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1. ÚVOD 

V dnešní době je situace na trhu mnohem sloţitější, neţ bývala. Trţní mechanismus 

vede ke koordinaci lidí, aktivit a podniků prostřednictvím jejich vzájemných vztahů na trhu a 

řeší tím základní problémy ekonomiky. Co vyrábět, jak vyrábět a pro koho vyrábět, coţ určuje 

střet nabídky a poptávky na trhu. Současný svět je místem silné konkurence, kde společným 

činitelem je zákazník. Spokojený zákazník přispívá k úspěšnosti podniku, naopak 

nespokojený zákazník k neúspěchu. 

Kaţdý podnik váţe aktiva a pasiva. Jedním z úkolů podniku je s kaţdou z těchto 

poloţek zacházet tak, aby to mělo pozitivní vliv na celkový růst podniku. Jedné této poloţce 

z aktiv, konkrétně zásobám se věnuje tato bakalářská práce.  

Úkolem řízení zásob je jejich udrţování na takové úrovni, která umoţňuje kvalitní 

splnění jejich funkce. Toho docílíme pomocí optimalizačního přístupu k zásobám, který je 

zaloţen na matematicko-statistické teorii zásob. Zásoby jako takové v sobě váţou kapitál, 

který firma můţe investovat do jiných činností. Proto by podnik řízení zásob měl věnovat 

nemalou pozornost. 

Cílem bakalářské práce je ve společnosti AFEED CZ, a.s. potaţmo v pobočce 

Kroměříţ analyzovat vývoj, strukturu a přiměřenost zásob a poté navrhnout směry řešení 

zjištěných případných problémů. 

V kapitole první je uveden cíl bakalářské práce.  

V druhé kapitole se věnujeme teoretických východiskům v oblasti zásob, které se pak 

promítnou do praktické části práce. Jsou v ní zahrnuty a vysvětleny témata jako základní 

pojmy, řízení zásob, systém objednávání zásob, optimalizace zásob, ohodnocení zásob a 

analýza zásob.  

V kapitole třetí se objeví charakteristika daného podniku jako celku a pobočky 

Kroměříţ, na kterou se v praktické části zaměříme. Zejména si popíšeme systém řízení zásob 

v pobočce Kroměříţ.  

Čtvrtá kapitola bude obsahovat analýzu vývoje struktury a přiměřenosti zásob 

pobočky Kroměříţ, kde spočteme dobu obratu a obrátku zásob za pobočku Kroměříţ a 

v rámci srovnání i za celou společnost jako celek. A v neposlední řadě provedeme analýzu 

ABC, která nám určí skupiny poloţek, které jsou pro podnik velmi důleţité, a které méně. Na 
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nejdůleţitější skupinu se zaměříme a provedeme další analýzu ABC a rozbory rychlosti 

pohybu zásob. Vše pak znázorníme pomocí Paretova diagramu. 

Pátá kapitola má za úkol navrhnout směry řešení případných zjištěných problémů. 

Dále následuje jen závěr, šestá kapitola, kde shrneme výsledky celé bakalářské práce. 
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2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA V OBLASTI ŘÍZENÍ ZÁSOB 

V následující kapitole rozebereme teorii řízení zásob, která se pak promítne do 

praktické části bakalářské práce. 

2.1 ZÁKLADNÍ POJMY 

Logistika 

 Podle Macurová a Klabusayová (2007) slovo logistika pochází z řeckého slova 

logistikon, coţ znamená důmysl, rozum, anebo od slova logos, vyjadřující obecně řeč, slovo, 

myšlenku, větu. Původní pouţítí termínu logistika spadá do vojenství, při řešení otázek 

zásobování a pohybu vojenských jednotek. 

 Schutle (1994) popisuje logistiku jako „integrované plánování, formování, provádění a 

kontrolování hmotných a s nimi spojených informačních toků od dodavatele do podniku, 

uvnitř podniku a od podniku k odběrateli“.  

 Objektem logistiky jsou veškeré druhy materiálu a zboţí, tj. pomocné a provozní 

materiály, subdodávky, náhradní díly, výrobní materiály, obchodní zboţí, polotovary a hotové 

výrobky. 

Výrobní dávka 

 Výrobní dávka, jak píší Vávrová a Tomek (2007), je mnoţství výrobků, které 

najednou zadáváme do výroby nebo z výroby odvádíme, jsou opracovány v současném nebo 

těsném časovém sledu s jednorázovým konstantním vynaloţením nákladů na přípravu a 

zakončení příslušné operace na určeném pracovišti.  

Dodávkový cyklus 

Podle Macurová a Klabusayová (2007) je to časový úsek, který se nachází 

bezprostředně mezi dvěma dodávkami a je vyjadřován ve dnech. 

Dodací lhůta 

Je charakterizována časovým úsekem od okamţiku předloţení objednávky, po jehoţ 

uplynutí musí být dodávka uskutečněna. 
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Zásoba 

Horáková a Kubát (1998) chápou zásoby jako bezprostřední přirozený prvek, 

objevující se ve výrobních i distribučních organizacích. Zásoba je ta část uţitých hodnot, které 

byly vyrobeny, ale ještě nebyly spotřebovány. Mezi zásoby řadíme zásoby surovin, základní a 

pomocné materiály, paliva, polotovary, nářadí, náhradní díly a obaly, které jsou určeny 

k zajišťování základních, pomocných a obsluţných materiálů. Dále zásoby rozpracované 

výroby (zásoby polotovarů vlastní výroby a zásoby nedokončených výrobků) a zásoby 

hotových výrobků (v obchodních firmách jsou to zásoby zboţí).  

Zásoby mají význam, jak pozitivní, tak negativní. 

Pozitivní význam zásob je v tom, ţe podporují řešení kapacitního, sortimentního, 

časového a místního nesouladu mezi výrobou a spotřebou. Přispívají k tomu, aby se 

technologické a přírodní procesy mohly uskutečňovat ve vhodném rozsahu, v optimálních 

dávkách. A v neposlední řadě přispívají ke krytí nepředvídaných výkyvů a poruch – zajišťují 

plynulost výroby, pokrývají výkyvy v poptávce a doplňování zásob. 

Negativní vliv zásob spočívá v tom, ţe spotřebovávají další práci a prostředky, nesou 

s sebou riziko znehodnocení, nepouţitelnosti, neprodejnosti a v neposlední řadě na sebe váţí 

kapitál. Vlivem lepší konkurence na trhu a vysokou úrokovou mírou pro krátkodobé úvěry se 

můţe stát, ţe kapitál investovaný do zásob chybí pro financování technického a 

technologického rozvoje, ohroţuje likviditu podniku a sniţuje jeho důvěryhodnost při jednání 

o úvěrech.  

2.2 ŘÍZENÍ ZÁSOB 

 V mnohých firmách představují zásoby velkou investici. Proto je úkolem řízení zásob 

podle Synek (2011) udrţovat zásoby na takové hladině, která umoţňuje precizní splnění jejich 

funkce, tj. vyvaţovat časový a mnoţstevní nesoulad mezi výrobou u dodavatele a spotřeby u 

odběratele a také minimalizovat nebo úplně zamezit důsledkům nepředvídatelných výkyvů 

v průběhu těchto dvou následujících procesů. 

Horáková a Kubát (1998) tvrdí, ţe úkolem řízení zásob není jen optimalizace nákladů, 

ale i systematická evidence zásob s nepřetrţitou aktualizací na základě reálných podmínek. 

Řada objektivních prvků jako jsou ekonomické podmínky země a platné legislativní normy. 
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Skladba a délka výrobního programu a výše a struktura zásob. A v neposlední řadě je to i 

lidský faktor. Tedy zaměstnanci daného podniku, jejich kvalifikace a zkušenosti. 

 Řízení zásob lze taktéţ charakterizovat i podle Vávrová a Tomek (2007) „jako soubor 

řídících činností (analýza, rozhodování, kontrola, hodnocení), jejichţ smyslem je nalézt a 

zajistit takovou výši zásob jednotlivých materiálových druhů, aby byl zajištěn plynulý průběh 

výrobního procesu při optimální vázanosti kapitálu, spotřebě dodatečné práce a přijatelném 

stupni rizika. Úroveň řízení zásob zejména ovlivňují následující faktory: 

 vnější, 

o nákupní marketing, 

o doprava, 

o umístění podniku, 

o pruţnost dodavatelů, 

 vnitřní, 

o technická příprava výroby, 

o úroveň logistických procesů, 

o charakter výrobního procesu, 

o rozsah sortimentu, 

o charakter spotřeby (trend), 

o úroveň řízení a zainteresovanost“. 

 

2.2.1 Rozčlenění zásob 

Synek (2011) rozčleňuje zásoby podle funkce: 

 obratová zásoba – nákup je uskutečněn v dávkách, ale čerpání je uskutečňováno 

v častějších a menších dávkách, 

 pojistná zásoba – mírní nepředvídatelné výkyvy jak na straně vstupu (v mnoţství a 

intervalu dodávek), tak na straně výstupu (ve velikosti a intervalu čerpání) ze zásoby, 

 zásoba pro předzásobení – vyrovnává předvídatelné velké výkyvy na vstupu nebo na 

výstupu (sezónnost, dovolené, očekávané potíţe), 

 zásoba strategická – je určena k přeţití firmy při nepředvídatelných událostech 

 zásoba spekulativní – vytváří se z důvodu dosaţení mimořádného zisku vhodným 

nákupem (sníţení ceny, zvýšení cen..) 
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Pro řízení zásob sledujeme několik hladin stavů zásob a to nejčastěji průměrnou 

zásobu, rychlost obratu zásob a dobu obratu zásob a okamţitou zásobu, která se dále dělí na : 

 faktickou zásobu – skutečný stav zásob ve skladu, 

 dispoziční zásobu – faktická zásoba zmenšená o jiţ uplatněnou potřebu (objednávka, 

doklad k výdeji), 

 bilanční zásobu – dispoziční zásoba zvětšená o velikost nevyřízených, ale potvrzených 

objednávek. 

