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1 Úvod 

V minulosti byla většina výrobních podniků zaměřena převážně na kvantitu. V souvislosti 

s tím, jejich skladové zásoby dosahovaly enormních výšin. Postupem času však bylo zjištěno, 

že tento přístup je nesprávný, neboť finanční prostředky vázané na tyto skladové zásoby 

chyběly v jiných oblastech hospodaření, přičemž tento deficit mnohdy vedl k finančním 

potížím a možnému úpadku podniku.  

V dnešní době je pro většinu podnikatelských subjektů zásadní udržovat zásoby v optimální 

úrovni, zejména kvůli pozitivnímu vlivu na celkové náklady, přičemž volba správné úrovně 

zásob jak v množství, tak ve struktuře je jedním z nejdůležitějších rozhodnutí v oblasti 

logistiky, jelikož právě zásoby na sebe váží značné množství kapitálu. Ať už se jedná 

o náklady na vyřízení objednávky zásob či o samotné držení zásob v podobě skladování, nebo 

o konečnou likvidaci neprodejných zásob, podnik neustále ztrácí potřebný kapitál, který je 

možné využít na různé efektivní a výnosné investice, pomocí nichž podnik zvyšuje svou tržní 

hodnotu. 

Určení správné úrovně zásob bývá značně obtížné. V případě snižování stavu skladových 

zásob, za účelem úspory nákladů spojených s jejich držením, je zapotřebí brát v úvahu dva 

protichůdné faktory, přičemž prvním je výše poskytovaných služeb a druhým množství 

kapitálu vkládaného do zásob.  

Cílem této práce je analýza systému řízení zásob zboží klienta logistické společnosti 

PST CLC a.s. na základě teoretických znalostí a informací poskytnutých danou společností, 

za účelem zjištění možných nedostatků a následné tvorby doporučení pro zlepšení v oblasti 

řízení zásob.  

Bakalářská práce je rozdělena do tří částí. První část obsahuje vymezení teoretických pojmů a 

prostředků sloužících pro pochopení problematiky systému řízení zásob. Je zde popsán pojem 

logistika, její podstata a historie. Následně jsou zde popsány možnosti a funkce skladování, 

způsoby identifikace zboží a v závěru této části je vzhledem k tématu a cíli bakalářské práce 

podrobněji popsána podstata zásob a způsoby jejich řízení. 

Druhá část práce je zaměřena na charakteristiku společnosti PST CLC a.s., pro kterou je 

prováděna analýza systému řízení zásob. Jsou uvedeny historické milníky, obdržená ocenění, 

dále rozsah nabízených služeb atd. 
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Třetí prakticky pojatá část práce vycházející z teoretických poznatků, uvedených v předešlé 

teoreticky zaměřené části, se nejprve zabývá analýzou skladování společnosti PST CLC a.s., 

pomocí analýzy ABC a následně je pro určitou skupinu zásob propočtena výše pojistných 

zásob. V závěru této části jsou uvedeny návrhy a doporučení pro zlepšení organizace a řízení 

zásob plynoucí z provedené analýzy, jejichž cílem je zlepšení situace skladového 

hospodářství společnosti. 
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2 Teoretická východiska řízení zásob 

V této kapitole jsou osvětleny základní teoretické pojmy. Jedním z těchto pojmů je logistika, 

její historie, význam a cíle. Dále to jsou logistické služby, logistické náklady, skladování, 

identifikace zboží včetně používaných systémů, zásoby a jejich řízení.  

Dále jsou zde specifikovány metody a postupy pro řízení problematiky zásob. Tyto poznatky 

vychází z odborné literatury a jsou využity jako výchozí informace pro praktickou část práce. 

2.1 Logistika 

Logistiku jako pojem zavedl už byzantský císař Leontos VI. Moudrý, který žil v letech 

886 až 912. Jeho tehdejší způsob pojetí logistiky se týkal především oblasti vojenství, a byl 

vyvolán potřebou zdokonalit zásobování vojsk v souvislosti s jejich častými přesuny.  

Největší rozvoj logistiky ve spojení s vojenstvím, pak nastal v období druhé světové války, 

kdy se poprvé začalo o logistice mluvit jakožto o nauce o pohybu. Tomuto rozvoji přispělo 

hlavně USA, protože jejich izolovanost a vzdálenost od center bojů měla za následek potřebu 

většího propracování plánování a logistického myšlení. Po ukončení války byly tyto poznatky 

přenášeny dále do civilní sféry. 

Ovšem v minulosti měla logistika i jiný význam. Během 16. století se tento pojem užíval také 

ve spojení s matematickou a symbolickou logikou. V roce 1966 byl vydán slovník cizích slov, 

který zahrnoval oba výše zmíněné významy. Později vydané slovníky píší o logistice 

převážně ve smyslu, jaký je znám dodnes, byť v omezené míře.
1
 

V současnosti je logistika vnímána jako vědní obor bez omezení pouze na odvětví vojenství. 

Její principy jsou využívány téměř v jakékoli lidské činnosti týkající se toku zboží, informací, 

peněz, či lidských zdrojů a to jak ve sféře civilní, tak i v té státní. Přičemž na poznatky 

vycházející z tohoto vědního oboru je možno narazit stále častěji, především v oblasti 

podnikání, jelikož se jedná o náročný, ale účinný způsob řešení období recese.  

Pro pochopení tak širokého pojmu jako je logistika, je třeba jej definovat. To je nicméně úkol 

velice obtížný, jelikož logistika jako taková se začala aplikovat mnohem dříve, nežli by měla 

nějaký teoretický základ a to nemluvě o neustálém vývoji.  

                                                 
1
SIXTA, Josef a Václav MAČÁT. Logistika: teorie a praxe, 2005.  
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Definici odpovídající tehdejšímu chápání logistiky stanovil v roce 1989 Reinhardt Jünemann 

v následujícím znění: Logistika je vědecká nauka o plánování, řízení a kontrolování toků 

materiálů, osob, energií a informací v systémech a klade ji vedle jiných oborů kybernetiky, 

jako je operační analýza nebo systémové inženýrství,
2
 ovšem tato definice je na dnešní dobu 

poněkud nepřesná. 
 

Je obtížné určit, která z definic je správná, avšak kombinací zhruba pěti jiných definic vznikla 

tato dosti rozsáhlá, ale výstižná definice: Logistika je řízení materiálového, informačního 

i finančního toku s ohledem na včasné splnění požadavků finálního zákazníka a s ohledem 

na nutnou tvorbu zisku v celém toku materiálu. Při plnění potřeb finálního zákazníka 

napomáhá již při vývoji výrobku, výběru vhodného dodavatele, odpovídajícím způsobem 

řízení vlastní realizace potřeby zákazníka, vhodným přemístěním požadovaného výrobku 

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

výrobku.
3
  

2.1.1 Cíle logistiky 

Logistika, stejně jako jiné podnikové úseky musí vycházet z celopodnikové strategie a stejně 

tak musí plnit i celopodnikové cíle. Je-li logistika v podniku vedena jako samostatný úsek, je 

vhodné, aby měla své vlastní konkrétní cíle, ty však musí respektovat jak již zmíněné 

celopodnikové cíle, tak i ostatní cíle jednotlivých úseků podniku. Kdyby jednotlivé cíle 

vzájemně kolidovaly, mohlo by toto chování připomínat dva vojáky hloubící jámu, přičemž 

jeden druhému díru zasypává.  

Jak je vidět na obrázku 2.1, cíle logistiky je možno dělit dle jejich působení (vnější nebo 

vnitřní) a dále dle způsobu měření jejich výsledků (výkonové či ekonomické), přičemž 

prioritními jsou vnější a výkonové cíle. Základním cílem logistiky je tedy zabezpečení potřeb 

zákazníků, jakožto nejdůležitějšího článku celého řetězce. 
4
 

                                                 
2
 JÜNEMANN, R. Materialflussun Logistik, 1989. 

3
 SIXTA, Josef a Václav MAČÁT. Logistika: teorie a praxe, 2005. (s.25) 

4
 SIXTA, Josef a Václav MAČÁT. Logistika: teorie a praxe, 2005. 
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Obrázek č. 2.1 - Dělení a priorita cílů logistiky 

 

Zdroj: SIXTA, Josef a Václav MAČÁT. Logistika: teorie a praxe, 2005. (s. 42) 

 

Do jednotlivých kategorií řadíme:  

 vnější cíle - patří zde právě uspokojování potřeb zákazníků, dále je možno zařadit, 

zkracování dodacích lhůt, zvyšování objemu prodeje, navýšení spolehlivosti a úplnosti 

dodávek a v neposlední řadě zlepšení flexibility služeb, 

 vnitřní cíle - jsou orientovány na snižování nákladů na dopravu, manipulaci či 

skladování, na výrobu, balení, nákladů spojených se zásobováním, aj., 

 výkonové cíle (složka výkonová) - jedná se o cíle zabezpečující optimální úroveň služeb, 

 ekonomické cíle (složka ekonomická) - zabezpečují, aby poskytované služby byly 

zabezpečovány s vynaložením minimálních nákladů.  

