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1. Úvod 

Téma této diplomové práce zní Návrh efektivního řízení zásob. Problematika práce je 

zaměřena na rozbor skladových zásob výrobního závodu Halla Visteon Climate Control s.r.o. 

sídlícího v Novém Jičíně.  

Systém řízení zásob je považován za jednu z nejdůležitějších aktivit každého podniku. 

Hlavní náplní je zajišťování výrobních činitelů potřebných k základním činnostem v 

podnikání. Každý podnik by se měl zaměřit nejen na operativní a strategické řízení, ale 

zároveň by měl klást silný důraz na využívané metody a postupy při rozmisťování a 

doplňování zásob. Systém řízení by měl být doplněn o kontrolní činnosti zajišťující 

bezpečnost a soulad mezi účetní evidencí a fyzickým pohybem zásob. 

V první části této práce je pozornost věnována teoretickým a metodologickým 

východiskům řízení zásob. Je definován pojem logistika, zásoby, možnosti oceňování zásob, 

klasifikace zásob dle jednotlivých hledisek apod. Následuje objasnění systému řízení zásob 

z teoretického hlediska a definování moderních podnikových systémů využívaných 

v současné praxi. Závěrem první části je přehled aplikovaných metod společně se stručným 

popisem jejich průběhu. 

Navazující část je aplikační, jejímž úvodem je základní charakteristika a identifikace 

výrobního závodu Halla Visteon Climate Control s.r.o. Následuje důkladné vyobrazení 

současného systému řízení zásob ve firmě společně s vystižením práce v podnikovém systému 

QAD. Dále je proveden rozbor skladových zásob za první čtvrtletí roku 2014, na který 

navazují další analýzy zásob. 

Návrhy na řešení a doporučení jsou odvozovány z výsledků tří provedených analýz 

jednotlivých druhů zásob. Aplikační část je zakončena vyčíslením finančního přínosu. 

Cílem je analýza skladových zásob za první čtvrtletí roku 2014 a zlepšení stavu řízení, 

které povede ke snížení celkového stavu zásob na skladě co nejblíže k hranici stanoveného 

rozpočtu. 
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2. Teoretická a metodologická východiska řízení zásob 

Logistiku lze chápat jako činnost, která spojuje podsystémy a dílčí procesy do celkového 

logistického systému s koordinovaným řízením všech článku hmotného i nehmotného toku. 

Lze ji považovat za samostatnou průřezovou funkci obslužného charakteru, která překračuje 

hranice tradičních základních funkcí podniku, kterými jsou nákup, výroba a prodej. Všechny 

tyto činnosti souvisí s logistickým systémem podniku. Logistika se vyznačuje především 

orientací na procesy, nikoliv na funkce.1 

Autorů, kteří definují pojem logistika je neskutečně mnoho a doposud není sjednocená 

definice, která by přesně charakterizovala tento pojem. 

Josef Sixta a Václav Mačát tvrdí, že: 

„věda používá pojem logistika pro systémovou teorii zahrnující všechny procesy, které 

slouží k překonávání prostoru a překlepnutí času libovolných objektů – logistika je plánování 

potřeby, výkonu, času a prostoru, jakož i řízení a provádění plánovaných materiálových toků 

při hledání nákladového optima.“(Sixta & Mačát, 2005, str. 21) 

Petr Pernica ve své knize s názvem Arts Logistics, tvrdí, že logistika je: 

„disciplína zabývající se celkovou analýzou, koordinací a synchronizací všech činností, 

jejíchž zřetězení je nezbytné k pružnému a hospodárnému dosažení daného konečného 

synergického efektu.“(Pernica, 2008, str. 22) 

Logistické cíle by měly vycházet z cílů a priorit podniku, přičemž by tyto priority měly 

být podřízeny hlavním požadavkům zákazníků. Hlavní prioritou musí být uspokojení těchto 

požadavků, neboť v současné době převládá trh kupujícího, nikoliv výrobce. Za efektivní cíl 

je považováno překonání času a prostoru při uspokojování požadavků konečných spotřebitelů, 

neboli dosažení vysoké úrovně dodavatelských služeb při přijatelných celkových nákladech. 

Na jedné straně musí být cíle odvozovány z podnikové (globální) strategie a napomáhat 

splňovat celopodnikové cíle a na straně druhé musí zabezpečovat plnění přání zákazníků 

s požadovanou úrovní kvality a při minimálních nákladech.2 

                                                 
1 PERNICA, Petr a kol. Arts Logistics. 1 vyd. Praha: Oeconomica, 2008, 426 s. ISBN 978-80-245-1412-3. 

2 PERNICA, Petr. Logistický management: teorie a podniková praxe. 1 díl. Praha: Radix, 2004. 660 s. 

  ISBN 80-86-031-59-4. 
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Logistický systém výrobního podniku je členěn na řízení materiálového hospodářství a 

řízení fyzické distribuce. Materiálové hospodářství se v praxi používá pro tok surovin, 

materiálu, polotovarů a součástek v podniku. Zahrnuje nejen opatřování surovin a materiálu, 

ale také manipulaci s nimi, jejich skladování a zpracování do finálního výrobku.Materiálové 

hospodářství je obvykle děleno na nákupní a výrobní logistiku. Fyzická distribuce je 

používána pouze pro tok výrobků ven z podniku.3 

Obr. č. 2. 1. Logistický systém 

 

Zdroj: Horáková, Kubát (1999, str. 18) 

Klíčovým pojmem logistiky je logistický řetězec (Supply Chain), který označuje 

dynamické propojení trhu spotřeby s trhy surovin, materiálů a dílů 

Obr. č. 2.2.Dodavatelský řetězec 

 

Zdroj:Vlastní zpracování 

Za jednu z nejdůležitějších činností podniku lze považovat zásobování, kterým podnik 

zajišťuje potřebný materiál a suroviny pro svou výrobu, v požadovaném množství a kvalitě. 

Pod pojmem zásoby se neskrývají pouze položky uložené na skladě a ve výrobě, ale 

                                                 
3 HORÁKOVÁ, Helena a Jiří KUBÁT. Řízení zásob. Praha: Profess  Consulting s.r.o., 1999. ISBN 80-85235-55-2. 

DODAVATEL VÝROBA DISTRIBUCE VELKOOBCHOD ZÁKAZNÍK
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především se jedná o ucelený a velice složitý systém řízení zásob každého podniku, který by 

měl být řádně koordinován a kontrolován. 

2.1. Zásoby 

Zásobami se rozumí především pracovní předměty, které byly pořízeny výrobním 

podnikem za účelem jejich budoucí transformace do podoby finálního výrobku. Zásoby jsou 

považovány za funkční zboží, které se nachází v určitém materiálovém toku. Mezi jejich 

hlavní funkce patří přísun a odsun zboží a to tak, aby došlo k zachycení vzájemných rozdílů 

v rychlosti proudění těchto dvou toků. Další důležitou funkcí, kterou zásoby splňují, je 

efektivní zabezpečení sortimentu, ve správný čas, na správném místě, ve správném množství a 

kvalitě. Ve většině případu provádí zásobování zásobovací útvar společně s útvarem 

marketingovým, který na základě průzkumu trhu zjišťuje potřeby potenciálních zákazníků.  

Mezi tři hlavní zásady racionálního zásobování patří: 

a) nakupovat to, co je potřeba, 

b) nakupovat jen tolik, kolik je potřeba a  

c) rozhodovat se kdy a kolik nakoupit.4 

Horáková ve své knize tvrdí, že zásoby jsou: 

„základní prvky, které vstupují do výrobního procesu. Jedná se o tu část užitných hodnot, 

které byly vyrobeny, ale ještě nebyly spotřebovány.“(Horáková, 1998, str. 129) 

Zásoby hrají důležitou roli v plynulosti. Zabezpečují nepřetržitost provozu mezi 

operacemi vyrovnáváním časového nebo množstevního nesouladu mezi jednotlivými částmi 

procesu nebo linkami a vyrovnávají možnosti dodavatelů s odběratelskou poptávkou. Toto se 

vyskytuje v případě, když je dodavatel schopen dodávat plynule určité množství suroviny 

nebo materiálu, ale množství nemůže v určitých obdobích roku měnit dle potřeby odběratele, 

proto odběratel musí vytvářet zásobu na toto období sám. Zásoby umožňují krýt budoucí, 

nepředvídatelné vlivy, např. poruchy, které mohou bránit pokračování ve výrobě. Také 

umožňují profitovat ze zvýšení cen surovin, což se týká např. odvětví zemědělství. Tato 

taktika je v dnešní době považována za velmi rizikovou. Příkladem mohou být zemědělské 

podniky, které neprodají sklizené obilí ihned po sklizni, kdy bývají ceny nižší a uskladní ho. 

Prodávají ho až na jaře za ceny podstatně vyšší. Zásoby, které jsou nazývány jako zásoby 

                                                 
4 HÁDEK, Ladislav. Nákup a zásobování. 1. vyd. Ostrava: UNION, 2008. 126 s. ISBN 978-80-7410-009-3. 
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spekulační a vyskytují se především na trhu s ropou, umožňují spekulovat s cenami surovin. 

V neposlední řadě zabezpečují pohotovou nabídku a okamžitý prodej například na veletrzích 

nebo po vhodné reklamě určitých výrobků v televizi, kdy poptávka rapidně roste.5 

2.1.1. Klasifikace zásob 

Správné pojmenování a rozdělení zásob dle různých hledisek je důležitou aktivitou, která 

je nezbytná ke správnému řízení. Zásoby jsou klasifikovány do tří základních skupin dle 

rozpracovanosti ve výrobě, dle proveditelnosti a dle jejich funkce, kterou zastávají.  

Do první skupiny zásob, členěných dle rozpracovanosti ve výrobě, patří: 

a) technologické zásoby, které se nalézají v opracování na pracovištích, 

b) dopravní zásoby, které se nalézají v dopravě a manipulaci, 

c) opravářské zásoby, které se vytváří pro případ oprav,  

d) pojistné zásoby, které jsou považovány za rezervu pro případ nečekaných poruch, 

e) čekací zásoby, které vznikají v důsledku různého rytmu navazujících pracovišť.6 

Do skupiny zásob dle proveditelnosti se řadí: 

a) materiály a nakupované díly, 

b) rozpracovaná výroba,  

c) nový výrobek a 

d) nositelé energie a pomocné materiály, jako jsou plyny, pevná paliva apod. 

Poslední skupina zásob, je členěna dle jejich funkce a zahrnuje: 

a) Rozpojovací zásoby, které zahrnují obratovou (běžnou zásobu), pojistnou zásobu, 

anticipační zásobu apod. 

 Obratová (běžná) zásoba vzniká tehdy, kdy je ekonomičtější výrobky 

objednávat, vyrábět nebo expedovat v dávce. Množství v objednacích 

dávkách je větší než okamžitá spotřeba. 

                                                 
5 MULLER, Max. Essentials of Inventory Management. 2nd.ed. USA: Amacom, 2011. 257 p.  

  ISBN 978-0-8144-1655-0. 

6 MACUROVÁ, Pavla a Naděžda KLABUSAYOVÁ. Logistika I. Ostrava:  Ediční středisko VŠB-TU Ostrava. 

  ISBN 978-80-248-1419-3.  
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 Pojistná zásoba se udržuje vedle obratové zásoby. Jejím účelem je 

zachycení výkyvů v poptávce během dodací lhůty objednaného zboží a 

dále pro případ nedodržení dodací lhůty.7 

b) Strategické zásoby, které zajišťují přežití podniku při nepředvídatelných 

problémech v zásobování. 

c) Spekulační zásoby vytvářeny ve snaze docílit přídavný zisk výhodným nákupem.  

d) Zásoby bez funkce - zásoby, které žádnou skutečnou funkci nezastupují. 

2.1.2. Náklady vázané na zásoby 

Významným zdrojem růstu zisků a efektivnosti podniku je snižování zásob. Proto má 

řízení nákladů pro každý podnik prvořadý význam. Se zásobami souvisí tři druhy nákladů a to 

náklady objednací, náklady na držení zásob a náklady z nedostatku zásob.  

Obr. č. 2. 3. Schéma nákladů vázaných na zásoby 

 

Zdroj: Macurová, Klabusayová (2002, str. 42) 

a) Objednací náklady neboli náklady na zajištění toku se vztahují k pořízení dávky 

k doplnění zásoby. Týkají se externího nákupu nebo zakázky pro vlastní výrobu. Jedná 

se o náklady na jednu dávku, které jsou považovány za fixní a zahrnují: 

 Náklady na administrativu spojenou s uzavřením příslušné smlouvy, včetně 

podílu nákladů souvisejících s výběrovým řízením. 

 Náklady spojené s příjmem zboží. 

                                                 
7HORVÁTH, Gejza. Logistika ve výrobním podniku. 1. vyd. Plzeň: TYPOS, 2007. 218s.  ISBN 978-80-7043-634-9. 

NÁKLADY NA ZÁSOBY

Objednací náklady Náklady na držení zásob

Náklady ušlých příležitostí 

„ÚROK“

Náklady na skladování

„PROSTOR“

Náklady spojené s rizikem

„RIZIKO“

Náklady z nedostatku 
zásoby
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 Náklady na kvalitní kontroly. 

 Náklady spojené s likvidací faktury. 

 Dopravní náklady. 

 Náklady spojené s kontrolou plnění smluv. 

b) Náklady na držení zásob jsou roční náklady. Většinou se pracuje s měrnými náklady 

na držení zásob, které se vztahují na jednotku množství. Tyto náklady mají tři základní 

složky: 

 Náklady vázaného kapitálu z finančních prostředků vázaných v zásobách jsou 

přímo úměrné hodnotě průměrné zásoby. 

 Náklady na skladový prostor a na správu zásob zahrnují všechny náklady 

spojené s provozováním skladu a s evidencí zásob (budovy, skladovací a 

manipulační zařízení, výpočetní technika, mzdy pracovníků apod.). 

 Náklady z rizika se obvykle odhadují jako určité procento z hodnoty průměrné 

zásoby. Procento je diferencováno podle očekávané průměrné doby 

skladování. 

c) Náklady z nedostatku zásob vznikají tehdy, kdy z důvodu nedostatku zásob nemůže 

být uspokojena potřeba zákazníka. Tyto náklady by se měly při určování normy 

pojistné zásoby vyvažovat s náklady na držení zásob. Tato složka zahrnuje: 

 Náklady spojené s reklamacemi neshod. 

 Ztráta zákazníka. 

 Ušlý zisk z nedodaných výrobků a služeb. 