 

Průměrnou zásobu zjistíme aplikováním vzorce 2.1 nebo 2.2. Pro výpočet je nutné 

rozdělit zásobu na pojistnou (Zp) a na obratovou (Zb). Obratovou zásobu spočítáme podle 

vztahu: 

                                                         Zb = D/2 + Zp ,                                                                        Vzorec 2.1 

kde D je velikost objednávky ve fyzických jednotkách. Uvedený vztah je platný za podmínky 

rovnoměrného čerpání ze zásoby. Celková průměrná zásoba pak je: 

              Zc= Zb + Zp = D/2 + Zp.                                    Vzorec 2.2 

Horáková a Kubát (1998) přidávají ještě další druhy zásob a to zásoby na logistické trase, 

technologické zásoby. 

 Zásoby na logistické trase  

Zásoba na logistické trase je tvořena materiály či výrobky, které mají dané 

určení, uţ opustili výchozí místo a dosud nedorazili na cílové místo 

v logistickém řetězci. Do tohoto druhu zásob patří dopravní zásoba a zásoba 

rozpracované výroby. 

a) Dopravní zásoba – je představována „zboţím na cestě“ z jednoho 

místa na druhé v daném logistickém řetězci. Dopravní zásoba je 

především významná u drahého zboţí a při delším dopravním čase 

(např. lodní doprava na dlouhou vzdálenost) a to z toho důvodu, ţe se 

do dopravního času započítává čas, od okamţiku naloţení dodávky aţ 

do jejího příjmu a uskladnění u příjemce. 

b) Zásoba rozpracované výroby – jsou to materiály a díly, které se 

zpracovávají, byly tedy uţ zadány do výroby. Na výši nedokončené 
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výroby má vliv objem a sortiment výroby, délka výrobního cyklu, 

velikost dávek, rytmus a způsob řízení výroby. 

 Technologické zásoby 

Patří sem materiály a výrobky, které potřebují před dalším zpracováním nebo 

expedováním z technologických důvodů jistou dobu skladování k nabytí 

poţadovaných vlastností. Příkladem můţe být vysoušení dřeva, zrání odlitků, 

sýrů, vína a piva. 

Další moţnou klasifikací zásob je podle Horáková a Kubát (1998) členění podle 

pouţitelnosti na: 

 Pouţitelnou zásobu – patří sem poloţky, které se běţně spotřebují nebo prodají. 

Neboli je u nich pravděpodobné, ţe se v budoucnu spotřebují ve výrobě nebo se 

prodají normálním způsobem. 

 Nepouţitelnou zásobu – představují poloţky s téměř nulovou spotřebou, u nichţ je 

nepravděpodobné, ţe se budou moci v podniku normálně vyuţít pro budoucí výrobu, 

respektive prodány za normální cenu klasickými distribučními cestami. Bývá taktéţ 

nazývána jako zásoba bez funkce. Můţe vznikat v důsledku inovace výrobků, změn ve 

výrobním programu, chybným rozhodnutím v nákupu nebo mylným odhadem budoucí 

poptávky. U takového druhu zásoby se dobré pokus se ji prodat za sníţenou cenu nebo 

ji odepsat. Dalším skladováním totiţ váţe skladový prostor a vytváří neúčelné 

náklady. 

Pouţitelná zásoba se můţe dále dělit na zásobu přiměřenou a nadbytečnou. 

 Přiměřená zásoba – tvoří ji část průměrné zásoby poloţky, jejichţ spotřebu pro výrobu 

nebo prodej lze očekávat v „rozumné“ době.  Velikost přiměřené zásoby vyplývá 

z volby metody pro řízení zásob (v podstatě mluvíme o normě spotřeby). 

 Nadbytečná zásoba – představuje rozdíl mezi celkovou průměrnou spotřebou a 

přiměřenou zásobou dané poloţky. Pokud se objeví nadbytečná zásoba, je nutné 

v první řadě zabránit jejímu dalšímu doplňování. Ekonomickým propočtem pak 

zjistíme, zda je méně nákladné nechat nadbytečnou zásobu ve skladu celou nebo si 

necháme jen část této zásoby a se zbytkem naloţit podobně jako s nepouţitelnou 

zásobou.  
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2.2.2 Ukazatelé rychlosti pohybu zásob 

Obrátka zásob 

Vyjadřuje, kolikrát se průměrné zásoby za časové období přemění na trţby. Vyjádřeno 

vzorcem 2.3: 

𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑝𝑟ů𝑚ě𝑟𝑛ý 𝑠𝑡𝑎𝑣 𝑧á𝑠𝑜𝑏
 

                                     Vzorec 2.3 

 

Doba obratu zásob 

Doba obratu podle Macurová a Klabusayová (2002) je převrácenou hodnotou 

obrátky. Udává dobu, za kterou zásoby projdou jednotlivými fázemi koloběhu aţ po přeměnu 

v trţby, které jsou zdrojem pro konání dalšího koloběhu. Čím je doba obratu zásob kratší, tím 

rychleji se zásoby obracejí, tím menší mnoţství zásob je v podniku vázáno. Potřebujeme jich 

méně k zabezpečení činnosti podniku. Dobu obratu vyjadřujeme ve dnech. Dle následujícího 

vzorce vypočítáme dobu obratu zásob: 

360

𝑜𝑏𝑟á𝑡𝑘𝑎
 

                        Vzorec 2.4 

2.2.3 Systém objednávání zásob 

Vávrová a Tomek (2007) rozlišují dva systémy objednávání a to systém 

s jednorázovým objednáním, pro zakázky časově ohraničené, kde není problém se 

stanovením velikosti a termínu spotřeby, a systém s opakovaným objednáváním.  

Systém s opakováním objednáním se týká časově neohraničené spotřeby a podle 

dalších okolností rozdělujeme: 

 objednání s pevným rytmem – volí se různé objednací mnoţství při odlišném 

čerpání ze skladu; pouţívá jak při objednávání spotřebovaného materiálu ze 

skladu tak i u přímých dodávek v rámci synchronizovaného dodávání do 

výroby, 
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 objednání na základě signálního mnoţství – signální mnoţství zásoby 

garantuje, ţe objednávka proběhne s dostatečným předstihem, vychází se 

z předem stanoveného optimálního mnoţství, 

 objednání volné – pouţívá se v případě, ţe nedostatek nemůţe ohrozit chod 

firmy. 

Macurová a Klabusayová (2007) píšou o 4 systémech objednávání, které se pouţívají 

k řízení zásob jednotlivých poloţek. A to systém (B, Q), (B, S), (s, Q) a (s, S). Pokud stav 

zásob klesne pod tzv. objednací úroveň, vystavuje se na danou poloţku objednávka. Podle 

typu poloţky stanovíme periodu objednávání a mnoţství dávky. 

Objednací úroveň 

Představuje takovou výši zásoby, pří které se vystavuje další objednávka. Stanoví se 

tak, aby s jistotou pokryla poptávku v době od vydání signálu o spotřebě aţ po příjem 

dodávky do skladu.  

V obrázku 2.1 nalezneme grafické znázornění průběhu objednávání zásob. 

 

Popis jednotlivých zkratek: 

S – maximální úroveň zásob, 

Zp – pojistná zásoba, 

L – dodací lhůta, 
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d – spotřeba za časovou jednotku, 

Q – velikost běţné dodávky. 

Níţe popisujeme 4 moţné systémy objednávání zásob podle Macurová a Klabusayová 

(2007). 

Systém (B, Q) 

Písmenko „B“ charakterizuje objednací úroveň, coţ signalizuje proměnné okamţiky 

objednávání a veličina „Q“ nám udává pevné objednací mnoţství. Označuje se jako „systém 

objednávaného mnoţství“. Objednávka se tedy vytvoří, aţ klesne hladina zásob na nebo pod 

úroveň „B“ ve výši mnoţství „Q“. Stav zásoby se porovnává s úrovní „B“ průběţně. 

Stanovení této objednací úrovně je odvozeno od očekávané spotřeby „d“, dodací lhůty „L“ a 

pojistné zásoby „ZP“. Veličiny „B“ a „Q“ jsou předem vypočítány. Objednací úroveň „B“ se 

vypočítá podle vztahu: 

                                        𝐵 = 𝑑 ∙ 𝐿 +  𝑍𝑝 .                                                      Vzorec 2.5 

Systém (B, S) 

Hladinu „B“ určíme stejným způsobem jako u systému (B, Q) podle vzorce 2.5. 

Cílová úroveň „S“ se vypočte jako součet objednací úrovně „B“ a velikosti dávky „Q“. 

Neobjednává se pevné mnoţství „Q“, ale objednává se vţdy do cílové úrovně „S“. 

                            𝑆 = 𝐵 + 𝑄                                                               Vzorec 2.6 

Systém (s, Q) 

Parametr „s“ určuje pevný okamţik objednávání. Například kaţdý poslední den týdne, 

měsíce a podobně, nejčastěji jde o objednávání čisticích prostředků, kancelářských potřeb 

apod. Na rozdíl od „B“ systémů, u nichţ se provádí objednávka ihned po dosaţení nebo 

překročení signální hladiny „B“, je u „s“ systému vztah výše zásoby a objednací úrovně 

testován pouze periodicky. Systémy s periodickou kontrolou mají čas, který uplyne od 

prvního podkročení objednací úrovně „B“ do okamţiku nejbliţší hodnoty, náhodný. 

