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1. Úvod 

Světová ekonomika je vlivem trvající krize pod neustálým tlakem snižování 

cen a tím i nákladů. Jednou z cest snížení nákladů jsou metody a postupy, která nám 

nabízí logistika. Nástroje logistiky lze využít při nákupu, výrobě, distribuci i zpětné 

kontrole spokojenosti zákazníka. Logistika se snaží využít co nejjednodušších 

nástrojů pro co největší výsledný efekt. Metody v logistice vždy hledají řešení jak 

ušetřit a nejlépe využít čas, peníze nebo lidské zdroje.  

Dalším znakem současné ekonomiky jsou turbulence, nejasnost a nedostatek 

relevantních informací. Společnosti jsou nuceny rozhodovat se za rizika a pod 

časovým tlakem. Životnost výrobku se snižuje na minimum, žádná chyba se 

neodpouští a i zdánlivě malý nedostatek může mít pro firmu fatální důsledky. Jednou 

z možností, jak firmy snižují náklady je snižování držených zásob. Toto řešení má i 

svá úskalí, nedostatek zásob nás ohrožuje na splnění požadavků zákazníka v jím 

očekávaném čase, kvalitě a množství.  

Cílem diplomové práce je analýza zásob a návrh nového řešení. 

Ke zpřehlednění práce se zásobami poslouží ABC analýza, která tyto zásoby rozdělí 

na skupiny. Pro každou skupinu zvlášť bude navržen způsob objednávání a práce se 

zásobami. Dalším krokem pro zachování dostatečné úrovně dodavatelských služeb 

bude podrobná analýza skupiny A s využitím metod prognózování. Metody 

prognózování nám umožní co nejpřesnější objednávání zásob na dané období a tím 

úsporu nákladů. 

  



2. Teoretická východiska k analýze zásob, prodeje a prognózování 

Tato kapitola diplomové práce je zaměřena na objasnění základních pojmů, 

definic a vztahů. Logistika a vše, co s ní souvisí, nejčastěji působí ve vztahu 

s managementem a řízením kvality. Spolupráce těchto oborů je nutností pro zajištění 

spokojenosti zákazníka. Žádná firma si neklade za cíl vytváření zásob. Zásoby 

v sobě vážou kapitál, který by firma mohla použít jinak ke tvorbě zisku. Nedostatek 

zásob a tím nemožnost splnění poptávky zákazníka snižuje úroveň dodavatelských 

služeb. Je známo, že je pro firmu levnější si udržet stávajícího zákazníka, než získat 

nového. 

Oddělení marketingu spolupracuje především na plánování poptávky, tzv. 

demand planning. Kvalita předpovědi poptávky je vstupem pro firemní logistický 

systém. Od této předpovědi se odvíjí plány nákupu, výroby a také zaměstnanosti.  

Kapitola bude věnována zásobám, jejich řízení a plánování spotřeby. Plán 

spotřeby je součástí nákupu i prodeje. Nelze prodat to, co nemáme na skladě. 

Analýza zásob zjišťuje, jestli jsou zásoby přiměřené, kolik nás stojí peněz nebo jak se 

vyvíjejí v čase. 1 2 

 

2.1.  Logistika  

Logistikou se rozumí: „Organizace, plánování, řízení a výkon toků zboží 

vývojem a nákupem počínaje, výrobou a distribucí podle objednávky finálního 

zákazníka konče tak, aby byly splněny všechny požadavky trhu při minimálních 

nákladech a minimálních kapitálových výdajích.“ 3  

Logistika představuje materiálový, informační nebo peněžní tok. Úkolem 

správné logistiky je zajištění veškerých potřebných vstupů pro práci. Vstupem se 

rozumí materiál, správně seřízený stroj a také kvalitní obsluha. 

  

                                            
1 Zdroj: BAZALA, Jaroslav a kolektiv. Logistika v praxi: praktická příručka manažera logistiky. 
2 Zdroj: GOLDRATT, Eliyahu M. Cíl: proces trvalého zlepšování. 3 
3 Zdroj: Časopis E15 



2.2.  Zásoby 

Zásoby jsou stěžejním prvkem ve výrobních a distribučních organizacích. 

Zásobou se rozumí již opracovaný materiál, ať už částečně nebo do finální podoby, 

který doposud nebyl prodán. V zásobách jsou až do inkasa platby z prodeje vázány 

finanční prostředky. Obchodní podniky řídí pouze nákup a následný prodej zásob. 

Zásoby v obchodním podniku jsou nazývány zboží. Výrobní podnik musí řídit celou 

řadu zásob, od nákupu materiálu, režijního materiálu přes polotovary až po finální 

výrobky určené k prodeji. 

Účelem zásob je vyřešení časového, prostorového, kapacitního a 

sortimentního rozdílu mezi tím, kolik je podnik schopen za určitý čas vyrobit a jaká je 

reálná poptávka v tomto období. Tvorbu zásob také ovlivňují výrobní kapacity strojů, 

přestavování strojů v rámci využití optimální výrobní dávky, práce s úzkým místem ve 

výrobě. Podniky tvoří zásoby čistě ze spekulativních a pojistných důvodů. Očekávají 

výkyvy v poptávce, výpadky výroby a také se připravují na další období, pokud má 

prodej jejich produktu sezónní charakter. Účelem výroby není vytvářet zásoby. 

Zásoby váží kapitál, ať už při nákupu materiálu, nebo na skladě hotových výrobků.  

 

Zásoby jsou nejčastěji děleny na: 

 Výrobní zásoby (suroviny, pomocný a režijní materiál, paliva, 

polotovary, nakupované součásti), 

 Zásoby rozpracovaných výrobků (polotovary vlastní výroby, zásoby 

nedokončené výroby), 

 Zásoby hotových výrobků, 

 Zásoby zboží (koupeného za účelem dalšího prodeje). 4 

2.2.1. Zásoby podle funkce v podniku 

Dělení zásob podle funkcí vyplývá z různých potřeb těchto skupin zásob. 

Každá skupina má svá specifika, která je nutné zohlednit při řízení těchto zásob. 

Zásoby podle funkce se dělí na zásoby rozpojovací, na logistické trase, 

technologické, strategické, spekulační. 

                                            
4 Zdroj: HORÁKOVÁ, Helena a Jiří KUBÁT. Řízení zásob. Str. 72  



Rozpojovací zásoby 

Rozpojovací zásoby zajišťují přechod mezi články logistického řetězce. Mezi 

výstupem a vstupem v dalším článku je vytvořen zásobník, který vyrovnává kapacitní 

nesoulad mezi články. Zásobníky vytvářejí autonomní řízení uvnitř každého článku 

řetězce, a tím zjednodušují řízení celého logistického řetězce. Rozpojovací zásoby 

jsou děleny na zásoby obratové, pojistné, vyrovnávací a předzásobení. 

Obratová zásoba neboli běžná zahrnuje zásoby vytvořené nákupem, výrobou 

a dopravou ve stanovených dávkách. Velikost dávky je určena pro pokrytí spotřeby, 

než se uskuteční další dodávka zásob. 

Pojistná zásoba je tvořena z důvodu výkyvů spotřeby, či prodeje a také 

výpadku dodávky od dodavatele. Pojistná zásoba se netvoří u všech položek, ale 

zejména u nejčastěji spotřebovávaných nebo prodávaných. Velikost pojistné zásoby 

je ovlivněna velikostí výkyvů a požadovanou úrovní dodavatelských služeb, které 

chce firma dosáhnout. 

Vyrovnávací zásoba vykrývá nepředvídatelné výkyvy ve výrobním řetězci. 

Výkyvy jsou tvořeny rozdílným množstvím nebo časem nutným k provedení operace 

v jednotlivých článcích výrobního řetězce. Vyrovnávací zásoba je často tvořena před 

úzkým místem, před opracováním na nákladném zařízení, před činností, která má 

vysoké náklady na provedení. Vyrovnávacích zásobníků se také využívá u linkové 

výroby, kdy se tímto řeší průměrný nesoulad navazujících pracovišť.  

Zásoby pro předzásobení jsou vytvářeny za účelem utlumení předvídatelného 

výkyvu na straně vstupu nebo výstupu. Tato zásoba je tvořena nejčastěji u zásob, 

které mají sezónní spotřebu. Sezónnost určuje jak často nebo v jakém časovém 

intervalu je nutné vytvořit zásoby předzásobení. 

Zásoby na logistické trase 

Zásoby na logistické trase jsou adresné, tedy mají svého zákazníka. Tyto 

zásoby jsou na cestě mezi výchozím a cílovým místem v logistickém řetězci. Zásoby 

na logistické trase se dělí na dopravní zásoby a zásoby rozpracované výroby. 

 Mezi dopravní zásoby jsou řazeny zásoby na cestě mezi místy logistického 

řetězce. Čas přepravy je určen okamžikem připravení k přepravě až přijetím na 

cílovém místě. Hodnota dopravní zásoby roste při přepravě zásob s vysokou 

nominální hodnotou nebo dlouhou dobou přepravy.  



Zásoba rozpracované výroby, označovaná také jako nedokončená výroba, 

představuje materiál a díly, které již byly uvolněny pro výrobu a jsou ve stadiu 

opracování. Průběžná doba výroby je určena okamžikem uvolnění materiálu do 

výroby až po předání hotového výrobku do skladu hotových výrobků. Velikost zásoby 

rozpracované výroby je ovlivněna objemem výroby, sortimentem, průběžnou dobou 

výroby. 

Technologické zásoby 

Technologické zásoby jsou tvořeny při nutnosti skladování pro dosažení 

požadovaných vlastností materiálu nebo výrobků. Toto skladování je technologicky 

nutné, lze ho zařadit do procesu výroby. Technologicky nutné skladování zahrnuje 

např. vysoušení dřeva, zrání sýru a vína, odležení chemikálií nebo zrání odlitků.  

Strategické zásoby 

Strategické zásoby jsou tvořeny pro přežití nepředvídatelných výpadků 

dodávek. Výpadky mohou být způsobeny válkou, přírodní katastrofou nebo stávkou. 

Strategické zásoby si tvoří také stát, zahrnují např. pšenici nebo zásoby ropy a uhlí. 

Vytvoření a velikost strategické zásoby je v rukou managementu. 

Spekulační zásoby 

Spekulační zásoby jsou tvořeny při snaze docílit úspor při nákupu. Spekulační 

zásoby jsou nejčastěji u základních výrobních surovin, které jsou nakupovány ve 

velkých dávkách a předčasně. 5 

Zásoby bez funkce 

Mezi zásoby bez funkce jsou řazeny neprodejné nebo nevyužitelné zásoby. 

Tyto zásoby často vznikly z důvodu nedostatečného sladění podnikových potřeb a 

materiálového toku. Zboží spekulativně nakoupené za účelem dalšího prodeje a 

zastaralá elektrotechnika jsou typickými položkami zásob bez funkce. 6 

 

                                            
5 Zdroj: HORÁKOVÁ, Helena a Jiří KUBÁT. Řízení zásob. S. 73 
6 Zdroj: MACUROVÁ, Pavla a Naděžda KLABUSAYOVÁ. Logistika I. S. 64 



Cesty ke snížení zásob rozpracovanosti jsou: 

 nezačínat dříve než je nutné - princip tahu, 

 pracovat s kapacitou a úzkým místem, 

 využívat postponementu, 

 zmenšení výrobních dávek, 

 snížení času nepřidávajícího hodnotu výrobku, 

 minimalizace neshod ve výrobě. 7 

2.3.  Řízení zásob 

Při řízení zásob je nutné zohlednit také náklady na objednání, držení a 

náklady z nedostatku zásob. Mezi objednací náklady jsou řazeny doprava, obaly, 

manipulace nebo administrativa spojená s objednáním.  

2.3.1. Náklady spojené se zásobami 

Řízení zásob zahrnuje systematickou evidenci zásob, její aktualizaci a 

srovnání s reálnou situací (fyzická inventura), ekonomické podmínky země a platná 

legislativa. 

Na obrázku 2.1 jsou rozděleny náklady spojené se zásobami do čtyř skupin. 

Náklady na udržování jsou děleny na kapitál, na služby, na skladování a rizika 

znehodnocení zásob. Do kategorie služeb je řazeno pojištění, daně a další poplatky. 

Trendem je pojištění zboží již při přepravě, která je často velmi dlouhá a hrozí 

poškození zboží.  

 

  

                                            
7 Zdroj: MACUROVÁ, Pavla. Logistika II. 



Obrázek 2.1 Náklady spojené se zásobami 8 

 

 

 

Objednací náklady zahrnují náklady na pořízení jedné dávky. Jmenovitě jde o 

náklady dopravní, na přejímku, kontrolu, uskladnění a úhradu faktury. 

Náklady z nedostatku zásob vznikají, pokud jsou skladové zásoby nižší než 

aktuálně poptávané zboží. Rostoucí náklady jsou způsobeny také penalizací 

zákazníka kvůli nesplnění podmínek. Změny objemu prodeje oproti minulosti nebo 

plánu znamenají vyšší náklady na dodatečné a expresní objednávky, náklady na 

skladování a vázanost kapitálu. 

