotce

1U0877041P2AV Elektricky ovládané st ešní okno 6 ks 152,13 € 912,78 €

1U6867501BCZ86 Stropní panel s otvorem pro st . okno 30 ks 29,14 € 874,20 €

1U2941015K Xenonové sv tlomety 30 ks 133,76 € 4012,80 €

1J0941273G Senzory xenonových sv tlomet 42 ks 22,33 € 937,86 €

Zdroj: Vlastní zpracování dle údaj  ERV

Hypotéza v parametru pojistná zásoba („BUFFER“):

Pojistná zásoba v náb hu a i v pr hu projektu slouží jako nárazník mezi

dodávkou a poptávkou, a je vy len na z výpo  pro pln ní výrobního programu.

i vlastním výb hu by m l být celý objem pojistné zásoby za len n do

výpo tu pot eb materiálu výrobního programu. O toto stejné množství by pak m ly

být ponížené odvolávky a pot eba pro produkci sm rem k CKD Centru a dále až

k dodavatel m, aby nedošlo k další expedicí materiálu.

V p ípad  zm ny programu by pojistná zásoba m la projít revizí a p izp sobit

se novým podmínkám. P i zm  programu není pot eba za lenit celý objem do

výpo  pot eb, ale pouze její pom rnou ást. Takovou ást, aby racionáln

odpovídala obrátce zásob, zárove  aby tím kryla i další vlivy.

Na otázku, zdali pojistná zásoba m že zp sobit nepot ebný materiál, zní

odpov  ano, m že. Záleží na zp sobu evidence materiálu ve skladu, na informa ní

technologii podporující výpo et pot eby materiálu pro výrobu, inventurních datech,

v poslední ad  na zp sobu komunikaci mezi jednotlivými závody a komunikaci

sm rem k dodavateli.
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Výsledek analýz a hypotéz vzniku nepot ebných zásob

Na základ  analýz a hypotéz probraných v p edchozích kapitolách bych

sumarizoval nezbytné aktivity související s výb hem materiálu v zahrani ních

projektech. Nazval bych je jako b žná opat ení, která musí být zajišt na, aby se

minimalizovaly po ty nepot ebného materiálu.

Za b žná opat ení p i výb hu materiálu lze považovat:

 zrušit pojistnou zásobu ve skladu EMZ,

 zrušit ucelenou balící jednotku materiálu (zavést balící jednotku s tzv.„ostrou“

pot ebou),

 zavést permanentní inventury na díly se statusem výb h.

I za t chto b žných opat ení není zaru ený 100 % výsledek. Materiál sice

bude pod kontrolou v dob  výb hu, tzn. lze definovat jeho po ty kus  a i celkovou

hodnotu, ale na základ  dopo  m že být jasné, že ho n jaká pom rná ást zbude.

Pak je nutné použít ešení, které popisuje metodika firmy ŠKODA a to tzv. návrh

ešení nepot ebných zásob.

Ten definuje následující aktivity tak, aby byla šance dodate  snížit velikost

nepot ebných zásob, které nelze v dob  EOP zpracovat ve výrob  v EMZ, pop . je

jednou pro vždy odstranit ze stavu zásob.

Finální aktivity nepot ebných zásob:

a) Nabídnout díly do útvaru Originálního p íslušenství ŠKODA AUTO. Tato

samostatná jednotka zajiš uje originální ŠKODA díly do autorizovaných

prodejen a servis  ŠKODA do celého sv ta.

b) Prov it možnost zpracování díl  ve výrob  v jiných externích závodech, pop .

v mate ských závodech ŠKODA AUTO anebo koncernu VW. Tato technická

záležitost vyžaduje orientaci v konstruk ních systémech ŠKODA a VW, kde

se prov ují platnosti díl  pro r zné produkty a r zné závody. V p ípad  shody

a sérii schvalování, je možné materiál reexportovat z EMZ do jiného závodu,

kde lze materiál uplatnit.

c) Fyzicky a ú etn  zlikvidovat nepot ebný materiálu. Jedná se o krajní ešení,

kdy materiál skute  nelze nikde uplatnit. Náklady za likvidaci jsou

zú továny na vrub konta st ediska viníka.
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Ekonomické posouzení nového konceptu ešení nepot ebných zásob

Po implementaci b žných opat ení a finálních aktivit do procesu ešení

nepot ebných zásob, je z obrázku . 20 z etelné, že z celkové hodnoty 325 391,25 €

ozna ené kolegy ze ŠKODY AUTO India Private Limited jako nepot ebný materiál,

lze celkem 121 757,01 € uplatnit bu  v závodech ŠKODA, nebo v ostatních EMZ.

Co se tý e modelu ŠKODA OCTAVIA TOUR, kde jsem analyzoval problém

vzniku nepot ebných zásob z d vodu selhání trhu, tak tomu odpovídá suma

v hodnot  10 912,08 €, kterou lze aplikovat po EOP v závodech ŠKODA, ili není

nutné z technického hlediska fyzicky a ú etn  tento materiál likvidovat. Tomu

odpovídá obrázek . 21.

           Zdroj: Vlastní zpracování dle údaj  ERV a EMZ

          Obr. 24 Analýza nepot ebných zásob v SAIPL (k 1. 8. 2009)

Zdroj: Vlastní zpracování dle údaj  ERV a EMZ

Obr. 25 Analýza nepot ebných zásob v SAIPL vozu OCTAVIA TOUR (k 1. 8. 2009)
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6 Spln ní cíle

6.1 Záv r

Cílem této diplomové práce bylo charakterizovat materiálové zásoby

v projektu rozložených voz  ve spole nosti ŠKODA AUTO, nastínit tak její

problematiku v souvislosti s ízením materiálu nových a kon ících produkt . Zárove

iblížit veškeré aktuální, nov  p ipravované projekty v r zných stupních rozloženosti

a projekty, které se navždy zapsaly do historie firmy ŠKODA AUTO.