V průměru je to polovina kontrolního intervalu „I“.  S ohledem na neznalost situace vně 

intervalu I je nezbytné, aby objednací úroveň byla vyšší neţ u „B“ systémů. Koeficient 0,7 

vychází ze zkušeností.  
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   𝑠 = 𝑑 ∙   𝐿 + 0,7 ∙ 𝐼 +  𝑍𝑝                                           Vzorec 2.7 

 

Systém (s, S) 

Jde o proměnné objednávací mnoţství a periodický systém objednávání. Při zjišťování 

stavu zásob periodicky se doobjednávají ty poloţky, u kterých klesla zásoba pod úroveň „s“, 

do cílové úrovně „S“. Cílová úroveň je ve stejné výši jako u systému (B, S), vyčíslíme ji tedy 

podle vzorce 2.6. 

Pojistná zásoba 

Podle Macurová a Klabusayová (2002) „pojistná zásoba kryje odchylky od průměrné 

velikosti poptávky (resp. spotřeby) a průměrného dodacího cyklu. Vytváří je jednorázově, 

průběţně se prověřuje opodstatněnost její velikosti a případně se upravuje. Její velikost je 

odvozena od ekonomické úvahy o optimální úrovni dodavatelských sluţeb.“ 

Pokud usilujeme o zabezpečení rostoucí úrovně dodavatelských sluţeb je nutno zvýšit 

pojistnou zásobu, s jejímţ drţením jsou spojeny náklady. Z druhého pohledu se při zvyšující 

pojistné zásobě sniţuje riziko vyčerpání zásoby, a tedy sniţují se náklady z deficitu, k nimţ 

patří: 

 náklady na dostatečnou dodávku, tedy i na opravu, 

 sankce za pozdní dodání, 

 náklady na sledování nevyřízených, včas nesplněných zakázek 

 náklady na vícepráce pracovníků prodeje, 

 ušly zisk, 

 ztráta jména. 

Úsporu nákladu z deficitu lze vyjádřit jako funkci úrovně dodavatelských sluţeb, resp. 

velikosti pojistné zásoby. 

2.2.4 Optimalizace zásob  

Následující kapitola je čerpána od Synek (2011) a Horáková a Kubát (1998). 

Základním metodickým přístupem k řízení zásob je tzv. optimalizační přístup. Základním 

kritériem tohoto přístupu je minimalizace celkových nákladů na pořizování a udrţování zásob 

v co nejširším slova smyslu.  
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Se zásobami jsou spojeny tři druhy nákladů, a to objednací náklady, náklady na 

držení zásob a náklady nedostatku. 

1. Náklady na objednávku, dodávku a přejímku 

Jedná se o náklady sdruţené s aktivitami spojené s pořízením a doplněním zásoby. 

Řadí se sem náklady na přípravu a umístění objednávky, na průzkum, volbu a komunikaci 

s dodavatelem, přípravu a dojednání dodávky, dopravu, přejímku, kontrolu, informační 

zpracování příjmu, uskladnění, zápis do evidence zásob, aktivity při úhradě faktur a mnohých 

jiných administrativních úkonů v rámci dodávek. 

2. Náklady na drţení zásob 

Zde se řadí tři kategorie nákladů. Náklady z vázanosti finančních prostředků, náklady 

na skladování a správu zásob a náklady rizika. 

 Náklady z vázanosti finančních prostředků 

Nemají charakter nákladu v obvyklém slova smyslu, nejsou totiţ 

zachyceny v účetní evidenci. Jde o náklady tzv. ztráty příleţitostí (ušlého 

zisku). Jde o velikost zisku, které by firma mohla získat, kdyby finanční 

prostředky investoval jiným způsobem neţ do zásob. Při rozhodování 

s krátkodobým dosahem se bere v potaz průměrná úroková míra, při 

rozhodování s dlouhodobým dosahem se vychází z rentability kapitálu a místo 

úrokové míry se počítá s normou vnitřního výnosového procenta, kterou 

stanoví vedení podniku. 

 Náklady na skladování a správu zásob 

Řadí se sem všechny náklady spojené s provozováním skladů a evidencí 

zásob (všechny odpisy spojené se skladováním a výpočetní technikou, mzdy 

pracovníků, energie, opravy a údrţba, ostraha, pojištění jak zásob, tak 

skladovacích prostor). Tyto náklady jsou většinou roční. 

3. Náklady z nedostatku 

Vznikají v okamţiku, kdy zásoba nepokryje včasné uspokojení všech poţadavků 

odběratelů. Jde zejména o náklady vznikající v nákupu -  při urychleném zajišťování 

náhradního plnění (cestovné, vyšší ceny), ve výrobě, v provozech a u dalších 
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vnitropodnikových odběratelů z titulu nevyuţití výrobních kapacit, substitučních řešení 

situace, prodluţování průběţné doby výroby a zvyšující se mnoţství zásob a rozpracované 

výroby a dále při prodeji – náklady z poškození pozice firmy na trhu, vyšší náklady při 

urychlování expedice a dopravy, náklady vyplívající z nedodrţení závazků vůči zákazníkům. 

2.3  SKLADOVÁNÍ 

Skladování zabezpečuje v rámci logistického systému firmy velmi důleţitou roli, tvrdí 

Lambert (2005). Skladování poskytuje zákazníků podniku potřebnou úroveň základního 

servisu spolu ve spojení s dalšími logistickými činnostmi. Podstatnou rolí skladováním je 

uskladnění produktů. Skladování také zajišťuje rozdělování produktů do menších mnoţství 

nebo balení, sdruţování produktů a v neposlední řadě i informační sluţby. Dané činnosti 

kladou větší důraz na pohyb zboţí neţ na uskladnění zboţí.  

Skladování má plnit tři funkce. Přesun produktů, uskladnění produktů a přenos 

informací o skladových produktech. Poslední dobou je kladen důraz na přesouvání produktů, 

jelikoţ se podniky zaměřují na zlepšování obratu zásob a urychlování pohybu objednaného 

zboţí z výroby ke konečné expedici.  

Funkce přesouvání produktů lze dále členit na činnosti: 

 příjem / přejímka zboţí, 

 transfer nebo ukládání zboţí, 

 komplementace zboţí dle objednávky, 

 překládka zboţí, 

 odeslání / expedice zboţí. 

V rámci činnosti příjem zboţí se vykonává fyzické vyloţení či vybalení zboţí 

z přepravovaného prostředku, evidenci databáze zásob, kontrola stavu zboţí a kontrola 

fyzického počtu poloţek s údaji na dokumentaci. Transfer zahrnuje fyzické přesouvání 

produktů do skladu a jejich umístění. Komplementace zboţí obsahuje přeskupování výrobků 

v návaznosti dle poţadavků zákazníka, zde se zároveň tvoří balící list. Jako poslední činnost 

je činnosti expedice zboţí, kdy se produkty balí a přemisťují se do dopravního prostředku. 
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2.4 OHODNOCENÍ ZÁSOB 

S vývojem trhu se mění i trţní ceny. Proto se mění i ceny zásob. V praxi dochází 

k pouţívání tří systémů ocenění zásob. Podle Synek (2011) a dle Lambert (2000) je to systém 

FIFO ( first in – first out), systém LIFO ( last in – first out) a metoda průměrných cen. 

Systém FIFO 

Tento systém vychází z předpokladu, ţe zásoby, které firma získá nejdříve, se zároveň 

nejdříve prodají. Na skladě zbývají pak zásoby nabyté později. Tento systém je vhodný při 

klesání cen z důvodu vykazovaného zisku, který je niţší. 

Systém LIFO 

Prodeje zásob se realizují z těch, které podnik nakoupil nejpozději, z poslední dávky. 

Na skladě zůstávají zásoby, které podnik nabyl nejdříve. Tato metoda je vyuţívána při růstu 

cen, neboť sniţuje dopad inflace na zisk podniku. 

Systém průměrných cen 

Cena zásob se určuje jako aritmetický průměr z pořizovacích cen všech realizovaných 

dodávek.  

 

2.5 ANALÝZA ZÁSOB 

Macurová (2010) uvádí, ţe analýza zásob poskytuje informace potřebné pro zjištění 

problémů, má určit směr řešení a stanovit priority. Tímto postupem zjišťujeme, zda jsou 

zásoby přiměřené, jaká je jejich struktura a jak se vyvíjí v čase. 

2.5.1 Analýza ABC 

Kapitola je zpracována z více zdrojů Macurová (2010), Lambert (2000) a Macurová a 

Klabusayová (2007). 

 Analýza je zaloţena na Paretově principu 80:20 (80% jevů je ovlivňováno 20% 

nejvýznamnější příčin). Toto pravidlo se dá vztáhnout snad do všech odvětví. Graficky je 

znázorněn Paretův princip v obrázku 2.2. 
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 Prvním krokem analýzy ABC je seřazení poloţek sestupně podle hodnoty jejich 

prodeje. Následně hodnoty kumulovaně sečteme od počátku posloupnosti a vyčíslíme 

kumulované součty v procentech. Dalším krokem je určit kritérium neboli hranice mezi 

jednotlivými skupinami poloţek A, B, a C. 

 

 

Obr. 2.2 Pravidlo 80/20      Zdroj: Koch (1999) 

 

Skupina A 

Skupina představuje tzv. životně důležité položky, kterým se musíme detailně a 

individuálně věnovat.  Zařazujeme zde poloţky, které mají 80% -ní kumulativní podíl na 

celkovém obratu a jsou představovány 20% poloţek. Je to tedy malý počet poloţek s velkým 

významem na celkovém objemu zásob. 