 

  

                                            
8 Zdroj: eurolog.cz  



Náklady na držení zásob jsou členěny na: 

 Náklady ušlých příležitostí – úrok: ztráta příležitosti, firma přichází o 

možnost peníze investovat jinde, 

 Náklady na skladování – prostor: náklady spojené s provozem 

skladovacích zařízení (nájem, odpisy, energie, mzda správce). Náklady 

na skladování mají charakter fixních nákladů, 

 Náklady spojené s rizikem: ztráty kvůli poškození, zastarání, 

neprodejnosti nebo nepoužitelnosti zásob. 9 

 

Obrázek 2.2 Logistické náklady 10 

 

 
 

 

Pro podnik tvoří náklady na zásoby z rozpracovanosti podstatnou část 

z celkových nákladů. Firmy se proto snaží hledat různé cesty, jak tyto náklady snížit. 

Mají různé metody snižování nákladů. Mezi tyto metody patří nákup zásob na 

zakázku nikoli na sklad, postponement, rozdělení zásob do strategických skupin a 

individuální práce se zásobami. Snaha o vyrovnání mezi náklady na zajištění 

logistických služeb – dostatek zásob, a z nedostatečné úrovně logistických služeb, 

tedy nedostatku zásob a materiálu pro výrobu, je vykreslena na obrázku 2.2. 

  

                                            
9 Zdroj: MACUROVÁ, Pavla a Naděžda KLABUSAYOVÁ. Logistika I. S. 66 
10 Zdroj: MACUROVÁ, Pavla a Naděžda KLABUSAYOVÁ,Logistika I. S. 43 



2.3.2. Polohy bodu rozpojení 

Bodem rozpojení neboli decoupling point se rozumí pozice v logistickém 

řetězci, kdy je obdržena objednávka od zákazníka. V tomto místě se mění charakter 

toků z neadresných na adresné. V bodu rozpojení dochází ke změně mezi systémem 

tlaku na systém tahu. Systém tahu je charakterizován individualizací produktu a 

adresnými zásobami. Zjednodušeně lze říci, že čím dále je bod rozpojení, tím vyšší 

má firma náklady na zásoby z rozpracovanosti a náklady na držení zásob. Polohy 

bodu rozpojení jsou graficky znázorněny na obrázku 2.3. 

 

Bod rozpojení se nachází: 

 DP1: V distribučních skladech = neadresná, standardizovaná výroba na 

sklad, např. potraviny, konfekční oblečení. 

 DP2: Ve skladech výrobce = výroba na sklad hotových výrobků, např. 

cihly, velkokapacitní zboží. 

 DP3: Výroba montážních sestav do skladu výrobce = neadresná výroba 

dílců, adresná výroba sestav dle přání zákazníka z jednotlivých dílců 

sestav, např. PC, nábytek, specifikace při vybavení nového vozu. 

 DP4: Sklad surovin, materiálu a polotovarů = adresná výroba, vyrábět 

se začíná až po objednávce od zákazníka, tzv. výroba na zakázku, 

např. nábytek. 

 DP5: Sklad u dodavatele = Výroba i nákup surovin probíhá až po 

objednávce zákazníka, výrobce si nedrží zásoby, např. stavba 

koupelny. 11 

  

                                            
11 Zdroj: MACUROVÁ, Pavla a kolektiv. Řízení rizik v logistice. S. 16 



Obrázek 2.3 Polohy bodu rozpojení 12 

2.4.  Metody řízení zásob 

Řízení zásob je stěžejní činností ve výrobních i obchodních podnicích. Řízení 

zásob ve výrobním podniku si vyžaduje kontrolu nakupovaných zásob stejně jako 

množství prodaných výrobků. Poptávka po prodeji vyžaduje řízení vstupního 

materiálu, řízení toku výroby. Snižování průběžné doby výroby vede ke snížení 

zásob rozpracovanosti, a tím snížení vázaného kapitálu. Mezi metody řízení zásob 

jsou řazeny např. ABC analýza zásob, metoda XYZ, Statistical Inventory Control 

nebo Just-In-Time. 13 

2.4.1. Metoda ABC 

Pomocí metody ABC se firmy snaží nalézt kompromis mezi systémem, kdy 

hlídáme každý typ zásoby zvlášť a řešíme jeho potřebu individuálně, nebo řešením, 

kdy všechny zásoby mají stejnou pojistnou zásobu, objednací množství a dodací 

lhůty. Oba tyto systémy jsou neefektivní jak nákladově, tak administrativně. Zásoby 

jsou různé, jejich spotřeba, nákupní cena i dodací podmínky se liší, nelze proto ke 

všem přistupovat stejně. U obou systémů tím hrozí nízká úroveň služeb pro 

zákazníka. Střední cestou, která snižuje náklady na držení zásob stejně jako 

administrativní náklady spojené s řízením zásob, je analýza ABC. Tato analýza 
                                            
12 Zdroj: MACUROVÁ, Pavla a kolektiv. Řízení rizik v logistice. S. 16 
13 Zdroj: MACUROVÁ, Pavla a Naděžda KLABUSAYOVÁ. Logistika I. S. 73 



rozděluje položky do několika skupin na základě Paretova principu 80/20. Z Paretova 

principu vyplývá nutnost soustředit se jen na omezený počet položek zásob, výrobků. 

Tento princip lze jednoduše aplikovat na dodavatele i na zákazníky. 

ABC analýza zásob vychází z univerzálního principu „životních několik, 

ostatních většina“. Analýza využívá různých hledisek a zásoby rozděluje do několika 

skupin, zpravidla A, B a C. Jednotlivé skupiny lze dále dělit a zkoumat zásoby 

podrobněji, např. AA, AB, AC. Toto další dělení je označováno jako vícestupňová 

ABC analýza. Vícestupňová analýza je prováděna především pro skupinu A, 

pozornost se dále zaměřuje na skupinu AA. Analýza zásob je prováděna s cílem 

snížit náklady, náklady z držení nebo objednací náklady představující ve firmách 

velké finanční částky, které by firma mohla lépe zúročit. Nejčastěji se hodnota 

položky stanoví vynásobením průměrné ceny a množstvím položek za rok. Výsledné 

hodnoty jsou seřazeny od nejvyšší po nejnižší a rozděleny do skupin A, B, C. Hranice 

skupiny A byla zkoumáním stanovena na 10 %, které ale většinou vyžadují až 60 % 

celkových finančních prostředků. Prostřední skupina B zahrnuje asi 20 % položek 

s celkovou hodnotou 20 % finančních prostředků. Skupina C obsahuje 70 % položek, 

které vyžadují jen 20 % finančních prostředků. Tyto hranice jsou pouze orientační a 

doporučující, každá organizace by je měla posuzovat individuálně. Vhodnou 

metodou pro stanovení hranic je vytvoření grafu, který je názornou a jednoduchou 

pomůckou. V analýze by měla být zohledněna funkce zásob. Funkce zásob dělíme 

na pojistné, zásoby vlastní výroby nebo nakupované za účelem dalšího prodeje. 

Skupině A by měla být věnována velká pozornost, firma by se měla soustředit na 

plánování, předpovědi, kontrolu, doplňování a další činnosti za účelem snížení 

pracovního kapitálu drženého v zásobách. Firma by měla vést dostatečné a aktuální 

záznamy o zásobách pro management. Položky ve skupině C není nutné tolik 

sledovat, vzhledem k množství by to vyžadovalo velké finanční prostředky. 

Doporučuje se mít dostatečnou pojistnou zásobu, náklady na skladování jsou totiž 

minimální a pro firmu je ekonomicky výhodnější tyto položky nakupovat ve velkém 

množství a méně často, než kontinuálně hlídat stav zásob a doplňovat je. 14 

 

Mezi typická kritéria ABC analýzy zásob jsou řazeny: 

 podíl položek na spotřebě (v Kč, v naturálních jednotkách), 

                                            
14 Zdroj: GOPALAKRISHNAN, P., BANERJI, A. K. Maintenance and spare parts management. 



 podíl položek na průměrné zásobě (v Kč, v naturálních jednotkách), 

 obrátka zásob, 

 dodací lhůta zásob, 

 spolehlivost dodavatelů, 

 náročnost skladování. 

2.4.1.1. Postup vytvoření ABC analýzy 
1. Seřazení vybraného ukazatele (počet kusů, objem prodeje v Kč) od 

nejvyšších hodnot po nejnižší. 

2. Výpočet relativního podílu položek. Vybraná zkoumaná hodnota je 

podělena součtem hodnot u všech položek. 

3. Určení kumulativních procent prodeje. Hodnoty relativního podílu jsou 

postupně přičítány k sobě. 

4. Podle stanovených hranic kumulativního podílu jsou zásoby rozděleny 

do skupin ABC. 

 

Ukázka vytvoření ABC analýzy je v tabulce 2.1, na kterou navazuje obrázek 

2.4, který představuje graf vývoje procent kumulativního objemu prodeje. 

 

Tabulka 2.1 Výpočty pro ABC analýzu 15 

 

Položky 
Objem od 
nejvyššího 
po nejnižší 

Kumulativní 
objem 

Procento 
kumulativního 

objemu 

Počet 
položek 

Procento 
položek 

A 300 300 30 1 5 
A 225 525 52,5 2 10 
A 150 675 67,5 3 15 
A 125 800 80 4 20 
B 40 840 84 5 25 
B 30 870 87 6 30 
B 25 895 89,5 7 35 
B 25 920 92 8 40 
B 15 935 93,5 9 45 

                                            
15 Zpracováno autorkou podle EMMETT, Stuart. Řízení zásob. S. 40 



B 15 950 95 10 50 
C 10 960 96 11 55 
C 8 968 96,8 12 60 
C 6 974 97,4 13 65 
C 5 979 97,9 14 70 
C 5 984 98,4 15 75 
C 4 988 98,8 16 80 
C 4 992 99,2 17 85 
C 3 995 99,5 18 90 
C 3 998 99,8 19 95 
C 2 1000 100 20 100 
 

Obrázek 2.4 Graf ABC analýzy 16 

 

 
 

2.4.2. Metoda XYZ 

Pomocí metody XYZ je řešeno řízení zásob z hlediska možnosti předpovídat 

spotřebu. Při výpočtech jsou určující historické údaje o spotřebě dané položky. 

Analýzy XYZ je většinou realizována spolu s ABC analýzou zásob.  

Skupina X reprezentuje položky, které mají variační koeficient nižší než 50 %. 

Spotřebu položek ve skupině X lze označit za konstantní. Predikce spotřeby těchto 

                                            
16 Zpracováno autorkou podle EMMETT, Stuart. Řízení zásob. S. 41 
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položek je velmi úspěšná. Řízení těchto položek zásob je nastaveno podle spotřeby, 

nejsou vytvářeny pojistné zásoby. 

Skupina Y reprezentuje položky, jejichž variační koeficient je mezi 51 až 90 %. 

Řízení zásob skupiny Y je středně obtížné, zásoby se vyznačují silnějšími výkyvy ve 

spotřebě. Výkyvy ve spotřebě si vynucují skladové zásoby. 

Do skupiny Z jsou zařazeny ostatní položky. Položky skupiny Z se vyznačují 

zcela nepravidelnou spotřebou, tedy velmi vysokou neurčitostí při řízení zásob. Jsou 

využívány dva způsoby řízení zásob v této skupině. Z důvodu nepravidelnosti 

spotřeby se podniky rozhodují buď pro vysokou pojistnou zásobu, která vykryje 

kolísání, nebo nedrží zásoby těchto položek a nakupují až v případě nutnosti. 

Období by mělo zahrnovat 12 nebo 24 měsíců. Není nutné začínat lednem, 

ale je potřeba dodržet, aby každý měsíc byl v analýze obsažen stejněkrát. Delší 

analyzované období může být zkreslující kvůli změně sortimentu, technologie, 

makroekonomickým vlivům na podnik. Je vhodnější použít celkovou spotřebu než 

průměrnou, která je zkreslující. Pokud máme položky, které za poslední rok nebo i 

déle nezměnily svůj počet, je nutné rozhodnout o jejich ponechání, prodání či 

vyřazení. To platí jak pro zásoby materiálu, polotovarů, tak pro konečnou výrobu. 

Tisková sestava ABC by měla být vypracována pro materiál, zboží, pomocný a režijní 

materiál jednotlivě. Většinou jde o sestavy spadající pod jiné podnikové oddělení, 

usnadní to tedy práci a zefektivní analýzu.17 18 19 

 

Vzorec 2.1 Výpočet variačního koeficientu 20 

    
  

  
         (2.1) 

Legenda:     variační koeficient i-té položky, 

     směrodatná odchylka spotřeby u i-té položky, 

     průměrná spotřeba u i-té položky. 

 

 

  

                                            
17 Zdroj: HORÁKOVÁ, Helena a Jiří KUBÁT. Řízení zásob. S. 192 
18 Zdroj: MACUROVÁ, Pavla. Logistika II. S. 84 
19 Zdroj: CHITALE, A., K. Materials management. S. 201. 
20 Zdroj: MACUROVÁ, Pavla. Logistika II. S. 83 



Vzorec 2.2 Výpočet směrodatné odchylky 21 

     
          

 
   

    
       (2.2) 

Legenda:     velikost spotřeby i-té položky v j-tém období, 

    počet období. 