 Penále a pokuty.8 

2.1.3. Oceňování zásob 

Zásoby se v účetních výkazech oceňují v nákladových cenách. Kvůli častému doplňování 

zásob dodávkami, za různou cenu vzniká při oceňování problém. Nejlepším řešením by bylo, 

kdyby se každá dodávka ocenila danou cenou. To by ale znamenalo nepraktický provoz a 

nutnost číslovat, evidovat a skladovat jednotlivé dávky odděleně.  

a) Nakupované zásoby, které oceňují pořizovacími cenami, tj. cena pořízení plus 

vedlejší pořizovací náklady zahrnují: 

                                                 
8 MULLER, Max. Essentials of Inventory Management. 2nd. ed. USA: Amacom, 2011. 257 p.  

  ISBN 978-0-8144-1655-0. 
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 cenu pořízení neboli jednotkovou, která zahrnuje clo, DPH, spotřební daň 

apod., 

 vedlejší pořizovací náklady např. dopravné, provize, montáž, pojistné nebo 

 cenu reprodukční, za kterou byl majetek pořízen v době, kdy se již o něm 

účtuje (přebytky, odpad, příchovy zvířat). 

b) Zásoby vlastní výroby, které jsou považovány za přímé náklady na výrobu nebo 

jinou činnost a nepřímé náklady, které se vztahují k výrobě nebo jiné činnosti. Oceňují 

se: 

 skutečnými vlastní náklady, nebo 

 průměrnými vlastními náklady. 

c) Při oceňování zásob při úbytku se využívají tři metody: 

 Metoda FIFO (First In – First Out) -  „první do skladu - první ze skladu“ je 

metoda založena na předpokladu, že nejstarší zásoby se spotřebovávají 

nejdříve a zásoby na konci období se oceňují pořizovací cenou pro poslední 

dodávku. 

 Metoda LIFO (First Out – Last In) - „poslední do skladu – první ze skladu“ je 

metoda, která vypovídá o tom, že zásoby, které jsou novější, jsou také dříve 

zpracovány než ty původní. 

 Metoda průměrných nákladů se stanovuje jako průměr pořizovacích cen všech 

dodávek dané položky za určité období. 9 

2.2. Dávka a její přístupy 

Dávku lze chápat jako určité množství jednotek, které se stávají předmětem transformace 

při jednorázovém vynaložení nákladů na přípravu a zakončení samotné přeměny. S dávkou se 

lze setkat v různých článcích celé logistické sítě. Dle charakteru procesu se rozlišují určité 

dávky: 

a) Výrobní dávka je definována jako soubor výrobků současně zadávaných do výroby 

nebo odváděných z výroby, opracovávaných (zpracovávaných) v těsném časovém 

                                                 
9 LAMBERT, Douglas. Logistika. 2. vyd. Praha: Computer Press, 2005. 590 s. ISBN 80-251-0504-0. 
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sledu nebo současně na určitém pracovišti s jednorázovým vynaložením nákladů na 

přípravu a zakončení procesu. 

b) Technologická dávka je dána množstvím výrobků současně opracovávaných na 

jednom stroji nebo jedním pracovníkem. 

c) Seřizovací dávka je dána počtem výrobků (součástí), které se opracovávají postupně 

v těsném časovém sledu v době mezi dvěma výměnami nástrojů. 

d) Manipulační dávka je ta, která je dána počtem výrobků, současně manipulovaných 

(přepravovaných), překládaných apod. 

e) Nákupní dávka, nazývána jako dodávka. Nejdůležitější je její správné stanovení 

v řízení zásobovacího procesu.10 

Pro stanovení velikosti dávek existují čtyři následující přístupy, jejichž cílem by mělo být 

dosáhnout přijatelného poměru mezi sumou času na přípravu a zakončení činností a sumou 

časů potřebných na provádění činností v rámci. 

a) Přístup kalendářní - je preferováno hledisko jednoduchosti v plánování a řízení 

procesů. Stanoví se standardní frekvence zadávání. Přístup je realizovatelný u úzkého 

sortimentu, jednoduchých výrobků s krátkodobou průběžnou dobou a vysokou 

opakovaností. 

b) Individualizovaná velikost dávky - preferuje vyhovět individuálnímu požadavku 

zákazníka co nejrychleji. Požadavek zákazníka tvoří jednu dávku, respektive více 

dávek dle technologických omezení. Tyto dávky jsou typické pro zakázkovou výrobu 

a pro režim JIT. 

c) Přístup minimální velikosti dávky (normativ) - preferovaným kritériem je využití 

kapacity. Jedná se o velké dávky za účelem vysokého stupně využití. Vychází se 

z koeficientu přípustné nečinnosti (značeno ka), který je podílem časů na nastavování 

a časů na opracování. 

d) Přístup optimální velikosti dávky - preferován je minimální součet celkových 

ročních nákladů na přípravu a zakončení práce a nákladů na držení zásob. Princip 

výpočtů je založen na sestavení dvou nákladových funkcí.11 

                                                 
10 MACUROVÁ, Pavla a Naděžda KLABUSAYOVÁ. Logistika I. Ostrava:  Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2007. 

    ISBN 978-80-248-1419-3. 
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Velikost dávky výrazným způsobem ovlivňuje klíčové logistické veličiny a to průběžnou 

dobu, rychlost reakce apod. Rozlišovány jsou velké a malé dávky. 

a) Malé dávky způsobují častější seřizování, časté objednávání, vedou k větší frekvenci 

manipulace a evidence ve skladu. Samozřejmě je s malými dávkami spojena celková 

nižší rozpracovanost, kratší průběžná doba a vyšší flexibilita. 

b) Velké dávky mají své výhody i nevýhody. Výhodou je, že umožňují lépe využívat 

kapacitu a zároveň umožňují dosahovat množstevních slev při nákupu, avšak na 

druhou stranu vedou k vyšším průměrným zásobám a k delší průběžné době. Proto je 

velice důležité, aby bylo pečlivě promyšleno a zváženo, v jaké výši budou dávky 

pořizovány.12 

2.3. Řízení zásob 

Řízení zásob lze chápat jako činnosti, které vedou k optimálnímu sladění zásob s tím, co 

je za současných podmínek v podniku logisticky a finančně žádoucí.  Udržovat zásobu nesmí 

být samo o sobě cílem. Za konečný cíl je považován takový stav, kdy je optimálně poslouženo 

zákazníkům a přitom je nadále prioritou minimalizovat prostředky investované do zásob a 

minimalizovat náklady na zásoby.13 

Petr Pernica definuje řízení zásob jako: 

„efektivní zacházení a efektivní hospodaření se zásobami, využívání všech rezerv, které 

v této oblasti existují, a respektování všech činitelů, které mají vliv na účinnost řízení 

zásob.“(Pernica, 2008, str. 130) 

Zásobování patří mezi jednu z nejdůležitějších aktivit podniku, která zajišťuje hmotné i 

nehmotné výrobní činitele potřebné k činnosti. Zásoby mají pro podnik jak negativní, tak i 

pozitivní význam. Při řízení zásob je důležité odpovědět si na základní otázku, zda chceme a 

potřebujeme zásoby udržovat. Na tuto otázku dávají odpověď čtyři aspekty, které zároveň 

odůvodňují existenci zásob: 

                                                                                                                                                         
11 MACUROVÁ, Pavla. Logistika II. 1. vyd. Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2010. 120 s.  

    ISBN 978-80-248-2239-6. 

12 MACUROVÁ, Pavla. Logistika II. 1. vyd. Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2010. 120 s.  

    ISBN 978-80-248-2239-6. 

13 MACUROVÁ, Pavla a Naděžda KLABUSAYOVÁ. Logistika I. Ostrava:  Ediční středisko VŠB-TU Ostrava. 

   ISBN 978-80-248-1419-3. 
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a) Nejistota – je nezbytné vytvářet tzv. vyrovnávací zásobu z důvodu výskytu zmetků a 

nespolehlivosti dodavatelů. 

b) Krátké dodací lhůty – průběžné doby jsou v procesu delší, než byly původně 

požadovány zákazníkem. Příčinou je nevyřízená objednávka v čas. 

c) Optimalizace v logistickém řetězci – distribuce je oddělena od výroby, tak mohou být 

obě aktivity optimalizovány odděleně. 

d) Optimalizace uvnitř článku logistického řetězce – následek minimální velikosti dávky 

v důsledku vysokých nastavovacích časů. 

Není zcela jednoznačné, zda a v jakých případech je výhodnější větší nebo menší zásoba. 

Proto je důležité vzít v úvahu následující základní aspekty. 

a) V zásobách je vázáno nezanedbatelné množství prostředků, tj. pokud jsou zásoby 

nadbytečně vysoké, zbytečně blokují finance, které by mohly být použity někde jinde. 

Navíc je třeba počítat s náklady na skladování. 

b) Objednávky prováděné často sice snižují náklady na skladování a prostředky vázané 

v zásobách, ale zvyšují náklady na dopravu a další položky spojené se zásobováním. 

c) Nedostatečná zásoba může vést k vyšším ztrátám, než jsou skladovací náklady.14 

2.3.1. Podstata a principy řízení zásob 

Podstatou systému řízení je udržovat zásoby na takové úrovni, která umožňuje vysoce 

kvalitní plnění jejich funkcí. Zároveň umožňuje provádět nejrůznější analýzy zásob, 

umožňuje řídícím pracovníkům jejich rozhodování, zajišťuje komplexní podporu pro 

provádění inventarizace zásob a v neposlední řadě poskytuje přesnou evidenci stavu zásob 

z hlediska sortimentu umístění, času apod. Existují dva způsoby řízení zásob, které zajišťují 

jejich kvalitní plnění: 

a) Operativní řízení zabezpečuje udržování konkrétních druhů zásob ve výši a struktuře, 

která odpovídá potřebám vnitropodnikových výrobních i nevýrobních spotřebitelů. 

Tyto potřeby musí odpovídat v reálné míře a zároveň musí být včas uspokojené 

s minimálními náklady.  

b) Strategické řízení je soubor rozhodnutí o výši finančních zdrojů, které podnik může 

z celkových zdrojů vyčlenit na krytí zásob v dané výši a struktuře.  

                                                 
14 HÁDEK, Ladislav. Nákup a zásobování. 1. vyd. Ostrava: UNION, 2008. 126 s. ISBN 978-80-7410-009-3. 
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Úkolem řízení zásob je vyrovnávat časový nebo množstevní nesoulad mezi procesem 

výroby a spotřeby a tlumit náhodné výkyvy, které se objeví. Využívány jsou tři principy: 

a) Prvním princip spočívá v řízení poptávkou, tzv. Pull, kdy se průběh toku odvíjí od 

požadavků zákazníků. Preferuje se snaha o rychlou reakci a plynulost toku. Veškerá 

pozornost je věnována specifickým požadavkům a minimalizují se kumulace těchto 

požadavků do společných dávek.  

b) Druhým principem je řízení plánem, tzv. Push, kde je preferováno vysoké využití 

kapacit. Oproti prvním principu se požadavku sdružují do poměrně velkých dávek a 

pracuje se tzv. na sklad.  

c) Posledním principem je kombinace obou předešlých. Jsou to mechanismy, které se 

snaží nalézt vztah mezi tím, jak zásoba plní své funkce a tím, jak vysoké náklady 

podnik vynakládá na jejich pořizování a skladování. Umožňuje podniku získat přehled 

o stavu zásob v jednotlivých částech celého logistického řetězce. Také je to nástroj, 

který přispívá k dosahování lepších hospodářských výsledků podniku. Je ovlivněn 

nejen skladbou a délkou výrobního procesu, ale zároveň výši a strukturou zásob. 

Principy bývají ovlivněny ekonomickými a legislativními podmínkami dané země.15 

2.3.2. Hodnocení efektivnosti řízení zásob 

Ukazatelé rychlosti obratu měří intenzitu využití zásob.  Rychlostí obratu se rozumí dva 

ukazatelé: 

a) ukazatel obrátky a 

b) ukazatel doby obratu.  

Tyto dva ukazatelé zkoumají rychlost procesu, ve kterém dochází k přeměně finančních 

prostředků vložených do nákupu surovin a materiálu, v zásoby rozpracovanosti a poté 

v hotové výrobky. Součástí procesu je přeměna ve finanční prostředky (tržby), po jejichž 

inkasování může dojít k opakování celého koloběhu znova. Oba tyto ukazatele jsou ve 

vzájemné nepřímé úměrnosti. Čím je delší doba obratu, tím méně obrátek se ve sledovaném 

období uskuteční. 

                                                 
15 DOMEOVÁ, Ludmila a Martina BERÁNKOVÁ. Modely řízení zásob I. Praha: CREDIT Praha, 2004. 

    ISBN 80-213-1140-1. 
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Výpočtem obrátky zásob je zjištěno, kolikrát za rok se průměrná zásoba přemění ve 

finanční prostředky. Výsledek je vyjádřen jako počet obrátek za rok. 

Vzorec pro výpočet obrátky zásob:16 

 
Obrátka zásob =

Roční tržby

Průměrná zásoba
 

(2. 1.) 

Doba obratu je doba, za kterou projdou zásoby jednotlivými fázemi koloběhu až po 

konečnou přeměnu ve finanční prostředky. Výsledek se udává ve dnech. Čím je doba obratu 

zásob delší, tím je menší riziko vyplývající z nedostatku zásob, ale tím více se v zásobách 

váže kapitál, což snižuje výkonnosti podniku. Doba obratu zásob by měla tedy být oproti 

rychlosti obratu co nejnižší. 

Vzorec pro výpočet doby obratu zásob:17 

 
Doba obratu zásob =

360

Obrátka zásob
 =  

Průměrná zásoba

Jednodenní tržby
 

(2. 2.) 

2.4. Současné systémy a technologie 

V dnešní moderní době je nutné být proaktivní a nebát se experimentovat. Bez moderních 

systémů a technologií není prakticky možné vést činnosti podniku správně. K zásobám se 

vážou nejrůznější technologie např. MRP a informační podnikové systémy, bez kterých je 

prakticky nemožné vést podnik správným směrem. 

2.4.1. MRP 

Systém plánování zdrojů pro výrobu, který představila v roce 1960 firma IMP, vychází 

z anglického názvu Material Requirements Planning. Jak název napovídá, jednalo se o systém 

plánování potřeb pro výrobu, který zaznamenal velký úspěch a v 70. letech minulého století 

nastal jeho prudký rozvoj. Současně s vývojem začaly jiné firmy připravovat provázání MRP 

systémů s účetnictvím. 