2.1.2 Logistické služby 

Pojem logistické služby zahrnuje jakoukoli logistickou činnost, vykonávanou ve prospěch 

zákazníka, ať externího tak i interního. Jedná se například o balení, skladování, manipulaci a 

mnoho dalších. Všechny tyto poskytované služby odráží kvalitu logistických činností. 
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Odpovídající kvalitu služeb značí splnění modelu 7s, který stanovuje, že služby je zapotřebí 

plnit vždy: 

 ve správný čas, 

 na správném místě, 

 ve správné kvalitě, 

 za správnou cenu, 

 ve správném množství, 

 u správného zákazníka, 

 se správným výrobkem. 

Kromě výše uvedených existují další kritéria značící kvalitu poskytovaných logistických 

služeb. Těmito dalšími kritérii mimo jiné jsou: 

 dodací lhůta - rychlost uspokojení požadavku, 

 optimální značení dodávek, 

 důsledně vedená průvodní dokumentace, 

 pohotový přístup - schopnost reagovat na výjimečné situace, 

  dostupnost informací o zásilce či stavu výroby. 

2.1.3 Logistické náklady 

Chce-li podnik prosperovat, snaží se o snižování celkových nákladů a zároveň o navýšení 

úrovně poskytovaných služeb, avšak v praxi platí, že pokud jsou náklady neuváženě 

snižovány, úroveň služeb výrazně klesá. Z tohoto důvodu se podnik musí snažit optimalizovat 

své náklady nikoliv minimalizovat. 

Logistickými náklady jsou všechny ty, které jsou tvořeny organizováním a řízením toků 

v celém logistickém řetězci. 

Jsou děleny dle ekonomického pojetí na: 

 náklady na organizování a řízení toku - jedná se především o náklady na vystavování 

objednávek veškerého materiálu či zboží, plánování a řízení výroby, náklady spojené 

s vyřizováním objednávek, aj., 

 náklady na uskutečnění toku - zde spadají veškeré náklady na manipulaci, vychystávání, 

překládku, dopravu a balení, aj., 
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 náklady na držení zásob - jedná se o náklady na skladování, rizika a oportunitní náklady, 

 náklady vyvolané nedostatečnou úrovní logistických služeb - jsou zde řazeny veškeré 

penále a pokuty vyvolané nespokojeností zákazníka, včetně nákladů na jeho ztrátu, aj. 
5
 

2.2 Skladování 

Současným trendem v podnikání je udržování minimálních zásob, aby se, jak již bylo 

zmíněno výše, minimalizovaly náklady spojené s držením zásob. Přesto jsou situace, kdy je 

skladování nezbytné, jelikož umožňuje překlenout dobu, za kterou jsou užitné hodnoty 

vyrobeny, nikoliv spotřebovány. 

Skladovat je možné velkou škálu produktů (materiál, výrobky, polotovary, náhradní díly, aj.) 

ve všech fázích logistického řetězce. Přičemž skladování probíhá vždy v objektech či 

prostorách k tomu určených. 

2.2.1 Základní funkce skladování 

Jsou rozlišovány tři základní funkce skladování: 

 přesun produktů: 

o příjem zboží - vykládka, vybalení, aktualizace stavu zásob, kontrola obdržené 

dodávky, 

o ukládání zboží - uskladnění zboží a jiné přesuny, 

o kompletace zboží dle objednávky - shromáždění zákazníkem požadovaných 

produktů, 

o překládka zboží - z místa příjmu přímo do místa expedice, aniž by se zboží 

uskladňovalo, 

o expedice zboží -  zabalení a přesun zboží do dopravního prostředku 

s podrobnou kontrolou úplnosti objednávky a aktualizací skladových záznamů, 

 uskladnění produktů: 

o přechodné uskladnění - uskladnění nezbytné pro doplňování základních zásob, 

o časově omezené uskladnění - týká se zásob, které jsou drženy z důvodu změny 

odbytové situace; nárazníkové zásoby, 

                                                 
5
 MACUROVÁ, Pavla a Naděžda KLABUSAYOVÁ. Praktikum z logistického managementu, 2002. 
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 přenos informací - poskytuje veškeré informace o stavu zásob, využití skladových 

prostor, umístění zásob, zákaznících, zaměstnancích, aj. 
6
 

2.3 Identifikace 

Přesná znalost stavu zásob a jejich rozmístění je důležitou činností podniku v oblasti řízení 

zásobování, k čemuž slouží identifikace, neboli zjištění totožnosti dané jednotky zboží. Toto 

zjišťování se provádí pomocí tzv. nosičů, které, jak vyplývá z názvu, nesou informace o dané 

jednotce. Tyto informace se buďto ručně nebo automaticky zavádí do interního počítačového 

systému. Obecně se dá říci, že bez spolehlivé identifikace se v dnešní době neobejde žáden 

prosperující podnik. 

Nejpoužívanějším způsobem identifikace jsou čárové kódy, což jsou tzv. 2D kódy. Fungují na 

optickém principu a jejich největší výhodou je nízká cena pořízení jak samotných nosičů, tak 

i čtecího zařízení. V dnešní době je definováno mnoho různých čárových kódů, které se liší 

svou konstrukcí či místem užití. Celosvětově standardizovaný je systém EAN, který se 

používá převážně na spotřebitelské a potravinářské zboží. 

Čárové kódy fungují na principu různě širokých černých čar a bílých mezer, které se snímají 

optickým zařízením, jenž tyto posloupnosti analyzují a přenášejí do počítačových systémů. 

Problém ovšem nastává, pokud je čárový kód špatně dostupný, poškozený, nebo kontrast mezi 

jednotlivými čárami je nízký, v takových případech vzrůstá pravděpodobnost neúspěchu 

identifikace pomocí čtecího zařízení. 

Tyto nedostatky čárového kódu řeší automatický bezdotykový identifikační systém RFID, 

který umožňuje zadávání, přepis a přenos dat pomocí tzv. transpondérů neboli čipů 

umístěných na zboží. Příslušné čtecí zařízení dokáže přečíst několik transpondérů najednou 

bez potřeby přímého vizuálního kontaktu. Díky tomu a především díky schopnosti přenést 

mnohem větší objem dat, které je navíc umožněno uživateli neustále aktualizovat, s následnou 

možností opakovaného použití bez fixace na určitý druh zboží po celou dobu životnosti čipu, 

která se pohybuje okolo pěti let, je RFID je značně atraktivní systém identifikace. Bohužel 

jeho většímu rozšíření brání především vyšší pořizovací cena jednotlivých čipů oproti jiným 

nosičům. 

                                                 
6
 SIXTA, Josef a Václav MAČÁT. Logistika: teorie a praxe, 2005.  
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Další nevýhodou je, že v závislosti na pořizovací ceně a možnosti opakovaného užití, není 

ekonomické ani žádoucí zásilku vybavenou traspondérem jen tak odeslat ze skladu, ale 

je nutné zajistit návrat každého použitého čipu, čimž se zvyšují logistické náklady spojené 

s touto technologií. Z tohoto důvodu je tato technologie využívaná převážně 

ve vnitropodnikovém řízení. 

Problém může nastat také při umisťování transpondéru. Zatímco nosič čárového kódu 

se natiskne, případně přilepí na jakýkoli obal či samotnou jednotku, u RFID musí být 

zajištěno vhodné uchycení, aby nedošlo ke ztrátě čipu, případně k jeho zničení. 

Největším současným trendem v identifikaci je označování zboží pomocí QR kódů. Slouží 

ke zjednodušení a zpřehlednění evidence pohybů zboží, avšak jsou vázány na pořízení 

modernějších technických zařízení, přičemž tento neduh je možné řešit pořízením "chytrého 

telefonu" vybaveného aplikacemi na čtení popř. tvorbu QR kódů. 

Mezi hlavní přednosti tohoto systému patří hlavně nízká pořizovací cena nosiče a velké 

množství dat, které jsou QR kódy schopny pojmout. Další výhodou je jejich vyšší odolnost a 

jednodušší snímání, oproti systému čárového kódu totiž nezáleží na tom, v jaké pozici se kód 

vůči čtecímu zařízení nachází, a je čitelný i při menším kontrastu. 

Náklady spojené s užíváním tohoto systému jsou nízké, protože pokud je uživatel průměrně 

technicky zdatný, dokáže si QR kód vytvořit v mobilní aplikaci, která je k tomu určena, 

pomocí tiskárny tento QR kód vytisknout a následně pomocí téže aplikace také z něj číst 

náležitá data.  

Ovšem stejně jako jiné systémy má i označování systémem QR kódů jisté nedostatky. 

Zatímco při užití systému RFID je umožněno uživateli neustále aktualizovat údaje, do již 

jednou vytištěného QR kódu stejně jako do čárového kódu nelze nové záznamy vkládat ani 

měnit. Tento nedostatek však může být v případě QR kódu řešen odkazem na webové stránky, 

kde jsou informace aktualizovány. 