Fenomén zásoby tíží snad všechny výrobní podniky na celém sv , obzvlášt

automobilový pr mysl, kde materiálové zásoby nejvíce postihují nákladovou položku

vázaného finan ního kapitálu.

ŠKODA AUTO nakupuje a manipuluje n kolik desítek tisíc ísel díl , proto je

vyvinuto maximální úsilí kontrolovat a ídit zásoby, aby se jejich obrátka pohybovala

ve stanovených limitech. U zahrani ních projekt  je situace o to složit jší, kdy se

nejedná pouze o kontrolu a ízení materiálu sm rem do ŠKODY AUTO, ale sm rem

do místa vzniku produktu, ili do externího montážního závodu.

Diplomová práce tímto poukazuje na riziko vzniku velkých materiálových

zásob v zahrani ních projektech a dále na riziko vzniku tzv. nepot ebných zásob,

které mohou být p inou implementace nebo ukon ení technických zm n,

programových bod  ozna ené jako primárními faktory. Sekundárními faktory, které

ovliv ují velikost materiálových zásob, jsou v této práci ozna eny balící (expedi ní)

jednotky, expedující zabalený materiál. Dále to jsou; transitní ( asová) osa mezi CKD

Centrem a externím montážním závodem, velikost pojistné zásoby a inventurní

stavy, které musí obsahovat nejen inventury ze sklad  a z výrobní linky externího

montážního závodu, ale i ze sklad  CKD Centra a materiál na cest  (mezi ob ma

zú astn nými závody). V této práci je zmín n pojem logistický parametr, jehož

funkcionalita spo ívá v nastavení základních koordina ních prvk  usm ující

materiálové zásoby od samotného po átku vzniku produktu. D raz je kladen

zejména p i tvo ení studie proveditelnosti, aby analýza podnikatelského zám ru, byla

pokud možno v rohodná a z jejich dat bylo možné správn  nastavit balící jednotky,

velikost pojistné zásoby, celkovou velikost materiálových zásob. V poslední ad  dle

posledních zjišt ní je nutnou podmínkou, aby zodpov dnosti za jednotlivé logistické

innosti byly v každém projektu mezi zú astn nými spole nostmi smluvn  ujednány.
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6.2 Resumé

Ve své první ásti tato diplomová práce p edstavuje pojem rozložený v z

a jeho úlohu ve ŠKOD  AUTO. Definuje hlavní stupn  rozloženosti, v etn  jejich

derivát  a jednotlivé projekty, které se navždy zapsaly do d jin ŠKODA AUTO.

Druhá ást je v nována vlastnímu transportu rozložených voz  do externích

montážních závod . Podrobn  jsou zde definovány konkrétní zahrani ní projekty,

jakým zp sobem se odesílají z CKD Centra, v jakých expedi ních jednotkách jsou

transportovány a jaké expedi ní dokumenty zboží doprovázejí.

V záv re né ásti se tato diplomová práce podrobn  v nuje problematice

materiálových zásob. Identifikuje rizika vzniku materiálových a nepot ebných zásob,

zavádí logistické parametry jednak jako zp sob koordinace velikosti zásob a také

jako zp sob minimalizace nepot ebných materiálových zásob.

Resume

The first part of this diploma work introduces definition of disassembled

vehicles and its assignment in SKODA AUTO. It defines the main degrees of

disassembly including their derivates and particular projects that have forever been

written in the history of SKODA AUTO.

The second part gives attention to transportation of disassembled vehicles.

There are closely defined concrete foreign projects, the way of expedition from CKD

Centre, in which dispatch units is transportation realized and which documents go

along with the goods.

Last part gives close attention to the problem of material inventories. Last part

also indicates the risks of rising of material and obsolete inventories. Diploma work

implements logistic parameters, as the way of coordination of the size of inventories

and also as the way of minimizing of obsolete inventories.
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8 Seznam zkratek a použitých symbol

EMZ externí montážní závod

ERV expedice rozložených voz

FBU fully-built-unit, kompletn  smontovaný v z ŠKODA

SKD semi-knocked-down, nízký stupe  rozloženosti vozu ŠKODA

MKD middle-knocked-down, st ední stupe  rozloženosti vozu ŠKODA

CKD complete-knocked-down, vysoký stupe  rozloženosti vozu ŠKODA

VW zna ení vozu volkswagen (pop . koncernu)

SVW ozna ení závodu VW v ínské Shanghai

VWSA ozna ení závodu VW v Jihoafrické Republice

EU Evropská unie

D eské dráhy

RIV mezinárodn  platné p edpisy, kterými se ídí každá železnice v rámci

EU i mimo ní

COTIF úmluva o mezinárodní železni ní p eprav

GSM globální systém mobilní komunikace

a.s. akciová spole nost

CIM mezinárodní nákladní železni ní list

CMR protokol o p eprav  kontejneru kamionovou dopravou

JSD jednotná správní deklarace

VDD vývozní doprovodní doklad

FS feasibility study, studie proveditelnosti

MBT technický popis vozu

MBV obchodní popis vozu

PR íslo specifikace technické a obchodní závislosti popisu vozu

PVS ozna ení p edsériového vozu

0S ozna ení ov ovací (nulté) série vozu

SOP start of production, za átek výroby

EOP end of production, konec výroby
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