                                                 
16 MACUROVÁ Pavla a Naděžda KLABUSAYOVÁ. Praktikum z logistického managementu. Ostrava: Ediční  

   středisko VŠB-TUO Ostrava, 2002. ISBN 80-248-0104-3. 

17 MACUROVÁ Pavla a Naděžda KLABUSAYOVÁ. Praktikum z logistického managementu. Ostrava: Ediční  

   středisko VŠB-TUO Ostrava, 2002. ISBN 80-248-0104-3 
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Podstatou systému MRP jsou tzv. kusovníky. Kusovník je soubor informací popisujících 

daný výrobek, jeho součásti, případně i materiál potřebný pro jeho výrobu. Ke každé součásti 

je uvedena potřeba ks.  Aby mohl být systém MRP používán, bylo nutné odpovědět si na 

základní otázky: 

a) Kolik materiálu je nutno objednat, když známe objednávky zákazníků? 

b) Jak dlouho bude trvat, než budou zakázky vyřízení? 

c) Jaké zdroje budou potřebné? 

Aby bylo možné odpovědět na výše položené otázky, je nutné znát poměrně velké 

množství informací: 

a) zakázky s údaji termínu dodání, objednaná množství, provedení aj., 

b) strukturní kusovníky, 

c) nakupované položky a služby, 

d) vyráběné položky, 

e) technologické postupy. 

S rozvojem MRP se postupně ukázalo, že pouhé plánování materiálu nestačí. Firmy přišly 

na to, že je nutné plánovat nejen materiál, ale také kapacity strojů a práci pracovníků. To 

zajišťovalo MRP II (Manufacturing Resource Planning). Rozvojem MRP II se staly 

optimalizační výpočty, kdy je na základě propočtených variant možné nabízet varianty řešení. 

Tento rozšířený systém MRP II dostal název APS (Advanced Planning and Scheduling), 

kterým lze získat ze zdrojů, které jsou k dispozici, ekonomické optimum.18 

2.4.2. ERP 

ERP vychází z anglického názvu Enterprise Resource Planning, tedy plánování 

podnikových zdrojů. Můžeme tento systém definovat jako integrovaný softwarový systém, 

který podporuje plánování a řízení všech hlavních procesů v podniku. Za nejdůležitější 

vlastnost ERP systému je používání standardizovaných přístupů k procesům. Zpravidla 

obsahuje následující podsystémy: 

a) nákup, 

b) výrobu, 

                                                 
18 SILVER, E., D. PYKE and R. PETERSON. Inventory Management and Production Planning and Scheduling. New  

    York: Wiley, 1998. ISBN 047-111-947-4. 
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c) prodej, 

d) financování a  

e) lidské zdroje (personalistika a mzdy). 

Zmíněné podsystémy představují jádro systému ERP, na které se připojují další moduly 

jako Řízení vztahů se zákazníky, Servis, Manažerské informační systémy nejrůznějších 

úrovní, Řízení vtahů s dodavateli apod. ERP systémy jsou systémy integrující základní 

podnikové podsystémy do jednoho celku (jádro). 

ERP lze chápat jako parametrizovaný software, který podniku umožňuje automatizovat a 

integrovat hlavní podnikové procesy, sdílet společná podniková data a umožnit dostupnost dat 

v reálném čase. V některých podnicích je představitelem podnikové databáze, do které se 

zapisují všechny důležité podnikové transakce. V neposlední řadě může představovat jádro 

podnikového systému.  

Důležitou vlastností ERP systému je integrace základních funkcí. Integraci je nutno 

vnímat ve více souvislostech. Z hlediska způsobu existuje integrace metodologická, 

organizační a technická. Směr integrace může být horizontální nebo vertikální. Rozsah 

integrace určuje, jak velká část podniku se integruje nebo je integrací ovlivněna. 

Výhody vyplývající z používání ERP systémů: 

a) zrychlení podnikových procesů způsobené integrací dat, programů a postupů, 

b) vyšší pružnost na trhu díky otevřenosti k jiným programovaným modulům, 

c) možnost používání mezinárodních účetních standardů, 

d) efektivní podklady pro rozhodování.19 

 

 

 

 

                                                 
19 VYMĚTAL, Dominik. Podnikové informační systémy ERP. 1. vyd. Karviná: Kleinwächter, 2010. 134 s. 

     ISBN 978-80-7248-618-2. 
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2.5. Aplikované metody a postupy 

V průběhu zpracovávání diplomové práce byly využity nejrůznější metody a postupy, za 

pomocí kterých bylo dosaženo finanční úspory v zásobách. Mezi aplikované metody se řadí 

následující. 

1. Diagnostická mise. 

2. Sběr vstupních dat. 

3. Analýza dat. 

4. Zpracovávání dat. 

5. Formulace závěrů a návrhů na řešení. 

Diplomová práce byla zahájena diagnostickou misí výrobního závodu HVCC v Novém 

Jičíně. Hlavní náplní bylo seznámení se s firmou, nahlédnutí do provozu výroby a především 

seznámení se s podnikovým systémem QAD. 

Následoval dvou týdenní sběr vstupních dat, jehož součástí byla filtrace a vyhledávání 

základních údajů a dat o zásobách. Jako hlavní zdroj posloužily obrazovky podnikového 

systému QAD a Excelové tabulky. 

Dalším krokem byla analýza dat, která spočívala v důkladném a samostatném 

prostudování získaných podkladů, jejich třídění a přípravě k dalšímu zpracovávání. 

Výstupem zpracovávání dat byla charakteristika a identifikace výrobního závodu HVCC 

s důkladným popisem současného systému řízení zásob a s analýzou současného stavu zásob 

za první čtvrtletí 2014. Následovalo průběžné zpracovávání dalších analýz zásob. 

Práce je zakončena formulací závěrů a návrhů na řešení. Jde především o definování 

závěrečných ustanovení v podobě návrhů na řešení a doporučení do budoucna s vyčíslením 

finančního přínosu. 
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3. Charakteristika společnosti HVCC 

Nadnárodní společnost Halla Visteon Climate Control Corp., dále jen HVCC, je druhým 

největším globálním dodavatelem chladící a klimatizační techniky v automobilovém 

průmyslu. Centrála společnosti sídlí v Koreji. Po celém světě je zaměstnáno více než 14 000 

výrobních, technických a administrativních pracovníků. Společnost vlastní 35 výrobních 

prostorů a 4 technická centra se zastoupením v 17 zemích Evropy, severní Ameriky a Asie. 

V České republice provozuje technické centrum a výrobní závod v Novém Jičíně a Hluku. 

Ředitelem výroby je p. Walter Thomas, pod kterého spadají veškeré evropské výrobní 

závody. 20 

Graf č. 3. 1. Podíl HVCC na trhu (%) 

 

Zdroj: Interní materiál firmy 

V grafu č. 3. 1. je nastíněno postavení HVCC vůči hlavní konkurenci v oblasti 

automobilového průmyslu. Z grafu lze vyčíst, že společnost HVCC má oproti vybrané 

konkurenci13% podíl na světovém trhu. Tentýž podíl má firma Valeo, což je světový 

dodavatel v automobilovém průmyslu. Lídrem na trhu je firma Denso, jakožto přední 

evropský výrobce klimatizačních jednotek s 24% podílem. Zbylá konkurence se pohybuje 

těsně pod 10% podílem. 

                                                 
20 HVCC. com. [online]. 2014 [24. 3. 2014]. Dostupné na: www. hvccglobal.com 
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3.1. Výrobní závod Nový Jičín 

V moravskoslezském městě Nový Jičín sídlí výrobní závod HVCC o rozloze více než 

10 025 m2. Firma vyrábí a vyvíjí komponenty klimatizační a chladící techniky pro 

automobilový průmysl. S více než 1 500 zaměstnanci se skládá se ze dvou subjektů: 

1. Visteon Autopal s.r.o. (logistika, výroba apod.) a  

2. Visteon Autopal Servises s.r.o. (vývojová centra). 

Vizí firmy je stát se nejlepším partnerem zákazníkům celého světa, poskytovat všem 

inovativní, vysoce kvalitní produkty, které nabízejí výjimečnou hodnotu v rámci interní 

logistiky.  

3.1.1. Historické milníky 

Na následujícím obrázku č. 3. 1. je znázorněn přehled vývoje výrobního závodu HVCC v 

Novém Jičíně od samotného založení až po současnost. 

Obr. č. 3. 1. Vývoj výrobního závodu HVCC Nový Jičín 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Výrobní závod vyrostl z původně malého klempířství, zvaného JORO, které bylo založeno 

dne 4. října 1879 Josefem Rotterem. Účelem založení byla produkce svíček, petrolejových a 

acetylénových svítilen, kočárových lamp a lamp pro motorová vozidla a lokomotivy.  

Vývoj nastal v roce 1949, kdy se společnost stala národním podnikem zvaným jako 

Autopal. Jako národní podnik měl do roku 1992 výsadní monopolní postavení mezi 
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dodavateli svítilen a světlometů pro tuzemské výrobce osobních a nákladních automobilů, 

autobusů, traktorů, tramvají, lokomotiv, železničních vozidel, dodávkových vozů a 

speciálních vozů značek Škoda, Tatra a Avia.  

Velkým historickým milníkem se stal 13. červenec 1993, kdy byla firma privatizována a 

odkoupena americkou společností Ford Motor Company.  

V dubnu roku 2000 byl Autopal převeden do divize mezinárodní společnosti 

Visteon-Corporation, předního světového dodavatele pro automobilový průmysl, který 

navrhuje, vyvíjí a vyrábí produkty určené pro klimatizaci, interiéry, světelnou techniku a 

elektroniku. Současně byl poskytovatelem široké škály různých produktů a služeb pro 

zákazníky na trhu s náhradními díly (také zvaný jako Aftermarket).  

V lednu 2013 došlo k  oddělení divize Lighting a jejímu následnému odprodeji indické 

společnosti Varroc. Zároveň dochází ke kapitálovému vstupu korejské společnosti do 

klimatizační divize a ke vzniku nové korejsko-americké společnosti HVCC. 

3.1.2. Portfolio a odběratelé 

Výrobní závod disponuje širokým portfoliem výrobků, mezi které se řadí nejrůznější 

komponenty pro chlazení, ventilaci a klimatizaci, kompresory, systémy pro chlazení 

pohonných jednotek, systémy distribuce kapalin a systémy pro management automobilů a 

hybridů. Produkty směřují k mnoha významným automobilovým značkám typu Mercedes, 

BMW, Volkswagen, Volvo, Jaguár, Renault, PSA Peugeot a Citroen, Land Rover nebo Ford.  

Graf č. 3. 2. Podíl prodeje dle zemí (%) 

 

Zdroj: Interní materiál firmy 
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Graf č. 3. 2. znázorňuje podíl prodeje do jednotlivých zemí. Největší část produkce, tj. 

59%, je zaslána do Evropy. Na druhém místě jsou odběratelé z Asie tj. 23% a jako poslední 

jsou odběratelé sídlící na severu Ameriky s18%. 

Graf č. 3. 3. Tržby od největších odběratelů za rok 2013 (mil. Kč) 

 

Zdroj: Interní materiál firmy 

Největší odběratelé dle tržeb jsou nastíněni v grafu č. 3. 3. Za rok 2013 byla nejvlivnějším 

odběratelem americká značka Ford v celkové výši tržeb 1 385 mil. Kč. Následovala německá 

výrobna Mercedesů Daimler ve výši 512 mil. Kč, anglické značky Land Rover a Jaguar ve 

výši 385 mil. Kč a švédská značka Volvo ve výši 146 mil. Kč. Mezi ostatní odběratele se řadí 

např. značka Renault, Volkswagen, BMW apod., v celkové výši 70 mil. Kč. 

3.1.3. Ekonomický vývoj 

Ekonomický vývoj firmy lze zohlednit pouze za období 2011 až 2012, kdy byla firma 

začleněna do divize mezinárodní společnosti Visteon-Corporation. Účetní závěrka za rok 

2013 nebyla v době zpracovávání diplomové práce uzavřena a dokončena, čímž nebylo 

možné získat potřebné informace o tržbách či počtu zaměstnanců. 
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Graf č. 3. 4. Vývoj zaměstnanců v létech 2011 – 2012 

 

Zdroj: Interní materiál firmy 

Vývoj zaměstnanců je znázorněn v grafu č. 3. 4. Počet zaměstnanců je uveden za rok 2011 

a 2012. Lze vidět, že se stav za rok 2011 pohyboval ve výši 3 307 pracovníků. O rok později, 

tedy v roce 2012, došlo ke snížení o 1 967 pracovníků na celkový stav 1 340 zaměstnanců. 

Příčinou tak velkého skoku v počtu zaměstnanců bylo právě rozdělení společnosti. 

Graf č. 3. 5. Hospodářský výsledek v létech 2011 – 2012(mil. Kč) 

 

Zdroj: Interní materiál firmy 

Vývoj hospodářského výsledku v létech 2011 až 2012 je vyobrazen v grafu č. 3. 5. Lze 

vidět, že firma dosahovala záporných čísel, tedy ztráty. V roce 2011 vykazovala ztrátu ve výši 

32,84 mil. Kč. Za rok 2012 došlo ke zvýšení ztráty o cca 139 mil. Kč na výši 172,20 mil. Kč. 
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4. Analýza systému řízení zásob ve společnosti HVCC 

V této části je pozornost věnována popisu současného systému řízení zásob ve firmě 

HVCC. Klíčový problém firmy spočívá v nadbytečných zásobách, které převyšují stanovený 

rozpočet. Příčinou mohou být nejen chybná nastavení v parametrech podnikového systému 

QAD, ale také fakt, že nejsou prováděny žádné analýzy, které by odhalily chybná nastavení a 

zároveň vysoký stav zásob na skladě. 

4.1. Spolupráce a komunikace 

V současné době firma spolupracuje ve výrobním materiálu s cca 200 dodavateli 

pocházejících z Evropy, Ameriky a Asie. Největší počet dodavatelů cca 70% pochází 

z Evropy, z čehož je 50% - 55% dodavatelů z České republiky. V režimu konsignace je cca 

40% dodavatelů. Hlavní centrála pro výběr dodavatelů sídlí v Maďarsku (centrála nákupu), 

kde je prováděn nejen jejich výběr, ale také je zde dáno konečné rozhodnutí o spolupráci. 

V rámci spolupráce jsou využívány dodací podmínky tzv. DDU (Delivered Duty Unpaid), ve 

kterých je sjednáno, že veškeré náklady hradí dodavatel, dokud není materiál převzat do 

skladu odběratelem. V opačném případě je vlastnictví převedeno na zákazníka ihned po 

naložení finální výroby. Komunikaci se zákazníky a dodavateli mají na starosti analytici tzv. 