V tabulce č. 2.1 jsou pro shrnutí a lepší přehlednost zmíněna hlavní kritéria hodnocení 

identifikačních systémů a pomocí matematických symbolů je vyznačeno, zda v daném kritériu 

vyniká (+), nebo jestli má určité nedostatky (-).  
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Tabulka č. 2.1 - Grafické znázornění výhod a nevýhod zmíněných identifikačních metod 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

2.4 Zásoby 

Zásoby představují veškerý materiál, polotovary, zboží, součástky, aj., které podnik skladuje 

ať ve svém či v externím skladu. Jsou chápány jako funkční zboží, které se nachází 

ve výrobních i distribučních organizacích. Jedná se tedy o tu část produkce, která byla 

vyrobena, avšak nebyla doposud spotřebována, respektive prodána. 

Hlavním důvodem pro udržování zásob je potřeba zajistit plynulou výrobu a zamezit rizikům 

nesplnění objednávky v případě kolísající poptávky, nebo poruchy na výrobní lince. Avšak, 

jak bylo zmíněno v kapitole o logistických nákladech, zásoby na sebe váží kapitál a v delším 

období vzrůstá riziko neprodejnosti, poškození či ztráty, z čehož vyplývá, že pořizování 

i samotné vynakládání se zásobami je třeba patřičně řídit a udržovat optimální úroveň zásob. 

Zásoby značně ovlivňují hospodářský výsledek každého podniku, včetně jeho pozice na trhu. 

Přičemž se zásobami je to podobné jako u logistických nákladů. Pokud chce podnik šetřit a 

mít minimální zásoby a tím i vysoké zisky, potom snižuje úroveň držených zásob, ale zároveň 

se vystavuje nebezpečí vzniku nedostatečné úrovně poskytovaných služeb, což je citelně větší 

problém než nízké zisky. Pokud by totiž podnik dlouhodobě poskytoval nekvalitní a 

nespolehlivé výkony, mohl by se dostat do situace, kdy o jeho produkty nebude zájem a v tom 

případě by tato skutečnost mohla být pro podnik likvidační. 

Čárový kód RFID QR kód

Bezchynost čtení - + +

Odolnost nosiče - + +

Bezkontaktní čtení - + -

Pořizovací cena + - +

Množství uložitelných dat - + +

Možnost přepisu dat - + -

Životnost nosičů dat - + +

Variabilita umístění - - +
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2.4.1 Náklady na zásoby 

Zásoby na sebe váží značnou výši kapitálu, přičemž v odborné literatuře je možno najít 

mnoho členění skupin nákladů, které se váží k zásobám. V této práci je využito dělení na tři 

druhy: 

 objednací náklady - vztahují se k pořízení dávky pro doplnění zásoby, přičemž se 

může jednat o externí či interní nákup; jedná se především o náklady 

administrativního charakteru (vyřízení objednávky, přepravné, kontrolu, evidenci či 

likvidaci), které se mohou měnit při každé objednávce, 

 náklady na držení zásob - obsahují tři složky: 

o náklady z vázanosti finančních prostředků (oportunitní náklady) - 

nepředstavují reálně vynaložené ekonomické zdroje, nýbrž náklady 

obětovaných příležitostí, které vyznačují tzv. ušlý zisk, kterého mohl podnik 

dosáhnout v případě, že by daný kapitál investoval jiným způsobem než 

do zásob, 

o náklady na skladový prostor a na správu zásob - vznikají v procesu skladování 

zboží a zahrnují všechny náklady spojené s provozováním skladu a evidencí 

zásob (např.: nájemné, odpisy, režii, údržbu, opravy, pořízení a servis 

aktivních prvků logistických systémů, mzdy skladových pracovníků, platby 

externím poskytovatelům aj.), přičemž často je jejich velikost přímo úměrná 

velikosti průměrné zásoby, ale obsahují také jistou fixní složku, 

o náklady z rizika - tyto náklady reflektují samotné riziko skladování zásob 

v podobě jakéhokoli odcizení, ztráty, znehodnocení, zhoršení kvality či 

morální zastarání, což zapříčiňuje neprodejnost a nepoužitelnost uskladněných 

zásob, 

 náklady z deficitu - jedná se o náklady vzniklé při neuspokojení potřeb zákazníka 

z důvodu nízké okamžité zásoby; tyto náklady mohou mít několik podob, ať ve formě 

operativního zajištění nápravy pochybení, tak i penále či ztráty zakázky aj., vždy však 

vzniknou také jisté škody na pověsti podniku, což je bráno také jako finanční újma.
7
 

  

                                                 
7
 HORÁKOVÁ, Helena a Jiří KUBÁT. Řízení zásob: Logistické pojetí, metody, aplikace, praktické úlohy, 1998 
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2.4.2 Klasifikace zásob 

Zásoby je možno klasifikovat dle několika hledisek: 

 stupně rozpracovanosti - které jsou dále členěny, přičemž podíl jednotlivých složek je 

závislý na předmětu podnikání konkrétního podniku: 

o výrobní zásoby (suroviny, základní, pomocné a režijní materiály, paliva, 

nástroje, náhradní díly, obaly a obalové materiály), 

o zásoby rozpracovaných výrobků (polotovary vlastní výroby, nedokončené 

výroby), 

o zásoby zboží (výkony určené k dalšímu prodeji, případně k vlastní spotřebě), 

 účetních předpisů - jedná se do značné míry o totožné členění jako předchozí, liší se 

pouze skladbou položek v jednotlivých kategoriích a rozdělením do dvou skupin: 

o nakupované zásoby (základní materiál, pomocné a provozovací látky, náhradní 

díly, obaly a skladované zboží), 

o zásoby vlastní výroby (nedokončená výroba, polotovary vlastní výroby, 

výrobky a zvířata), 

 použitelnosti: 

o použitelné - jsou to položky převážně běžné spotřeby a také těch, u kterých je 

vysoká pravděpodobnost použitelnosti; zásoby běžného řízení zásob, 

o nepoužitelné - tyto zásoby již nejsou využitelné v podniku a je zde velká 

potřeba se těchto zásob zbavit bez ohledu na pořizovací či účetní cenu; 

položky s nulovou spotřebou, 

 funkčního hlediska - toto členění je velice potřebné, jelikož je využito při optimalizaci 

zásob, jednotlivé kategorie jsou: 

o běžná (obratová) zásoba - kryje spotřebu v mezidobí objednávek, proto 

v průběhu dodávkového cyklu kolísá mezi maximální a minimální hodnotou, 

o pojistná zásoba - tlumí náhodné výkyvy v poptávce i v nabídce; tvoří se nad 

úroveň běžné zásoby, 

o zásoba pro předzásobení - utváří se za účelem vyrovnat předpokládané větší 

výkyvy, přičemž na rozdíl od pojistné zásoby, je v tomto případě možný výkyv 

předem znám, 

o vyrovnávací zásoba - je vytvářena pro zachycování nepředvídatelných výkyvů 

mezi navazujícími dílčími procesy v krátkodobém cyklu, 
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o strategická (havarijní) zásoba - klíčové zásoby se uskladňují pro případ možné 

živelné katastrofy či jiného narušení výroby, 

o spekulativní zásoba - vytváří se za účelem dosažení mimořádného zisku, 

o technologická zásoba - jedná se o zásoby vytvářené z důvodu nutnosti 

uskladnění produktu před jeho spotřebou, respektive prodejem (zrající sýr, 

zelené banány, či zaschnutí laku při výrobě stolu).
8
 

2.4.3 Základní úrovně zásob 

Pro pochopení systému řízení zásob je potřeba znát také následující pojmy. 

 Maximální zásoba - takto je nazýván nejvyšší stav zásob, který běžně nastává při 

příjmu objednávky na sklad a neměl by být překročen, přičemž jeho hodnota nemusí 

dosahovat maximální kapacitě skladu, 

 minimální zásoba - jedná se naopak o stav zásob v okamžiku před přijetím 

objednávky, který by měl zahrnovat pouze pojistnou zásobu, a pokud podnik vytváří 

technologickou a strategickou zásobu, tak včetně nich,  

 pojistná zásoba - je kapacitní rezervou, která vyvažuje odchylky od spotřeby či 

dodávky, 

 signální stav (objednací hladina) - reflektuje takovou úroveň zásob, při které je 

zapotřebí vytvořit a odeslat objednávku dodávky zboží, 

 dodací lhůta - vyjadřuje dobu za kterou výše zmíněná objednávka dorazí na sklad. 

Pro lepší názornost je na obr. č. 2.2 zobrazen průběh stavu vybraných druhů zásob v čase, 

za ideálních podmínek (včasné dodávky, rovnoměrná spotřeba aj.). 

                                                 
8
 SIXTA, Josef a Miroslav ŽIŽKA. Logistika: metody používané pro řešení logistických projektů, 2009. 
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Obrázek č. 2.2 - Průběh zásobování v čase 

 

Zdroj: MACUROVÁ, Pavla a Naděžda KLABUSAYOVÁ. Logistika I, 2007, s. 64. 