Skupina B 

Řadíme zde poloţky s menším význam neţ ve skupině A, ale s větším počtem 

poloţek. Tvoří dalších 30% poloţek s kumulativním 15% -tním podílem na celkovém obratu. 

Skupina A a B tvoří jiţ 95% celkového obratu. 

Skupina C 

 V této skupině nacházíme největší počet poloţek s nejmenším procentním podílem na 

celkovém obratu zásob, tj. 50% poloţek s 5% -tním podílem na celkovém obratu. 



20 

 

Rozdělení poloţek zásob je podle tohoto kritéria zaznamenáno na obrázku 2.7. 

 

Obr. 2.7 Paretova analýza                    Zdroj: Macurová (2010) 

 

Metodu ABC lze aplikovat i vícestupňově. Do 1. stupně zařadíme skupiny A, B, C a 

ve druhém stupni tyto skupiny rozčleníme do podrobnějších podskupin, se kterými pracujeme 

pak samostatně, například podskupiny AA, AB, AC.    

Diferenciace přístupů k řízení zásob 

Macurová a Klabusayová (2002) tvrdí, ţe praxe někdy přechází v zájmu jednoduchosti 

na stejné systémy doplňování zásob u většiny poloţek, coţ je v důsledku nehospodárné. 

Diferenciace systémů řízení zásob dle skupin A, B, C resp. i dalších můţe způsobit výraznou 

redukci zásob i nákladů spojených s objednáním. 

Pro skupinu A je doporučen objednací systém (B, Q), časté objednávání, malé 

mnoţství, velikost dávky lze optimalizovat, s co nejniţší pojistná zásobou, monitorováním 

stavu a pravidelné vyhodnocování pouţitých metod předpovědi poptávky. 

Skupině B je přiřazen objednací systém (B, S), tedy méně časté objednávání, větší 

dávky, větší pojistná zásoba a objednávání v pevně daných intervalech. 

Pro skupinu C a případně další je doporučeno velké objednací mnoţství, relativně 

velká pojistná zásoba a periodická kontrola stavu. 
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Při aplikaci metody ABC lze uţít i dalších hledisek pro vytvoření skupin, např. 

hledisko úrovně dodavatelských sluţeb u jednotlivých poloţek, velikosti příspěvku 

jednotlivých poloţek k zisku, rizika znehodnocení, nákladů na vyčerpání zásoby apod. Dle 

účelu analýzy lze jednotlivá hlediska kombinovat. 

2.5.2 Analýza XYZ 

Dle Macurová (2010) je nutné mít k vytvoření analýzy XYZ údaje o minulé spotřebě a 

hlediskem musí být proměnlivost, tedy předvídatelnost spotřeby (poptávky). U kaţdé poloţky 

sortimentu se vypočítá variační koeficient. Vypočítané hodnoty seřadíme podle velikosti a 

zařadí se do skupin X, Y, Z dle koeficientu. 

Výpočet pro variační koeficient (podíl průměrné spotřeby a směrodatné odchylky): 

𝑉𝑖  =  
𝜎𝑖

𝑥 𝑖
 ∙ 100,   

                                                                                                                         Vzorec 2.8 

Vi – variační koeficient i-té poloţky 

σi – směrodatná odchylka poptávky (spotřeby) u i-té poloţky 

 ̅xi – průměrná poptávka (spotřeba) u i-té poloţky 

Ke zjištění variačního koeficientu je zapotřebí vypočítat směrodatnou odchylku, 

vzorce nalezneme v následujícím vzorci 2.9. 

Výpočet směrodatné odchylky: 

𝜎𝑖 =   
 (𝑥𝑖 𝑗  –  𝑥 𝑖)2𝑛

𝑗=1

𝑛 − 1
, 

                                                                                                                                   Vzorec 2.9 

σi    -  směrodatná odchylka poptávky (spotřeby),  

xij – velikost spotřeby i-té poloţky v jednom období, 

n – počet období. 
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 Skupina X 

Nacházíme zde poloţky s hodnotou variačního koeficientu niţšího neţ 50% a zároveň 

poloţky vykazující konstantní spotřebu nebo se známkami příleţitostných výkyvů. Je zde 

vysoká predikční schopnost. Zde není nutné vytvářet pojistnou zásobu, jelikoţ zásobování je 

synchronizováno s výrobním procesem. 

Skupina Y 

Tato skupina začleňuje poloţky s hodnotami variačního koeficientu od 51% do 90%. 

Řadí se zde poloţky s výraznějšími výkyvy ve spotřebě, které mají střední predikční 

schopnost. Pro zmíněné poloţky je nutné vytvářet pojistnou zásobu. 

Skupina Z 

Zbývající poloţky patří do poslední skupiny Z, vykazují zcela nepravidelnou spotřebu. 

Je zde vysoký stupeň nejistoty. Měli bychom reagovat na nepravidelnou spotřebu vysokým 

stupněm pojistné zásoby nebo doplňovat zásobu aţ vzniká potřeba. V tomto případě, ale 

musíme počítat s vyššími náklady spojené s jednorázovou objednávkou materiálu. 
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3. CHARAKTERISTIKA PODNIKU 

Společnost Afeed CZ, a.s., ve které je zpracována tato bakalářská práce, vznikla jako 

organizační unie české AFEED CZ, a.s. se sídlem v Hustopečích u Brna a slovenské 

společnosti AFEED, a.s. se sídlem v Bratislavě. Na obr. 3.1 je uvedeno logo společnosti. 

 

 

Obr. 3.1 Logo společnosti AFEED CZ, a.s., Zdroj: interní dokumenty 

Hlavním pilířem společnosti je výroba a prodej krmných směsí a premixů pro chovy 

hospodářských zvířat v moderních, plně automatizovaných výrobnách krmných směsí. 

Důleţitou častí programu společnosti tvoří i nákup a prodej surovin a doplňkových látek pro 

výrobu krmiv, dodávky jednodenních kuřat a obchod s jatečnými zvířaty. 

Jediným akcionářem je skupina AGROFERT, která zastřešuje řadu společností 

podnikající v zemědělství, potravinářství, chemie, lesnictví, pozemní techniky a 

obnovitelných zdrojů. Koncern se v současné době skládá z více neţ 200 dceřiných 

společností. 

Cílem společnosti je poskytování profesionálního přístupu ve všech oblastech činnosti 

respektující nejmodernější trendy ve výţivě chovu a zvířat s vysokým důrazem na důslednou 

kontrolu kvality nakupovaných výrobků i vlastních výrobků. 

3.1 NÁPLŇ ČINNOSTI PODNIKU 

Společnost pracuje jako integrátor ve výkrmu drůbeţích brojlerů a výkrmu prasat. 

V tomto systému funguje jako dodavatel jednodenních brojlerových kuřat, případně selat, 

dodavatel krmiva a zároveň jako odběratel vykrmených kuřat a prasat. Výhodou tohoto 

systému je zabezpečení a kontrola plynulého finančního toku. Spolu s dodávkou jednodenních 

kuřat a zástavových selat zajišťuje kompletní výţivářský a zootechnický servis. 
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K dosaţení poţadované produkce je v dnešní době jiţ nezbytné odborné poradenství 

v chovech zvířat, které se stalo také samozřejmou součástí prodeje krmných směsí. Tým 

odborníků pomáhá nastavit systém krmení, krmné technologie, klima v produkčních 

objektech a navrhnout zoo-veterinární opatření.   Stejně tak jsou nápomocni při řešení 

případných problémů v chovu, ať jiţ v oblasti výţivy, konzervace krmiv nebo v oblasti zoo-

veterinární. 

Společnost Afeed, a.s. je také registrovaným distributorem veterinárních léčiv, 

biopreparátů a medikovaných krmiv na území České republiky a Slovenské republiky 

s kompletní nabídkou registrovaných veterinárních léčiv a přípravků. 

Společnost vyrábí a dodává kompletní krmné směsi pro tyto druhy zvířat: 

 selata, prasnice, kanci, prasata na výkrm, 

 hrabavá drůbeţ - kuřice, nosnice, brojleři, krůty, 

 vodní drůbeţ - kachny, husy, 

 králíci, 

 pštrosi, baţanti, 

 ryby. 

Společnost zajišťuje dále prodej pytlovaných krmných směsí pro 9 druhů 

hospodářských zvířat, kdy je schopná zajistit pro maloodběratele, velkoodběratele a 

distributory i jejich dopravu na základě smluvních dohody. 

Společnost AFEED a.s. má po České republice a Slovenské republice 4 pobočky a to 

v Hustopečích u Brna, Opavě, Kroměříţi a v Trnavě. 

Firma je vedena u Krajského soudu v Brně. 

Vzhledem k rozsahu velikosti zásob a přiměřenosti bakalářské práce se v praktické 

časti, zaměříme jen na pobočku Kroměříţe. 

3.2 CHARAKTERISTIKA POBOČKY V KROMĚŘÍŢI  

Na pobočce je zaměstnáno 13 zaměstnanců, kteří pracují ve dvou směnách. Společnost 

usiluje o zavedení třetí směny. Společností projde kaţdý měsíc cca 90 poloţek různých druhů 

surovin a materiálu. Veškeré suroviny jsou objednávány centrálním nákupem u koncernu 

Agrofert a.s. Nákup surovin se plánuje vţdy nejméně na jedno čtvrtletí dopředu. Zároveň se 
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nakupuje podle výhodnosti ceny surovin a podle toho je potom společnost schopná upravit 

receptury krmných směsí (poloţku draţší v daném čtvrtletí nahradí poloţka levnější). Veškeré 

suroviny pro pobočku Kroměříţ objednává vedoucí provozu. Účetnictví a skladovou evidenci 

vede skladová účetní, komunikaci s odběrateli má na starost dispečerka. 