 

Tabulka 2.2 znázorňuje vazby mezi analýzou ABC a XYZ. Často jsou 

vytvářeny skupiny. Nejčastěji analyzovaná skupina je skupina A. Jsou tvořeny 

následující podskupiny AX, AY, AZ. 22 

 

Tabulka 2.2 Vazba mezi ABC analýzou zásob a XYZ analýzou zásob 23 

 A B C 

X Snížit zásoby na úroveň Z Směřovat do Y kategorie Likvidace přebytků 

Y Snížit zásoby na úroveň Z Dostatečná kontrola Přísnější kontroly 

Z Dostačující situace Půlroční kontroly Dostatečná kontrola 

 

2.5. Prognózování prodeje  

Metody prognózování neboli předpovídání prodeje používají jak výrobní firmy, 

tak obchodní. Mnohé obchodní firmy nakupují zboží jednou ročně, často 

s předstihem více než 12 měsíců kvůli dlouhé dodací lhůtě a dopravě. Pro firmy je 

tedy nutností mít propracované metody stanovení poptávky.  

Pokud by skutečná poptávka byla výrazně vyšší nebo nižší než jejich 

očekávaná, mohou se jejich náklady dramaticky zvýšit. Vzniklé náklady jsou náklady 

z nedostatku zásob nebo náklady z nadbytku zásob. Mezi náklady z nedostatku 

zásob jsou řazeny dodatečné objednávky, často vyšší cena než při první objednávce, 

náklady na dopravu, na rychlost vyřízení objednávky. Mezi náklady z nadbytku zásob 

patří peníze vázané v nakoupeném zboží, náklady na skladování, náklady z ušlých 

příležitostí. U rychloobrátkového zboží nebo zboží s častými inovacemi hrozí, že 

zboží bude po krátké době neprodejné.  

                                            
21 Zdroj: MACUROVÁ, Pavla. Logistika II. S. 83 
22 Zdroj: MACUROVÁ, Pavla. Logistika II. S. 84 
23 Zdroj: CHITALE, A., K. Materials management. S. 201. 



Do prognózování vývoje trhu jsou zahrnuty: 

 soubory zákazníků (jejich nákupní chování, preference), 

 soubory produktů,  

 geografické rozložení trhu, 

 potenciál trhu,  

 zda je trh v rovnováze,  

 konkurence na daném trhu, 

 tržní pozice firmy. 

Mezi metody prognózování jsou řazeny Delphi metoda, brainstorming, 

rozhodovací stromy nebo tvorba scénářů, které jsou řazeny do expertních metod. 

Metody extrapolace trendu využívají data z minulosti pro odhad budoucnosti, je 

nutné mít data z více po sobě jdoucích let, využívá se analýzy časových řad. 

V současnosti se využívá také ekonometrických a simulačních metod.  

Tržní potenciál prodeje je vymezen jako maximální objem prodeje daného 

výrobku na daném trhu v určitém časovém období. Tržní potenciál je de facto funkcí 

poptávky, tedy jaké množství výrobku jsou spotřebitelé ochotni koupit. Svou roli hraje 

také cena, objem prodeje je nepřímo závislý na ceně výrobku. Rovnováha na trhu, 

zachycená na obrázku 2.5, představuje situaci, kdy všechno nakoupené zboží je 

prodáno a po dalším není poptávka. Jde o ideální stav, kdy firma vytvořila dokonalou 

předpověď poptávky, ale to je ve skutečnosti prakticky nemožné. Situaci na trhu 

ovlivňují makroekonomické i mikroekonomické okolí. Poptávka je ovlivněna inflací, 

zahraničním kurzem měny, nezaměstnaností, počasím, preferencemi, módou, 

konkurencí a spoustou dalších faktorů, které nelze dopředu kvantifikovat a zahrnout 

je tak do předpovědí. Některé modely se o to pokouší, ale jsou schopny zahrnout jen 

některé faktory a navíc nepřesně. 24 

 

  

                                            
24 Zdroj: KEŘKOVSKÝ, Miloslav a Oldřich VYKYPĚL. Strategické řízení: teorie pro praxi. 



Obrázek 2.5 Zachycení tržní rovnováhy  25 

 

2.5.1. Sezónnost a proměnlivost prodeje 

Modely časových řad, které jsou řazeny mezi kvantitativní metody 

prognózování poptávky, jsou vhodné pro určení trendů, sezónnosti a cyklických jevů 

v poptávce. Rozdělují se na lineární a nelineární, trendy s rostoucím nebo klesajícím 

sklonem. Pro určení trendových přímek se využívá statistických softwarů s grafickým 

zobrazením metod dílčích průměrů nebo metody nejmenších čtverců. Modely 

vyrovnání časových řad využívají klouzavých průměrů nebo vážených klouzavých 

průměrů. 

Pokud se v poptávce projevují trendy nebo sezónní vlivy, které vycházejí 

z poptávky z minulých let, je postup predikce následující: 

 Vývoj poptávky z minulých let graficky znázorněný, naznačující trend, 

identifikující sezónní měsíce, 

 Určení sezónního koeficientu, 

 Stanovení hodnost očištěných od sezónnosti, 

 Určení trendové přímky, 

 Prognóza prodeje pro další období za využití klouzavého průměru, 

 Prognóza poptávky upravena sezónním koeficientem.  

                                            
25 Zdroj: KEŘKOVSKÝ, Miloslav a Oldřich VYKYPĚL. Strategické řízení: teorie pro praxi. S. 72 



Stanovení sezónního koeficientu je závislé na historických údajích. 

Doporučené období je 3 roky, delší období je zkreslující z důvodu 

makroekonomických vlivů na poptávku. Koeficient se vypočte pomocí průměru 

prodaných kusů v jednom daném měsíci po dobu tří let, který se vydělí průměrným 

prodejem za všechny měsíce ve všech letech.  

Hodnoty očištěné od sezónnosti se vypočtou podělením skutečného prodeje 

v kusech sezónním koeficientem pro daný měsíc. 

Prognóza je stanovena pomocí klouzavého průměru a sezónního koeficientu. 

Klouzavý průměr je vypočítán jako průměr prodeje v kusech očištěných od 

sezónnosti šesti po sobě jdoucích měsíců následně vynásobený sezónním 

koeficientem pro daný měsíc. 26 

 

2.5.2. Hodnocení predikce 

Při prognózování poptávky jsou vyhodnocovány výsledky, které jsou 

porovnány s reálným prodejem. Je měřena odchylka mezi skutečným a 

predikovaným prodejem, podle výsledků odchylky jsou provedeny korekce pro další 

období. Chyba predikce je určena rozdílem mezi skutečnou a očekávanou 

poptávkou. Chyba predikce by měla být porovnána s ukazatelem variability, je 

využíváno především střední absolutní odchylky. 27 

 

Vzorec 2.3 Střední absolutní odchylky 28 

     
        

 
   (2.3) 

 

Legenda: 

xi = hodnoty poptávky z minulosti, 

ẍ = aritmetický průměr hodnot poptávky z minulosti. 

 

Pokud je chyba predikce pro jedno období větší než 2 MAD, je chyba 

označena jako nepřijatelná. 

                                            
26 MACUROVÁ, Pavla a Naděžda KLABUSAYOVÁ. Praktikum z logistického managementu.   
27 MACUROVÁ, Pavla a Naděžda KLABUSAYOVÁ. Praktikum z logistického managementu.   
28 MACUROVÁ, Pavla a Naděžda KLABUSAYOVÁ Praktikum z logistického managementu.   



Jestliže součet chyb za několik období je větší než 4 MAD, je chyba predikce 

označena jako nepřijatelná. 29 

2.5.3. Životní cyklus výrobku 

Při tvorbě plánu prodeje je vhodné provést analýzu životního cyklu výrobku. 

Životní cyklus výrobku je zachycen na obrázku 2.6. Pokud je výrobek na vrcholu, 

poptávka po tomto výrobku bude jiná, a tedy i skutečně prodané množství, než když 

je v období růstu. Modrá křivka v obrázku 2.6 značí zisk, respektive ztrátu. Fialová 

křivka prodej.Pokud prognózu provádí obchodní firma, která je pouze dealer výrobku, 

měla by se informovat o plánech inovací či podpory prodeje přímo výrobcem. 

Množství prodaného zboží je přímo ovlivněno podporou prodeje. Pokud výrobek patří 

do kategorií, jako je móda, módní výstřelky nebo životní styl - životní cyklus tohoto 

výrobku bude jiný.30 

 

Obrázek 2.6 Životní cyklus výrobku  31 

 

Životní cyklus výrobku, neboli PLC =  product life cycle je tvořen čtyřmi fázemi: 

1. Uvedení na trh. Pomalé uvedení na trh, nakupují inovátoři. Prodej není 

schopen pokrýt náklady, vzniká ztráta. 

                                            
29 Zdroj: MACUROVÁ, Pavla a Naděžda KLABUSAYOVÁ. Praktikum z logistického 

managementu.   
30 Zdroj: SYNEK, Miloslav a Eva KISLINGEROVÁ. Podniková ekonomika. 
31 Zdroj: KOTLER, Philip. Marketing management. 



2. Růst. Pokud je výrobek přijat, dramaticky roste objem prodeje, začíná 

se vytvářet zisk. 

3. Zralost. Čím déle toto období trvá, tím lépe. Dochází k opakovanému 

nákupu, firma nemusí tolik investovat do marketingu. Zisky z prodeje 

jsou nejvyšší. Jde o období stabilizace a velkého výskytu konkurence. 

Ideální čas pro inovaci výrobku. 

4. Úpadek. Opět dochází ke ztrátě, firmy by ideálně měla již na trhu mít 

další řadu výrobku nebo jiný substitut. 32 

2.6.  Analýza nákupu 

Nákupem jsou rozuměny činnosti zajištující vstupy pro práci. Nákup je 

stěžejním procesem v podniku, pokud se nakoupí nekvalitní vstupy, nelze z nich 

vyrobit kvalitní výrobek. Pracovníci nákupu musí být schopni se orientovat 

v parametrech produktu, legislativě, normách kvality a často mít také jazykové 

znalosti.  

Předpoklady úspěšného řízení nákupu: 

 Dokonalá znalost potřeb organizace, 

 Flexibilní analýza trhu, 

 Účelné řízení procesů navazujících na vizi, cíle a strategii organizace, 

 Efektivní práce s dodavateli. 

Při nákupu se často využívá různých analýz, především Paretova principu 

80/20. Také ABC analýza je využívána pro vytvoření skupin a následného řešení 

nákupu dle skupin. Paretova principu lze také využít pro určení postavení podniku 

v dodavatelském řetězci a tím i vhodné zvolení strategie nákupu. Podle postavení 

firmy v dodavatelském řetězci lze využít různých výhod u dodavatele, např. cena, 

dodací podmínky, kvalita, rychlost dodávek.  

 

Nakupovanými produkty jsou: 

 Materiál (vybavení skladu, software), 

 služby (pronájem kanceláře, komunikační služby, marketingová prezentace 

firmy), 
                                            
32 Zdroj: KOTLER, Philip. Marketing management. 



 expertní práce (kalibrace, poradenství, školení, materiálové zkoušky), 

 zboží. 

Důležitým aspektem nákupu je analýza nákupního trhu. Je nutné získat 

informace z odvětví, ze kterého chceme získat zboží či službu. Jakmile je upřesněno, 

co chceme nakupovat, je proveden průzkum mezi dodavateli. Doporučuje se také 

zmapovat si trh se substituty či komplementy. Tyto informace jsou užitečné při náhlé 

změně naší poptávky a pro rozšíření informací. U dodavatelů se zaměříme na jejich 

velikost trhu, jejich postavení na trhu, nákladovou a cenovou politiku. Je vhodné znát 

také jejich hodnocení a reference od jiných zákazníků, míra reklamací je rovněž 

důležitá. Vybraného dodavatele namátkově nebo pravidelně zkoumáme. Vedeme si 

záznamy o tom, jaké nám dodavatel poskytnul služby v rámci dodání zboží, kvality, 

rychlosti vyřízení objednávek, adaptace na změny. Pokud se objevují stejné 

problémy pravidelně nebo dokonce jejich frekvence a závažnost stoupá, je třeba 

zvážit situaci a popřípadě zvolit jiného dodavatele.  

Nejčastějším způsobem nákupu je objednání nové dávky ve chvíli, kdy jsou 

zásoby na tzv. signální hladině neboli objednací úrovni. Grafické znázornění vývoje 

nákupu, včetně signální hladiny, pojistné úrovně a dodání je na obrázku 2.7. 33 

 

Obrázek 2.7 Schéma nákupu 34 

 

 

                                            
33 Zdroj: BAZALA, Jaroslav a kolektiv. Logistika v praxi: praktická příručka manažera logistiky. 
34 Zdroj: MACUROVÁ, Pavla a Naděžda KLABUSAYOVÁ Logistika I. S. 65 



Mezi stěžejní oblasti nákupu patří: 

 předpověď budoucí poptávky, 

 stanovení optimální velikosti dávky, 

 určení objednací úrovně, 

 stanovení pojistné zásoby. 35 

 

Faktory ovlivňující řízení zásob jsou: určení signální hladiny, vytvoření pojistné 

zásoby, domluvení podmínek a lhůt dodání zboží. 

2.7 Objednávkové systémy 

Objednávkové systémy navazují na způsob řízení zásob a nákupu. 

Objednávkový systém ovlivňuje rytmus objednání a velikost objednávané dávky. 

Rytmus objednání se dělí na konstantní nebo proměnlivý. Velikost objednací dávky 

se rovněž dělí na konstantní nebo proměnlivou. Kombinací typů objednávkového 

systému a rytmu objednání vznikly metody objednání, které jsou zachyceny na 

obrázku 2.8. 36 

 

Obrázek 2.8 Nákupní metody 37 

 

                                            
35 Zdroj: BAZALA, Jaroslav a kolektiv. Logistika v praxi: praktická příručka manažera logistiky. 
36 Zdroj: BAZALA, Jaroslav a kolektiv. Logistika v praxi: praktická příručka manažera logistiky. 
37 Zdroj: BAZALA, Jaroslav a kolektiv. Logistika v praxi: praktická příručka manažera logistiky. 