 

Legenda k obrázku č. 2.2: 

 Zmax - maximální zásoba, 

 Z - běžná zásoba, 

 B - objednací hladina, 

 P - pojistná zásoba, 

 L - dodací lhůta, 

 Q - velikost dodávky. 

2.5 Řízení zásob 

Řízení zásob představuje množství činností spočívajících v plánování, prognózování a 

analyzování, v operativních a kontrolních činnostech v rámci celkových zásob, stejně tak 

i jejich jednotlivých podskupin. 

Ve světě existuje mnoho metod pro řízení zásob. Důvodem je zejména ta skutečnost, že žádná 

z dosud známých metod není dokonalá a univerzálně použitelná. Například v Japonsku tamní 

odborníci prosazují poměrně úspěšně metody řízení zásob preferující minimální či dokonce 

nulové stavy zásob a přitom v Evropě tyto systémy zpravidla nefungují.  

Podstatou řízení zásob ke stanovení optimální výše zásob je, aby náklady vztahující se 

k zásobám byly v rovnováze s přínosy tvorby zásob. 
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2.5.1 ABC analýza 

Skladová zásoba u středních podniků může dosahovat až několika tisíc nesourodých položek, 

proto není ekonomické řídit všechny tyto zásoby stejným způsobem. V této souvislosti je 

žádaným krokem provedení analýzy skladových zásob a rozdělit je dle jejich společných 

vlastností na několik skupin a následně aplikovat na tyto skupiny odlišné metody řízení zásob. 

Pro rozdělení zásob se nejčastěji používá ABC analýza. Ta funguje na principu Paretovy 

analýzy, kterou zkonstruoval italský ekonom již v roce 1906, kdy provedl odhad, že 80 % 

důsledků vyplývá přibližně z 20 % příčin, což je obecně známo jako pravidlo 80 : 20. V praxi 

to například znamená, že 80 % příjmů z prodeje plyne pouze z 20 % výrobků, a proto je 

vhodné se zaměřit na užší skupinu položek, která má větší efekt na celkový výsledek. 

Existuje mnoho způsobů, jak jednotlivé položky rozlišit do daných skupin. Většinou jsou 

položky děleny dle kumulativního součtu sledovaného jevu či procentuálního podílu 

jednotlivých položek na jejich celkovém počtu. Avšak při použití jakéhokoli způsobu třídění 

je princip stejný, vysoké procento sledovaného jevu jímá pouze malý počet položek a naopak. 

Při aplikaci ABC analýzy by mělo být sledované období 12 až 24 měsíců tak, aby prováděná 

analýza byla průkazná. Jelikož při výběru kratšího období by mohla být ovlivněna sezónními 

vlivy a naopak u delšího období může být zkreslena změnou výrobního programu. 

2.5.1.1 Kategorie ABC analýzy 

Jak již z názvu vyplývá, pomocí této analýzy jsou skladové zásoby rozděleny do tří skupin dle 

prvních tří písmen abecedy: A, B, C a to sestupně dle sledovaného statistického jevu, kterým 

jsou hodnoty spotřeby či obratu, příspěvek k zisku, nebo odběr jednotlivých dodavatelů aj. 

Do skupiny A spadají položky pro podnik životně důležité. Jejich řízení by mělo být 

individuální s detailními téměř denními kontrolami stavu. Nutností je sledování jakékoli 

změny stavu a řízení průběžně aktualizovat v návaznosti na vyskytlé změny. Vhodným 

systémem řízení zásob položek skupiny A je systém (B, Q), který je nastavený pro častější 

objednávání menšího množství tak, aby potřebný kapitál nebyl vázán v zásobách. 

Administrativní náklady pro zajištění častějších objednávek jsou sice u této kategorie zásob 

vyšší, ale naopak náklady na držení zásob jsou nižší a klesá také riziko z nedostatku, což je 

u životně důležitých položek žádoucí. 
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Ve skupině B se nacházejí položky, které již nejsou existencionálně důležité, ale mají stále 

podstatný význam, proto se jejich řízení výrazně neliší od předešlé skupiny, jenom už není 

tak intenzivní. Systémem preferovaným pro tuto kategorii je systém (B, S), přičemž četnost 

objednávek není tak vysoká, ale objednávané množství je zpravidla vyšší než u skupiny A. 

Řízení zásob skupiny C je pro podnik nejméně důležité a mělo by tak být co nejjednodušší a 

nejlevnější. Pro stanovení veličin řízení zásob se využívají ty nejjednodušší metody jako 

aritmetický průměr aj. Frekvence objednávání je nízká, ale se značným objednacím 

množstvím. 

Výsledky analýz se liší dle zkoumaného jevu, proto není vhodné brát rozdělení jedné analýzy 

za neměnné a závazné, jelikož při provedení analýzy jiného jevu mohou být rozdělení odlišná 

a v extrémních případech se může stát, že se některé položky skupiny A propadnou až do 

skupiny C a naopak.  

Pro grafické znázornění jednotlivých kategorií je využíván Paretův diagram viz obr. č. 2.3, 

který se skládá ze dvou grafů, sloupcového a spojnicového. Přičemž sloupcový graf 

znázorňuje např. četnost vad u sledovaných výrobků a spojnicový graf, jinak také znám jako 

Lorenzova křivka, zobrazuje odpovídající kumulativní souhrny. 
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Obrázek č. 2.3 - Paretův diagram 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

2.5.2 Objednací systémy 

Pro správné řízení zásob se používají různé systémy, které jsou závislé na různých faktorech 

například na charakteru spotřeby, obrátkovosti, finanční hodnotě zásob, nebo dodací lhůtě. 

V těchto systémech jsou stanovovány základní hladiny zásob, pojistná zásoba, frekvence 

zásobování, velikost dávek atd. 

Jsou rozlišovány čtyři základní objednací systémy, jejichž význam vyplývá ze symboliky čtyř 

písmen. Vždy jsou označovány pomocí dvou písmen v závorce. První písmeno se vztahuje 

k objednací úrovni a druhé k objednanému množství.  
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Těmito písmeny jsou: 

 první v pořadí: 

o B - objednávka se vystavuje v okamžiku, když běžná zásoba klesne 

pod objednací úroveň B, přičemž skutečný stav se s touto úrovní kontroluje 

po každém výdeji; objednací úroveň B lze vypočíst pomocí vzorce: 

          (2.1) 

B - objednací úroveň, 

Zp - pojistná zásoba, 

d - očekávaná spotřeba, 

L - dodací lhůta, 

o s - objednávka se vystavuje jen na základě periodických kontrol, které odhalí 

pokles zásoby pod objednací úroveň s; výpočet vypadá následovně: 

    (       )      (2.2) 

s - objednací úroveň, 

d - očekávaná spotřeba, 

L - dodací lhůta, 

I - interval periodické kontroly, 

Zp - pojistná zásoba, 

koeficient 0,7 je dán předešlými zkušenostmi,   

 druhé v pořadí: 

o Q - objednává se vždy stejné pevně stanovené množství, 

o S - objednává se vždy do cílové úrovně S. 

V konkrétní podobě vypadají objednací systémy takto: 

 Systém (B, Q) - je vhodný pro položky s pravidelnou, rovnoměrnou a vysoce 

frekventovanou spotřebou, 

 Systém (s, Q) - se využívá u méně frekventovaných zásob, 

 Systém (B, S) - je využíván u položek s vysokou hodnotou a nepravidelným odběrem, 

 Systém (s, S) -  se používá v případech, kdy položky mají nižší kupní hodnotu a jejich 

odběr je nestálý. 
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2.5.3 Stanovení dávky 

Dávka značí určité množství jednotek, které je součástí daného procesu při jednorázovém 

vynaložení finančních prostředků na přípravu a zakončení činnosti. Dávky mohou být 

výrobní, technologické, seřizovací, nákupní, manipulační aj., vždy záleží na povaze činnosti, 

která je vykonávána. V oblasti řízení zásob je analyzována výše nákupní dávky. 