Shipping Analyst, kteří zajišťují odesílání finální produkce nebo Follow-Up Analyst, kteří 

zajišťují příjem nakupovaných dílců. 

Graf č. 4. 1. Dodavatelé dle zemí (%) 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Významnou úlohu zastává také spolupráce s externím skladem DHL, který sídlí na okraji 

města Nový Jičín. Budova byla postavena developerskou společností CTP Invest a slouží 

nejen ke skladování nakupovaných dílců (PP) a finální výroby (FI), ale také k jejich příjmu a 

expedici. 

Obr. č. 4. 1. Sklad DHL Nový Jičín 

 

Zdroj: Interní materiál firmy 

4.2. Zajišťování vstupního materiálu 

Firma pracuje se systémem QAD, což je informační systém pro podporu všech 

podnikových procesů, který zahrnuje jak výrobní, tak servisní část. V systému se provádí 

veškeré logistické aktivity od příjmu zakázek, až po vyskladnění a posílání zpráv zákazníkům 

o odeslání zboží. V současné době je firma ve fázi zavádění plánovacího systému s názvem 

Plant Tune, který má nahradit zbylé plánování v programu Excel. 

Po přijetí a zpracování zákazníkova požadavku se v systému QAD sestavuje hlavní 

výrobní plán, ve kterém je požadavek dopodrobna rozpracován, včetně spotřeby materiálu. 

Hlavní výrobní plán je dále rozdělen na denní a směnový plán, který zahrnuje ranní, 

odpolední a noční směnu. Pro plánování materiálu je využíván systém MRP (Material 

Requirements Planning), který aktivně pracuje jednou denně a generuje požadavky na 

materiál. Za plánování odpovídají čtyři zaměstnanci tzv. Follow-Up, kteří zajišťují správný 

materiál, ve správný čas, na správném místě a také kontrolují a koordinují dodávky, generují 

dodavatelské požadavky, provádějí analýzy hladin zásob apod. Jeden z Follow-Up má na 

starost prototypové objednávky, jejich pokrytí materiálem a zajišťování materiálu na 

ověřovací série. Tyto objednávky jsou zpracovávány v Excelových tabulkách, nikoli 

v systému QAD. 
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Největší část skladových zásob tvoří výrobní materiál, do kterého jsou zahrnuty položky 

základního materiálu, rozpracované a hotové výroby. Nevýrobní materiál zahrnuje oleje, 

maziva, náhradní díly pro stroje apod. Produkce je z 90% balena do vratných obalů, které jsou 

naváženy zákazníky do skladu DHL. Zbylých 10% zastupují kartony. 

Příjem výrobního materiálu prochází centrálním příjmem zboží ve skladu DHL. Při příjmu 

se provádí kontrola neporušenosti obalů, která musí být v souladu s identifikací materiálu a 

s údaji na dodacím listu. Pokud není zjištěn žádný defekt, vystavuje se příjemka v systému 

QAD a materiál se předává na vstupní kontrolu, která dále provádí kvalitativní přejímku. 

Bezvadný materiál se označí jako vyhovující a převeze se do příjmové části skladu pro 

výrobní materiál. Materiál, u kterého se vyskytla vada, je označen červeným štítkem jako 

nevyhovující. Pokud lze vadu opravit nebo přetřídit, označuje se žlutým štítkem a ukládá se 

do tzv. izolátoru zmetků, což je prostor v příjmu zboží pro vadný materiál. Pokud je materiál 

po opravě nebo přetřídění bezvadný, označuje se každá přepravní jednotka zeleným štítkem 

jako vyhovující. Opravený materiál se označuje štítkem s datem uskladnění a ukládá se na 

příslušné místo.  

Při příjmu nevýrobního materiálu se provádí kontrola převzatých jednotek dle dodacího 

listu. Následuje příjmová transakce v systému vSS, což je výpočetní systém pro objednávky, 

evidenci a skladování nevýrobního materiálu. Pokud je zjištěn rozdíl v množství nebo 

problém v kvalitě, okamžitě je kontaktován příslušný nákupčí a zahajuje se reklamační řízení. 

Na sklad se přijímá i tzv. speciální zásilka, která obsahuje např. prototypy, vzorky, vzorky na 

zkoušky, vzorky pro osobní příjem apod. Při příjmu se kontroluje neporušenost zásilky a 

přebírají se příslušné doklady. Následně se provádí zaevidování zásilky do evidence 

„speciálních zásilek“ a vyzývá se příslušná osoba nebo útvar k převzetí zásilky, která potvrdí 

převzetí. Pokud je zásilka správně identifikována a určena k dalšímu zpracování, předává se 

do oddělení příjmu zboží, kde se následně ukládá do prostoru k tomu určenému a provádí se 

záznam v evidenci o uložení na skladě. 

Výrobní materiál se vydává na základě elektronické objednávky v systému QAD. Vytváří 

se návozní list, který je zároveň podkladem pro výdej materiálu a slouží jako dodací list při 

přesunu do výroby. Při výdeji ze skladu se provádí skenování skladového štítku, čímž se 

provede transakční přesun materiálu v QAD.  

Nevýrobní materiál se vydává ze skladu na základě řádně vyplněné a schválené výdejky. 

Originál výdejky zůstává ve skladu jako podklad pro odpisovou transakci v systému vSS. 

Další dvě kopie si ponechává žadatel pro kontrolu.  
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Manipulace s materiálem je prováděna dle povahy a rozměrů materiálu, pomocí 

mechanizačních prostředků, nebo se ukládá a vyskladňuje ručně. U velkoobjemových balení, 

která jsou větší, než požadované množství pro výrobu je materiál rozdělován do menších 

přepravních jednotek. Pohyb materiálu mezi skladem a výrobou zajišťuje sklad DHL. 

Nakládka v expediční hale se provádí co dvě a půl hodiny. Materiál se uskladňuje v 

meziskladu, než se dostane do výroby. Mezisklad je místem ve výrobě, kde se uskladňuje 

materiál pro výrobu např. na jednu směnu, odkud se postupně odebírá.  

Hotový výrobek, který projde celým procesem, je v předepsaném obalu přesouván na 

transakci tzv. Back-Flush, kde se mění do statusu hotový výrobek. Následuje odepisování 

použitého materiálu. Výrobky se ukládají do přidělených kontejnerů a následně se odváží 

z odváděcích ramp do skladu. Finální výrobky se ukládají do kontejnerů a ve skladu se 

uskladňují na patřičné místo. Při odesílání zakázky se v QAD systému posílají podklady pro 

vychystání. Ve skladu jsou tyto podklady stáhnuty a následně jsou tisknuty příslušné dodací 

listy. Zakázka se vychystává na nakládací rampu, odkud je nakládána na kamiony. Po 

naplnění se potvrzuje transakce odeslání a zároveň se zákazníkovi odesílá zpráva o odeslání.  

Mezi další činnost logistiky patří balení, jejíž hlavní náplní je popis a design jak 

zákazníkových tak dodavatelských obalů. 

Poslední činnost logistiky splňuje oddělení dopravy a cel, zahrnující vyúčtování. Provádí 

se i tzv. mimořádná přeprava, kterou je z důvodů dodržení termínů plnění nutno uskutečnit 

jiným, než doporučeným způsobem přepravy a která je obvykle v přepočtu na jednotku 

dopravovaného množství finančně náročnější. 

Firma realizuje cyklickou inventuru, která nahrazuje inventuru klasickou, prováděnou1x 

do roka. Cyklická inventura je prováděna na základě analýzy ABC a dle spotřeby. U zásob, 

které jsou začleněny do skupiny A je inventura prováděna 4x do roka, u skupiny B 3x do roka 

a u skupiny C 2x do roka. Účelem je přesné sledování zásob nejen nakupovaných dílů a 

surovin, ale především výrobního materiálu a hotových výrobků. Pravidelné ověřování 

fyzického stavu by mělo být v souladu se stavem zásob v systému QAD. Kvalitní řízení se 

vyznačuje přesnými informacemi. Systém cyklické inventury včas signalizuje a upozorňuje na 

chyby v materiálových tocích, odchylky v nastavení spotřeby či jiné disproporce při 

zachování plynulosti provozu. Přehled inventurních transakcí v systému QAD slouží jako 

podklad ke kontrole finančním ředitelem. 
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4.3. Stav zásob za první čtvrtletí 2014 

Pro vyhodnocení současného stavu zásob byly vybrány údaje za první čtvrtletí roku 2014, 

které byly sledovány od 1. ledna do 31. března. 2014. Firma zaznamenává veškeré údaje 

v programu Excel, kde se konečné stavy zapisují vždy na začátku následujícího pracovního 

týdne. Každý měsíc je rozdělen na určitý počet týdnů. Zásoby v tabulkách jsou rozděleny do 

čtyř základních druhů, kterými jsou nakupované dílce, rozpracovaná výroba, finální výroba a 

položka zastaralých zásob. Na každý měsíc je stanoven rozpočet, určující výši zásob, které by 

mělo být dosaženo a která je optimální. Cílem je, aby se zásoby pohybovaly kolem této 

optimální výše. Firma reportuje veškeré údaje o zásobách v amerických dolarech, které byly 

přepočítány na české koruny, neboť v korunách budou prováděny i následující analýzy. Kurz 

přepočtu byl zjištěn k datu 9. duben 2014 ve výši 20 KČ/USD. 

V následujících tabulkách č. 4. 1., č. 4. 2. a č. 4. 3. jsou zaznamenány stavy zásob za první 

čtvrtletí roku 2014. Veškeré záznamy jsou vedeny v anglickém jazyce popř. ve zkratkách. Pro 

jejich upřesnění jsou níže vysvětleny základní údaje: 

 Budget (rozpočet) je považován za optimální výši zásob pro dané období, kterého 

by mělo být dosaženo. 

 PP (Purchased Parts) jsou označovány nakupované dílce. 

 WIP (Work in Process)jsou položky rozpracované výroby.  

 FI (Finish Inventory) jsou položky finálních produktů, které jsou připraveny 

k expedici. 

 OI (Obsolete Inventory), v překladu zní jako nadbytečné zásoby nebo mrtvý 

inventář. Takto jsou označovány zásoby, které jsou buď na konci svého 

produktového života, nebo vypršelo jejich využití pro stanovenou dobu. Tyto 

zásoby by měly být pečlivě vedeny, neboť mohou způsobit velké ztráty. 

V následujících tabulkách jsou zaznamenávány se znaménkem mínus, protože ho 

nelze započítat jako výrobní materiál, nýbrž jako téměř nepoužitelný. 

 TI (Total Inventory) je součet všech položek zásob za dané období. 
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Tabulka č. 4. 1.  Stav zásob za leden 2014 (mil. Kč) 

Druh zásob Rozpočet 
LEDEN 

1. týden 2. týden 3. týden 4. týden 5. týden 

PP 58,20 80,60 80,80 81,60 81,80 76,80 

WIP 8,20 11,40 11,40 11,20 11,80 12,40 

FI 26,00 36,00 34,60 34,60 31,40 22,00 

OI -3,00 -2,80 -2,80 -3,00 -3,00 -3,00 

TI 89,40 125,20 124,00 124,40 122,00 108,20 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Rozpočet nakupovaných dílců (PP) byl stanoven na výši 58,2 mil. Kč. V průběhu měsíce 

byla tato výše silně překročena o cca 30 mil. Kč. Tyto položky vykazovaly oproti ostatním 

typům zásob největší vychýlení od stanoveného rozpočtu. Ke konci měsíce došlo k  poklesu o 

cca 5 mil. Kč. Podobně na tom byly položky rozpracované výroby (WIP), které se taktéž 

pohybovaly nad rozpočtem, který byl stanoven na 8,2 mil. Kč a to o cca 3,5 mil Kč. Oproti 

ostatním typům zásob se ke konci měsíce položky rozpracované výroby mírně navýšily o cca 

1 mil. Kč. Finální výroba (FI) zaznamenala v průběhu čtyř týdnů výkyvy cca 10 mil. Kč nad 

rozpočtem. V průběhu posledního týdne, došlo k odprodeji větší části finální výroby a zásoby 

poklesly 4 mil. Kč pod stanovený rozpočet. Na první pohled se může zdát, že se nejedná o 

žádný velký problém, ale jak bude uvedeno v následující tabulce za měsíc únor, pokles zásob 

vyvolá problémy ve výrobě. Jedinou konstantní položkou jsou zastaralé zásoby (OI), jejichž 

výše 3 mil. Kč, se jen nepatrně snížila v průběhu prvního a druhého týdne. Toto snížení je pro 

firmu přínosem, jelikož se jedná o zásoby, které by měly mít co nejnižší stav. V ostatních 

týdnech byla výše stabilní. Rozpočet pro celkové zásoby (TI) byl stanoven na 89,40 mil. Kč. 

Po sečtení veškerých druhů zásob bylo zjištěno, že se jejich výše silně vychyluje nad 

stanoveným rozpočtem o cca 35 mil. Kč v průběhu celého měsíce s výjimkou posledního 

týdne, kde v důsledku odprodeje finální výrobky došlo k poklesu celkových zásob o cca 10 

mil Kč.  

Následující graf č. 4. 2. zobrazuje celkové zásoby (TI) za leden 2014 společně se 

stanoveným rozpočtem. 
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Graf č. 4. 2. Stav zásob za leden 2014 (mil. Kč) 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Graf č. 4. 2. ukazuje, že zásoby dosahovaly největších hodnot v prvním týdnu měsíce a to 

ve výši 125,20 mil. Kč. V dalších týdnech se zásoby postupně snižovaly. 