2.7.1 Metoda SB 

Pro uplatnění metody je nutné nastavit hodnoty signální hladiny a plného 

zásobníku. Signální hladina značí počet kusů. Když se dostane zásoba pod tuto 

úroveň, je vydán pokyn pro objednání. Hodnota plného zásobníku je požadované 

množství při doplnění. Grafický průběh řízení zásob metodou SB je zobrazen na 

obrázku 2.9. 

Obrázek 2.9 Metoda SB 38 

 

2.7.2 Metoda SQ 

Metoda SQ je vhodná pro řízení zásob skupiny A podle ABC analýzy, lze i 

použít i pro skupinu B. Zjednodušenou formou metody je použití dvou zásobníků. 

Pokud je jeden zásobník vyčerpán, začne se odebírat z druhého a mezitím je 

objednáno zboží do již prázdného zásobníku. Metoda dvou zásobníků se využívá pro 

některé položky ze skupiny C. Nejčastěji je velikost fixní dávky nastavena podle 

                                            
38 Zdroj: BAZALA, Jaroslav a kolektiv. Logistika v praxi: praktická příručka manažera logistiky. 



charakteru zboží, především jeho způsobu balení a přepravy, např. paleta, vagon, 

krabice. Průběh metody v čase je zachycen na obrázku 2.10. 39 

 

Obrázek 2.10 Metoda SQ 40 

 

2.7.3 Metoda TB 

Metoda TB je nejpracnější metoda, která má nejlepší výsledky při snaze 

minimalizovat průběžnou zásobu. Je to nejvhodnější metoda pro skupinu A. Písmeno 

T značí rytmus objednávání, tedy periodicitu. Periodicita může být nastavena na 

každé pondělí, každý začátek směny nebo měsíce. B je označení pro hodnotu 

plného zásobníku. V nastaveném okamžiku kontroly se zjistí současný stav, 

následně je dopočítáno potřebné množství pro doplnění do požadovaného stavu a je 

vytvořena objednávka. Graficky je metoda uvedena na obrázku 2.11. 41 

  

                                            
39 Zdroj: BAZALA, Jaroslav a kolektiv. Logistika v praxi: praktická příručka manažera logistiky. 
40 Zdroj: BAZALA, Jaroslav a kolektiv. Logistika v praxi: praktická příručka manažera logistiky. 
41 Zdroj: BAZALA, Jaroslav a kolektiv. Logistika v praxi: praktická příručka manažera logistiky. 



Obrázek 2.11 Metoda TB 42 

 

2.7.4 Metoda TQ 

Vhodnost využití metody TQ je především pro zásoby, které mají 

rovnoměrnou spotřebu. Tato metoda je využívána pro zásoby skupiny B a pro 

důležité zásoby skupiny C, např. spojovací materiál nutný pro výrobu. Tato metoda 

se vyznačuje pevným časem objednání i pevným objednávaným množstvím. 

Grafický průběh spotřeby zásoby a objednání je na obrázku 2.12. 43 

 

Obrázek 2.12 Metoda TQ 44 

 
                                            
42 Zdroj: BAZALA, Jaroslav a kolektiv. Logistika v praxi: praktická příručka manažera logistiky. 
43 Zdroj: BAZALA, Jaroslav a kolektiv. Logistika v praxi: praktická příručka manažera logistiky. 
44 Zdroj: BAZALA, Jaroslav a kolektiv. Logistika v praxi: praktická příručka manažera logistiky. 



3. Charakteristika společnosti ČEMAT trading, spol. s r.o. 

Firma ČEMAT trading, spol. s r.o. byla založena v roce 1997. Aktivity firmy se 

začaly rozvíjet od ledna roku 1998. V září roku 1998 firma rozšířila své působení o 

pobočku v Praze. V období 1998 - 2002 pražská pobočka sídlila v Praze Úvalech, 

od března 2002 je adresa pobočky Praha 10 – Uhříněves, na ulici Přátelství 

1475/14a.  

Základní kapitál společnosti je 100.000,- Kč. Statutárním orgánem je           

Ing. Kamil Černý, který je také zakladatelem společnosti. 

Hlavním předmětem podnikání je nákup a prodej příslušenství k manipulační 

technice a stavebním strojům. Firma poskytuje doplňkové služby k prodeji, jako je 

montáž, lisování a servis. 

Od roku 1997 firma působí také na trhu ve Slovenské republice. V Martině, Na 

Sučianskej ceste je sídlo společnosti ČEMAT, s.r.o. 

Obrázek 3.1 značí logo firmy. Na obrázku 3.2 je grafická podoba plánované 

přestavby sídla společnosti v Bohumíně. Firma plánuje rekonstruovat stávající 

prostory a již v současnosti probíhá výstavba nových kanceláří pro management. 

 

 

Obrázek 3.1 Logo firmy ČEMAT trading, spol. s r.o. 45 

 

 

 
 
 
 

  

                                            
45 Zdroj: ČEMAT trading, spol. s r.o. 



Obrázek 3.2 Plán přestavby výrobního a skladového areálu Bohumín 46 

 

ČEMAT trading má regionální zastoupení v celé České a Slovenské republice, 

Obrázek 3.3 představuje mapu České a Slovenské republiky rozdělenou na kraje. 

Česká republika je rozdělena na 7 oblastí, které jsou obstarávány obchodními 

zástupci. Jde o oblast severní, východní, střední, západní a jižní Čechy, severní a 

jižní Morava. Každá z těchto oblastí má svého obchodního zástupce, který zodpovídá 

za prodej a kontakt se zákazníky. Systém obchodních zástupců podle lokalit funguje 

také na slovenském trhu. 

 

  

                                            
46 Zdroj: ČEMAT trading, spol. s r.o. 



Obrázek 3.3 Regionální zastoupení 47 

 

 
 

3.1.  Profil společnosti 

Portfolio firmy zahrnuje produkty pro manipulační, stavební a zemědělskou 

techniku. Do portfolia patří i doplňkové služby pro zákazníky. Firma se zabývá 

nákupem a prodejem náhradních dílů na mechanizaci. V posledních letech bylo 

rozšířeno portfolio o možnost pronájmu přídavných zařízení na vysokozdvižné 

vozíky. O pronájem speciálních přídavných zařízení pro transport zboží je narůstající 

zájem, nabídka je tedy postupně rozšiřována o další typy zařízení a posiluje se 

zásoba těch, o které je největší zájem. Kola a kladky patří také do nabídky firmy, 

v nabídce jsou sedačky, přídavná zařízení a zvedací stoly.  

Kompletnost sortimentu zaručují poskytované poradenské služby v oblasti 

manipulační a stavební techniky a s poradenskou činností spojené navrhování a 

realizace komplexních technických řešení za využití veškerého nabízeného 

sortimentu společnosti. 

  

                                            
47 Zdroj: ČEMAT trading, spol. s r.o. 



Cílem společnosti je kromě vytváření zisku a expanze také snížení 

negativních vlivů na životní prostředí. Firma se snaží minimalizovat dopad své 

podnikatelské činnosti na životní prostředí. V rámci tohoto ekologického programu 

dochází především k šetrné likvidaci ojetých pneumatik. 

 

Firma je držitelem certifikace: 

 ISO 9001:2009   Systém managementu kvality 

 OHSAS 18001:2008 Systém managementu bezpečnosti a OZPP 

 ISO 14001:2005  Systém environmentálního managementu. 

3.2.  Ekonomické ukazatele  

Největší podíl na zisku má prodej zboží. Prodej pneumatik a jejich 

doplňkového sortimentu firmě zajišťuje až 80 % celkových tržeb. Firma je zisková. 

 

3.2.1. Tržby společnosti 

V tabulce 3.1 jsou uvedeny tržby za prodané zboží. Tržby měly od roku 2009 

do roku 2012 rostoucí trend, i přes mírný pokles v roce 2012 jde o podstatně vyšší 

tržby než v roce 2009. Nízké tržby v roce 2009 jsou přičítány prohlubující se globální 

ekonomické krizi.  

V grafu 3.1 jsou porovnány tržby za prodej výrobků a služeb s tržbami za 

prodej pneumatik značky Solideal v letech 2011 a 2012. Tržby za rok 2011 i 2012 

jasně ukazují, že prodej pneumatik značky Solideal představuje 50 % celkových tržeb 

z prodeje zboží společnosti. Tržby z prodeje pneumatik všech značek, které firma 

zastupuje, tvoří až 80 % celkových tržeb firmy. Porovnání tržeb za celou divizi 

pneumatik a pouze za značku Solideal obsahuje tabulka 3.2. 

 

  



Tabulka 3.1 Tržby 48 

 2009 2010 2011 2012 

Tržby (v tis. Kč) 116.895 133.171 165.866 156.310 

 

Graf 3.1 Porovnání tržeb v letech 2011 a 2012  49 

 
 

 

Tabulka 3.2 Prodej divize pneumatik 50 

 

Rok Prodej Solideal v Kč 
Prodej všech značek 

pneumatik v Kč 

2011 75.760.234 91.500.000 

2012 78.461.999 89.600.000 

2013 72.022.801 92.500.000 

                                            
48 Zpracováno autorkou na základě interních dat firmy ČEMAT trading, spol. s r.o. 
49 Zpracováno autorkou na základě interních dat firmy ČEMAT trading, spol. s r.o. 
50 Zpracováno autorkou na základě interních dat firmy ČEMAT trading, spol. s r.o. 
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Obrázek 3.4 Organizační schéma společnosti 52 

 

3.3.  Divize pneumatik 

Během rozvoje společnosti bylo získáno výhradní zastoupení největších 

výrobců průmyslových a stavebních pneumatik. Těmito výrobci jsou kanadská 

skupina Camoplast Solideal, americko-evropský koncern ATG – Galacy, italská 

společnosti Marangoni a holandský výrobce Magna. Divize pneumatik je zaměřena 

především na prodej pneumatik, disků, duší a dalšího příslušenství. 

Firma neustále aktualizuje svůj prodejní sortiment podle poptávky. Velkým 

úspěchem v roce 2011 bylo úspěšné zavedení a udržení špičkových 

superelastických pneumatik Solideal Xtreme. Odezva na tyto pneumatiky je velmi 

                                            
52 Zdroj: ČEMAT trading, spol. s r.o. 



kladná a přispívá k tomu, aby si firma udržela svou pozici na trhu a dobré vztahy se 

zákazníky. 

Pneumatiky jsou podle účelu děleny na: 

 Vysokozdvižné vozíky, 

 Stavební stroje, 

 Zemědělské stroje. 

Firma poskytuje řadu doplňkových služeb přidané hodnoty pro zákazníka. 

Mezi tyto služby jsou zahrnuty: 

 Mobilní montáž a lisování kol a obručí včetně OTR pneumatik, 

 Pronájem a servis přídavných zařízení a příslušenství pro VZV, 

 Plnění pneumatik polyuretanovou hmotou RELY®, 

 Montážní a servisní služby. 

3.3.1. Prodej pneumatik značky Solideal v letech 2011-2013 

Tabulky 3.3, 3.4 a 3.5 představují prodej všech položek pneumatik značky 

Solideal, včetně doplňků jako jsou vložky nebo duše. Vývoj tržeb je za jednotlivé 

měsíce v letech 2011 - 2013. Tabulky obsahují počet prodaných kusů celkem a také 

velikost sortimentu prodaného v daném měsíci. V průběhu roku se mění jak objem 

prodeje, tak velikost sortimentu, která roste úměrně s růstem objemu prodeje. 

V posledním sloupci tabulky je uvedena průměrná cena. Tato cena je vypočtena jako 

podíl celkového objemu prodeje a počtu prodaných kusů. Všechny ceny jsou 

uvedeny bez DPH. Logo firmy Camoplast Solideal je zobrazeno na obrázku 3.5. 

 

Obrázek 3.5 Logo Camoplast Solideal 53 

 
 

  

                                            
53 Zdroj: ČEMAT trading, spol. s r.o. 



Tabulka 3.3 Vývoj prodeje pneumatik značky Solideal v roce 2011 54 

  počet 
položek 

počet 
prodaných 

kusů 
prodej celkem 

bez DPH 
průměrná 

cena za kus 
bez DPH 

leden 143 1332 3 989 400 2 995 

únor 143 1127 3 365 013 2 986 

březen 149 1381 4 575 470 3 313 

duben 142 1463 4 417 874 3 020 

květen 140 1993 6 286 173 3 154 

červen 154 2031 7 031 470 3 462 

červenec 154 1371 4 187 045 3 054 

srpen 173 2007 6 731 181 3 354 

září 184 2247 7 369 559 3 280 

říjen 195 2347 8 599 725 3 664 

listopad 202 3008 12 112 351 4 027 

prosinec 180 1848 7 094 973 3 839 
 

Tabulka 3.4 Vývoj prodeje pneumatik značky Solideal v roce 2012 55 

  počet 
položek 

počet 
prodaných 

kusů 
prodej celkem 

bez DPH 
průměrná 

cena za kus 
bez DPH 

leden 170 1288 4 593 323 3 566 

únor 163 1676 5 979 502 3 568 

březen 171 1469 5 045 162 3 434 

duben 175 1593 5 388 416 3 383 

květen 181 1697 6 175 327 3 639 

červen 180 1592 5 401 037 3 393 

červenec 156 1524 4 997 199 3 279 

srpen 160 1731 6 187 853 3 575 

září 163 1676 5 979 502 3 568 

říjen 199 2512 9 989 151 3 977 

listopad 202 2692 11 450 599 4 254 

prosinec 181 1664 7 274 927 4 372 

                                            
54 Zpracováno autorkou na základě interních dat firmy ČEMAT trading, spol. s r.o. 
55 Zpracováno autorkou na základě interních dat firmy ČEMAT trading, spol. s r.o. 