Přístupy pro stanovení dávky: 

 kalendářní - pevně se stanovuje frekvence zadávání, z čehož je následně odvozena 

velikost dávky, jedná se o nejjednodušší systém, 

 minimální velikost dávky - hlavním kritériem je zajištění využití kapacit, preferují se 

velké dávky a je využíváno ve výrobě především pro úzká místa; vzorec je 

následovný: 

     
    

      
  (2.3) 

Qmin - minimální dávka, 

tpz - čas na seřízení, 

ka - kusový stojní čas, 

tk - max. přípustný podíl času aktivního působení, 

 optimalizační -  základní přístup u tohoto stanovení dávky je v optimálním vyvažování 

mezi náklady na držení zásob a na seřízení, což znamená, že dávka je stanovena tak, 

aby celkové náklady byly minimální, k čemuž slouží vzorec: 

           (2.4) 

NC - celkové náklady, 

NS - náklady na držení zásob, 

Npz - nálady na pořízení, 

o náklady na držení zásob lze vypočíst dle vzorce: 

   
         

 
  (2.5) 

Ns - celkové náklady na držení zásob, 

Q - velikost dávky, 

ns - jednotkové náklady na držení zásob, 
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Nj - jednicové náklady materiálu, 

t - délka časového období, 

o pro výpočet nákladů na pořízení slouží vzorec: 

    
     

 
  (2.6) 

Npz - celkové náklady na pořízení, 

npz - náklady na pořízení jedné dávky, 

D - objem výroby za dané období, 

Q - velikost dávky, 

přičemž samotný vzorec pro výpočet optimální dávky vypadá následovně: 

     √
       

       
  (2.7) 

Qopt - optimální velikost dávky, 

npz - náklady na pořízení jedné dávky, 

D - objem výroby za dané období, 

ns - jednotkové náklady na držení zásob, 

Nj - jednicové náklady materiálu, 

t - délka časového období. 
9
 

2.5.4 Stanovení pojistné zásoby 

V dnešní uspěchané době se každý snaží poskytovat své služby co nejlevněji, nejkvalitněji a 

hlavně co nejrychleji, jelikož zákazníci často požadují právě rychlost dodání, například 

v prostření e-shopů. Avšak i přes veškerou vyspělost logistických systémů se může čas 

od času vyskytnout odchylka od průměrné spotřeby nebo dodací lhůty, která zapříčiňuje 

selhání v zásobovacím procesu. Tyto situace řeší pojistná zásoba, je takovým záchranným 

polštářem v případě pádu. 

Z následujícího obrázku č. 2.3.
 
je patrné, že v prostoru znázorněném dvojitou šipkou, kdy je 

rozdíl mezi náklady na pojistnou zásobu a výnosy z prodejů nejvyšší, nastává optimální výše 

pojistné zásoby. Následně se rozdíly mezi náklady a výnosy snižují, až se střetnou. Bod 

                                                 
9
 MACUROVÁ, Pavla a Naděžda KLABUSAYOVÁ. Praktikum z logistického managementu, 2007. 
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střetnutí je mezní hranicí pro výši pojistné zásoby, jelikož od tohoto bodu jsou náklady vyšší 

než výnosy. 

Obrázek č. 2.3 - Optimální úroveň pojistné zásoby  

 

Zdroj: PRECLÍK, Vratislav. Průmyslová logistika, 2006, s 306. 

 

S pojistnou zásobou však přímo úměrně souvisí úroveň poskytovaných služeb. Potíž je v tom, 

že pojistná zásoba jako taková se nespotřebovává a stále se udržuje ve stejné výši, proto 

mnoho podniků tyto zásoby ani nevytváří, jelikož finanční prostředky vložené do těchto zásob 

se nepřeměňují na výnosy. Tedy pokud chce podnik zajistit rostoucí úroveň poskytovaných 

služeb, vzrůstá také výše pojistné zásoby. Z tohoto důvodu výše pojistné zásoby vychází 

z požadovaného stupně zajištěnosti (sz), což znamená, že je nutné stanovit, do jaké míry chce 

plnit požadavky svých zákazníků a na druhou stranu jakému riziku vzniku nedostatku (pd) je 

ochoten se vystavit. Vzájemný vztah obou faktorů znázorňuje tabulka č. 2.2, ze které vyplývá 

také hodnota pojistného faktoru (k). 
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Tabulka č. 2.2 Vztah mezi pojistným faktorem a stupněm zajištěnosti  

 

Zdroj: MACUROVÁ, Pavla a Naděžda KLABUSAYOVÁ. Praktikum z logistického managementu, 2007, 

s 140. 

 

Vzorec pro výpočet pojistné zásoby vypadá následovně:
 
 

           √  (2.8) 

Zp - pojistná zásoba, 

k - pojistný faktor, 

σ - směrodatná odchylka, 

L - dodací lhůta. 

Směrodatná odchylka od průměrné poptávky a dodávaného množství se vypočte dle vzorce: 

   √
 (    )

 

   
 (2.9) 

di - údaj o velikosti poptávky/spotřeby, 

d  - průměrná velikost poptávky/spotřeby, 

n - velikost monitorovaného období. 
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Přičemž průměrná velikost poptávky je počítána podle vzorce: 

    
   

 
 (2.10) 

d  - průměrná velikost poptávky/spotřeby, 

di - údaj o velikosti poptávky/spotřeby, 

n - velikost monitorovaného období. 
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3 Charakteristika podniku 

V této části je představena společnost PST CLC, a.s., jejíž logo je vidět na obrázku č. 3.1. 

Tato kapitola je zaměřena především na jejich vývoj, ocenění a poskytované služby. 

 

Obrázek č. 3.1 - Logo společnosti PST CLC 

 

Zdroj: Webové stránky společnosti PST CLC, a.s. 

 

3.1 Vývoj společnosti 

V roce 1991 založil pan Ing. Miroslav Bradna společnost PROGRES SPEDITIONS TRANS, 

spol. s r.o. (dále jen PST Ostrava) se sídlem v Moravské Ostravě, ul. Nádražní 969/112, 

PSČ 702 00. Nejprve se věnovali poskytování spedičních a celních služeb, přičemž největší 

rozvoj v oblasti celních služeb nastal v roce 1992 v závislosti na rozpadu Československé 

republiky a vzniku hranic nově vzniklých států. 

Společnost od svého založení dynamicky rostla, čemuž odpovídá i růst ročního obratu, který 

v roce 1991 činil 42 milionů Kčs a v roce 1997 dosahoval až 74 milionů Kč. Svůj růst a 

rozvoj postavila na stabilním kolektivu mladých zaměstnanců, softwarovému vybavení a 

dokonalé vnitřní komunikaci. 

Velký průlom nastal 30. června 1998, kdy společnost změnila právní formu a transformovala 

se ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost se základním kapitálem 

5 000 000,- Kč. Tato částka byla splacena 15. března 1999, zajímavé ovšem je, že téhož roku 

byl základní kapitál opětovně zvýšen o 24 270 000,- Kč nepeněžitým kapitálem, z toho 

vyplývá, že celkový základní kapitál společnosti činil 29 270 000,- Kč. Přičemž současný 

základní kapitál společnosti je 80 010 000,- Kč. 

Jako předmět podnikání si společnost zapsala směnárenskou činnost, vnitrostátní a 

mezinárodní zasilatelství, skladování, vydavatelství a nakladatelství, celní deklaraci, 
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doprovod při nadrozměrných a nadměrných přepravách, účetnictví a ekonomiku, pronájem 

movitostí a nemovitostí včetně služeb a poslední položkou bylo vzdělávání pracovníků 

v dopravě a celních službách, avšak v současnosti má společnost v obchodním rejstříku jako 

předmět podnikání uvedenou pouze činnost účetních poradců, vedení účetnictví a výrobu, 

obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, přičemž tato změna 

nastala převážně z důvodu změny legislativy. 

V roce 2001 společnost PST Ostrava, a.s. zahájila poskytování logistických činností 

otevřením logistického centra ve Zdibech u Prahy, kde mimo jiné poskytují i celní služby. 

V následujících dvou letech rozšiřovali své skladovací kapacity zakoupením areálu v Mělníku 

a otevřením logistického centra v Modřicích u Brna, přičemž v dalších letech přibyla 

logistická centra také v Pohořelicích, Strančicích, aj.  

V roce 2007 zahájili poskytování outsourcingu interní logistiky pro jednoho velice 

významného klienta se sídlem v Kutné Hoře, kde bylo v roce 2010 otevřeno i logistické 

centrum zvláště pro tohoto zákazníka. Od té doby své outsourcingové služby zdokonaluje a 

poskytuje stále více klientům. 

Roku 2010 se společnost přejmenovala z PST Ostrava, a.s. na PST CLC, a.s. (dále jen 

PST CLC) a tento název užívá doposud. 

V roce 2012 se zakladatel společnosti PST CLC, Ing. Miroslav Bradna rozhodl k prodeji 

společnosti japonské logistické společnosti Mitsui-Soko, která se k 1. 8. 2012 stala novým 

majitelem společnosti. Přičemž současná organizační struktura společnosti PST CLC je 

zobrazena v příloze č. 1. 

V tabulce č. 3.1 jsou ke zhlédnutí vybrané ekonomické údaje společnosti od roku 2008 až 

do roku 2012. Působivý je rovnoměrný růst hodnoty aktiv během celého sledovaného období. 

Kolísavý počet zaměstnanců v průběhu let dokazuje turbulentnost na trhu logistických služeb, 

kdy je třeba rychle reagovat na požadavky zákazníků i flexibilitou pracovní síly. 
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Tabulka č. 3.1 - Ekonomické údaje 

Rok 
Počet 

zaměstnanců 

Průměrný 

výdělek v 

tis. Kč 

Hodnota 

majetku v 

tis. Kč 

2008 210 25 167 650 

2009 179 24 178 644 

2010 191 25 186 025 

2011 191 24 198 956 

2012 258 24 283 598 
Zdroj: Webové stránky společnosti PST CLC, a.s. 

 

3.2 Certifikáty 

Společnost PST CLC stejně jako jiné úspěšné firmy získala různá ocenění v podobě 

certifikátů, zde jsou zmíněny ty nejvýznamnější. 