3.2.1 Sklady surovin a materiálu 

V objektu pobočky v Kroměříţi najdeme výrobnu krmných směsí (VKS), jeden sklad 

na suroviny pytlované, popř. skladované v plastových IBC kontejnerech, 40 zásobníků á 35 t 

na uskladnění volně loţených surovin, 2 zásobníky á 25 t na tekutý ţivočišný tuk, dva 

zásobníky á 8 t na tekuté aminokyseliny, 3 zásobníky á 12 t na vápenec jemně mletý, 1 

zásobník á 25 t na vápenec hribozrný, 2 zásobníky á 20 t na krmné monofosfáty a 19 

expedičních zásobníků na hotové výrobky, tzn. krmné směsi (celkem na 300 t). V pronájmu 

od společnosti Navos a.s. je celoročně část haly na sypké suroviny, která pojme cca 200 tun 

volně loţených sypkých surovin. Zde se skladuje především sójový extrahovaný šrot, který 

tvoří jednu z hlavních poloţek krmných směsí. 

3.2.2 Nákup surovin a uskladnění 

Nákup surovin je důleţitou sloţkou výroby krmných směsí, jelikoţ bez kvalitních 

surovin nelze vyrobit kvalitní krmnou směs, která by plně odpovídala potřebám jednotlivých 

druhů zvířat. 

Z toho důvodu klade společnost AFEED CZ a.s. velký důraz na nákup kvalitních 

surovin, které jsou pod stálým laboratorním dohledem. Z kaţdé nakupované partie surovin 

jsou odebírány vzorky podle Plánu kontroly jakosti pro společnost AFEED CZ a.s. a vzorky 

jsou analyzovány v centrální laboratoři. Pokud dojde k neshodě s poţadovanými a 

deklarovanými kvalitativními znaky, je zahájeno s dodavatelem suroviny reklamační řízení. V 

případě, ţe surovina zásadně neodpovídá poţadavkům vhodným k výrobě krmných směsí 

(KS), je vyreklamována a vrácena dodavateli. 

Součástí kontroly nákupu surovin je taktéţ mnoţstevní shodnost, tzn., ţe suroviny 

volně loţené jsou při příjmu váţeny na mostní váze, suroviny balené v papírových, popř. 

plastových obalech jsou skladovou účetní při příjmu fyzicky přepočítány. Dojde-li k neshodě 

v mnoţství, je dodavatel neprodleně informován a je sjednána náprava. 

Pokud je jiţ surovina přijata na sklad, je nutné dodrţovat stanovené skladovací 

podmínky, které jsou deklarovány ve Skladovacím řádu VKS. Jedná se hlavně o dodrţování 
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čistoty a teploty skladu, účinná a pravidelná deratizace proti škůdcům, v neposlední řadě taky 

kontrola doby exspirace jednotlivých surovin. Toto se týká především surovin pytlovaných 

(premixy, aminokyseliny, okyselovala, apod.), které po uplynutí exspirační doby podléhají 

snadno zkáze, popř. ztrácejí svoji účinnost. 

Co se týká obilovin, kukuřice a řepky, tyto se nakupují  napřímo od společnost 

NAVOS a.s., která v objektu disponuje skladovým silem a plně zabezpečuje potřebné 

mnoţství poţadovaných surovin, stejně jako jejich kvalitu. Tyto suroviny se tedy dlouhodobě 

neskladují v objektu VKS, nýbrţ jsou uskladněny v silech společnosti  NAVOS a.s..VKS si 

drţí ve skladovacích zásobnících pohotovostní zásobu, cca 60 t od kaţdého druhu, pro případ 

poruchy na dopravních cestách ze sila. 

Úkolem vedoucího VKS, popř. skladové účetní je zajistit koloběh nákupu a skladování 

surovin takovým způsobem, aby bylo k dispozici vţdy dostatečné mnoţství surovin pro 

výrobu, ale zároveň aby se nedrţely zbytečně velké zásoby vzhledem k plynulému toku 

financí, které jsou ve skladových zásobách dočasně umořeny. Ideální stavem je situace, kdy je 

zásoba surovin udrţena na měsíčním maximálně dvouměsíčním zpracovávaném mnoţství 

k výrobě. 

Měsíčně se provádí kontrolní inventura zásob surovin a hotových výrobků, krmných 

směsí. Dvakrát do roka se provádí oficiální inventura surovin a KS, při které dochází 

k dorovnání účetního stavu surovin a KS se stavem fyzickým. Zohledňují se moţné úbytky a 

ztráty surovin a KS, které jsou způsobeny ztrátami skladováním, manipulací, dopravou, apod. 

Tyto ztráty jsou normovány, normy jsou společností pevně stanoveny s přihlédnutím na 

mnoţství a způsobu skladování a dopravy dané suroviny a KS. 

 

Proces nákupu zahrnuje tyto kroky: 

1. pracovníci obchodního oddělení společnosti AFEED CZ a.s. sjednají 

s odběratelem KS podmínky prodeje (kvalita, mnoţství, cena), následně je 

uzavřena kupní smlouva, 

 

2. pracovníci vývoje a kvality - tzv. výţiváři, vypracují vhodnou recepturu pro 

jednotlivý druh zvířat, pracují při tom s dostupnými surovinami, které jsou 
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k dispozici na jednotlivých VKS, receptura je vloţena do centrálního registru 

společnosti, 

 

3. odběratel si nyní uţ můţe objednat KS u dispečera VKS, dispečer objednávku 

zaeviduje do systému a elektronicky zadá do výroby, 

 

4. pracovník VKS objednávku příjme a pak uţ můţe proběhnout samotná výroba 

krmné směsi, tato probíhá přes plně automatizovanou výrobní linku, která je řízena 

systémem TEBIS, 

 

5. vyrobená krmná směs je uskladněna v expedičním zásobníku, z kaţdé vyrobené 

šarţe jsou odebrány vzorky a tyto jsou analyticky vyhodnoceny, v případě, ţe 

nedojde k odchylkám v kvalitativních ukazatelích, je daná šarţe KS uvolněna 

k expedici, 

 

6. dispečer VKS dá na vědomí smluvnímu přepravci ţe KS je připravena k expedici, 

ten zajistí dopravu a následuje odvoz výrobku k odběrateli. 

 

Společnost AGROFERT v současné době disponuje účetním programem SAP, který 

shromaţďuje veškeré informace týkající se výroby, skladování a účetnictví celé společnosti. 

Na tento centrální systém je tedy napojena i společnost AFEED a.s., posléze i  VKS 

Kroměříţ. Umoţňuje to dokonalý přehled všem odpovědným osobám o celkovém stavu 

společnosti ve všech oblastech. 

 

3.2.3 Odběratelé a konkurence 

Pobočka v Kroměříţi ročně vyrobí 65 tisíc tun krmných směsí. 85% výroby je pro 

drůbeţ, 15 % výroby je určena pro prasata. Sezónnost se ve výrobě neobjevuje. Krmné směsi 

pak putují k zhruba 30 odběratelům.  

K největším z nich patří Vodňanské kuře s.r.o., Výkrm Třebíč s.r.o., Xavergen a.s., 

Boneco a.s., Agropodnik Hodonín a.s., Mach drůbeţ a.s., Bajer a spol.s.r.o., DRUMO Přerov 

spol.s.r.o. a Brola spol.s.r.o. Odběratelé jsou vzdáleni do 200km od Kroměříţe. Delší 
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dojezdová místa si přebírají jiţ jiné, bliţší pobočky společnosti. Pro pobočku Kroměříţ, při 

přesáhnutí této hranice, je to nerentabilní. 

Konkurenčními firmami jsou například firmy Lukrom Zlín, MJM Litovel, De Heus 

Marefy, MORAGRO Prostějov, VK Drcman Němčice.  
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4. ANALÝZA VÝVOJE, STRUKTURY A PŘIMĚŘENOSTI ZÁSOB 

V této části se budeme věnovat analýze zásob společnosti Afeed CZ, a.s. za pobočku 

Kroměříţ. V páté kapitole z těchto výsledků vyvodíme důsledky a návrhy na řešení. Veškerá 

data budou zpracovány v MS Excel. Všechna data jsou získána z interního systému firmy. 

Společnost má kaţdý měsíc na skladě cca 90 druhů zásob. Pro přehlednost by se 

poloţky daly dělit do osmi skupin: 

1. obilniny + pícniny, 

2. šroty, 

3. krmné směsi, 

4. vedlejší ţivočišné produkty, 

5. premixy, 

6. doplňkové látky, 

7. medikace, 

8. balící materiál. 

 

Do těchto skupin společnost zásoby ale nedělí.  

4.1 ANALÝZA OBRATU A DOBY OBRATU ZÁSOB POBOČKY KROMĚŘÍŢ 

Hlavní činností podniku je výroba krmných směsí, ve kterých se váţe kapitál v podobě 

zásob. Proto by měl podnik věnovat pozornost obratu zásob a době obrátky zásob. Čím míň 

kapitálu budou zásoby vázat, tím více můţe podnik volné finanční prostředky vynakládat na 

jiné činnosti. 

V tabulce 4.1 jsou z údajů o trţbách a průměrných stavech zásob vypočítány ukazatele 

obrátky a doby obratu zásob za poslední tři roky. 