Tabulka č. 4. 2. Stav zásob za únor 2014 (mil. Kč) 

Druh zásob Rozpočet 
ÚNOR 

1. týden 2. týden 3. týden 4. týden 

PP 53,20 77,20 76,40 76,60 73,00 

WIP 9,20 12,60 12,60 12,80 12,80 

FI 29,20 20,80 18,80 15,80 15,60 

OI -3,00 -10,60 -10,60 -10,60 -10,60 

TI 88,60 100,00 97,20 94,60 90,80 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Byť se na první pohled může zdát, že měsíc únor vypadá optimisticky, není tomu tak. Jak 

již bylo zmíněno, na konci ledna došlo k odprodeji finální výroby (FI) a stav zásob klesl pod 

stanovený rozpočet o cca 3 mil. Kč. To je příčinou toho, že v průběhu měsíce došlo ke 

kapacitnímu problému, který se projevil ve výrobě a znamenal, že to co se vyrobilo, se ihned 

spotřebovalo.  
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Kapacitní problém lze vyčíst z tabulky č. 4. 2., ve které finální výroba (FI) klesla pod 

rozpočet až o cca 14 mil. Kč.  Tak, jako tomu bylo v lednu, tak i v únoru se nakupované dílce 

pohybovaly silně nad rozpočtem o cca 24 mil. Kč. Zásoby rozpracovaných dílců (WIP) taktéž 

převyšovaly stanovený rozpočet o cca 4 mil. Kč.  Stav zastaralých zásob (OI) se oproti lednu 

vychýlil o cca 7 mil. Kč, což mohlo firmě způsobit nemalé ztráty. Rozpočet pro celkové 

zásoby byl po sečtení roven hodnotě 88,60 mil. Kč. Opět dochází k vychýlení celkových 

zásob nad hranici rozpočtu a to o cca 20 mil. Kč. 

V porovnání s předešlým měsícem jev únoru stav zásob výrazně nižší a hodnota 

celkových zásob (TI) se k rozpočtu přibližuje, nikoliv oddaluje. Ani v tomto měsíci ovšem 

nedošlo k úplnému poklesu zásob na hranici stanoveného rozpočtu a zásoby lze opět 

považovat za přebytečné. 

Graf č. 4.3. Stav zásob za únor 2014 (mil. Kč) 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Dle grafu č. 4. 3. firma dosahovala největší zásoby v prvním týdnu měsíce a to v hodnotě 

100 mil. Kč. V dalších týdnech se stav pozvolně snižoval. V posledním týdnu byl stav zásob 

nejnižší v hodnotě 90,80 mil. Kč. 
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Tabulka č. 4. 3. Stav zásob za březen 2014 (mil. Kč) 

Druh zásob Rozpočet  
BŘEZEN 

1. týden 2. týden 2. týden 4. týden 

PP 62,60 77,80 79,00 68,00 65,60 

WIP 12,00 14,40 14,60 14,80 17,00 

FI 20,00 22,60 24,60 27,00 28,20 

OI -6,40 -6,40 -6,40 -6,40 -6,40 

TI 88,20 108,40 111,80 103,40 104,40 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Posledním sledovaným měsícem je březen 2014. Dle tabulky č. 4. 3. se nakupované dílce 

(PP) navyšovaly pouze v průběhu první dvou týdnů o cca 13 mil. Kč nad rozpočtem ve výši 

88,60 mil. Kč. Od třetího týdne docházelo ke snižování o cca 7 mil. Kč. Rozpracovaná výroba 

(WIP) se taktéž pohybovala nad rozpočtem, tak jako u předešlých měsíců o cca 2 mil. Kč. 

Také finální výroba (FI) se pohybovala nad stanoveným rozpočtem o cca 6 mil. Kč. Stav 

zastaralých zásob se jako jediný držel celý měsíc na hranici rozpočtu ve výši 6,40 mil. Kč. Po 

sečtení všech zásob bylo zjištěno, že ani v březnu nedošlo k dodržení stanoveného rozpočtu a 

celkové zásoby (TI) překračovaly tento stav o cca 12 mil. Kč. 

Graf č. 4. 4. Stav zásob za březen 2014 (mil. Kč) 

 

Zdroj: Vlastní zpracování  
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Stav zásob za měsíc březen je znázorněn v grafu č. 4. 4. Největší zásoby firma dosahovala 

ve druhém týdnu měsíce v hodnotě 111,80 mil. Kč, poté hodnota zásob mírně kolísala. 

Graf č. 4. 5. Celkový vývoj zásob za období leden až březen 2014 (mil. Kč) 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Pomocí grafu č. 4. 5. je znázorněn souhrn celkových zásob za první čtvrtletí roku 2014, 

tedy za období leden až březen. Z grafu lze vyčíst, že největšího vychýlení od stanoveného 

rozpočtu dosáhly zásoby v lednu. Jejich výše silně přesahovala stanovený rozpočet o cca 30 

mil. Kč. Jak již bylo zmíněno, výrazného poklesu zásob došlo v únoru, kdy byla převážná část 

finální produkce ihned odprodána, což způsobilo kapacitní problém ve výrobě a silný pokles 

celkového stavu zásob těsně nad hranici rozpočtu o cca 10 mil. Kč. Byť se na první pohled 

může zdát, že je snížení optimistické, není tomu tak, jelikož došlo právě ke kapacitnímu 

problému ve výrobě. Z grafu lze dále vyčíst, že v březnu došlo k opětovnému nárůstu 

celkových zásob nad rozpočet, ovšem jejich celková výše nedosahovala takových hodnot jako 

v lednu a vychylovala o cca 20 mil. Kč. 

V grafu je dále vyznačen vývoj trendu za sledované čtvrtletí, jehož křivka napovídá, že 

vývoj celkových zásob byl v průběhu tří měsíců rovnoměrně klesající.  
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4.4. Práce se systémem QAD 

Jak již bylo zmíněno, firma pro své logistické aktivity využívá podnikovýsystém QAD, 

který slouží jako podpora nejen pro objednávání, plánování a výrobu, ale také pro odesílání 

produkce, účetnictví apod. Systém se ve firmě začal využívat před cca 2 lety, kdy taktéž 

probíhalo školení všech zaměstnanců, kteří s tímto systémem pracují. 

4.4.1. Nákup dílců 

Za dílec je považován nejen holý materiál ale také polotovary, které už někdo předtím do 

jisté fáze vyrobil, a firma ho v transformačním procesu dokončí, zkompletuje, případně napojí 

na jiný kus dílce. Zpracováním dílce a polotovaru vzniká finální výrobek. Nákup dílců 

provádí analytici tzv. Follow-Up. Jejich hlavní náplní práce je zpracovávání objednávek 

v systému QAD pro nakupované dílce a komunikace s dodavateli. Po přihlášení do systému je 

prvním důležitým krokem identifikovat dílec, pro který se budou nastavovat parametry. Číslo 

dílce se zadává do kolonky Item Number a je složeno ze tří částí obsahující písmena a čísla. 

Druhým krokem je položka Site, tedy číslo závodu. Po zadání těchto dvou položek se 

přechází k jednotlivým obrazovkám v systému, se kterými se dále pracuje. 

Obr. č. 4. 2. Označení dílců 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Vysvětlení jednotlivých částí v označení dílců je následující: 

 PREFIX označuje zakódovanou příslušnost dílce nebo výrobku k určitému 

výrobnímu programu dle zákazníka a typu auta (např. Ford Mondeo apod.). 

 BASE označuje stupeň rozpracovanosti u výrobních sestav (např. nařezaná trubka, 

podsestava po tváření apod.) a nakupovaných dílců (např. krytka, šroub apod.). 

 SUFFIX označuje verzi designu podle výkresové dokumentace. První verze je 

většinou AA, po designové změně pak AB, AC apod. 
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Základní obrazovkou, se kterou Follow-Up pracují, je 1. 4. 17. Item – Site Planning 

Maintenance. Tato obrazovka slouží k nastavení parametrů nakupovaných dílců (PP), při 

plánování výroby a v průběhu dalších činností logistiky. Obrazovka umožňuje nastavovat 

nejrůznější parametry. Pro tuto práci jsou nejdůležitější položky Safety Stock, Safety Time, 

Minimum Order a Order Multiple. 

Obr č. 4. 3. Ukázka obrazovky 1. 4. 17. Item – Site Planning Maintenance

 

Zdroj: Podnikový systém QAD 

Vysvětlení položek v obrazovce 1. 4. 17. Item- Site Planning Maintenance je následující: 

 SAFETY STOCK je položka pro stanovení výše bezpečnostní zásoby vyjádřené 

v kusech. Běžně vyjadřuje počet ks, kterými musí být pokrytá výroba, než dorazí 

další dodávka nakupovaných dílců. Tato položka není často nastavována a používá 

se jen ve zvláštních případech např. u výrobků s příliš velkou rozpracovaností. 

 SAFETY TIME je také položka pro stanovení výše bezpečnostní zásoby, ale 

vyjádřené ve dnech, jejíž nastavení se mění dle jednotlivých dílců, hotových 

výrobků a dodavatelů jinak. Bezpečnostní zásoba udává počet dní, na které musí 

být materiálem pokryta výroba, dle daného požadavku. U českých dodavatelů 

závisí velikost bezpečnostní zásoby na počtu dodávek za týden. Pokud jsou 

dodávky realizovány 1x až 2xdo týdne, pak je bezpečnostní zásoba nastavena 

většinou na 5 dní. Pro dodávky 3x za týden bývá nastavena na pouhé 3 dny. 
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Obvykle je do této položky zahrnut i čas na dopravu (Transit Time), který se 

odlišuje dle jednotlivých dodavatelů. U dodavatelů z Evropy, kde čas na dopravu 

trvá cca 7 dní, je bezpečnostní zásoba nastavena na 5 dní. Mezi evropskými 

dodavateli se pohybují i takoví, kteří jsou považováni za nezodpovědné a je nutné 

nastavit vyšší bezpečnostní zásobu, většinou na 10 dní, aby v případě nouze byla 

výroba pokryta a nedošlo tak k prostojům z důvodu nedostatku materiálu. Poslední 

skupinou jsou dodavatelé pocházející ze zámoří - USA, Mexiko, Korea a Čína, pro 

které je z pravidla bezpečnostní zásoba nastavena na 10 dní. 

 MINIMUM ORDER je položka pro stanovení minimálního odesílacího množství. 

Toto množství bývá sjednáno v tzv. nominačním dopise, který odesílá nákupčí 

firmy dodavateli. V dopise se sjednává zvýšení či snížení minimálního odesílacího 

množství.  

 ORDER MULTIPLE označuje balící množství. Tato položka udává kolik ks je 

požadováno po dodavateli. Např. u korejského dodavatele se balící množství 

nenastavuje, protože kvůli vysokému transitnímu času jsou nakupované dílce 

dováženy po paletách. 

Ve výjimečných situacích, např. před celozávodní dovolenou nebo stěhováním 

technologie výroby, se pracuje s obrazovkou 22. 9. Seasonal Build Maintenance, ve které se 

nastavují parametry pro jednotlivé dílce ručně (Seasonal Inventory). 

Obr. č. 4. 4. Ukázka obrazovky 22. 9. Seasonal Build Maintenance 

 

Zdroj: Podnikový systém QAD 

Další navazující obrazovkou je 50. 5. 5. 1. 13. Schedule Order Maintenance, ve které se 

zadávají parametry pouze pro dvě hlavní položky. První z nich je položka Ship Delivery 

Pattern Code a Transport Days. 
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Obr. č. 4. 5. Ukázka obrazovky 50. 5. 5. 1. 13. Schedule Order Maintenance 

 

Zdroj: Podnikový systém QAD 

Význam položek v obrazovce 50. 5. 5. 1. 13 Schedule Order Maintenance je následující: 

 SHIP DELIVERY PATTERN CODE je položka pro určení dne expedice 

nakupovaných dílců. Jednotlivé dny v týdnu, nebo kombinace dnů a měsíců jsou 

předdefinovány pod různými kódy. Nejčastěji se používají kódy, které 

charakterizují jednotlivé dny v týdnu: 

- 12 nebo D: Monday (pondělí), 

- 13 nebo E: Thuesday (úterý), 

- 14 nebo F: Wednesday (středa), 

- 15 nebo G: Thursday (čtvrtek) nebo 

- 16 nebo H: Friday (pátek). 

 TRANSPORT DAYS je položka která vyjadřuje, kolik dní trvá přeprava. Tato 

položka se odvozuje ode dne nákladky a její parametry se zadávají ručně, nikoliv 

dle rozbalovací nabídky. U českých dodavatelů bývá doba přepravy nejčastěji 

nastavena na 0 nebo 1 den, u dodavatelů ze zámoří může být nastavena až na 10 

dní. 

Jako zdroj informací o objednávkách materiálu slouží následující tři obrazovky, které jsou 

vázané na plánování v systému MRP (Material Requirements Planning). Plánovací systém 
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MRP se spouští v obrazovce 23. 3. Selective Material Plan po provedení změny pokud 

chceme, aby se změna v plánech projevila okamžitě. 

Pro detailní nahlédnutí do poptávek po dodavateli slouží obrazovka 23. 16. MRP Detail 

Inquiery. Tato obrazovka poskytuje přehled informací o požadavcích na nakupované dílce za 

stanovený měsíc. U každého data, ve kterém má být doručen materiál, je uveden počet ks, 

které budou ve výrobě plánovaně spotřebovány. Zároveň udává informace o současném stavu 

dílců, které jsou na skladě a jsou postupně doplňovány dle potřeb a požadavků. Na to 

navazuje poslední sloupec obrazovky, ve které jsou údaje o počtu ks, které mají být dodány 

dodavatelem do určitého data tak, aby doplňovaly současný stav na skladě do potřebné výše. 

Obr. č. 4. 6. Ukázka obrazovky 23. 16. MRP Detail Inquiery 

 

Zdroj: Podnikový systém QAD 

Dodavatelé obdržují objednávky na materiál 1x týdně, většinou v úterý nebo ve středu a 

každý z nich má přesně určené dny, kdy mají provést nákladku. Pro generování těchto 

odvolávek, tedy požadavků na expedici od dodavatele, se využívá obrazovka 5. 5. 3. 1. 

Schedule Update from MRP. Vygenerovat je možné jak týdenní, tak denní odvolávky. Pro 

týdenní odvolávky (Generate Planning Schedules) se vždy zadává pondělní datum a data jsou 

aktualizována 1x týdně (většinou z úterý na středu). Pro denní odvolávky (Generate Shipping 

Schedules) se zadává vždy aktuální datum a aktualizace požadavku probíhá každý den. 
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Obr. č. 4. 7. Ukázka obrazovky 5. 5. 3. 1. Schedule Update from MRP

 

Zdroj: Podnikový systém QAD 

Výsledkem zadávání dat pro generování je seznam týdenních a měsíčních odvolávek na 

materiál u zadaného dílce spolu s aktuální odvolávkou. Souhrn a výsledky zmíněných 

požadavků jsou zobrazeny v obrazovce 5. 5. 3. 8. Schedule Print. 

Obr. č. 4. 8. Ukázka obrazovky 5. 5. 3. 8. Schedule Print 

 

Zdroj: Podnikový systém QAD 
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Poslední klíčovou obrazovkou je 50. 1. 10. 2. 7. Supplier Price Entry Report, která 

zobrazuje aktuální platnou cenu daného dílce k určitému datu. Tuto obrazovku si firma 

HVCC nepřeje zveřejnit. 