Tabulka 3.5 Vývoj prodeje pneumatik značky Solideal v roce 2013 56 

  počet 
položek 

počet 
prodaných 

kusů 
prodej celkem 

bez DPH 
průměrná 

cena za kus 
bez DPH 

leden 163 1231 4 255 945    3 457 

únor 177 1307 4 411 078    3 375 

březen 161 1384 4 763 158    3 442 

duben 161 1356 4 121 533    3 039 

květen 177 1641 5 949 882    3 626 

červen 176 1426 4 959 123    3 478 

červenec 217 1750 5 506 586    3 147 

srpen 179 1490 4 950 498    3 322 

září 191 1917 7 016 456    3 660 

říjen 205 2470 9 599 487    3 886 

listopad 206 2330 9 699 708    4 163 

prosinec 179 1545 6 758 976    4 375 

 
  

                                            
56 Zpracováno autorkou na základě interních dat firmy ČEMAT trading, spol. s r.o. 



4. Analýza současného stavu, aplikace vybraných metod 

Firma nakupuje průběžně po celý rok. Objednávek je během roku 10 – 12 

podle aktuálního vývoje poptávky. Doba mezi vystavením objednávky a dodáním 

zboží je 3 měsíce. Lhůta mezi objednáním a doručením se skládá z administrativy s 

dodavatelem, která trvá 1 měsíc, další 1 měsíc zabere výroba a 1 měsíc je na 

přepravu z místa výroby do České republiky. Výroba probíhá na Srí Lance. Kontejner 

má kapacitu 100 až 800 kusů pneumatik, záleží na rozměrech objednaného 

sortimentu. Průměrně je v kontejneru 400 kusů. Podle velikosti objednávky je zboží 

rozděleno do několika kontejnerů. 

Objednávky sestavuje manažer divize pneumatik na základě aktuální 

poptávky a trendu na trhu. Množství a sortiment jsou určeny intuitivně podle jeho 

dosavadních zkušeností. Objednávky dodané přímo z výrobního závodu, tedy 

v kontejnerech, představují 90 % prodaného zboží. Pokud je poptávka vyšší než 

očekávaná nebo je poptávka po sortimentu, který firma nemá na skladě, je možnost 

využít centrálního evropského skladu v Německu. V případě, že sklad má 

požadované zboží, je přeprava do České republiky realizována do 5 dní, ovšem za 

vyšší pořizovací cenu, než při objednání přímo z výroby.  

4.1.  Analýza prodeje 

Analýza je zaměřena na prodej divize pneumatik, ale pouze na značku 

Solideal. Pneumatiky Solideal představuje asi 80 % tržeb celé divize pneumatik, a již 

několik let tvoří 50 % veškerých tržeb společnosti za prodej zboží. Analýza prodeje 

bude vycházet z údajů v letech 2011, 2012 a 2013.  

Poskytnutá data o prodeji obsahují název položky, počet kusů a celkové tržby 

za prodej. Hodnoty prodeje jsou vždy za období 1 měsíce. Všechny uvedené částky 

za prodej i průměrná cena jsou uvedeny bez DPH. 

Graf zachycuje vývoj tržeb ve zkoumaných letech 2011, 2012 a 2013. Z grafu 

4.1 vyplývá, že prodej má silně sezónní charakter. Firma má největší tržby před 

koncem roku, v měsících říjen, listopad a prosinec. Začátek roku je naopak velmi 

slabý, tržby jsou často více než poloviční oproti závěru roku. Růst tržeb ke konci roku 

je způsoben snahou firem utratit finanční prostředky a také nutností vyměnit 

pneumatiky za nové z důvodu sjetého vzorku. Speciální zimní pneumatiky se pro 



stavební a zemědělské stroje nevyrábějí. Graf 4.1 vykazuje mírné zvýšení v období 

květen a červen v každém zkoumaném roce. Toto zvýšení lze odůvodnit zahájením 

sezóny ve stavebnictví a zemědělství.  

 

Graf 4.1 Vývoj vývoje tržeb v letech 2011-2013 57 
 

 
 

Z grafu 4.1 a 4.2 i tabulek o vývoji tržeb (tabulky 3.3, 3.4 a 3.5) vyplývá, že 

firemní tržby v posledních letech mají střídavě rostoucí a klesající charakter, a to i 

s přihlédnutím k již zmíněné sezónnosti. Ve zkoumaném období byly tržby nejvyšší 

v roce 2012. V roce 2011 byly tržby nižší než v roce 2012, ale zato v listopadu 

dosáhly svého absolutního vrcholu 12.112.351,- Kč, a to za období 2011 - 2013. 

V roce 2013 tržby opět poklesly, a to na nejnižší částku za zkoumané období.  

Graf 4.2 zobrazuje téměř stejnou výši tržeb ve zkoumaném období v měsících 

leden, březen, květen a prosinec. Firma má své stálé zákazníky, kteří se opakovaně 

vrací ve stejnou dobu se stejnou poptávkou. Firma pravidelné nákupy přidává do 

odhadu poptávky. 
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Graf 4.2 Porovnání tržeb v jednotlivých letech 2011 – 2013 58 
 

 
 

 

Graf 4.3 zachycuje prodej v letech podle počtu prodaných kusů, který vykazuje 

klesající trend. Rok od roku je prodáno asi o 5 % méně pneumatik. Je vhodné do 

předpokladů o prodeji zahrnout neustále rostoucí ceny a inflaci, které navyšují objem 

celkových tržeb.  

Velikost tržeb je zobrazena v grafu 4.4. Průměrná cena v roce 2011 byla 

3.420,- Kč. Nejvyšší tržby byly v roce 2012 a také nejvyšší průměrná cena za 

pneumatiku byla v roce 2012, a to 3.714,- Kč. Roku 2013 byla průměrná cena za 

pneumatiku 3.628,- Kč. V roce 2011 byly tržby druhé nejvyšší, na rozdíl od průměrné 

ceny, která byla nejnižší.  
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Graf 4.3 Velikost prodeje v ks 59 

 
 

 

Graf 4.4 Velikost tržeb  60 
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4.2.  ABC analýza prodeje 

Pro analýzu prodeje, především kvůli velkému počtu položek, byla zvolena 

metoda ABC. Podle prostudované literatury a uvážení počtu položek, kterých bylo 

v každém zkoumaném období kolem 360, byly zvoleny následující hranice pro 

rozdělení do skupin. Skupina A představuje 50 % z celkového prodeje, skupina  

B 30 % z prodeje a skupina C zbylé položky zásob. 

ABC analýza byla provedena v letech 2011 - 2013. Důvodem k vytvoření 

několika analýz bylo porovnání položek ve skupinách během let.  

 

Postup vytvoření ABC analýzy byl následující: 

 V softwaru Excel byla vložena data prodeje za všechny měsíce 

v daném roku. Tržby za stejnou položku ve více měsících byly sečteny. 

 Ve všech třech letech byly analýzy vytvořeny seřazením tržeb za 

jednotlivé položky zásob od nejvyšších po nejnižší.  

 Byl vypočten relativní tržní podíl každé položky na celkových tržbách. 

 Byl vypočten kumulativní podíl tržeb. 

 Pomocí kumulativního podílu byly určeny hranice skupin podle výše 

zvoleného kritéria. 

4.2.1. Rok 2011 

Analýza pro rok 2011 je ve zkrácené podobě v tabulce 4.1. Celá analýza 

zahrnuje prodej celkem 359 druhů zásob. Celkové tržby za tyto zásoby jsou 

72.022.801,- Kč. Položek ve skupině A je 22. Tyto položky představují 36.117.713,- 

Kč. Skupina B obsahuje 55 položek představujících 21.308.533,- Kč. Ve skupině C je 

282 ks, které se na tržbách podílí pouze 14.596.555,- Kč. Vývoj kumulativních 

procent prodeje je zobrazen v grafu 4.6. 

  



Tabulka 4.1 ABC analýza za rok 2011 podle objemu prodeje v Kč  62 

skupina číslo 
položky název položky prodej  

v ks 
prodej celkem 

bez DPH 
prodej  

v % 
kumulativní 
% prodeje 

A 1 Backhoe 1 293 2 951 091 3,9 3,9 
A 2 Backhoe 2 578 2 911 155 3,8 7,7 
A 3 SKS 1 728 2 812 257 3,7 11,4 

A celkem    38 296 945  50 
B 23 SE 1 16 825 304 1,1 51,6 
B 24 Hauler 81 157 778 972 1,0 52,7 
B 25 Pneu 1 248 774 539 1,0 53,7 

B celkem    22 350 086  80 
C 77 SE Magnum Quick 1 28 221 917 0,3 80,3 
C 78 SE Ecomatic Quick 1 92 217 219 0,3 80,6 
C 79 SE Xtreme Quick 1 16 208 228 0,3 80,9 

C celkem    15 113 204  100 
 

 

Graf 4.6 Kumulativní procenta ABC analýzy roku 2011 podle objemu 

prodeje pneumatik Solideal v Kč 63 
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4.2.2. Rok 2012 

Tabulka 4.2 obsahuje zkrácenou ABC analýzu pro rok 2012. V roce 2012 bylo 

prodáno 19.848 ks  celkem za 78.461.999,- Kč. Analýza 363 zásob je rozdělena do 

skupin po 25 ks, 62 ks a 276 ks. Skupina A se na celkovém prodeji podílí 

39.230.998,- Kč. Skupina B vytvořila tržby za 23.538.601,- Kč a skupina C 

15.692.400,- Kč. Vývoj prodeje v roce 2012 je zobrazen v grafu 4.7. 

 

 

Tabulka 4.2 ABC analýza za rok 2012 podle objemu prodeje v Kč  64 

 

skupina číslo 
položky název položky prodej 

v ks 
prodej celkem 

bez DPH 
prodej 

v % 
kumulativní 
% prodeje 

A 1 SE Magnum Quick 1 476 3 070 031 3,91 3,91 
A 2 Backhoe 541 3 012 017 3,84 7,75 
A 3 SE Magnum Quick 2 910 2 636 703 3,36 11,11 

A celkem    39 567 430  50,43 
B 26 SE Xtreme 1 96 629 256 0,80 51,23 
B 27 SE Magnum Qucik 3 40 620 482 0,79 52,02 
B 28 Se Magnum 1 258 595 633 0,76 52,78 

B celkem    23 060 094  80 
C 88 SE Magnum Quick 4 26 212 773 0,27 80,37 
C 89 MPT 1 21 210 651 0,27 80,63 
C 90 SE Magnum 2 20 209 632 0,27 80,90 

C celkem    15 618 710  100 
 

  

                                            
64 Zpracováno autorkou na základě interních dat firmy ČEMAT trading, spol. s r.o. 



Graf 4.7 Kumulativní procenta ABC analýzy roku 2012 podle objemu 

prodeje pneumatik Solideal v Kč  65 

 

 
 

 

4.2.3. Rok 2013 

V roce 2013 činily tržby za prodej pneumatik Solideal 72.022.801,- Kč. Prodeje 

za jednotlivé skupiny ABC analýzy jsou v tabulce 4.3. Graf 4.8 zachycuje kumulativní 

procenta prodeje. 
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Tabulka 4.3 ABC analýza za rok 2013 podle objemu prodeje v Kč  66 

skupina číslo 
položky název položky prodej 

v ks 
prodej 

celkem bez 
DPH 

prodej 
v % 

kumulativní 
% prodeje 

A 1 Backhoe 1 551 2 938 829 4,0804 4,0804 
A 2 Backhoe 2 281 2 931 453 4,0702 8,1506 
A 3 SE Magnum Quick 1 406 2 529 108 3,5115 11,662 

A celkem       36 117 713   50 
B 33 SE Magnum Quick šedý 1  128 501 704 0,6966 50,844 
B 34 SE Magnum Quick šedý 2 230 489 740 0,68 51,524 
B 35 SE Magnum 1 88 481 536 0,6686 52,193 

B celkem       21 308 533   80 
C 99 SE Xtreme Quick šedý 1 86 193 714 0,269 80,002 
C 100 SE Xtreme Quick  1 50 193 485 0,2686 80,271 
C 101 SE Magnum 2 16 188 508 0,2617 80,533 

C celkem       14 596 555   100 
 

Graf 4.8 Kumulativní procenta ABC analýzy roku 2013 podle objemu 

prodeje pneumatik Solideal v Kč   67 
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4.2.4. Výsledky ABC analýzy 

Tabulka 4.4 je souhrnem počtu položek ABC analýzy v letech 2011 - 2013. Ve 

skupině A se za sledované období vyskytlo celkem 79 zásob. Průměrně má  

skupina A 26 položek zásob. Během sledovaného období bylo 20 položek vždy díky 

svému prodeji zařazeno do skupiny A. Struktura skupiny A v letech 2011 - 2013 byla 

ze 76 % stejná.  