Tabulka 4.1 Přehled doby obratu a obrátky zásob 

  2011 2012 2013 

Průměrný stav zásob v Kč       10 023 249,70              11 280 787,86              8 974 306,22     

Roční tržby v Kč           347 983 455                 472 452 273               489 720 030     

Obrátka zásob 34,72 41,88 54,57 

Doba obratu zásob (ve dnech) 10,37 8,60 6,60 
     Zdroj: vlastní zpracování 
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Na základě tabulky 4.1 byly zpracovány grafy vývoje doby obratu zásob, vývoj zásob 

a vývoj ročních trţeb (obr. 4.1, 4.2, 4.3). 

 

Obr. 4.1 Vývoj doby obratu zásob               Zdroj: vlastní zpracování 

V tabulce 4.1 je vidět, ţe obrátka zásob se zvyšuje. Rok 2013 oproti roku 2011 

vykazuje dokonce zvýšení obrátky o 20 obratů za rok. Coţ je velmi příznivý jev. Doba obratu 

zásob ve dnech se naopak sniţuje, jak můţeme vidět v obrázku 4.1. V roce 2012 se doba 

obratu sníţila o více jak jeden a půl dne, v roce 2013 potom o celé další dva dny. 

V následujícím obrázku můţeme vidět zakreslen vývoj ročních trţeb a vývoj zásob, které 

potvrzují naše tvrzení o pozitivním vývoji doby obratu a obrátky zásob. 

 

Obr. 4.2 Vývoj zásob                             Zdroj: vlastní zpracování 
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Obr. 4.3 Vývoj ročních trţeb          Zdroj: vlastní zpracování 

Do roku 2012 má vývoj průměrných zásob rostoucí tendenci. Avšak, jak je vidět 

v obrázku 4.2, má v roce 2013 jiţ klesající trend. Vývoj trţeb v roce 2013, jak je vidět 

v obrázku 4.3, je stále rostoucí. Tudíţ trţby rostou a zásoby klesají, coţ je pozitivní jev, o 

který by měly usilovat všechny firmy. 

4.2 SROVNÁNÍ DOBY OBRATU A OBRÁTKY ZÁSOB POBOČKY KROMĚŘÍŢ 

S RYCHLOSTÍ OBRATU ZÁSOB CELÉ SPOLEČNOSTI AFEED CZ, A.S. 

Za účelem porovnání doby obratu a obrátky zásob jsme vypočetli dané veličiny i za 

celou společnost AFEED CZ, a.s. jako celek. Výsledek můţeme vidět v následující tabulce 

4.2. 

Tabulka 4.2 Přehled doby obratu a obrátky zásob ve společnosti AFEED CZ, a.s. 

Společnost AFEED CZ, a.s. 2011 2012 2013 

Průměrný stav zásob v Kč             148 219 000,00                 63 662 000,00                 48 730 000,00     

Roční tržby v Kč         3 914 233 000,00            3 942 324 000,00           1 656 586 833,00     

Obrátka zásob 26,41 61,93 34,00 

Doba obratu zásob (ve dnech) 13,63 5,81 10,59 
Zdroj: vlastní zpracování z ročních veřejných výkazů 

V tabulce 4.2 můţeme vidět, ţe vývoj obrátky zásob je v roce 2011 a 2012 stoupající, 

avšak roce 2013 ale obrátka zásob klesla a na polovinu v porovnání s rokem 2012. Stejný 

vývoj zaznamenává i doba obratu zásob. V roce 2011 a 2012 má klesající tendenci, ale v roce 

2013 opět stoupá oproti roku předchozímu a to téměř o dvojnásobek (10,59 dnů). 
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Z tří porovnaných let má pobočka Kroměříţ lepší obrátku i dobu obratu neţ celá 

společnost. V posledním roce nastává ve společnosti znepokojivý jev, který je nepříznivý, 

vede totiţ k výraznému poklesu obrátky. Na poklesu obrátky se podílí jak významný pokles 

velikosti trţeb, tak velikost zásob, kdy zásoby sice klesaly, avšak pomaleji neţ trţby. 

Analyzovat, proč se tak stalo, není jiţ účelem této bakalářské práce. 

 

4.3 ANALÝZA STRUKTURY SPOTŘEBY MATERIÁLU METODOU ABC 

V této kapitole se budeme věnovat podrobněji spotřebě zásob. Budeme provádět 

analýzu struktury spotřeby materiálu vyjádřené hodnotově v Kč. Analýza spotřeb, ve 

fyzických jednotkách není moţná, protoţe poloţky mají různé měrné jednotky. 

V tabulce, která je zobrazena v příloze 1, najdeme roční přehled spotřeby zásob za rok 

2011. Za rok 2012 a 2013 nebyly poskytnuty komplexní údaje a tak vycházíme z roku 2011. 

V tabulce je zachyceno 93 poloţek, jejich název, spotřeba v naturálních jednotkách, měrná 

jednotka, cena za měrnou jednotku v korunách a spotřeba v korunách. K těmto údajům jsme 

došli tak, ţe jsme spotřebu v naturálních jednotkách sečetli za kaţdý měsíc a vynásobili cenou 

za měrnou jednotku. Tak jsme získali spotřebu v korunách u kaţdé poloţky. Data bylo 

nejdříve nutné ale převést z obecného formátu na formát čísel, bez přídavných, nevyţádaných 

znaků, které znemoţňovaly pracovat s informacemi v MS Excel. Data nám byla od 

společnosti poskytnuta z účetního programu SAP. 

V následující tabulce 4.3 jsou jednotlivé poloţky seřazeny podle celkové spotřeby. Od 

nejvyšší po nejniţší. Následně vypočtený procentuální podíl kaţdé poloţky na celkové 

spotřebě a kumulovaný podíl kaţdé poloţky na celkové spotřebě. V tabulce najdeme 

informace i o měrné jednotce a cenu za měrnou jednotku v českých korunách.  Jako poslední 

krok byl přiřazení do skupiny A, B, C podle Paretova principu. 

 

Tabulka 4.3 Paretova analýza spotřeby zásob v roce 2011 v Kč   

  Název položky Spotřeba za rok v Kč 

Podíl na 
spotřebě 

v % 

Kumulovaný 
podíl na 

spotřebě v % Skupina 

1 Sojový extrahovaný šrot                     61 423 947     19,374 19,374 A 

2 Pšenice krmná                     57 589 926     18,164 37,538 A 
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3 Kukuřice krmná                     53 019 929     16,723 54,261 A 

4 Řepkový extrahovaný šrot                     28 602 262     9,021 63,283 A 

5 Živočišný tuk                     18 909 014     5,964 69,247 A 

6 Krev sušená plná                     15 605 471     4,922 74,169 A 

7 Řepkové semeno                     10 950 864     3,454 77,623 A 

8 Ječmen krmný                     10 028 118     3,163 80,786 A 

9 Sojové boby extrudované                       9 922 727     3,130 83,916 B 

10 Kvasnice Vitex                       6 540 841     2,063 85,979 B 

11 Pšenice                       5 971 199     1,883 87,862 B 

12 L-lysin monohydrochlorid                       3 648 120     1,151 89,013 B 

13 Rybí moučka                       2 867 928     0,905 89,917 B 

14 Úsušky vojtěškové                       2 771 885     0,874 90,792 B 

15 MEDITEK TRISULFA 240 PRM                       2 654 537     0,837 91,629 B 

16 Pšeničná mouka krmná                       2 654 164     0,837 92,466 B 

17 AG-BR-UNI 0,2-0,14%                       2 197 137     0,693 93,159 B 

18 Pšeničné otruby                       2 071 758     0,653 93,812 B 

19 Kemzyme Plus P Liquid                       2 043 891     0,645 94,457 B 

20 Sojový olej krmný                       1 656 948     0,523 94,980 B 

21 L-threonin                       1 503 286     0,474 95,454 C 

22 Kokcisan 120G                          838 832     0,265 95,718 C 

23 Glycerin                          653 116     0,206 95,924 C 

24 Methionin hydroxyanalog                          627 517     0,198 96,122 C 

25 AG-Narasin 0,1% (AG-17401)                          610 313     0,192 96,315 C 

26 Uhličitan vápenatý                          586 286     0,185 96,500 C 

27 Cholinchlorid 75% liquid                          553 976     0,175 96,674 C 

28 AG-DU-UNI 0,2-0,15%                           531 139     0,168 96,842 C 

29 Sow premix 0,5% phyzyme                           524 165     0,165 97,007 C 

30 Mycofix Select 3.E                          489 627     0,154 97,162 C 

31 Živočišný tuk nástřik                          470 180     0,148 97,310 C 

32 Syrovátka sušená                          460 291     0,145 97,455 C 

33 Vitamín E premix 35000 m.j.                           436 377     0,138 97,593 C 

34 Uhličitan vápenatý grit                          429 337     0,135 97,728 C 

35 C4 Powder Si Monobutyrin S003                          413 648     0,130 97,859 C 

36 AgramM Grower pre 0,5% JKV                          410 307     0,129 97,988 C 

37 Síran sodný                          387 693     0,122 98,110 C 

38 Troumix weaner 7,5%                          355 849     0,112 98,223 C 

39 AG-Dekochinát 0,1% (AG-17901)                          339 033     0,107 98,330 C 

40 Monocalciumfosfát                          327 869     0,103 98,433 C 

41 Sow premix 0,5%+Phyzyme                          301 790     0,095 98,528 C 

42 Zeofeed 0-0,2 mm                          273 917     0,086 98,615 C 

43 AG-Maxiban 0,1% (AG-17301)                          269 684     0,085 98,700 C 

44 Chlorid sodný                          258 808     0,082 98,781 C 

45 Troumix ČOS PROFI S 3%                          236 382     0,075 98,856 C 

46 EKPO (biskvitová moučka)                          222 794     0,070 98,926 C 

47 Tekromag Vetrimoxin 50 mg                          222 786     0,070 98,996 C 
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48 AG-P-Plus 0,27-0,16%                           221 897     0,070 99,066 C 