4.4.2. Plánování výroby 

Analytici pro odesílání produkce (tzv. Shipping Analyst) mají na starosti plánování 

výroby a pracují téměř se stejnými obrazovkami jako zaměstnanci Follow-Up při zadávání 

parametrů pro nakupované dílce. Jediný rozdíl po přihlášení je v položce Item Number, kde se 

nezadává číslo dílce, jako tomu bylo u nakupovaných dílců, ale zadává se kód finálního 

výrobku. Klíčovou obrazovkou je také1. 4. 17. Item – Site Planning Maintenance ve které se 

nastavují parametry pro položky Safety Stock, Safety Time, Minimum Order a Order 

Multiple. V tomto případě se nerozlišují položky minimálního a balícího množství. 

Obr. č. 4. 9. Význam položky Safety Time u plánování výroby 

 

Zdroj:Vlastní zpracování 

Na obrázku č. 4. 10. je systém plánování výroby znázorněn nákresem. Vychází se 

z úvahy, že je bezpečnostní zásoba (Safety Time) nastavena na 5 dní. Zákazník požaduje mít 

hotovou výrobu nachystanou na expedici např. v pondělí. Pokud je bezpečnostní zásoba 

stanovena na 5 dní tak to znamená, že se začátek výroby posunuje o 5 dní zpět. Zahájena by 

tedy měla být v pondělí předchozího týdne. Firma má na výrobu vyhrazen čas od pondělí do 

pátku. V podstatě není důležité, kdy v průběhu týdne bude výroba zahájena, hlavní je, aby 

bylo požadované množství v pondělí vyrobeno, zabaleno ve vratných obalech a připraveno 

k expedici. Zahájení výroby si lze posunou i o více dní napřed než je stanoven počet dní 

bezpečnostní zásoby, ale toto rozhodnutí je už rizikové z pohledu materiálu. Pokud by byla 

bezpečnostní zásoba stanovena např. na 3 dny, zahájení výroby by se posunulo zpět o tři dny 
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na středu. Opět by měla výroba trvat od středy do pátku tak, aby v pondělí bylo požadované 

množství nachystáno k expedici.  

V systému QAD se taktéž provádí plánování výroby v jednotlivých dnech. Průběhy 

výroby různých zakázek se prolínají tak, aby se střídaly a vzájemně doplňovaly. Je logické, že 

se nevyrábí jen jedna zakázka, ale více najednou. Výsledkem plánování je tabulka rozdělena 

na jednotlivé dny a v ní uvedeny počty, kolik ks se v daný den vyrobí, jaká je celková 

objednávka v kusech, na kolik dnů jsou stanovené položky bezpečnostní zásoby apod.  

4.5. Analýza zásob 

Mezi základní a zároveň každodenní úkoly managementu patří řízení potřeby pracovního 

kapitálu. Zásoby jsou chápány jako jedna z jeho složek. Řízení spočívá v rovnováze mezi 

snahou finančních pracovníků udržovat co nejmenší stav zásob a požadavkem různých 

obchodních útvarů na co největší stav zásob pro zajištění plynulých dodávek odběratelům. 

V dnešní praxi používá téměř každý podnik nějaký ekonomický systém, který poskytuje 

podrobný přehled o stavu zásob, jejich plánování apod. I přes veškerou snahu firem dochází 

k přebytkům v zásobách, se kterými si podniky musí poradit. 

4.5.1. Sběr dat 

Sběr dat pro následné analýzy probíhal v rámci dvou týdenních návštěv výrobního závodu 

v Novém Jičíně. Potřebné údaje byly vyhledávány v jednotlivých obrazovkách systému QAD 

a následně exportovány do programu Excel. V systému byly vyhledávány nejen informace 

týkající se jednotlivých položek zásob, ale také údaje o jejich dodavatelích. Základem pro 

analýzy jsou položky nakupovaných dílců (PP) a finální výrobky (FI). Firma eviduje i další 

druhy zásob, ale ty nejsou předmětem této práce. Analýzy zásob jsou rozděleny do tří 

základních fází: 

1. Analýza zastaralých zásob (Obsolete Inventory). 

2. Analýza TOP 50 položek. 

3. Analýza dodavatelských předodávek(Supplier Overship). 

Při vyhledávání dat a údajů byly využity obrazovky v systému QAD, lišící se dle 

parametrů, které jsou v obrazovkách zadávány. Pro získání dat o zásobách byly využity 

obrazovky 3. 2. Inventory Detail by Item Browse a 3. 3. Inventory Detail by Item Site 
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Browse, zobrazené v příloze č. 3. Z těchto obrazovek byly zjištěny detailní informace o 

jednotlivých položkách zásob, jako jsou např. označení dílců, popis dílců, počet ks na skladě 

apod. 

Za pomocí další obrazovky 1. 4. 17. Item – Site Planning Maintenance, byly vyhledány 

počty dnů, během kterých firma drží bezpečnostní zásobu (Safety Days). 

Jelikož žádná z výše zmíněných obrazovek neposkytla údaje o dodavatelích, bylo nutné 

využít další dvě s dodatečnými informacemi.  První je 1. 20. Supplier Item Browse, kde byli 

jednotliví dodavatelé identifikováni nejen svým názvem ale zároveň specifickými kódy a 

2. 3. 2. Supplier Browse, kde byla ke každému dodavateli vyhledána země původu. Ukázka 

obrazovek je zobrazena v příloze č. 4. 

Aby bylo možné provést analýzu zastaralých zásob, bylo nutné vygenerovat další údaje, 

konkrétněji data posledního využití zásob. K tomu napomohly dvě obrazovky. První z nich je 

50. 5. 9. 13. Receipt History Browse, která poskytla údaje o datu posledního přijetí 

jednotlivých položek zásob na sklad a druhou obrazovkou je 50. 3. 21. 2. Transaction Browse, 

která poskytla údaje o datu posledního využití zásob ve výrobě. Ukázka těchto dvou 

obrazovek je zobrazena v příloze č. 5. 

Poslední využitou obrazovkou byla 1. 5. 6. Item Cost Report zobrazena v příloze č. 6. 

Vyhledávání dat bylo zdlouhavé, jelikož bylo nutné procházet díl po dílci a přiřazovat k nim 

příslušné náklady (Material Costs). 

4.5.2. Analýza zastaralých zásob (Obsolete Inventory) 

Obsolete Inventory neboli zastaralé zásoby, by měly být v každém podniku pečlivě 

vedeny a sledovány, neboť mohou způsobovat velké finanční ztráty. Může se jednat o zásoby, 

které jsou kvůli prošlé době nepoužitelné, morálně zastaralé, nebo obsahují příliš vysoké 

množství, jež neodpovídá skutečné poptávce. Tyto zásoby mohou vznikat v každé firmě 

v závislosti na lidském faktoru, tedy schopnostech a intuicích manažerů nákupu a logistiky.  

Data o zastaralých zásobách byla ze systému QAD vygenerována ke dni 31. 3. 2014 a 

následně exportována do programu Excel, kde probíhalo další zpracovávání ve formě tabulek. 

Údaje v tabulkách byly seřazeny dle data posledního využití ve výrobě. Bylo nezbytné 

odstranit ty položky, které vykazovaly datum posledního využít rok 2013 či 2014, neboť se 

jedná o dílce, které jsou doposud využívány. Předmětem této práce jsou pouze ty položky 
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zastaralých zásob, které nevykazovaly v průběhu 6 let (2006-2012) žádný pohyb či využití. Ze 

systému bylo celkem vygenerováno 189 druhů položek zásob, tedy 665 091 ks dílců. 

Náklady, které byly na tyto dílce vynaloženy, se pohybují v hodnotě 4,72 mil. Kč a dnes jsou 

považované za tzv. „umrtvené“, tedy za náklady, které byly v minulosti vynaloženy a již 

nemohou být v plné výši nijak navráceny. Souhrn položek zastaralých zásob je zobrazen 

v příloze č. 7. 

Aby byla analýza nakupovaných dílců přehledná, byly zásoby rozděleny do několika 

skupin. Je to především z toho důvodu, že jednotlivé zásoby obsahují různé počty ks, které se 

od sebe výrazně odlišují ve velkých číslech. Zásoby byly seřazeny vzestupně a rozděleny do 

tří skupin podle velikosti zásob v ks, které se následně snižovaly dle určených procent. Bylo 

otázkou, zda má cenu ponechat na skladě alespoň nějakou zásobu či je přínosnější všechny 

položky eliminovat. Po konzultaci ve firmě bylo rozhodnuto, že se na skladě ponechá určité 

procento z původní zásoby. Procenta snížení byla zvolena převážně dle vlastního uvážení. 

1. Zásoby obsahující dílce do 1 000 ks jsou snižovány na 50% zásobu. 

2. Zásoby obsahující dílce do 10 000 ks jsou snižovány na 30% zásobu. 

3. Zásoby obsahující dílce nad 10 000 ks jsou snižovány na 20% zásobu. 

Tabulka č. 4. 4. Souhrn úspory zastaralých zásob (ks, mil. Kč) 

  do 1 000 ks do 10 000 ks nad 10 000 ks 

Původní stav (ks) 32 125 177 913 449 162 

Nový stav (ks) 16 062 53 374 89 832 

Celková úspora (ks) 16 062 124 539 359 330 

Původní hodnota (mil. Kč) 0,545 1,822 1,492 

Nová hodnota (mil. Kč) 0,272 0,546 0,298 

Celková úspora (mil. Kč) 0,272 1,275 1,193 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Tabulka č. 4. 4. zobrazuje souhrn dosažených úspor v ks a v mil. Kč. Zastaralé zásoby do 

1 000 ks dosahovaly výše 32 125 ks s umrtvenými náklady 0,55 mil. Kč. Snížením zásob o 

polovinu (50%) bylo dosaženo nového stavu ve výši 16 062 ks v hodnotě 0,27 mil. Kč, což se 

stalo taktéž úsporou. 

Další skupinou jsou zastaralé zásoby do 10 000 ks, které byly snižovány na 30% zásobu. 

Původně dosahovala výše zásob 177 913 ks v hodnotě 1,82 mil. Kč. Po snížení se celkový 
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stav pohyboval na výši 53 374 ks v hodnotě 0,55 mil. Kč. U této skupiny zásob bylo dosaženo 

úspory ve výši 124 539 ks v hodnotě cca 1,28 mil. Kč.  

Poslední skupinou zastaralých zásob jsou položky nad 10 000 ks, které byly snižovány na 

20% zásobu. Tato skupina obsahuje nejmenší počet jednotlivých druhů zásob, ale zastoupeny 

jsou největším počtem ks. Zásoba těchto položek dosahovala výše 449 162 ks v hodnotě 

1,49 mil. Kč. Po ponechání 20% zásoby se stav snížil na 89 832 ks v hodnotě 0,29 mil. Kč. 

V tomto případě úspora činí 359 330 ks v hodnotě 1,19 mil. Kč.  

Po sečtení všech dílčích úspor u jednotlivých skupin zastaralých zásob bylo zjištěno, že 

celková úspora činí cca 2,74 mil. Kč, což je 499 931 ks. Podrobnější propočty zastaralých 

zásob jsou uvedeny v příloze č. 8 až č. 12. 

Na následujících dvou grafech č. 4. 6. a č. 4. 7., jsou graficky zaznamenány změny 

v položkách zastaralých zásob vycházející z výše zmíněné tabulky č. 4. 4. Změny v grafech 

jsou vedeny v mil. Kč a v ks.  

Graf č. 4. 6. Snížení stavu zastaralých zásob (mil. Kč) 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Dle grafu č. 4. 6. bylo největší úspory dosaženo snížením zastaralých zásob do 10 000 ks 

(snížení na 20% zásobu) a to o cca 1,28 mil. Kč. Následovaly zásoby nad 10 000 ks (snížení 

na 30% zásobu) o cca 1,19 mil. Kč a jako poslední byly zásoby do 1 000 ks a jejich úspora ve 

výši 0,27 mil. Kč. Jak již bylo zmíněno, po sečtení bylo dosaženo úspory v hodnotě 2,74 mil. 

Kč. 

Do 1 000 ks Do 10 000 ks Nad 10 000 ks

Původní hodnota (mil. Kč) 0,545 1,822 1,492

Úspora (mil. Kč) 0,272 1,275 1,193

Nová hodnota (mil. Kč) 0,272 0,546 0,298
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Graf č. 4. 7. Snížení stavu zastaralých zásob (ks) 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

V grafu č. 4. 7. lze vidět, že největšího snížení stavu bylo dosaženo u zásob nad 10 000 ks. 

Původní stav se pohyboval ve výši 449 162 ks. V tomto případě došlo ke snížení o 359 330 ks 

na výši 89 832 ks. Jako další byly zásoby do 10 000 ks a jejich celkové snížení o 124 539 ks 

na nový stav 53 374 ks. Poslední skupinou jsou zásoby do 1 000 ks a jejich snížení 

z původního stavu 32 125 ks na nový stav 16 062 ks. 

Nahlédnutím hlouběji do skladových zásob bylo zjištěno, že se na skladě vyskytují i 

zásoby finální výroby (FI), které byly naposledy odprodány v roce 2013, ale i nadále zůstala 

malá zásoba. Celková zásoba je v hodnotě0,86 mil. Kč, což je asi 5 891 ks. Nelze říci, zda se 

jedná o zásobu, která je někomu určena, o náhradní díly či je to zásoba, která byla z důvodu 

špatného naplánování výroby navíc. Jelikož by se zásoba zastaralé finální produkce neměla na 

skladě vyskytovat, bude i pro tento případ uveden návrh na řešení a doporučení. Podrobnější 

informace o zásobách finální výroby jsou uvedeny v příloze č. 13. 

4.5.3. Analýza Top 50 položek 

Další analýza spočívá v rozboru vybraných Top 50 položek s největším zastoupením dílců 

v kusech. Firma skladuje mnoho druhů zásob, které obsahují velké množství ks zásob. Proto 

bude rozbor proveden právě na vybraných 50 položkách. Analýza naznačí další způsob, 

jakým lze veškeré zásoby sledovat a koordinovat.  

Do 1 000 ks Do 10 000 ks Nad 10 000 ks

Původní stav (ks) 32 125 177 913 449 162

Úspora (ks) 16 062 124 539 359 330

Přepočtený stav (ks) 16 062 53 374 89 832
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Vybrané položky pocházejí nejen z Evropy, ale také ze zámořských oblastí jako je 

Amerika či Korea. Za klíčový prvek této analýzy byly vybrány parametry bezpečnostních 

zásob (Safety Time) ve dnech, které budou přenastavovány především na základě frekvencí 

dodávek. 