Skupina B má průměrně 61 položek. Při podrobnějším zkoumání se ukázalo, 

že 31 položek se objevilo ve skupině B ve všech zkoumaných letech. Struktura 

skupiny B je z 50 % stejná.  

V letech 2011 - 2013 bylo prodáno 481 různých druhů zásob. Ve všech třech 

letech bylo prodáno 264 zásob, zbylých 217 se prodalo aspoň v jednom roce.  

 

 

Tabulka 4.4 Počet položek ve skupinách ABC analýzy 68 

 

Skupina / rok 2011 2012 2013 

A 22 25 31 

B 55 62 67 

C 282 276 278 

Celkem 359 363 376 
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4.3.  Analýza XYZ 

Analýza XYZ byla provedena pro prodej položek, které byly za rok 2013 

analýzou ABC přiděleny do skupiny A. Analýza XYZ byla provedena pouze za rok 

2013, jelikož jiné období by bylo z hlediska účelu irelevantní. Na schopnost kvalitní 

prognózy je nejvhodnější období přímo předcházející období, které chceme 

prognózovat. ABC analýza vyčlenila 32 položek. Položky ve skupině A byly rozděleny 

podle variačního koeficientu. Směrodatná odchylka a průměr byly vypočítány pomocí 

funkce v Microsoft Excel (funkce Smodch.vyber a funkce Průměr). Hodnoty 

variačního koeficientu byly seřazeny od nejnižších hodnot po nejvyšší.  

 

Skupina X se skládá z 8 položek. Variační koeficient < 50. 

Do skupiny Y bylo zařazeno 16 položek.  Variační koeficient 51-90. 

Skupina Z obsahuje 8 položek. Variační koeficient 91-100. 
 

 

Tabulka 4.5 Výsledky analýzy XYZ 69 
 

X Y Z 
Pneu 1 SE Magnum Quick šedý 1 SE Magnum Quick 2 
Pneu 2 SE Xtreme Quick 1 SE Magnum Quick 4 
Pneu 3 MPT 1 SE Magnum Quick 3 

SE Xtreme 1 SE Magnum 1 SE Magnum Quick 7 
Backhoe 1 SE Magnum 2 SE Xtreme Quick 1 

SKS 2 SE Magnum Solid Air 1 SE Magnum 3 
Backhoe 2 Backhoe 4 Rockmaster 1 

SKS 1 SE Magnum Quick 61 SE 1 

  

Backhoe 3 

  

SE Magnum Quick 5 
SE Magnum Quick 6 

SE Magnum Quick 10 
SE Magnum Quick 11 

SE Magnum Quick šedý 2 
SE Magnum Quick 8 
SE Xtreme Quick 2 
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4.4.  Určení sezónnosti 

Sezónnost byla zjišťována u zásob, které byly ve všech třech ABC analýzách 

klasifikovány jako zásoby skupiny A. Těchto 20 zásob je vypsáno v tabulce 4.6. 

Specialistou na pneumatiky ve firmě ČEMAT trading bylo vybráno následujících 5 

pneumatik, na které je vhodné se blíže zaměřit. U těchto pneumatik bude určen 

koeficient sezónnosti a prognóza v kapitole 4.5. 

 

Tabulka 4.6 Zásoby vyskytující se ve skupině A 70 

Backhoe 1 

Backhoe 2 

Backhoe 4 

MPT 1 

Pneu 1 

SE Magnum 2 

SE Magnum 3 

SE Magnum Quick 10 

SE Magnum Quick 2 

SE Magnum Quick 6 

SE Magnum Quick 7 

SE Magnum Quick 1 

SE Magnum Quick 9 

SE Magnum Quick 8 

SE Magnum Quick šedý 1 

SKS 1 

SKS 2 

SE Magnum Quick 3 

SE Magnum Quick 4 

Pneu 3 

SE Magnum 1 
 

Postup vypočítání koeficientu sezónnosti: 

1. Průměr prodeje v kusech pro každý měsíc zvlášť za roky 2011-2013, 

2. Z průměrů za každý měsíc je vypočítán průměr, 

                                            
70 Zpracováno autorkou na základě interních dat firmy ČEMAT trading, spol. s r.o. 



3. Každý průměr za jednotlivý měsíc je podělen průměrem průměrů 

(výsledek kroku 2), výsledkem tohoto podílu je sezónní koeficient pro 

daný měsíc.  

4.4.1. SE Backhoe 1 

Pro určení koeficientu je nutné mít údaje o prodeji v kusech nejlépe za 3 roky. 

Údaje o prodeji jsou uvedeny v tabulce 4.7. Vývoj prodeje je v grafu 4.9.  

 

Tabulka 4.7 Výpočet sezónnosti pro SE Backhoe 1  71 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 celkem 
2011 66 26 36 64 81 56 27 66 54 29 36 37 578 
2012 25 39 50 36 44 42 45 51 39 67 61 42 541 
2013 29 18 45 38 91 27 41 44 36 56 57 71 553 

průměr 40 28 44 46 72 42 38 54 43 51 51 50 46 

sez. koef. 0,86 0,60 0,94 0,99 1,55 0,90 0,81 1,16 0,93 1,09 1,11 1,08  
 

 

Graf 4.9 Sezónnost SE Backhoe 1 72 
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4.4.2. Pneu 1 

Tabulka 4.8 obsahuje data o prodeji, ze kterých je vypočítán průměr a 

následně také sezónní koeficient. V grafu 4.10 si lze ověřit, že prodej Pneu 1 

nevykazuje trend.  

 

Tabulka 4.8 Výpočet sezónnosti pro Pneu 173 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 celkem 
2011 42 45 72 85 117 89 70 97 83 93 177 63 1033 
2012 76 86 67 79 85 67 78 86 86 103 96 83 992 
2013 51 51 83 69 36 82 64 35 91 75 81 45 763 

průměr  56 61 74 78 79 79 71 73 87 90 118 64 77 

sez. koef. 0,73 0,78 0,96 1,00 1,02 1,02 0,91 0,94 1,12 1,17 1,52 0,82   

 

 

Graf 4.10 Sezónnost Pneu 1 74 
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4.4.3. SE Magnum 1 

Prodej SE Magnum 1 nemá rostoucí ani klesající trend, důkazem je graf 4.11. 

Graf naznačuje sezónnost prodeje. Tabulka 4.9 zahrnuje údaje o prodeji a výpočet 

sezónních koeficientů. Poptávka je silně sezónní, koeficienty mají hodnoty 0,45 až 

1,54.  

 

Tabulka 4.9 Výpočet sezónnosti pro SE Magnum 1 75 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 celkem 
2011 16 20 8 22 32 30 12 27 44 36 32 47 326 
2012 10 26 14 10 16 26 20 16 26 40 44 40 288 
2013 4 14 10 6 10 10 21 8 21 24 26 28 182 

průměr  10 20 11 13 19 22 18 17 30 33 34 38 22 

sez. koef. 0,45 0,90 0,48 0,57 0,87 0,99 0,80 0,77 1,37 1,51 1,54 1,73   
 

Graf 4.11 Sezónnost SE Magnum 1 76 
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4.4.4. Pneumatika MPT 1 

Tabulka 4.10 zahrnuje výčet prodeje pneumatiky MPT 1 za jednotlivé měsíce. 

Podle prodeje byly vypočítány sezónní koeficienty pro jednotlivé měsíce. Graf 4.12 

vykazuje silné sezónní výkyvy. 

 

Tabulka 4.10 Výpočet sezónnosti pro MPT 1 77 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 celkem 
2011 60 33 51 35 50 79 38 62 63 50 61 22 604 
2012 13 57 49 30 63 36 22 31 57 35 84 40 517 
2013 14 13 30 22 71 38 25 43 46 76 34 42 454 

průměr  29 34 43 29 61 51 28 45 55 54 60 35 44 

sez. koef. 0,66 0,78 0,99 0,66 1,40 1,17 0,65 1,04 1,26 1,23 1,36 0,79   

 

 

Graf 4.12 Sezónnost MPT 1 78 
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4.4.5. SE Magnum Quick 2 

Z grafu 4.13, znázorňujícího prodej produktu SE Magnum a tabulky 4.11, 

obsahující výpočet sezónního koeficientu vyplývá, že prodej SE Magnum Quick 2 má 

sezónní charakter. 

 

Tabulka 4.11 Výpočet sezónnosti pro SE Magnum Quick 2 79 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 celkem 
2011 2 16 18 14 22 40 8 30 44 66 102 24 386 
2012 6 38 12 42 32 6 16 30 38 80 112 64 476 
2013 36 12 16 8 6 20 14 20 30 88 106 42 398 

průměr  15 22 15 21 20 22 13 27 37 78 107 43 35 

sez. koef. 0,42 0,63 0,44 0,61 0,57 0,63 0,36 0,76 1,07 2,23 3,05 1,24   
 

 

Graf 4.13 Sezónnost SE Magnum Quick 2 80 
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4.5.  Prognóza pro další období 

Prognóza spotřeby v dalším období byla provedena na vybraném vzorku 

pneumatik. Pro předpověď spotřeby bylo použito klouzavého průměru a sezónního 

koeficientu. Určení tohoto sezónního koeficientu bylo provedeno v kapitole 4.4. Byla 

stanovena prognóza prodeje pro měsíc leden 2014. Po porovnání úspěšnosti 

prognózy s reálnými daty prodeje a následnou úpravou odhadu bude proveden 

odhad poptávky pro měsíc únor a jeho opětovné srovnání s reálnými čísly prodeje. 

 

Postup A Prognózy s využitím klouzavého průměru: 

1. Prodej v kusech očištěný od vlivů sezonnosti. Skutečný prodej 

podělený sezónním koeficientem pro daný měsíc. 

2. Klouzavý půlroční průměr z hodnot očištěných od sezónnosti. 

3. Vynásobení výsledku klouzavého průměru (krok 2) sezónním 

koeficientem. 

Postup B Prognózy s využitím poměrového ukazatele: 

1. Výpočet poměrového ukazatele: prodej za měsíc leden 2013 se 

vydělí průměrným prodejem za rok 2013. 

2. Výpočet klouzavého průměru prodeje prvního pololetí roku 2013. 

3. Prognóza pro leden 2014 vynásobení poměrového ukazatele 

(výsledek kroku 1) výsledkem klouzavého průměru  

(výsledek kroku 2). 

 

Postup C prognózy s využitím poměrového ukazatele a prodeje očištěného od 

sezónnosti. Využití výsledků z postupu A a B: 

1. Klouzavý průměr hodnot prodeje očištěných od sezónnosti prvního 

pololetí roku 2013. 

2. Prognóza na leden 2014 se vypočte vynásobením klouzavého 

průměru (výsledek kroku 1) a poměrovým koeficientem (výsledek 

kroku 1 postupu B). 

  



4.5.1. Backhoe 1 

Předpověď poptávky na měsíce leden a únor 2014 bude provedena pomocí 

poměrového ukazatele prodeje a metody klouzavého průměru. 

Metoda klouzavého průměru 

Tabulka 4.12 obsahuje prodej pneumatiky Backhoe 1 za rok 2013 očištěný od 

sezónnosti. Výsledky prodeje budou použity pro výpočet klouzavého průměru, a tím 

pro předpověď poptávky. 

 

Tabulka 4.12 Prodej Backhoe 1 očištěný od sezónnosti 81 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2013 29 18 45 38 91 27 41 44 36 56 57 71 

sezónní 
koeficient 0,86 0,60 0,94 0,99 1,55 0,90 0,81 1,16 0,93 1,09 1,11 1,08 

očištění od 
sezónnosti 34 30 48 38 59 30 51 38 39 51 52 66 

 

Pro výpočet předpovědi pro leden 2014 bylo využito klouzavého 

šestiměsíčního průměru a sezónního koeficientu pro měsíc leden. Klouzavý průměr, 

vypočítaný pro měsíce leden – červen 2013 vzhledem k sezónnosti prodeje, nebylo 

vhodné použít druhé pololetí roku 2013, které by pro výpočet vzhledem k velkým 

výkyvům v prodeji bylo velmi zkreslující. 

Výpočet prognózy pro měsíc leden 2014 byl 34 ks. Skutečný prodej produktu 

v lednu 2014 byl 19 ks. Objevila se chyba v predikci poptávky ve výši nadhodnocení 

poptávka o 15 ks. V roce 2013 byl průměrný měsíční prodej 46 ks.  Tabulka 4.13 

obsahuje výpočet odchylky od průměru, který je součástí určení Střední absolutní 

odchylky MAD. 
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Tabulka 4.13 Odchylka od průměru pro Backhoe 1 82 

měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

odchylka 18 29 2 9 44 20 6 3 11 9 10 24 
V tabulce 4.13 se pracuje s absolutní hodnotou odchylky. Celková odchylka od 

průměru je 186 ks za 12 kalendářních měsíců. Střední absolutní odchylka se 

vypočítá podle vzorce 2.3 MAD, má hodnotu 182 : 12 = 15,5.  

Chyba predikce byla ve výši 15 ks, která je menší než dvojnásobek odchylky 

MAD. Tato chyba predikce je tedy přijatelná. 83 

Shodným postupem byla určena předpověď poptávky pro měsíc únor, za 

použití únorového koeficientu. Předpověď byla 24 ks. Vzhledem k nadhodnocení 

lednové předpovědi bylo nutné vycházet z těchto údajů a upravit předpověď 

aktuálními informacemi. Lednová skutečná poptávka byla pouze na úrovni 55 % 

předpovědi. Počet kusů, který byl vypočítán pomocí klouzavého průměru a 

sezónního koeficientu, byl posléze vynásoben 55 %. Tento postup vedl ke konečné 

prognóze 13 ks. Skutečný prodej za měsíc únor byl 15 ks, předpověď upravená o 

poznatky z vývoje trhu založené na lednovém prodeji byla tedy mnohem přesnější, 

než předpověď založená pouze na klouzavém průměru a sezónním koeficientu. 