49 Grower Pre 0,5%+Rovabio                          211 872     0,067 99,133 C 

50 Pšeničné klíčky                          194 641     0,061 99,195 C 

51 Oves krmný (prům.)                          193 821     0,061 99,256 C 

52 AG-NP-M 0,2% (AG-11905)                          191 858     0,061 99,316 C 

53 Vitaprotein 50 plus (V)                          188 446     0,059 99,376 C 

54 Pytle papírové                          169 661     0,054 99,429 C 

55 TKP ČOS M A 0,5%Yucca,Nut.                           161 976     0,051 99,480 C 

56 Acid Lac XT Dry                          152 180     0,048 99,528 C 

57 Pytle papírové - nové                          143 466     0,045 99,574 C 

58 Mravenčan vápenatý (CaFo)                          124 652     0,039 99,613 C 

59 Mycofix Plus 3.E                          117 989     0,037 99,650 C 

60 MEDITEK ZN 500 PRM A.U.V.                          101 713     0,032 99,682 C 

61 AG-Vitamín E 0,05-0,3%                              92 242     0,029 99,711 C 

62 AG-Fytáza 0,05-0,09%                             82 107     0,026 99,737 C 

63 Premix Car.red + Avizant Gelb                             67 799     0,021 99,759 C 

64 Troumix acid                             66 695     0,021 99,780 C 

65 pytle papírové 25                             59 624     0,019 99,798 C 

66 Acidomix F                             58 050     0,018 99,817 C 

67 AG-RAD Delacon                              58 041     0,018 99,835 C 

68 Sladový květ                             54 318     0,017 99,852 C 

69 Hrách                             47 965     0,015 99,867 C 

70 Profimix ČOS 3%                             45 475     0,014 99,882 C 

71 AG-XYLANÁZA A416404                             42 024     0,013 99,895 C 

72 AG-Monensin 0,08-0,1%                              39 627     0,012 99,907 C 

73 AG-ČOS-PLUS 0,6%                              34 749     0,011 99,918 C 

74 AG-Barviva 0,06-0,12%                              28 432     0,009 99,927 C 

75 AG-RAD 0,05% (AG-16501)                             28 266     0,009 99,936 C 

76 Hydrogenuhličitan sodný                             25 829     0,008 99,944 C 

77 AUREOVIT 12 "C160" PRM                              22 419     0,007 99,951 C 

78 ROBENIDIN PREMIX                             18 134     0,006 99,957 C 

79 SUCRAM premix 30%                             17 424     0,005 99,963 C 

80 Oxid hořečnatý MgO                             15 810     0,005 99,968 C 

81 L-tryptophan premix 20%                             15 186     0,005 99,972 C 

82 AG-KC 0,5% (AG-44202)                             14 059     0,004 99,977 C 

83 UNI-SEL PRM A.U.V. 20 kg                             12 791     0,004 99,981 C 

84 A-Mix D3 plus 235 931                             12 000     0,004 99,985 C 

85 AG-KC-DC 0,5% (AG-44204)                             10 235     0,003 99,988 C 

86 AG-Salinomycin 700019                                9 642     0,003 99,991 C 

87 Selacid Green Growth Dry                                9 142     0,003 99,994 C 

88 Carniking 20% premix                               8 930     0,003 99,997 C 

89 Acariflash sypký                               8 732     0,003 99,999 C 

90 FORCITAL OMEGA CZ                               1 920     0,000606 99,999997 C 

91 Kembind Maxi dry                                     11     0,000003 100,000 C 

92 Acid A Mix WT Lq 0,1-0,2%                                     0 0,000 100,000 D 
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93 PALETY DŘEVENÉ                                   0 0,000 100,000 D 

  Celkem                  317 047 517       
 Zdroj: vlastní zpracování 

Celkem máme 93 poloţek. Hranice mezi skupinami A a B byla stanovena na úrovni 

80,77 %. Mezi skupinou B a C na 94,98 %. Celková hodnota spotřeby v roce 2011 byla 

317 047 517 Kč. Na základě tohoto rozdělení jsme vyplnili zařazení do skupin v tabulce 4.4. 

 Na skladě za tento rok se objevily dva leţáky, a to dřevěné palety a Acid a Mix WT 

Lq 0,1-0,2%, coţ je okysovadlo, které se přidává do krmných směsí. Obě dvě tyto poloţky 

jsou zařazeny do skupiny D.  

V tabulce 4.4 jsou shrnuty výsledky analýzy. 

Tabulka 4.4 Shrnutí výsledku analýzy ABC 

Skupina Počet položek Celková spotřeba v Kč 
Podíl na celkové 

spotřebě v % 
A 8 256 129 531 80,77 

B 12 45 001 133 14,19 

C 71 15 990 038 5,04 

D 2 0 0 

Zdroj: vlastní zpracování 

Jak jde přehledně vidět v tabulce 4.4, ve skupině A je zařazeno 8 poloţek, které se 

podílí 80,77% na celkové spotřebě, v celkové roční spotřebě 256 129 531 Kč, ve skupině B 12 

poloţek, podílející se 14,19 % na celkové spotřebě, v hodnotě 45 001 133 Kč a ve skupině C, 

největší počet 71 poloţek, které se podílejí jen 5,04 % na celkové spotřebě, v hodnotě 

15 990 037 Kč. A ve skupině D jsou dvě poloţky, které jsme vyhodnotili jako leţáky.  

V tabulce 4.5 jsme vypočetli podíl počtu poloţek D na celkových zásobách. Výpočet 

jsme provedli tak, ţe průměrný stav zásob jsme dělili průměrným stavem celkových zásob. 

Tabulka 4.5 Podíl počtu poloţek ze skupiny D na celkových zásobách v % 

  Podíl na počtu položek v % 

Palety dřevěné 0,022 

Acid A Mix WT Lq 0,1-0,2% 0,235 

Celkem 0,258 
Zdroj: vlastní zpracování  
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V tabulce 4.5 můţeme vidět, ţe podíl poloţek D na celkové zásobě je pouhých 

0,25%, kdy palety dřevené se podílí jen 0,022 % a Acid A Mix WT Lq 0,235 %. V tomto 

případě je to malý podíl na celkových zásobách, který nemá tak zásadní dopad pro společnost. 

Obr. 4.4 Paretův diagram 

 

    Zdroj: vlastní zpracování 

V obrázku 4.4 vidíme Paretův diagram, kde je zanesena roční spotřeba v milionech 

korun a kumulovaná spotřeba v %. Zaznačeny jsou zde i skupiny A, B, C. Vlivem malé 

spotřeby některých poloţek nejsou objemy spotřeby poloţek ve skupině B a C téměř vůbec 

vidět. Vizualizační význam však má čára kumulativních podílů, na které je vidět body zlomu 

mezi skupinami. 

4.4 ANALÝZA SPOTŘEB A RYCHLOSTI POHYBU ZÁSOB VE SKUPINĚ A 

V návaznosti výsledku ABC analýzy, která nám ukázala, ţe jiţ první tři poloţky nám 

tvoří 54 % -tní podíl na celkové spotřebě, jsme se rozhodli skupinu A dále analyzovat a to na 

poloţky AA, AB, AC.  Provedli jsme ABC analýzu znovu a její výsledky můţeme vidět 

v následující tabulce 4.6. 
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Tabulka 4.6 Paretova analýza spotřeby zásob skupiny A v roce 2011 v Kč 

Název položky 
Spotřeba za rok 

ve skupině A v Kč 

Podíl na 
spotřebě 

ve skupině 
A v % 

Kumulovaný 
podíl na 

spotřebě ve 
skupině A v % Skupina 

1 Sojový extrahovaný šrot        61 423 946,91     23,98 23,98 AA 

2 Pšenice krmná        57 589 925,71     22,48 46,47 AA 

3 Kukuřice krmná        53 019 929,45     20,70 67,17 AA 

4 Řepkový extrahovaný šrot        28 602 262,17     11,17 78,33 AA 

5 Živočišný tuk        18 909 014,45     7,38 85,72 AB 

6 Krev sušená plná        15 605 471,15     6,09 91,81 AB 

7 Řepkové semeno        10 950 863,90     4,28 96,08 AC 

8 Ječmen krmný        10 028 117,52     3,92 100,00 AC 

     Celkem      256 129 531,27       
Zdroj: vlastní zpracování  

Ve skupině AA se nám ocitly 4 poloţky v celkové spotřebě skupiny A 200 636 064 Kč. 

Hranice mezi skupinou AA a AB byla stanovena na 78,33 %. Skupina AB čítá dvě poloţky 

v hodnotě 34 514 485 Kč. Hranice mezi skupinou AB a AC byla stanovena na úrovni 91,81%. 

Skupina AB má tedy podíl na celkové spotřebě ve skupině A 17,75 %. V poslední skupině 

AC máme také dvě poloţky v hodnotě 20 978 981 Kč, podílející se na spotřebě ve skupině A 

3,92 %.  

Obr. 4.5 Paretův diagram poloţek skupiny A 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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V obrázku 4.5 najdeme Paretův diagram, který jsme sestavili na základě tabulky 4.6. 

V grafu jde vidět rozdělení poloţek do skupin, zanesená roční spotřeba v milionech Kč a 

kumulovaná spotřeba v %. 