Ze všech druhů zásob, které firma eviduje, byly vygenerovány pouze položky 

nakupovaných dílců (PP), jelikož jsou považovány za hlavní předmět této práce. Následně 

byly vybrané položky seřazeny sestupně, aby bylo možné vybrat 50 položek s největším 

počtem ks. Celková hodnota vybraných zásob činí 9,41 mil. Kč, v kusech je to 5 183 314 ks. 

Podrobné informace o zásobách Top 50 položek jsou zobrazeny v příloze č. 14 až č. 15.  

Aby bylo možné upravovat dny bezpečnostních zásob u jednotlivých položek, je nezbytné 

zajistit další údaje pomocí výpočtů. Veškeré propočty, které jsou uvedeny níže, jsou 

důkladněji rozebrány v příloze č. 16.  

Za pomocí prvního vzorce č. 4. 1. bylo zjištěno, kolik firmu stojí jeden den zásob v Kč. 

Tento údaj byl potřebný k vyjádření hodnot bezpečnostních zásob v Kč. Výsledku bylo 

dosaženo za použití vzorce: 

 

 
Zásoba (Kč/den) =

Celková zásoba (Kč)

Zásoba ve dnech (DOH)
 

(4. 1.) 

 

Na vzorec č. 4. 1. navazuje vzorec č. 4. 2., za pomocí kterého bylo zjištěno, v jakých 

hodnotách se pohybují bezpečnostní zásoby v Kč u jednotlivých druhů položek.  

  Bz (Kč) = Zásoba (Kč/den)  ∙  bezpečnostní zásoba (dny) (4. 2.) 

Hodnoty bezpečnostních zásob byly vyhledány v již zmíněné obrazovce 1. 4. 17. Item-

Site Planning Maintenance. Po sečtení všech dílčích hodnot bylo zjištěno, že celková hodnota 

bezpečnostních zásob u Top 50 položek činí 2,38 mil. Kč. 

Dalším krokem je jádro samotné analýzy. Nastává snižování či zvyšování původní 

bezpečnostních zásob ve dnech. Bezpečnostní zásoba je ve firmě nastavována dle zkušeností 

z minulosti a především dle odhadu bez použití výpočtů. Jak již bylo zmíněno, firma 

neprovádí žádné analýzy, které by upozornily na možné chyby v nastavení bezpečnostních 

zásob a které by vedly ke snížení celkové zásoby na skladě. Úprava dnů, během kterých firma 
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udržuje bezpečnostní zásobu, byla provedena za pomocí funkce „KDYŽ“ v programu Excel u 

všech položek vybraných zásob. Klíčovým bodem jsou frekvence dodávek. Frekvence byly 

vyhledány společně s bezpečnostními zásobami v systému QAD. Sjednávány jsou ve smlouvě 

s dodavateli. 

Tabulka č. 4. 5. Označení a výpočet frekvence dodávek 

Označení frekvence v 

systému 

Výpočet frekvence 

dodávek 

Počet dodávek (zaokrouhleno 

na celá čísla) 

1 
7

1
 7x do týdne (každý den) 

2,3 
7

2,3
 3x do týdne 

3,5 
7

3,5
 2x do týdne 

7 
7

7
 1x do týdne 

30 
7

30
 1x do měsíce 

Zdroj: Vlastní zpracování 

V systému jsou frekvence dodávek označovány jiným způsobem než počtem dní v týdnu 

či v měsíci. Pro jednotlivé frekvence jsou využity následující podíly zobrazené v tabulce 

č. 4. 5. Počet dní v týdnu, tedy číslovka 7, se vydělí danými čísly pro označení frekvence. 

Výsledkem je počet frekvencí za týden či měsíc. 

Při této analýze je nutné tolerovat některá původní nastavení. Týká se to především 

dodavatelů ze zámoří, u kterých se vždy dodržuje bezpečnostní zásoba stanovena na 10 dní. 

Jedná se o dodavatele z USA, Kanady či Koreje, u kterých se bere v potaz dlouhá přepravní 

doba, která ve většině případů trvá cca 6 týdnů. Takto nastavena bezpečnostní zásoba se 

vyskytuje i u některých z evropských dodavatelů, kteří jsou považováni za nespolehlivé.  

Jelikož je v této analýze vybráno pouze 50 položek, nebudou se zde vyskytovat všechny 

již zmíněné frekvence dodávek, ale pouze některé z nich. Týká se to frekvencí každý den, 1x 

do týdne, 3x do týdne a 1x za měsíc. Bezpečnostní zásoba ve dnech byla nastavena dle 

frekvencí dodávek vypočtených v tabulce č. 4. 5. 
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Tabulka č. 4. 6. Stanovení bezpečnostních zásob  

Označení 

frekvence v 

systému 

Frekvence dodávek ve 

skutečnosti 

Bezpečnostní zásoba (dny) dle 

frekvencí dodávek 

1 7x do týdne 1 den 

2,3 3x do týdne 2 dny 

7 1x do týdne 5 dní 

30 1x do měsíce 10 dní 

Zdroj: Vlastní zpracování 

V  tabulce č. 4. 6. jsou stanoveny výše bezpečnostních zásob ve dnech dle jednotlivých 

frekvencí dodávek. Počty dnů jsou snižovány či zvyšovány dle vlastního uvážení. Dny musí 

být nastaveny tak, aby nedošlo k nedostatku materiálu ve výrobě. Musí se brát v úvahu i 

možná zpoždění v dodávce, které se do bezpečnostní zásoby ve dnech zahrnují. Veškeré 

propočty jsou zobrazeny v příloze č. 16. 

Graf č. 4. 8. Snížení hodnoty zásob Top 50 položek (mil. Kč) 

 

zdroj: Vlastní zpracování 

Graf č. 4. 8. znázorňuje celkovou úsporu zásob v mil. Kč. Úpravou bezpečnostních zásob 

ve dnech u vybraných 50 položek, dojde ke snížení z původní hodnoty 9,42 mil. Kč na novou 

hodnotu 9,04 mil. Kč. Analýzou bylo dosaženo celkové úspory v hodnotě 0,38 mil. Kč. 
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Pro ještě přesnější analýzu, byly provedeny obdobné propočty také pro jednotlivé ks. 

Veškeré podrobné výpočty jsou provedeny v příloze č. 17. Prvně bylo nezbytné vypočítat 

kolik ks zásob je možno spotřebovat za jeden den. Využit byl následující vzorec č. 4. 3.  

 
Zásoba (ks/den) =  

Celková zásoba (ks)

Zásoba ve dnech (DOH)
 

(4. 3.) 

Další postup je obdobný jako u vyjádření bezpečnostních zásob v Kč. Zásoba (ks/den) 

byla vynásobena příslušnou bezpečnostní zásobou ve dnech. Tímto bylo zjištěno, kolik ks 

dílců obsahuje bezpečnostní zásoba každého druhu zásob. Po sečtení dílčích stavů bylo 

zjištěno, že původní stav se pohyboval ve výši 5 183 314 ks. Po úpravě bezpečnostních zásob 

ve dnech u každé položky bylo dosaženo snížení celkového stavu50 položek o cca 175 868 ks 

na výši 5 007 446ks. 

Graf č. 4. 9. Snížení stavu zásob Top 50 položek (ks) 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z grafu č. 4. 9. lze vyčíst snížení stavu Top 50 položek v ks. Byť se na první pohled může 

zdát, že celková úspora není zas tak vysoká a že tato analýza nepřinese firmě velký přínos, 

musí se brát v úvahu fakt, že se jedná pouze o 50 vybraných položek z celkového počtu 

12 233 položek. Celkové zásoby dosahují stavu cca 100 mil. ks v hodnotě cca 79 mil. Kč. 

Tato analýza je prováděna za účelem nastínit, jak by firma mohla snížit stav zásob pomocí 

hlídání a přenastavení bezpečnostních zásob. Pokud by byla analýza provedena na celkovém 

stavu zásob na skladě, finanční přínos by byl značně vyšší. 
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4.5.4. Analýza dodavatelských předodávek(Overship Supplier) 

U řady firem dochází k dalšímu problému a to k tzv. dodavatelským předodávkám. 

Typické jsou především u dodavatelů ze zámoří, tedy z Ameriky, Koreje apod. I výrobní 

závod HVCC trápí tento problém, jelikož předodávky mají svůj podíl na zvyšující se zásobě 

na skladě. Firma si sice objednává přesně dané množství nakupovaných dílců, ale nakonec je 

jim zaslán větší počet dílců, protože se množství dopočítává do celých palet.  

Ze systému bylo celkem vygenerováno 50 druhů položek dodavatelských předodávek 

s celkovým počtem 4 089 255 ks v hodnotě cca 14,19 mil. Kč. Z přílohy č. 18 lze vyčíst, že se 

většinou opravdu jedná o dodavatele z Ameriky či Koreje, ale vyskytují se i případy 

předodávek od evropských dodavatelů např. z Německa, Česka či Rakouska. Z těchto zemí by 

se množství navíc vyskytovat nemělo, jelikož se určuje přesně požadované množství a 

přeprava není tak časově náročná, jako u dodavatelů ze zámoří. Také si lze všimnout, že u 

některých druhů položek dochází k předodávkám ve výši až 400 000 ks, což je považováno za 

velký problém. Veškeré položky dodavatelských předodávek s dalšími důležitými údaji jsou 

zaznamenány v příloze č. 18 až č. 19. 

Graf č. 4. 10. Podíl dodavatelských předodávek dle zemí 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Graf č. 4. 10. ukazuje podíl dodavatelských předodávek dle zemí. Největší podíl na 

vzniklých předodávkách mají dodavatelé z Ameriky (Kanada, USA apod.), což je cca 60%. 

Následují předodávky z Evropy s podílem 35% a jako poslední jsou vzniklé předodávky 

z Koreje s podílem 5%. 
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5. Návrh na řešení efektivního řízení zásob a kalkulace finančního přínosu 

Za pomocí zvolených analýz bylo dosaženo nejrůznějších návrhů na řešení a doporučení, 

jak situaci vysokých zásob na skladě řešit. Celkové analýzy byly tři a jejich průběh se týkal 

položek zastaralých zásob (Obsolete Inventory), Top 50 vybraných položek a jako poslední 

položek dodavatelských předoddávek (Supplier Overhsip). Zásadní problém firmy HVCC je, 

že neprovádí téměř žádné analýzy zásob, které by upozorňovaly na chybná nastavení 

parametrů v systému QAD či na vysoký stav nepotřebných a zastaralých zásob na skladě. 

Graf č. 5. 1. Stav zásob k poslednímu dni – 31. březen 2014 (mil. Kč) 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

*Pozn. ke grafu č. 5. 1.: PP – nakupované dílce, WIP – rozpracovaná výroba, FI – finální produkce, 

OI – zastaralé zásoby, TI – celkové zásoby 

Na grafu č. 5. 1. je znázorněn celkový stav zásob k poslednímu dni analyzovaného 

čtvrtletí roku 2014. K tomuto dni byl stanoven rozpočet na hodnotu 88,2 mil. Kč. Z grafu lze 

vyčíst, že celkový stav zásob silně převyšuje stanovenou hranici rozpočtu o cca 16,2 mil. Kč 

v zásobách. Zastaralé zásoby (OI) firma zaznamenává s mínusem. 

5.1. Návrhy na řešení zastaralých zásob (Obsolete Inventory) 

Po vygenerování všech důležitých parametrů a dat bylo zjištěno, že velké množství zásob, 

které nebyly využity za posledních 6 let a jsou považovány za zastaralé či nepoužitelné. 

Pokud se na skladě vyskytují takovéto zásoby je nutností je likvidovat. Zásadní bylo 
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rozhodnutí, zda se mají eliminovat veškeré zásoby těchto skupin, nebo zda se ponechá 

alespoň částečná zásoba pro případ, že by položky byly ještě v budoucnu využity. Po 

konzultaci ve firmě bylo rozhodnuto, že na skladě bude zvolené procento z celkových 

zastaralých zásob. Po provedení celé analýzy bylo zjištěno, že lze celkové zásoby, částečnou 

eliminací zastaralých zásob, snížit o hodnotu 2,47 mil. Kč nakupovaných dílců, což je cca 

499 931 ks. Veškeré výpočty jsou provedeny v příloze č. 8 až č. 12. 

Při rozhodování o tom, jak by měla firma nakládat se zastaralými zásobami, jsou brány 

v úvahu dvě varianty. První zváženou alternativou je odprodej snížených (nadbytečných) 

zásob jiným výrobním závodům či podnikům a to zpravidla pod obvyklou prodejní cenou. 

Snížená cena může klesnout až na úroveň nákladů na pořízení. Pokud by se nadbytečné 

zásoby nepovedlo prodat ani za cenu na úrovni nákladů na pořízení, bylo by nutné ji snížit 

pod pořizovací náklady. Znamenalo by to prodávat se ztrátou. Na žádost firmy nelze 

nahlédnout do všech cen a kalkulací jednotlivých dílců, proto je tipováno a považováno za 

přijatelnou prodejní cenu 30% - 40% z ceny původní. Tento odprodej by mohl firmě přinést 

alespoň částečnou úhradu nákladů, které vynaložila na nákup a na dlouholeté skladování.  

Druhou variantou jak snížit stav zastaralých zásob je jejich likvidace. Pokud by byly 

zásoby neprodejné např. z důvodu poškození, nepoužitelnosti nebo zkrátka jejich doba na 

užití skončila a nahradil je jiný dílec, pak by správnou variantou byla právě likvidace (např. 

sešrotování). Udržovat tyto zásoby nemá téměř žádný význam, jelikož jsou nepoužity déle jak 

5 let, některé dokonce déle jak 10 let, a je velmi malá pravděpodobnost, že by mohly být ještě 

využity. Pokud by zásoba, ponechána na skladě, nebyla využita dalších 5 let, bylo by 

vhodným rozhodnutím ji zlikvidovat v plné výši. 