Využití poměrového ukazatele 

Určením prognózy na měsíc leden 2014, která je provedena pomocí 

poměrového ukazatele (metoda B), nám vyjde předpověď ve výši 26 ks. Stejná 

metoda stanoví prodej v únoru ve výši 17 ks. Předpověď pro leden je nadhodnocená, 

ale méně než pomocí využití metody sezónního koeficientu (metoda A). Lze tedy 

usuzovat, že chyba predikce je menší a tedy přijatelná. Tabulka 4.14 obsahuje 

použité data pro výpočty. 

Při využití metody C, která pracuje jak s poměrovým ukazatelem prodeje, tak 

s daty prodeje očištěnými od sezónnosti, je prodej pro leden 2014 stanoven na 25 ks, 

pro únor na 16 ks. 
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Tabulka 4.14 Poměrový ukazatel pro Backhoe 1 84 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
2013 29 18 45 38 91 27 41 44 36 56 57 71 

poměrový ukazatel 0,63 0,39 0,98 0,82 1,97 0,59 0,89 0,95 0,78 1,22 1,24 1,54 
sezónní koeficient 0,86 0,60 0,94 0,99 1,55 0,90 0,81 1,16 0,93 1,09 1,11 1,08 

čištění od sezónnosti 34 30 48 38 59 30 51 38 39 51 52 66 
 

 

4.5.2. Pneu 1 

Předpověď poptávky na měsíce leden a únor 2014 bude provedena pomocí 

poměrového ukazatele prodeje a metody klouzavého průměru. 

Metoda klouzavého průměru 

Prodej Pneu 1 očištěný od sezónnosti obsahuje tabulka 4.15. Výsledek 

klouzavého průměru je 68. Po upravení o sezónní koeficient je stanovena prognóza 

na leden 50 ks. Skutečný prodej v měsíci lednu byl 23 ks Pneu 1. Předpověď 

poptávky byla nadhodnocena o 27 ks. 
 

Tabulka 4.15 Prodej Pneu 1 očištěný od sezónnosti 85 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2013 51 51 83 69 36 82 64 35 91 75 81 45 

sezónní 
koeficient 0,73 0,78 0,96 1,00 1,02 1,02 0,91 0,94 1,12 1,17 1,52 0,82 

očištění od 
sezónnosti 70 65 87 69 35 80 70 37 81 64 53 55 

 

Tabulka 4.16 obsahuje výpočet odchylky od průměru, která je součástí 

výpočtu hodnoty MAD, tedy určení, zda je odchylka přijatelná. Průměrný prodej roku 

2013 byl 64 ks. Odchylka v tabulce 4.16 je v absolutní hodnotě. Součet těchto 

odchylek se rovná 199. Hodnota MAD je tedy 16,58. 

27 < 2 . 16,58 => Chyba prognózy je přijatelná. 
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Tabulka 4.16 Odchylka od průměru pro Pneu 1 86 

měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

odchylka 13 13 19 5 28 18 0 29 27 11 17 19 
 

V lednu došlo k nadhodnocení poptávky o 46 %. Předpověď pro měsíc únor 

se stanoví pomocí klouzavého průměru a únorového sezónního koeficientu. 

Předpověď na měsíc únor je 53 ks. Skutečná poptávka byla 42 ks. Předpověď byla 

nadhodnocena.  

Využití poměrového ukazatele 

Prodej pomocí metody B je stanoven na 50 ks v lednu a 51 v měsíci únoru. 

Metoda C předpovídá prodej ve výši 54 ks v lednu a 54 ks v únoru. 

Údaje pro provedení obou metod jsou v tabulce 4.17. Skutečný prodej v lednu 

byl 23 ks a v únoru 42 ks. Obě metody nadhodnotily prodej oproti skutečnosti. 

Odhady metod se velmi blížily odhadu metody A, což splňuje podmínku přijatelnosti 

chyby predikce MAD. 

 

Tabulka 4.17 Poměrový ukazatel pro Pneu 1 87 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
2013 51 51 83 69 36 82 64 35 91 75 81 45 

sezónní koeficient 0,73 0,78 0,96 1,00 1,02 1,02 0,91 0,94 1,12 1,17 1,52 0,82 
očištění od sezónnosti 70 65 87 69 35 80 70 37 81 64 53 55 

poměrový ukazatel 0,80 0,80 1,31 1,09 0,57 1,29 1,01 0,55 1,43 1,18 1,27 0,71 
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4.5.3. SE Magnum 1 

Předpověď poptávky na měsíce leden a únor 2014 bude provedena pomocí 

poměrového ukazatele prodeje a metody klouzavého průměru. 

Metoda klouzavého průměru 

Z prodeje pneumatiky SE Magnum 1 očištěného od sezónnosti, viz tabulka 

4.18, byl vypočítán klouzavý průměr v hodnotě 13. Vzhledem k sezónnosti byla 

předpověď na leden 6 ks.  

 

Tabulka 4.18 Prodej SE Magnum 1 očištěný od sezónnosti  88 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2013 4 14 10 6 10 10 21 8 21 24 26 28 

sezónní 
koeficient 0,45 0,90 0,48 0,57 0,87 0,99 0,80 0,77 1,37 1,51 1,54 1,73 

očištění od 
sezónnosti 9 15 21 10 11 10 26 10 15 16 17 16 

 

 

Reálná poptávka se v lednu rovnala 10 ks. Poptávka tedy byla podhodnocena o 4 

ks. Tabulka 4.19 obsahuje odchylky od průměru za rok 2013 v absolutní hodnotě. 

Součet odchylek má hodnotu 88. MAD se tedy rovná 7,33. 

 

Tabulka 4.19 Odchylka od průměru pro SE Magnum 1 89 

měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

odchylka 11 1 5 9 5 5 6 7 6 9 11 13 

 

4 < 2 . 7,33 => Chyba prognózy je přijatelná.  

 

Podhodnocení prodeje v měsíci lednu bylo o 40 %. Předpověď na měsíc únor 

byla 12 ks. Skutečná poptávka byla 6 ks.  
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Využití poměrového ukazatele 

Prodej pomocí metody B je stanoven na 3 ks v lednu a metodou C na 2 ks. 

Pro měsíc únor je prognóza metodou B ve výši 15 a metodou C 11 ks.  

Údaje pro provedení obou metod jsou v tabulce 4.20. Skutečný prodej v lednu 

byl ve výši 10 ks a v únoru 6 ks. Prodej za leden byl podhodnocen, zatímco prodej za 

únor byl nadhodnocen. 

 

Tabulka 4.20 Poměrový ukazatel pro SE Magnum 1 90 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2013 4 14 10 6 10 10 21 8 21 24 26 28 
sezónní koeficient 0,45 0,90 0,48 0,57 0,87 0,99 0,80 0,77 1,37 1,51 1,54 1,73 

očištění od sezónnosti 9 15 21 10 11 10 26 10 15 16 17 16 
poměrový ukazatel 0,26 0,92 0,66 0,40 0,66 0,66 1,38 0,53 1,38 1,58 1,71 1,85 

 

 

4.5.4. Pneumatika MPT 1 

Předpověď poptávky na měsíce leden a únor 2014 bude provedena pomocí 

poměrového ukazatele prodeje a metody klouzavého průměru. 

Metoda klouzavého průměru 

Pomocí hodnot očištěných od sezónnosti v tabulce 4.21 byl vypočítán 

klouzavý průměr v hodnotě 31. Při zohlednění sezónnosti byla předpovězena 

poptávka ve velikosti 20 ks. 

 

Tabulka 4.21 Prodej MPT očištěný od sezónnosti 91 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2013 14 13 30 22 71 38 25 43 46 76 34 42 

sezónní 
koeficient 0,66 0,78 0,99 0,66 1,40 1,17 0,65 1,04 1,26 1,23 1,36 0,79 

očištění od 
sezónnosti 21 17 30 33 51 33 39 41 36 62 25 53 
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Reálná poptávka se v lednu rovnala 9 ks. Poptávka tedy byla nadhodnocena  

o 11 ks. Tabulka 4.22 obsahuje odchylky od průměru za rok 2013 v absolutní 

hodnotě. Součet odchylek má hodnotu 178. MAD se tedy rovná 14,83. 

 

Tabulka 4.22 Odchylka od průměru pro MPT 1 92 

měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

odchylka 24 25 8 16 33 0 13 5 8 38 4 4 
 

11 < 2 . 14,83 => Chyba prognózy je přijatelná.  

 

Nadhodnocení prodeje v měsíci lednu bylo o 45 %. Předpověď na měsíc únor 

byla 24 ks. Skutečná poptávka byla 16 ks.  

 

Využití poměrového ukazatele 
 

Skutečný prodej byl v lednu 9 ks. Metoda C ho odhadla na 11 ks metoda B na 

12 ks. Skutečný prodej v únoru byl 16 ks, předpověď metodou C byla 12 ks, metodou 

B 11 ks. Data použitá pro výpočet předpovědi jsou v tabulce 4.23. 

 

Tabulka 4.23 Poměrový ukazatel pro MPT 1 93 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2013 14 13 30 22 71 38 25 43 46 76 34 42 
sezónní koeficient 0,66 0,78 0,99 0,66 1,40 1,17 0,65 1,04 1,26 1,23 1,36 0,79 

očištění od sezónnosti 21 17 30 33 51 33 39 41 36 62 25 53 
poměrový ukazatel 0,37 0,34 0,79 0,58 1,88 1,00 0,66 1,14 1,22 2,01 0,90 1,11 
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4.5.5. SE Magnum Quick 1 

Předpověď poptávky na měsíce leden a únor 2014 bude provedena pomocí 

poměrového ukazatele prodeje a metody klouzavého průměru. 

Metoda klouzavého průměru 

Klouzavý průměr určený z hodnot v tabulce 4.24 je 33. Prognóza pro měsíc 

leden je 14 ks. Prognóza pro měsíc únor 21 ks. 

 

Tabulka 4.24 Prodej SE Magnum Quick 1 očištěný od sezónnosti 94 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2013 36 12 16 8 6 20 14 20 30 88 106 42 

sezónní 
koeficient 0,42 0,63 0,44 0,61 0,57 0,63 0,36 0,76 1,07 2,23 3,05 1,24 

očištění od 
sezónnosti 86 19 37 13 11 32 39 26 28 39 35 34 

 

 

Skutečný prodej v měsíci lednu byl 26 ks. Prognóza byla podhodnocena o 12 

ks. Hodnota MAD se rovná 23.16. Hodnoty směrodatné odchylky jsou v tabulce 4.25. 

 

Tabulka 4.25 Odchylka od průměru pro SE Magnum Quick 1 95 

měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
odchylka 3 21 17 25 27 13 19 13 3 55 73 9 
 

12 < 2 . 23.16 => Chyba predikce je přijatelná. 

 

Využití poměrového ukazatele 

Tabulka 4.23 obsahuje data použitá pro výpočet predikce metodou B a C. 

Skutečný prodej v lednu byl 26 ks. Metoda B prodej odhadla na 18 ks, metoda C na 

36 ks. Skutečný prodej v únoru byl 10 ks, metoda B odhadovala 5 ks, metoda C 9 ks. 
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Tabulka 4.26 Poměrový ukazatel pro SE Magnum Quick 1 96 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
2013 36 12 16 8 6 20 14 20 30 88 106 42 

sezónní koeficient 0,42 0,63 0,44 0,61 0,57 0,63 0,36 0,76 1,07 2,23 3,05 1,24 
očištění od sezónnosti 86 19 37 13 11 32 39 26 28 39 35 34 

poměrový ukazatel 1,09 0,36 0,48 0,24 0,18 0,61 0,42 0,61 0,91 2,67 3,21 1,27 
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5. Návrhy a doporučení 

Firmě by bylo vhodné doporučit udržování úzké spolupráce s Evropským 

centrálním skladem v Německu. Ze skladu je možné nakoupit požadované 

pneumatiky, které firma nemá v danou chvíli k dispozici ve vlastním skladu. Pohyb 

zboží funguje v obou směrech. Evropský sklad odkupuje většinu pneumatik, které 

mají firmy ve svých skladech a které se jim nedaří prodat. Ideální je zkusit skladu 

vrátit tzv. ležáky, které se nedaří prodat ani se slevou na českém trhu.  

Sledování obrátkovosti by mělo být prioritou před začátkem sezóny. Podle 

údajů o prodeji je hlavní sezóna v měsících říjen – prosinec. Prodej se mírně zvyšuje 

i v měsících květen a červen, kdy začínají práce na polích a stavbách. Pokud je zboží 

na skladě déle než 4 měsíce beze změny množství, je vhodné věnovat vyřešení této 

situace více pozornosti. Kontroly obrátkovosti před sezónou jsou nutností z důvodu 

potřeby skladovacích prostor na velké objemy pneumatik. Kontrolu je možné provést 

náhodně kdykoli během roku. Při zaplánování tříměsíční dodací lhůty je ideální 

dobou pro kontrolu obrátkovosti měsíc únor a červen. 