3.2.1 Řízení kvality 

Společnost PST CLC se snaží svým klientům poskytovat služby v nadstandardní kvalitě, 

proto vytvořila integrovaný systém řízení kvality navíc ve vazbě na ochranu životního 

prostředí, který se stal základem pro všechny vykonávané činnosti.  

Již v roce 2001 získala společnost certifikát ISO 9002:2001 pro poskytování celních a 

zasilatelských služeb a v roce 2002 byla certifikace rozšířena také o logistické služby. 

Rozvoj systému řízení kvality neustal a v roce 2009 zapracovala společnost PST CLC 

do svého podnikového systému také řízení environmentu, který byl v březnu 2010 

certifikován podle standardů ISO 9001:2008 a ČSN EN ISO 14001:2004. 

3.2.2 AEOF 

Společnost PST CLC byla v roce 2008 jako jedna z prvních poctěna obdržením významného 

ocenění v podobě certifikátu AEO, který uděluje celní správa České republiky. V hodnocení 

dosáhla až na nejvyšší stupeň F, který je určen pro zjednodušené celní postupy / bezpečnost a 

zabezpečení. 

Zařadila se tak do Evropské databáze schválených hospodářských subjektů, čímž jí bylo 

umožněno zajistit rychlejší průchod celními kontrolami, zjednodušení celního řízení, a 

možnost zajištění provádění kontrol na specifických místech v rámci Evropské Unie. 
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Toto osvědčení je udělováno spolehlivým hospodářským subjektům, které se dobře orientují 

v celní problematice a jsou dostatečně finančně stabilizované. K získání tohoto certifikátu je 

zapotřebí splnit určité podmínky, jako je platební schopnost, dodržování celních předpisů, 

vedení účetnictví, využívání logistických systémů a dodržování bezpečnostních norem. 

3.3 Poskytované služby 

Společnost PST CLC působí na evropském trhu více než 20 let a neustále rozšiřuje, 

zkvalitňuje a efektivně propojuje portfolio služeb. Svým klientům poskytují interní logistiku, 

spediční, celní a skladovací služby nejvyšší kvality. V přístupu k zákazníkům, obchodním 

partnerům i zaměstnancům se vždy a za všech okolností snaží chovat naprosto profesionálně, 

plně odpovědně a zcela v souladu s etickým kodexem společnosti. 

3.3.1 Spediční služby 

Jedná se o nejdéle provozovanou službu poskytovanou zákazníkům. Společnost PST CLC má 

dvacetiletou praxi v tom, jak kvalitně zabezpečit všechny druhy přeprav nejen v České 

republice, ale taky po Evropě a to především díky vysoce kvalifikovaným dispečerům 

schopných si poradit i s nejzáludnějšími individuálními požadavky. Dispečeři jsou vedeni 

k co nejrychlejšímu řešení přeprav se zajištěním vysoké flexibility při jakékoli změně 

požadavků, na čemž si společnost zakládá. 

Specializují se zejména na kamionovou a námořní přepravu se zaměřením na efektivní 

vytěžování, nicméně zajišťují i leteckou a železniční přepravu do celého světa. 

Svým klientům mohou nabídnout také doplňkové služby v podobě proclení zboží v síti 

veřejných i neveřejných celních pracovišť, popřípadě zajistit uskladnění zboží a jeho další 

variabilní zpracování v logistických centrech. 

3.3.2 Skladovací služby 

V oblasti skladování společnost PST CLC nabízí svým klientům uskladnění zásob v některém 

z devíti moderních logistických center po celé České republice (viz obr č. 3.2), dohromady 

mají k dispozici přes 70 000 m
2 
skladovacích prostor. K dispozici mají také celní a daňové 

sklady s moderním WMS řešením s napojením na transportní modul.  
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Ve svých skladech nabízí všechny standardní systémy vyskladnění, jako jsou např.: FIFO, 

FEFO, nebo podle šarže. Skladování probíhá za pomoci nejmodernějších informačních 

technologií, včetně online přístupu k informacím a online systému objednávek. 

Společnost si zakládá nejen na variabilitě výběru místa skladování, ale také na doplňkových 

službách nabízených ke skladovací činnosti. Zákazník má výběr z nemalého spektra těchto 

přídavných služeb jako je balení a přebalování, etiketování, kolkování, zpracování speciálních 

příbalů a multipacků (1+1 aj.), vkládání reklamních předmětů, sdružování a rozdružování 

zásilek. Dále také nabízí kontrolu kvality a management objednávek, diagnostiku a kontrolu 

vráceného zboží, řízení a správu paletového hospodářství, a distribuci zboží ke konečnému 

zákazníkovi. 

 

Obrázek č. 3.2 - Mapa logistických center PST CLC, a.s. 

 

Zdroj: Webové stránky společnosti PST CLC, a.s. 
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3.3.3 Celní služby 

V tomto odvětví se společnost PST CLC řadí mezi přední poskytovatele v České republice a 

je často vyhledávaným poradcem v oblasti celního poradenství. Jejich hlavní devizou je 

poskytování celních služeb nejvyšší odborné úrovně, vysoké výše individuálních celních 

záruk a maximalizace efektivnosti řešení konkrétních obchodních případů. 

Jako držitel certifikátu AEOF zajišťují zjednodušené celní řízení a rychlejší průchod celními 

kontrolami, což výrazně ovlivňuje časovou a finanční náročnost celého celního řízeni 

na území Evropské Unie. 

Nabízené celní služby: 

 zastupování v celním řízení, přímé i nepřímé, 

 zpracování a podání celních prohlášení pro všechny režimy, 

 elektronické celní řízení, 

 vystavení tranzitních dokumentů (Karnet TIR, ATA), 

 možnost propuštění zboží do celního režimu na jiném celním úřadě, než ve kterém je 

zboží předkládáno, 

 propuštění do režimů bez nutnosti předložení zboží celním orgánům, 

 možnost uskladnění zboží v celním skladu včetně vedení příslušné evidence, 

 možnost deponování certifikátů, dovozních a vývozních povolení a licencí, 

 zajištění registrace DIČ v České republice, 

 zajištění celního dluhu, 

 poradenství  v celní problematice. 

3.3.4 Interní logistika 

V posledních letech se PST CLC velice výrazně prosazuje také jako úspěšný tvůrce 

inovativních a progresivních řešení při poskytování interní logistiky pro své klienty. Zaměřují 

se jak na audit, tak i na outsourcing. 

Zajišťují optimalizaci nákladů kompletního logistického řetězce, tedy řetězce od nákupu, přes 

výrobu a přepravu až k prodejní logistice, přičemž ve svých návrzích respektují veškerá 

specifika daného provozu a výroby. 



34 

 

V rámci interní logistiky nabízí společnost PST CLC svým klientům zajištění přepravy, 

skladování a proclení zboží, distribuci hotových výrobků včetně zabezpečení všech 

souvisejících datových toků. Outsourcing začali úspěšně provozovat již před sedmi lety 

pro renomované zákazníky, přičemž jejich oboustranně prospěšná spolupráce trvá dodnes. 
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4 Analýza řízení zásob a návrhy řešení 

V této bakalářské práci jsou analyzovány zásoby zboží skladovaného v logistickém centru 

společnosti PST CLC pro jednoho jejich nejmenovaného klienta. Všechna data, která jsou 

v této početní části využívána, pochází přímo od společnosti PST CLC, přičemž na jejich 

žádost je kódové označení jednotlivých položek pozměněno tak, aby z této práce nebylo 

možné dohledat konkrétní analyzované zboží. Samozřejmé je, že k výstupům, které 

společnost dostane, obdrží navíc také legendu s původními kódy zboží.  

První část této kapitoly je zaměřena na diferenciaci zásob pomocí analýzy ABC a poté 

na výpočet výše pojistných zásob pro položky s nejvyšší hodnotou ročního exportu, které 

patří do skupiny A předešlého rozdělení, a nakonec je zjišťováno, jak je export těchto zásob 

ovlivňován časem, tedy jejich sezónnost.  

Druhá, tedy poslední část této kapitoly obsahuje doporučení a návrhy řešení na zlepšení řízení 

zásob zboží, které vychází z výpočtů a zjištění v této kapitole. 

4.1 ABC analýza 

Pokud chce podnik dobře a efektivně řídit své zásoby s minimálními náklady, je zapotřebí, 

aby je rozdělil do jednotlivých skupin, k čemuž je v této práci využita metoda ABC analýzy.  

Třídění je prováděno na základě poskytnutých dat společností PST CLC o denních pohybech 

zboží za období roku 2013. Období jednoho roku je zvoleno z důvodu nestálosti sortimentu a 

sezónních výkyvů. Poskytnutá data, včetně kódového označení, jsou zavedena do tabulkového 

procesoru Microsoft Excel a následně dále zpracovávána. 