Mezi zastaralými zásobami se objevují i položky finálních výrobků. Tyto nadbytečné 

zásoby mohou vznikat např. změnou odběratelských požadavků v době, kdy je zakázka, třeba 

z části vyrobena, či ze špatného plánování výroby. Celkem bylo vygenerováno 5 891 ks 

finálních výrobků v hodnotě 0,86 mil. Kč. Jednotlivé položky jsou zaznamenány v příloze 

č. 13. Jak již bylo zmíněno, není známo, proč jsou tyto zásoby na skladě, ale i tak jsou 

navrhnuta nápravná opatření. Pokud se jedná o výrobky, které se nadále vyrábějí, a jejich 

technologický postup se v ničem nezměnil, je možné si zásobu ponechat a použít ji u další 

konkrétní zakázky. V tomto případě by byla nutná domluva se zákazníkem, který by měl 

odsouhlasit, že bude ochotný přijmout dílce staršího data výroby. Toto rozhodnutí by firmě 

mohlo ušetřit jak peníze, tak i čas na další vyrábění. Pokud se ovšem jedná o výrobky staršího 

data, kdy se např. změnil technologický postup výroby, nebo došlo k přerušení obchodu se 
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zákazníkem, bylo by správným rozhodnutím uvažovat o prodeji jiným výrobním závodům, 

kteří tyto dílce nadále používají. Opět nelze uvést, v jaké výši by se měla pohybovat prodejní 

cena, jelikož nebyly poskytnuty podrobné informace o cenách. Lze uvažovat o prodeji 

hodnotě cca 40% - 50% z ceny původní. Pokud by se hovořilo o výrobcích, které už nejsou 

používány ve výrobě a jsou naprosto zbytečné, jedinou vhodnou variantou by byla jejich 

likvidace.  

Pokud by byly eliminovány veškeré výše analyzované zásoby, mohla by firma dojít 

k celkové úspoře v hodnotě 3,60 mil. Kč, což by znamenalo snížení celkového stavu zásob o 

cca 505 822 ks. Pokud by firma měla zájem o celkovou eliminaci zastaralých zásob, protože 

ví, že už nebudou nikdy využity a je zbytečné udržovat i minimální zásobu na skladě, došlo 

by touto eliminací k úspoře ve výši 4,72 mil. Kč, což by bylo cca 665 091 ks. 

5.2. Návrhy na řešení Top 50 položek 

Druhá analýza spočívala v optimalizaci Top 50 položek s největším zastoupením ks na 

skladě z celkových zásob. Analýza byla prováděna úpravou bezpečnostních zásob ve dnech u 

vybraných položek. Bezpečnostní zásoby jsou ve firmě nastavovány dle zkušeností 

z minulosti a především dle odhadu. Správná koordinace bezpečnostní zásoby je základem 

každého podniku. Při řešení je brán v úvahu fakt, že doposud nebyly prováděny žádné 

analýzy. Původní stav Top 50 položek byl 5 183 314 ks v hodnotě 9,41 mil. Kč. Veškeré 

položky jsou zaznamenány v příloze č. 14 a č. 15. 

Po úpravě bezpečnostních zásob bylo zjištěno, že sledováním a analýzou zásob by firma 

ušetřila 175 868 ks v hodnotě 0,37 mil. Kč. Byť se na první pohled může zdát, že je konečná 

úspora v tomto případě nízká a že nepředstavuje velký přínos, je nutné si uvědomit, že se 

jedná pouze o 50 položek zásob z celkového počtu 12 233 položek, což je cca 100 mil. ks 

v hodnotě 79 mil. Kč. Pokud by byla analýza provedena na všech uskladněných položkách, 

výsledek by byl mnohokrát vyšší. 

První návrh na řešení Top 50 položek je provádění analýza následné sledování 

nastavovaných položek bezpečnostních zásob minimálně 1x za čtvrtletí. Postup při zpracování 

analýz by měl být obdobný, jako v této diplomové práci. Každá analýza by měla být zahájena 

vygenerováním potřebných dat ze systému QAD, které by měly být nadále exportovány do 

programu Excel. Zpracování přehledných tabulek napomůže vytvořit soubor čtvrtletních 

změn a nastavení, které lze lépe kontrolovat než v systému. Systém neumožňuje přehledné 
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souhrny v nastaveních a analytici tak pracují pouze s obrazovkami, které zobrazují informace 

k danému dílci nikoliv ke všem zásobám najednou. Analýzy napomohou předejít zvyšování 

celkové zásoby na skladě a taky odhalí nedokonalosti v nastavení bezpečnostních zásob. 

Provádění kontrol v nastavení bezpečnostních zásob s přihlédnutím na frekvence dodávek 

je dalším vhodným řešením návrhů na řešení vybraných Top 50 položek. Jelikož má firma 

mnoholeté zkušenosti se svými dodavateli, není třeba vypočítávat bezpečnostní zásobu dle 

daných vzorců. Podle analytiků je osvědčený pouze odhad. Pokud by se ovšem jednalo o 

nového dodavatele, se kterým nejsou téměř žádné zkušenosti, bylo by vhodným rozhodnutím 

provést propočet pro stanovení výše bezpečnostní zásoby. 

Analytici by měli taktéž sledovat frekvence dodávek, které lze snižovat či zvyšovat. 

Pokud se frekvence zvýší, bude docházet k častějším dodávkám a bude možné dodávat menší 

množství dílců. Pokud se naopak frekvence sníží, bude docházet k méně častému dodávání a 

dodávané množství se zvýší. Záleží na situaci a na tom, co preferuje sama firma. Samozřejmě 

je lepší objednávat zboží tak, aby na skladě nedocházelo ke zbytečným zásobám navíc. 

5.3. Návrhy na řešení dodavatelských předodávek (Supplier Overship) 

Poslední analýza se zabývala dodavatelskými předodávkami. Jak již bylo zmíněno 

předodávky vznikají v důsledku dopočítávání ks do celých palet především u zámořských 

dodavatelů. Dodavatelské předodávky jsou zaznamenány v příloze č. 18 a č. 19. Celkem bylo 

vygenerováno 50 druhů položek s celkovým počtem 4 089 255 ks v hodnotě 14,19 mil. Kč. 

Při rozhodování a řešení tohoto problému jsou přijatelné tři následující varianty. 

1. Provádění analýz a následné parametrizace. 

2. Vyjednávání o přenastavení balícího množství. 

3. Rozšíření spolupráce v rámci konsignace. 

Za první přijatelné řešení dodavatelských předodávek je považováno důkladné provádění 

analýz dodávek navíc a jejich následná parametrizace. Je nezbytné, aby byly předodávky 

pravidelně sledovány, koordinovány a důkladně zapojovány do spotřeby.  

Druhým návrhem na řešení je vyjednávání o přenastavení balícího množství. Pokud si 

Follow-Up analytici vygenerují podrobné informace, u kterého dodavatele dochází 

k předodávkám a v jaké míře, mohou se pokusit vyjednávat o přesném nebo sníženém balícím 

množství a toto množství podložit novou smlouvou. Tím by se dalo částečně zabránit 
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vzniklým předodávkám. Jak již bylo zmíněno, některé předodávky se objevují i u evropských 

dodavatelů. Tady taktéž platí doporučení, aby bylo na základě smlouvy a dohody s dodavateli 

vyjednáváno přesně dané množství, které by měl dodavatel zasílat a dodržovat.  

Posledním návrhem na řešení předodávek je rozšíření spolupráce v rámci konsignace. Na 

základě konsignační smlouvy bude vytvořen konsignační sklad, ve kterém bude ukládat 

materiál a nakupované dílce, ovšem ve vlastnictví dodavatele nikoliv odběratele. Základní 

rozdíl oproti typickému skladu by spočíval v příjmu a výdeji. Konsignační sklad by umožnil 

maximálně a zároveň účelně přiblížit potřebný materiál k odběrateli a umožnit mu tak 

bezproblémový odběr. 

5.4. Finanční přínos 

Pomocí výše provedených analýz bylo dosaženo finančního přínosu. Jako první je 

vyčíslen finanční přínos z analýz u jednotlivých druhů zásob. Graficky je znázorněno, jak je 

původní hodnota zásob na skladě ovlivněna a snížena určitou analýzou. Poté je vyčíslen 

celkový finanční přínos, kterého bylo dosaženo sečtením dílčích přínosů. Zjištěná úspora je 

poté porovnána s hodnotou zásob zaznamenaných k poslednímu dni sledovaného období, tedy 

k 31. 3. 2014. 

Graf č. 5. 2. Vliv jednotlivých analýz na celkový stav zásob na skladě (mil. Kč) 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

*Pozn. ke grafu č. 5. 2.: TI - celkové zásoby, OI – Zastaralé zásoby 
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Graf č. 5. 2. znázorňuje, jak je původní hodnota skladových zásob ovlivněna různými 

analýzami. Původní hodnota skladových zásob činila 104,40 mil. Kč. Z grafu lze vyčíst, že 

analýzou zastaralých zásob byly celkové zásoby sníženy na novou hodnotu ve výši 100,79 

mil. Kč. Druhou analýzou, tedy analýzou vybraných Top 50 položek z celkových zásob, bylo 

dosaženo snížení na hodnotu 103,64 mil. Kč. Poslední analýzou, kde byly odstraněny 

dodavatelské předodávky bylo dosaženo nové hodnoty celkových zásob v hodnotě 90,21 mil. 

Kč.  

Graf č. 5. 3. Snížení hodnoty celkových zásob I. (mil. Kč) 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Celkovou finanční úsporu zásob na skladě znázorňuje graf č. 5. 3. Původní hodnota zásob, 

která byla zjištěna ke dni 31. 3. 2014, tedy k poslednímu dni prvního čtvrtletí, se pohybovala 

v hodnotě 104,40 mil. Kč. Jak již bylo zmíněno, jednotlivých druhů zásob na skladě je mnoho 

a analýzy v této práci jsou orientovány pouze zásoby nakupovaných dílců (PP) a finální 

výroby (FI). 

S přihlédnutím na provedené analýzy lze dojít k závěru, že dosažená celková úspora činí 

18,18 mil. Kč. Původní hodnota zásob se snížila z výše 104,40 mil. Kč na novou hodnotu 

86,22 mil. Kč, čímž zásoby klesly těsně pod úroveň stanoveného rozpočtu. Zároveň lze 

konstatovat, že dosažením úspory byl splněn cíl této diplomové práce. 
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Graf č. 5. 4. Snížení hodnoty celkových zásob II. (mil. Kč) 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Pokud by byl do výsledků zahrnut fakt, že budou eliminovány veškeré zastaralé zásoby, 

nikoliv jen ty snížené, znamenalo by to ještě větší úsporu a to v hodnotě 19,30 mil. Kč. 

V grafu č. 5. 4. je vyobrazena celková eliminace zastaralých zásob, která je zahrnuta do 

konečné úspory. Z grafu lze vyčíst, že přísnějším řešením by se snížil původní stav zásob 

z výše 104,4 mil. Kč na novou hodnotu 85,10 mil. Kč. Rozhodnutí zda eliminovat jen část 

zastaralých zásob, nebo je zlikvidovat v plné výši, je na samotné firmě. V tomto případě by 

byla úspora vyšší a i zde lze konstatovat, že byl splněn cíl diplomové práce. 

Následující tabulky č. 5. 1. a 5. 2. zobrazují dílčí a celkové úspory v zásobách, které se 

týkají nakupovaných dílců (PP) a finální výroby (FI). Tabulka č. 5. 1. zobrazuje souhrn úspor 

z jednotlivých analýz a celkovou úsporu zásob na skladě v ks. 

Tabulka č. 5. 1. Celková úspora zásob (ks) 

CELKOVÁ ÚSPORA ZÁSOB (ks) 

Typ zásob Status Úspora 

Zastaralé zásoby 
PP 499 931 

FI 5 891 

TOP 50 položek PP 175 868 

Dodavatelské předodávky PP 4 089 255 

Celková úspora (ks) 4 770 945 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Tabulka č. 5. 2. znázorňuje souhrn úspor z jednotlivých analýz zásob a celkovou hodnotu 

úspory zásob na skladě v mil. Kč. 

Tabulka č. 5. 2. Finanční přínos (mil. Kč) 

FINANČNÍ PŘÍNOS (mil. Kč) 

Typ zásob Status Přínos 

Zastaralé zásoby 
PP 2,74 

FI 0,86 

TOP 50 položek PP 0,38 

Dodavatelské předodávky PP 14,20 

Celkový přínos (mil. Kč) 18,18 

Zdroj: Vlastní zpracování 

*Pozn. k tabulce č. 5. 1. a č. 5. 2.: PP – Nakupované dílce, FI – Finální výroba 
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6. Závěr 

Systém řízení zásob je jednou z nejdůležitějších činností každého podniku. Téměř každý 

podnik se potýká s faktem, že bude mít na skladě určitou zásobu, kterou nebude využívat a 

bude tak utápět finanční prostředky. Je nezbytným rozhodnutím tyto zásoby řídit a 

koordinovat pomocí nejrůznějších nástrojů tak, aby případná zásoba byla co nejmenší. 

Důležitou součástí řízení zásob je provádění jednoduchých a pravidelných analýz zásob, které 

mohou odhalit případné chyby v nastaveních či vysoké stavy zásob na skladě.  

Problematika práce byla zaměřena na rozbor skladových zásob výrobního závodu Halla 

Visteon Climate Control s.r.o. sídlícího v Novém Jičíně.  

Cílem byla analýza skladových zásob za první čtvrtletí roku 2014 a zlepšení stavu řízení, 

které povede ke snížení celkového stavu zásob na skladě co nejblíže k hranici stanoveného 

rozpočtu. 

První část práce byla orientována na teoretická a metodologická východiska řízení zásob. 

Byly zde objasněny základní pojmy, jako je logistika, zásoby, způsob oceňování zásob apod. 

Dále byl popsán systém řízení zásob z teoretického hlediska a moderní systémy využívané 

v současné praxi. Následoval stručný přehled základních metod aplikovaných v této práci 

společně s krátkým popisem jejich průběhu. 

Navazující část byla aplikační, jejímž výstupem byla charakteristika a identifikace 

výrobního závodu Halla Visteon Climate Control s.r.o. Součástí bylo vyobrazení současného 

systému řízení zásob ve firmě s vystižením práce v podnikovém systému QAD. Dále byl 

proveden rozbor zásob na skladě za první čtvrtletí roku 2014, kde bylo zjištěno, že se 

skladové zásoby pohybují silně nad stanoveným rozpočtem. Na tento rozbor navazovaly další 

analýzy zastaralých zásob (Obsolete Inventory), Top 50 položek a v poslední řadě analýza 

dodavatelských předodávek (Supplier Overship). 

Návrhy na řešení a doporučení vycházely z výše zmíněných analýz. Jako poslední byl 

vyčíslen celkový finanční přínos, kterého bylo za pomocí analýz dosaženo, čímž byl splněn 

cíl diplomové práce. 
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