Dále doporučuji ponechat největší pravomoc v rozhodování o sortimentu a 

velikosti objednávky manažerovi divize pneumatik. Má mnohaleté zkušenosti, zná 

osobně spoustu zákazníků a dokáže velmi přesně odhadnout jejich poptávku. 

Většina zákazníků je pravidelných, mají stejnou poptávku ve stejnou dobu každý rok 

nebo ve stejně dlouhých intervalech. Tyto drobné změny v poptávce nedokáže žádný 

software ani matematická metoda odhalit a je třeba, aby znalosti i zkušenosti tohoto 

pracovníka byly náležitě využity. 

 

5.1.  Řízení zásob podle ABC analýzy 

Jednotlivé skupiny ABC analýzy mají specifické požadavky na řízení zásob. 

Pro každou skupinu bude doporučena signální hladina a pojistná zásoba. 

V současnosti nelze říci, jaké finanční dopady bude mít stanovení pojistných zásob 

na následující úrovni podle skupin. Firma si vždy udržovala pojistnou zásobu, ale 

spíše intuitivně a neexistují tedy relevantní informace, se kterými by bylo možné 

porovnat nová doporučení a jejich dopad na vázanost kapitálu v zásobách.  



Pro skupinu A je vhodné řídit zásoby podle rozdělení analýzy XYZ a 

doporučení pro jednotlivé skupiny.  

Pro skupinu B se doporučuje vytvořit pojistnou zásobu ve výši měsíční 

spotřeby pneumatik. Signální hladina mimo sezónnost je 100 % průměrné měsíční 

spotřeby. Během sezónních měsíců květen a červen je vhodné signální hladinu 

posunout na 150%, aby se zamezilo výpadkům prodeje z důvodu nedostatku zboží. 

Dostatečná signální hladina a pojistná zásoba by těmto výpadkům měla zamezit. 

V sezonních měsících říjen-prosinec je signální hladina stanovena na 200% 

průměrné měsíční spotřeby. Je možné individuálně zvýšit objednací úrovně nebo 

pojistné zásoby, podle uvážení pracovníků o důležitosti dané pneumatiky. 

Pro skupinu C je vhodné si hlídat obrátkovost zásob častěji než jen při 

kontrolách před naskladněním. Pokud je obrátkovost delší než 4 měsíce, pokusit se 

změnit např. taktiku prodeje. Záleží na posouzení managementu, jestli bude trvat na 

držení pojistných zásob nebo bude spoléhat na koupi z Evropského centrálního 

skladu. Doporučením je podrobná analýza položek, které jsou ve skupině C. Pokud 

je položka prodávána pravidelně, ale do skupiny C se dostala především kvůli své 

nízké ceně a tím objemu prodeje, je vhodné držet pojistnou zásobu a pravidelně 

kontrolovat stav zásob a doplňovat je.  

5.2.  Řízení zásob podle XYZ analýzy 

U skupiny XA, YA a ZA je možné použít metod prognózování. Tyto položky 

představují největší objem prodeje. Čím přesnější bude prognóza prodeje, tím méně 

peněz bude vázaných v neprodaných zásobách a také nebude potřeba vynaložit 

dodatečné náklady na nákup zboží, které není momentálně na skladě. Tyto hodnoty 

pro signální hladinu a objednací úroveň jsou platné jak v období sezónnosti, tak 

mimo něj. Pneumatiky skupiny A se prodávají ve velkých objemech. Jejich prodej se 

také vyznačuje sezónností. Pro zachování dostatečné dodavatelské úrovně je 

vhodné mít dostatek zboží i mimo sezónu, kdyby došlo k výpadku dodávek nebo jiné 

neočekávané události. 

Skupina X má nejmenší výkyvy v poptávce v jednotlivých měsících. Řízení 

zásob pomocí hodnoty průměrné poptávky je dostačující. Doporučuje se udržovat 

signální hladinu na úrovni 200 % průměrné měsíční spotřeby a pojistné zásoby ve 



výši 100 % průměrné měsíční spotřeby. Pro tuto skupiny je vhodné využít metod 

prognózování prodeje, vzhledem k nízkým výkyvům by měly být velmi přesné. 

Skupina Y má větší výkyvy ve spotřebě. Signální hladina je také na úrovni  

200 %. Pojistná zásoba by měla být alespoň 150 % průměrné měsíční spotřeby, aby 

vykryla případné výkyvy. 

Pro skupinu Z je doporučena pojistná zásoba 200 % a signální úroveň 150 % 

průměrné měsíční spotřeby. Prodej této skupiny je nejobtížnější stanovit, proto je 

vhodné mít vyšší pojistnou zásobu, protože jde stále o velmi důležité zboží, které 

přispívá velkým dílem na velikost tržeb firmy. Dostatečná pojistná zásoba by měla 

zamezit výkyvům v poptávce. 

5.3 Zhodnocení metod prognózování 

Prognóza poptávky byla aplikována na zásoby skupiny A. Skupina A je pro 

prodej a tím i tržby nejdůležitější. Čím přesnější předpověď, tím má firma menší 

náklady. Pro prognózu prodeje byly použity 3 metody, které byly následně 

zhodnoceny podle přesnosti předpovědi. Tabulka 5.1 obsahuje jednotlivé prognózy 

těchto metod pro měsíce leden a únor 2014. 

 

Tabulka 5.1 Srovnání metod prognózování 97 

  
leden únor 

metoda A metoda B metoda C metoda A metoda B metoda C 
Backhoe 1 34 26 25 24 17 16 

MPT 1 50 50 54 53 51 54 
Pneu 1 6 2 3 12 11 15 

SE Magnum 2 20 12 11 24 11 12 
SE Magnum Quick 1 24 18 36 21 5 9 

 

Odchylky od prognózy jsou uvedeny v tabulce 5.2. Odchylky jsou v absolutní 

hodnotě. Metoda A se v měsíci lednu lišila o celkem  59 ks, pro měsíc únor to bylo o 

45 ks. Metoda B se v lednu lišila o 53 ks a v únoru o 26 ks. Chyba predikce metody C 

byla pro leden 56 ks a pro únor 27 ks.  
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Tabulka 5.2 Porovnání odchylek prognózy od skutečnosti 98 

  
leden únor 

metoda A metoda B metoda C metoda A metoda B metoda C 
Backhoe 1 15 7 6 9 2 1 

MPT 1 27 27 31 11 9 12 
Pneu 1 4 8 7 6 5 9 

SE Magnum 2 11 3 2 8 5 4 
SE Magnum Quick 1 2 8 10 11 5 1 

 

Nejméně od skutečného prodeje se lišila metoda B, nejhorší předpovědi měla 

metoda A. Důvodem nepřesnosti metody A může být použití sezónního koeficientu. 

Tento koeficient je určen za dobu tří let, tady doba je zřejmě pro prognózování 

prodeje pneumatik příliš dlouhá vzhledem k vlivům nových technologií a také 

přetrvávající globální ekonomické krizi. Metoda B využívá poměrový koeficient, který 

je založen pouze na prodeji roku 2013. Jde o aktuální data, které nevycházejí 

z prodeje v minulosti. Metoda C byla svým výsledkem velmi blízko metodě B. 

Metodou nejvhodnější pro prognózu prodeje je metoda B. Výhodou této metody je 

jednoduchost výpočtu. Další výhodou je, že metoda nepotřebuje delší časové období 

pro určení prognózy, vychází pouze z údajů za poslední prodejní období. Poměrový 

ukazatel je založen na principu sezónnosti a pracuje s ním. Použití metody 

prognózování přinese přesnější nákup pneumatik a tím sníží náklady vázané 

v zásobách a zvýší úroveň dodavatelských služeb.  
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6. Závěr 

Cíl práce byl splněn. Diplomová práce měla za cíl analyzovat nákup a prodej. 

Analýza byla provedena pro zlepšení práce se zásobami. Metody a postupy 

vycházely z teoretických poznatků odborné literatury. 

Dlouhé dodací lhůty výrobce pneumatik firmě neumožňují okamžitou reakci na 

situaci na trhu. Některého zboží má firma nedostatek, zatímco jiné leží měsíce na 

skladě. Příliš velké zásoby drží v podniku velké finanční prostředky, nedostatek 

zásob naopak neumožní splnit poptávku a tím snižuje zisk.  

Pro dosažení cíle byla provedena podrobná analýza prodeje pneumatik 

značky Solideal. Pro potřeby společnosti byly vytvořeny analýzy ABC v letech 2011-

2013. Výsledky těchto ABC analýz byly základem pro další zkoumání. Provedeni 

analýzy XYZ poskytlo údaje o možnostech prognózování a pravděpodobnosti 

správnosti předpovědi. Pro prognózu bylo využito tří metod. Tyto metody byly 

porovnány a zvolena nejvhodnější. 

Firma poskytla údaje o prodeji za jednotlivé měsíce v letech 2011-2013. Tato 

data byla výchozí pro zpracování všech analýz i prognózování. Na základě těchto 

údajů byly stanoveny signální hladina a pojistná zásoba. Byla navržena další 

doporučení, která by firmě měla přinést zlepšení práce se zásobami.  

Sebelepší metoda nebo software ale nenahradí lidskou intuici. Nelze se 

spoléhat pouze na matematické výpočty, ale je potřeba do práce se zásobami, 

především v oblasti nákupu, zapojit i zaměstnance. Jejich bezprostřední zkušenosti a 

získané znalosti s prodejem mohou být zásadní pro kvalitní řízení podniku. 

  



Seznam použité literatury 
[1] BAZALA, Jaroslav a kolektiv. Logistika v praxi: praktická příručka manažera 

logistiky. Praha: Dashöfer, 2003. ISBN 80-862-2971-8. 

[2] EMMETT, Stuart. Řízení zásob: jak minimalizovat náklady a maximalizovat 

hodnotu. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2008. ISBN 978-80-251-1828-3. 

[3] GOPALAKRISHNAN, P., BANERJI, A., K. Maintenance and spare parts 

management. 8. printing. New Delhi: Prentice-Hall of India. ISBN 978-812-0306-691. 

[4] HORÁKOVÁ, Helena a Jiří KUBÁT. Řízení zásob: Logistické pojetí, metody, 

aplikace, praktické úlohy. 3.přepr.vyd. Praha: Profess Consulting, 1998, 236 s. ISBN 

80-852-3555-2. 

[5] CHITALE, A., K. Materials management: Text and Cases. New Delhi. ISBN 978-

812-0329-645. 

[6] KEŘKOVSKÝ, Miloslav a Oldřich VYKYPĚL. Strategické řízení: teorie pro praxi. 2. 

vyd. Praha: C.H. Beck, 2006, xiv, 206 s. C.H. Beck pro praxi. ISBN 80-717-9453-8. 

[7] KOTLER, Philip. Marketing management. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-

80-247-1359-5. 

[8] LAMBRECHT, Stephen M. Disney and Marc R. On replenishment rules, 

forecasting, and the Bullwhip effect in supply chains. 2008, Kolophon: LaVergne, 

Tenn., USA, 2010. Boston (Mass.): Now Publishers, 2008. ISBN 978-160-1981-325. 

[9] MACUROVÁ, Pavla. Logistika II. 1. vyd. Ostrava: VŠB - Technická univerzita 

Ostrava, 2010. ISBN 978-80-248-2239-6. 

[10] MACUROVÁ, Pavla a Naděžda KLABUSAYOVÁ. Logistika I. 1. vyd. Ostrava: 

VŠB - Technická univerzita, Ekonomická fakulta. ISBN 978-80-248-1419-3. 

[11] MACUROVÁ, Pavla a Naděžda KLABUSAYOVÁ. Praktikum z logistického 

managementu. Dotisk 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská - TU, 2007. ISBN 978-

80-248-0104-9. 

[12] MACUROVÁ, Pavla a kolektiv. Řízení rizik v logistice: praktická příručka 

manažera logistiky. 1. vyd. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2011, 250 s. ISBN 978-80-

248-2538-0. 

[13] SYNEK, Miloslav a Eva KISLINGEROVÁ. Podniková ekonomika. 5., 

přepracované a doplněné vydání Praha: C. H. Beck, 2010. Beckovy ekonomické 

učebnice. ISBN 978-80-7400-336-3. 

 



Internetové zdroje: 

[1]http://euro.e15.cz/profit/definice-logistiky-evropske-logisticke-asociace-

867920#utm_medium=selfpromo&utm_source=e15&utm_campaign=copylink [online] 

[citováno 2. 3. 2014] 

[2] http://www.eulog.cz/?m=z01&id=1661&lang=0 [online] [citováno 12. 3. 

2014] 

 [3] http://www.abc-analyse.info/abc/geschichte.html [online] [citováno 

18.3.2014] 

[4] www.cemat.cz [online] [citováno 15.4.2014] 

 [5] www.cemat.sk [online] [citováno 15.4.2014] 

[6] www.justice.cz ČEMAT trading, spol. s r.o. online] [citováno 26.1.2014] 

 

  



Seznam zkratek 

APS = Advanced Planning and Scheduling 
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SCM = Supply Chain Management  

UTI = Intermodal Transport Unit 

VMI = Vendor Management Inventory = Řízení zásob dodavatelem 

WIP = Work In Progress 
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poskytnout licenci k jejímu využití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, 

která je oprávněna v takovém případě ode mne požadovat přiměřený 

příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB-TUO na vytvoření díla 

vynaloženy (až do jejich skutečné výše). 

 

 

 

V Ostravě dne 

jméno a příjmení studenta 
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