Jelikož je rozdělení zásob prováděno na základě hodnoty výdejů zboží ze skladu, jsou 

z obratů zásob odečteny příjmy na sklad. Dále je vypočten roční odbyt všech zásob, dopočten 

procentuální podíl roční expedice jednotlivých položek na celkové hodnotě ročního výdeje a 

také kumulativní souhrn expedice v relativní hodnotě. Nakonec jsou data seřazena sestupně 

dle roční expedice v daných jednotkách. 

Pakliže jsou zásoby správně seřazeny, nastává rozdělování zásob do skupin A, B a C. V této 

práci jsou položky rozčleněny dle obecného pravidla diferenciace podle podílu počtu položek 

na celkovém množství položek, což znamená, že skupina C zastává 50 % z celkového počtu 
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položek, skupině B přísluší 30 % a skupině A 20 % z celkového počtu položek. Tímto 

členěním je také dosaženo optimálního rozdělení dle procentuálního podílu na celkové 

expedici zásob tak, aby skupina A měla nejvyšší podíl na výdeji zboží, skupina B střední a 

skupina C ten nejnižší podíl na expedici. Výsledky propočtů a konečná diferenciace jsou 

v tabulce č. 4.1. 

 

Tabulka č. 4.1 - ABC analýza 

Kód 

zboží 

Roční 

expedice v 

kartonech 

% z celku 
Kumulativní 

expedice v % 
  

531 144369 13,69% 13,69% A 

824 123510 11,72% 25,41% A 

631 123214 11,69% 37,10% A 

246 102520 9,72% 46,82% A 

432 89491 8,49% 55,31% B 

907 70284 6,67% 61,97% B 

195 65028 6,17% 68,14% B 

987 59352 5,63% 73,77% B 

390 58639 5,56% 79,33% B 

484 43928 4,17% 83,50% B 

584 34995 3,32% 86,82% C 

736 34705 3,29% 90,11% C 

945 29698 2,82% 92,93% C 

860 23512 2,23% 95,16% C 

157 22036 2,09% 97,25% C 

828 11387 1,08% 98,33% C 

169 6188 0,59% 98,92% C 

374 5548 0,53% 99,44% C 

684 4274 0,41% 99,85% C 

369 1610 0,15% 100,0% C 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Do skupiny A, která je v tabulce č.  4.1 značena zelenou barvou, patří čtyři položky tvořící 

20 % z celkového počtu položek. Této skupině zásob je zapotřebí věnovat zvýšenou 

pozornost, jelikož jejich podíl na celkové roční expedici je nejvyšší, a to 46,8 %. Proto je 

důležité, aby nenastala situace, kdy by zboží na skladě chybělo. Výše běžné zásoby z důvodu 

časté kontroly bývá na nižší nežli průměrné zásobě.  



37 

 

Dále modře značená skupina B zahrnuje šest položek s 36,7% podílem na celkovém ročním 

výdeji a 30% podílem z celkového počtu položek. Jedná se o zásoby se středně velkou 

důležitostí a jejich řízení se nijak výrazně neliší od položek skupiny A.  

Poslední skupina C, v tabulce č. 4.1 označena šedou barvou, zahrnuje největší počet položek 

s 50% podílem z celkového počtu, ale s nejnižší roční expedicí, a to pouhých 16,5 %. Řízení 

těchto zásob by mělo být co nejjednodušší s nízkou hladinou pojistné zásoby, jelikož k jejich 

expedici nedochází tak často jako u ostatních skupin. 

Pro názornost je zde uvedeno grafické znázornění Paretova diagramu s názorným rozdělením 

na jednotlivé skupiny (viz graf č. 4.1). 

 

Graf č.  4.1 - Paretův diagram 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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4.2 Pojistná zásoba 

Jak již bylo výše zmíněno, je zapotřebí se skupině A věnovat podrobněji, a proto jsou pro její 

položky propočteny pojistné zásoby. Přičemž vstupní data pro výpočty jsou stejná jako 

v předchozí části. 

Nejprve je zapotřebí stanovit stupeň zajištěnosti (sz). Za předpokladu, že těmto položkám se 

věnuje vyšší pozornost, je stanoven ve výši 85 %, z tohoto důvodu bude pravděpodobnost 

vzniku deficitu (pd) 15 %. Těmto hodnotám odpovídá dle tabulky č. 2.2, zobrazené 

v předchozí teoretické části, pojistný faktor (k) ve výši 1,04. Tyto hodnoty jsou shodné 

pro všechny zásoby ve stejné výši.  

Ke každé analyzované položce je nutné dopočíst průměr výdejů ze skladu (d ) (vzorec č. 2.10), 

aby následně mohla být vypočtena jejich směrodatná odchylka od průměrné expedice (σ) 

(vzorec č. 2.9). Tyto výsledky jsou zaokrouhlovány na celá čísla. Je sice možné, aby se 

skladovala desetina kartonu, ale je to značně neekonomické a hlavně nelogické. 

Jedním z dalších potřebných údajů je celková dodací lhůta (L), ale v tomto konkrétním 

případě nastala jistá abnormalita, která je způsobena neexistencí evidence těchto údajů, a 

z tohoto důvodu také nemožností zjištění její výše. Společnost PST CLC však souhlasí, aby 

ve výpočtu na tuto proměnnou nebyl brán zřetel. Ve výpočtech je tedy počítáno s měsíční 

dodací lhůtou, která je rovna jedné. Pokud by tato hodnota byla ve skutečnosti nižší, výše 

pojistné zásoby by byla zákonitě nižší a naopak.  

4.2.1 Stanovení pojistné zásoby pro položku č. 531 

Pro jednoduchost a názornost výpočtů je opět zvolen tabulkový procesor Microsoft Excel, 

ve kterém je vytvořena pomocná tabulka s číslem. 4.2 pro výpočet směrodatné odchylky. 

V této tabulce jsou čtyři sloupce. První značí jednotlivé měsíce v roce, druhý označený 

písmenem d obsahuje jednotlivé měsíční exporty v jednotkách kartonů, které slouží k výpočtu 

průměru exportu (d ). Třetí a čtvrtý sloupec slouží jako pomocné propočty pro výpočet 

směrodatné odchylky (σ). 
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Tabulka č. 4.2 - Pomocná tabulka pro výpočet směrodatné odchylky (σ) 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Z tabulky vyplývají tyto zjištěné hodnoty: 

 Průměr (d ) = 12 031 kartonů 

 Směrodatná odchylka (σ) = 5 727 kartonů 

V okamžiku, kdy jsou známy výsledné hodnoty, může být vypočten konečný výpočet 

pro zjištění výše pojistné zásoby (Zp) dle vzorce č. 2.8, který jen pro připomenutí má tuto 

podobu: 

            √  

Což znamená, že v tomto konkrétním případě bude výpočet následovný: 

                   √  

          kartonů 
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4.2.2 Stanovení pojistné zásoby pro položku č. 824 

Stejně jako u předešlé položky je i zde vytvořena pomocná tabulka tentokrát s číslem 4.3. 

 

Tabulka č. 4.3 - Pomocná tabulka pro výpočet směrodatné odchylky (σ) 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Z tabulky vyplývají tyto zjištěné hodnoty: 

 Průměr (d ) = 10 293 kartonů 

 Směrodatná odchylka (σ) = 6 388 kartonů 

Konkrétní výpočet je následovný: 

                   √  

          kartonů 
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4.2.3 Stanovení pojistné zásoby pro položku č. 631 

Také zde je tvořena pomocná tabulka (viz tab. č. 4.4). 

 

Tabulka č. 4.4 - Pomocná tabulka pro výpočet směrodatné odchylky (σ) 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Z tabulky vyplývají tyto zjištěné hodnoty: 

 Průměr (d ) = 10 268 kartonů 

 Směrodatná odchylka (σ) = 6 179 kartonů 

A opětovně vypočet pojistné zásoby dle konkrétních výsledků: 

                   √  

          kartonů 
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4.2.4 Stanovení pojistné zásoby pro položku č. 246 

Stejně jako u předchozích položek, také u poslední zásoby zboží z řad položek skupiny A je 

vytvořena pomocná tabulka s číslem 4.5. 

 

Tabulka č. 4.5 - Pomocná tabulka pro výpočet směrodatné odchylky (σ) 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Z tabulky vyplývají tyto zjištěné hodnoty: 

 Průměr (d ) = 8 543 kartonů 

 Směrodatná odchylka (σ) = 3 739 kartonů 

Poslední výpočet pojistné zásoby: 

                   √  

          kartonů  

Celkový souhrn výsledných pojistných zásob je v následující tabulce č. 4.6. 
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Tabulka č. 4.6 - Výše pojistných zásob pro jednotlivé položky 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

4.3 Průběh exportu zásob v daném roce  

Dalším účelným krokem je vytvoření grafického srovnání výsledných měsíčních exportů 

zásob (viz graf č. 4.2), čímž je dosaženo přehledné znázornění jednotlivých výdejů ze skladu 

v čase. V tomto konkrétním případě se jedná o průběh měsíčních exportů zboží skupiny A 

za rok 2013. 

Vstupními daty jsou hodnoty měsíční expedice v kartonech jednotlivých zásob, které jsou 

vypočteny již v předchozí části, stanovení pojistné zásoby. Grafy jednotlivých zásob jsou 

k nahlédnutí v přílohách č. 2, 3, 4 a 5. 