Nyní se budeme zabývat obrátkou poloţek ve skupině A a vlivy, které na ni působí. 

K danému výpočtu, který je uveden v tabulce 4.7, jsme došli tak, ţe jsme zprůměrovali 

měsíční stavy zásob v Kč. Spotřebu za rok v Kč kaţdé poloţky jsme pak vydělili průměrnou 

zásobou dané poloţky. Tento postup byl aplikován na všechny tři roky – 2011, 2012, 2013. 

Výpočty můţeme najít v příloze 2. 

Tabulka 4.7 Přehled obrátky zásob poloţek skupiny A 

   Počet obratů za rok 2011 2012 2013 

1 Sojový extrahovaný šrot 9,45 22,25 21,99 

2 Pšenice krmná 268,34 328,71 174,02 

3 Kukuřice krmná 321,65 764,97 585,44 

4 Řepkový extrahovaný šrot 179,54 32,78 5,77 

5 Živočišný tuk 49,91 68,96 65,58 

6 Krev sušená plná 20,96 25,79 23,58 

7 Řepkové semeno 72,93 304,10 315,06 

8 Ječmen krmný 87,79 70,48 33,95 
Zdroj: vlastní zpracování 

V tabulce 4.5 najdeme vypočtené obrátky zásob. Všechny poloţky A, které mají velkou 

spotřebu, by měly být pod detailnějším dozorem. A to hlavně z toho důvodu, ţe zaobírají 

velké skladové prostory, i to byl důvod provedení tohoto rozboru. Z tabulky můţeme 

konstatovat, ţe pšenice krmná, kukuřice krmná a v posledních letech i řepkové semeno jsou 

rychloobrátkové poloţky. Sójový extrahovaný šrot má stav zásob největší, cca 6 milionů a 

jeho obrátka se do roku 2012 zvyšovala, aţ v roce 2013 lehce poklesla. Tedy jeho rychlost 

pohybu se zvyšuje, coţ je příznivým jevem, ale zároveň je zvyšován stav zásob, kterému 

musíme věnovat více pozornosti.  

U všech 4 stěţejních poloţek skupiny AA se v posledním roce zhoršila obrátka, 

nejmarkantnější rozdíl je vidět u řepkové extrahovaného šrotu. 
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Tabulka 4.8 Spotřeba a průměrný stav zásob poloţky řepkový extrahovaný šrot  

Řepkový extrahovaný šrot 2011 2012 2013 
Průměrný stav zásob v Kč 159 311,27 223 576,45 521 256,49 

 Spotřeba za rok v Kč 28 602 262,17 7 329 386,35 3 007 692,32 
Zdroj: vlastní zpracování 

V tabulce 4.8 vidíme, ţe spotřeba řepkového extrahovaného šrotu se sniţuje a průměrný 

stav zásob se zvyšuje. Vystoupal aţ na 521 256,49 Kč. Jeho obrátka, jak je vidět v tabulce 4.6 

má nejmarkantnější skok, mění se dokonce o celé desítky. Obrátka v roce 2011 byla 179,54 a 

v roce 2013 pouhých 5,77. Tento stav by měl být pozorně monitorován, aby nedocházelo k 

poškození suroviny dlouhým skladováním. 
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5. NÁVRHY SMĚRŮ ŘEŠENÍ ZJIŠTĚNÝCH PROBLÉMŮ 

Z výpočtů zjištěných v rámci analýzy obrátky zásob a doby obraty zásob můţeme 

vyvodit, ţe v posledních dvou letech je vývoj příznivý. Při porovnání vývoje za celou 

společnost AFEED CZ, a.s. a pobočky v Kroměříţi nám jednoznačně vyšla pobočka 

Kroměříţ jako ta, která lépe zachází se svými zásobami.  

Z analýzy ABC vyplynuly skupiny zásob, kterým by se měla věnovat diferencovaná 

pozornost. Provedením dané analýzy byly zjištěny dva leţáky. Bylo by vhodné, aby si 

pobočka v Kroměříţi prověřila, proč k tomuto jevu došlo. V případě neupotřebení poloţek 

tyto zásoby odepsat anebo je zlikvidovat. 

Na základě podrobnější analýzy skupiny A byla zjištěna u poloţek, které se výrazně 

podílejí na spotřebě, zpomalující se obrátka v posledních letech, coţ není příznivý jev. Tato 

situace pravděpodobně vznikla z vývoje úrody v zemědělství, na kterém je výroba závislá. 

Společnost je ovlivněna i nákupem ve spekulativním mnoţství a příznivých cenách. 

Doporučujeme tedy daným osmi poloţkám, respektive čtyřem z nich, ze skupiny A, věnovat 

velkou pozornost obzvlášť klíčové poloţce – sójovému extrahovanému šrotu. Ten je 

skladován v pronajatém skladu od společnosti Navos a.s. Coţ je samo o sobě nepříznivé, 

jednak pro vysoký nájem a jednak pro budoucí rozšiřování společnosti. K expanzi společnost 

jiţ podnikla kroky podáním ţádosti o třetí, noční směnu. V závislosti na této situaci si 

dovolujeme navrhnout další případné doporučení.  

Vzhledem k plánované výrobě ve třetí směně, coţ odpovídá navýšení roční výroby ze 

současných cca 60 000 t krmných směsí na 70 - 75 000 t by bylo vhodné uvaţovat o zvýšení 

kapacity expedičních zásobníků o skladovací kapacitu cca 100 t, tzn. vybudování 4 ks nových 

zásobníků á 24 t. Toto opatření by bylo vhodné jednak z hlediska moţnosti výroby krmných 

směsí s mírným předstihem - tzv. do zásoby, tak i z hlediska toho, ţe je moţno očekávat při 

zvýšení výroby i větší rozmanitost druhů vyráběných krmných směsí. Výroba by mohla 

probíhat kontinuálně bez zbytečných odstávek, které by mohly být způsobeny nedostatkem 

expedičních zásobníků právě  pro výrobu ve třetí, tedy noční směně. 

 Dalším námětem pro zlepšení je moţnost vybudování nové skladovací haly pro volně 

loţené suroviny. Dosud společnost vyuţívá moţnosti vyuţití části skladové haly společnosti 

Navos a.s., s čímţ jsou ovšem spojeny nemalé náklady za pronájem. Pronajaté prostory nejsou 

celoročně plně vyuţity, nájemné však společnost AFEED CZ, a.s., platí v plné výši. 
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Vybudování nové haly by sice byla vyšší jednorázová investice, ovšem ušetřilo by se za 

současný pronájem a z dlouhodobějšího pohledu by se jednalo o investici výhodnou. 

Výhodou by bylo vyuţití nové haly pro skladování většího mnoţství surovin, které podléhají 

sezonním cenovým výkyvům. Hala by měla mít skladovací kapacitu cca 1000 t volně 

loţených surovin. Například sojový šrot, řepkový šrot, slunečnicový šrot, ale taktéţ např. 

krmná mouka, pšeničné otruby, apod.), coţ by umoţnilo nakupovat suroviny v době, kdy je 

výhodná cenová nabídka od dodavatelů ve větším mnoţství na sklad, a náklady na výrobu 

krmných směsí by nemusely podléhat cenovým výkyvům surovin. 
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6. ZÁVĚR 

Cílem této bakalářské práce bylo provést analýzu spotřeby, struktury a přiměřenosti 

zásob společnosti AFEED CZ, a.s. pobočky v Kroměříţi a následně navrhnout směry řešení 

případných zjištěných problémů.  

Během práce jsme se seznámili podrobně se všemi poloţky zásob, které jsou na 

skladě. Spočítali jsme obrátky a doby obratu zásob, jak za pobočku v Kroměříţi, tak za 

účelem srovnání, i za celou společnost AFEED CZ, a.s.  

Dále jsme provedli analýzu ABC, která nám měla a taky objevila dva leţáky a 

pomohla nám k rozřazení poloţek do skupin, kterým se má věnovat diferencovaná pozornost. 

Jednu ze skupin, skupinu A, jsme vyhodnotili jako stěţejní a tu jsme dále podrobily analýzám. 

Počítali jsme pro danou skupinu obrátky a doby obratu zásob a aplikovali jsme analýzu ABC 

na skupinu A. 

Příznivější vývoj má dle obrátky a doby obratu zásob pobočka v Kroměříţi. Celá 

společnost AFEED CZ, a.s. v posledním roce vykazuje zpomalení doby obratu zásob.  

Analýza ABC, jak jiţ bylo řečeno, nám objevila na skladě dva leţáky. Ty jsme 

vyčíslili jako podíl k celkovým zásobám a zjistili, ţe není příliš velký. I tak jsme ale 

společnosti doporučili, aby poloţkám věnovali pozornost. Dále jsme analyzovali skupinu A, 

ve které jsme určili stěţejní poloţky a doporučili společnosti další návrhy řešení.  

Pobočka v Kroměříţi vede zásoby příznivým směrem. Určitě i proto uvaţují o 

rozšíření produkce. V rámci tohoto plánu jsme si dovolili nastínit jednotlivé kroky, které by 

společnost mohla podnikat k uskutečnění vize. 

Věříme, ţe si podnik vezme z našich doporučení, alespoň ponaučení a daným 

problémům bude věnovat větší pozornost. 
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Seznam zkratek: 

Aj. – A jiné  

Apod. – A podobně 

D – velikost dávky 

KS – krmné směsi 

P – roční velikost potřeby  

Tzv. – takzvané  

VKS – výroba krmných směsí 

Zb – Běţná zásoba  

Zc – Průměrná zásoby  

Zp – Pojistná zásoba 
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