 

Graf č. 4.2 - Průběh exportu zásob za rok 2013 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Zásoba Zp (kartonů)

č. 531 5 956

č. 824 6 644

č. 631 6 426

č. 246 3 889
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Hodnoty zásob mají velice podobný průběh. V lednu většina zásob dosahuje průměrných 

hodnot exportů, ovšem v únoru nastane u všech položek mírný pokles. V následujících 

čtyřech měsících se, až na výjimky, hodnoty postupně snižují, přičemž průlom nastává v 

polovině roku a od srpna do listopadu export zásob dosahuje nadprůměrných hodnot. Raritou 

je měsíc prosinec, ve kterém hodnota exportu zásoby č. 531 na rozdíl od většiny zásob 

neklesla k nejnižším pozorovaným hodnotám, ale naopak dosahuje v tomto měsíci své 

maximální hodnoty exportu, což mohlo být způsobeno vhodností zboží pro vánoční trhy. 

V prvním pololetí jsou hodnoty všech zásob nižší nežli ve druhém. Největšího rozdílu hodnot 

mezi pololetími dosahuje zásoba s kódovým označením 531 a naopak nejnižší mezipololetní 

rozdíl má zásoba č. 246.  

4.4 Návrhy řešení řízení zásob 

Jelikož se jedná o outsourcingovanou službu, je zapotřebí si uvědomit, že některé skutečnosti, 

jako výši odbytu či cenu výrobků, nelze ovlivnit. I přesto by společnost PST CLC měla se 

svým klientem zapracovat na systému řízení zásob. 

Výchozím nástrojem pro řízení zásob je ABC analýza expedice zboží za období roku 2013, 

která je vypracována na začátku této kapitoly, kde je také uvedena tabulka podrobného 

charakteru (viz tab. č. 4.1). Zde je uvedena její souhrnná verze (viz tab. č. 4.7), která má 

pro tuto fázi práce větší význam, protože je přehlednější a obsahuje pouze výsledné rozdělení 

jednotlivých zásob do skupin a jejich procentuální podíly na expedici a počtu položek. 

 

Tabulka č. 4.7 - Souhrnná tabulka pro ABC analýzu 

  

Počet položek 
Podíl na roční 
expedici v % 

Podíl na 
celkovém počtu 

položek v % 

A 4 46,82% 20% 

B 6 36,68% 30% 

C 10 16,50% 50% 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Nedůležitější a také nejnáročnější na řízení zásob je skupina A, která tvoří téměř polovinu 

z celkového počtu výdejů zboží ze skladu. Pro tuto skupinu je důležité neustále monitorovat 

stav zásob, avšak z důvodu vysoké frekvence pohybu, je sledování úrovně zásob po každém 
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výdeji nadmíru pracné. Proto by byl vhodný denní interval kontrol, vždy ke konci pracovní 

směny některým z administrativních pracovníků skladu tak, aby bylo možné zaslat 

objednávku dodávky zboží ještě tentýž den, čemuž by nejlépe vyhovoval objednací systém 

(B, Q). Pro přesnou hodnotu objednací úrovně je zapotřebí vytvořit odpovídající analýzu. 

Další nutností je evidovat nejen pohyby, ale také dodací lhůty, které znatelně ovlivňují 

některé velice důležité výpočty, například stanovení pojistné zásoby či objednací úroveň, aj., 

což však neplatí pouze pro tuto skupinu, nýbrž pro všechny. 

Pro zpřesnění řízení zásob položek skupiny A byla vypočtena výše pojistných zásob (Zp) 

individuálně pro každou zásobu zvlášť, přičemž výsledky jsou k nahlédnutí v souhrnné 

tabulce č. 4.8. 

 

Tabulka č. 4.8 - Výše pojistných zásob pro jednotlivé položky 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Tyto výsledky jsou ovlivněny celkovou dodací lhůtou, která byla v důsledku nemožnosti 

zjištění stanovena na jeden měsíc. Pokud by tato hodnota byla ve skutečnosti nižší, výše 

pojistné zásoby by zákonitě byla nižší, a naopak. 

Z grafického srovnání výsledných měsíčních exportů zásob (graf č. 4.2) lze odvodit, že 

v druhém pololetí je vhodné patřičně navýšit udržované zásoby, nebo alespoň pojistné zásoby, 

jelikož v tomto období nastává znatelně vyšší odbyt u všech položek skupiny A 

Skupina B plynoucí z provedené ABC analýzy, se svým řízením zásob příliš neliší od skupiny 

A, pouze zde nejsou nutné tak časté kontroly stavu zásob. Vhodnou periodou kontroly by 

mohla být týdenní kontrola. Zásobu je vhodné udržovat v průměrných hodnotách expedice. 

Zároveň je vhodné se zaměřit na minimalizaci nákladů objednávkového procesu, i za 

předpokladu vyšších pojistných zásob. 

Zásoba Zp (kartonů)

č. 531 5 956

č. 824 6 644

č. 631 6 426

č. 246 3 889
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Nejpočetnější skupina obsahuje 50 % zboží z celkového počtu, ale naopak podíl na roční 

expedici je něco málo přes 16 %, proto z této práce plynoucím doporučením je udržování 

nízké úrovně pojistné zásoby a co nejjednodušší řízení zásob, například systém dvou 

zásobníků. 

Dalším, doporučovaným krokem optimalizace je vytvoření dalších analýz, např.: analýza 

objednací hladiny či uspořádání zásob ve skladu, tak aby se minimalizovaly náklady 

na provoz a manipulaci. 
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5 Závěr 

Bakalářská práce byla rozdělena na tři části. V první teoreticky zaměřené části byla uvedena 

definice logistiky, její význam, logistické služby a náklady, dále význam a funkce skladování, 

význam identifikace a systémy v ní využívané a na konec byly popsány základní pojmy 

z oblasti zásobování a metody řízení zásob. 

V další části byla uvedena charakteristika podniku, pro který byla analýza skladového 

hospodářství prováděna. Součástí byla historie podniku, včetně vývoje nedávno minulého, 

uvedení vybraných obdržených certifikátů a specifika poskytovaných služeb společností 

PST CLC a.s.  

Třetí část byla zaměřena na analýzu ročního exportu zásob skladovaného zboží metodou ABC 

analýzy a následné stanovení pojistných zásob pro skupinu zboží kategorie A plynoucí z ABC 

analýzy. Navíc bylo vytvořeno také grafické znázornění měsíčních odbytů zásob skupiny A 

v čase. 

Součástí třetí části byla také tvorba doporučení a návrhu řízení zásob, vycházejících 

z provedených analýz. Byly uvedeny konkrétní možnosti řízení zásob dle skupin ABC 

analýzy, včetně vhodných systémů řízení.  

Hlavním návrhem pro zlepšení je, že by společnost měla zásobám věnovat více pozornosti a 

to převážně v oblasti evidence, jelikož nepřesnost některých údajů vedla ke zkreslení 

stanovení pojistné zásoby a nemožnosti provedení dalších doplňujících analýz jako například 

stanovení objednací hladiny. 

Cílem bakalářské práce byla analýza systému řízení zásob zboží klienta společnosti 

PST CLC a.s., která měla sloužit k zjištění možných nedostatků v oblasti řízení zásob a 

následně k tvorbě doporučení pro zlepšení, což bylo v průběhu práce naplněno za pomoci 

údajů poskytnutých společností a teoretického zázemí.  
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Seznam zkratek 

a.s. akciová společnost 

B objednací úroveň 

č. číslo 

D objem výroby za dané období 

d očekávaná spotřeba 

d  průměrná velikost poptávky/spotřeby 

I interval periodické kontroly 

k pojistný faktor 

ka kusový stojní čas 

Kč korun českých 

Kčs korun československých 

L dodací lhůta 

NC celkové náklady 

Nj jednicové náklady materiálu 

npz náklady na pořízení jedné dávky 

Npz nálady na pořízení 

ns jednotkové náklady na držení zásob 

NS náklady na držení zásob 

obr. obrázek 

pd pravděpodobnost deficitu 

Q velikost dávky 

Qmin minimální dávka 

Qopt optimální velikost dávky 

s objednací úroveň 

s.r.o. společnost s ručením omezeným 

sz stupeň zajištěnosti 

t délka časového období 

tab. tabulka 

tk maximálně přípustný podíl času aktivního působení 

tpz čas na seřízení 

ul. ulice 

Z běžná zásoba 

Zmax maximální zásoba 

Zp pojistná zásoba  
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Příloha č. 1 - Organizační struktura společnosti PST CLC a.s. 

 

  

Zdroj: webové stránky společnosti PST CLC a.s. 
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Příloha č. 2 - Graf měsíčních exportů zásoby č. 531 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Příloha č. 3 - Graf měsíčních exportů zásoby č. 824 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Příloha č. 4 - Graf měsíčních exportů zásoby č. 631 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Příloha č. 5 - Graf měsíčních exportů zásoby č. 246 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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