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ABSTRAKT 

Cílem této diplomové práce je popis současné situace řízení skladových zásob ve společnosti 

MSA, a. s., ve které je zhodnocena velikost skladových zásob se zaměřením na vázanost 

finančních disponibilních prostředků s možnosti optimalizace zásob. V teoretické části je 

představena společnost MSA, a. s. V další části práce je vysvětlena problematika zásob a 

řízení zásob. V praktické části je porovnán současný systém řízení zásob s navrhnutým 

ekonomickým vyhodnocením. 
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ABSTRACT 
The aim of this thesis is to describe the current situation of inventory management at company 

MSA, which is evaluated by the size of stocks with a focus on tying financial resources 

available with the option of inventory optimization. The theoretical part is presented by 

company MSA. In other parts explain the issue of inventory and inventory management. In 

the practical part compares the current inventory management with projected economic 

evaluation. 
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1. ÚVOD 

Každá společnost, která něco vyrábí nebo jen prodává, vytváří ve svém podniku zásoby. 

Ať už to jsou zásoby výrobního materiálu, pomocného materiálu, výrobků, nedokončené 

výroby nebo jen zboží, tak na sebe vážou určitý objem kapitálu společnosti. Držení zásob tedy 

zvyšuje náklady podniku a kapitál vázaný v zásobách chybí společnosti k financování dalšího 

rozvoje. Proto se v dnešní době věnuje zásobám a jejich řízení značná pozornost. Velikost 

zásob ve společnosti by tedy měla být co nejmenší, aby kapitál vázaný v zásobách a kapitál 

potřebný k jejich udržování byl co nejnižší. 

Hlavním cílem mé diplomové práce je popis současné situace řízení zásob v podniku 

MSA, a. s. a zhodnocení velikosti zásob se zaměřením na vázanost finančních disponibilních 

prostředků. Podle získaných výsledků navrhnout změny k optimalizaci a porovnání 

současného stavu s návrhem. 

Diplomová práce se dělí na část teoretickou a část praktickou. Úvod teoretické části patří 

představení společnosti MSA, a. s., ve které je diplomová práce řešena. Je zde popsán 

předmět podnikání a charakteristika společnosti, výrobní program, organizační struktura 

a hospodaření společnosti.  

Další kapitola vymezuje pojem zásoba jako takový a popisuje problematiku zásob. Obsahuje 

tedy rozdělení zásob, funkce zásob a pojmy, které jsou se zásobami spojeny, 

jako je oceňování zásob a náklady s nimi spojené.  

Poslední kapitola teoretické části seznamuje s problematikou řízení zásob. Je v ní vysvětleno, 

co řízení zásob vůbec je a jaké jsou možnosti řízení zásob. V kapitole jsou také rozepsány 

různé metody řízení zásob např. metoda ABC a XYZ. 

Praktická část diplomové práce je rozdělena na dvě kapitoly. V té první je popsán současný 

stav zásob ve společnosti MSA, a. s. a následně je pomocí ukazatelů aktivity provedena 

analýza zásob. 

Druhá kapitola se zabývá rozdělení zásob. První metodou, kterou jsou zásoby rozděleny, 

je metoda ABC, která vyjadřuje výši vázaného kapitálu v zásobách. V následujícím kroku 

jsou zásoby rozděleny pomocí metody XYZ, ta je závislá na spotřebě zásob. Konec kapitoly 

patří stanovení pojistné a signální zásoby u vybraných druhů skladových položek.   
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2. MSA, a. s. 

2.1. O společnosti 

Společnost MSA, a.s. jako součást skupiny RIMERA-GROUP zaujímá přední postavení mezi 

světovými výrobci průmyslových armatur. Do obchodního rejstříku byla společnost zapsána 

dne 30. dubna 1992. Její sídlo je v Dolním Benešově. 

Skupina RIMERA-GROUP byla vytvořena pro řízení aktivit v oblasti výroby a služeb 

v energetice s cílem poskytovat integrovaná komplexní řešení pro ropný průmysl. Společnosti 

řízené skupinou jsou seskupeny do čtyř odvětví [15]: 

 

 výroba průmyslových armatur a příslušenství, 

 výroba zařízení pro těžbu ropných polí, 

 údržba a servis zařízení pro práci na ropných polích, 

 průzkum geofyzikálních podmínek pro těžbu ropy. 

 

Společnost MSA, a.s., v rámci skupiny RIMERA-GROUP zastává funkci plnohodnotného 

rovnocenného hráče a partnera, který zajišťuje dodávky průmyslových armatur 

do jednotlivých projektů. 

Hlavním předmětem podnikání společnosti je výroba armatur, výroba tepelné energie, práce 

výrobní povahy, výroba stlačeného vzduchu, rozvod elektrické energie, rozvod vody, 

likvidace odpadů, vývojové práce, pronájem majetku, přepravné a opravy. 

Společnost MSA, a.s. si na trhu udržuje silnou pozici díky dlouhodobé tradici výroby armatur, 

díky zkušenostem a dovednostem zaměstnanců a jejich schopnosti konstruovat a vyrábět 

kvalitní armatury prověřené v nejrůznějších, často vysoce extrémních klimatických 

a provozních podmínkách. 

MSA, a. s. volně nakládá rozsáhlými konstrukčními a technologickými kapacitami. 

Je vybavena kapacitními moderními provozy pro výrobu rozměrově i technologicky 

nejnáročnějších dílů s maximálními nároky na kvalitu opracovávaného povrchu včetně 

možnosti zkoušení armatur ve vlastní vysokotlaké zkušebně. 

Společnost vlastní a pořád rozšiřuje portfolio certifikací a atestů podle mezinárodně 

uznávaných standardů, které ji umožňuji přístup na trhy průmyslových armatur po celém 

světě. Prodeje podle zemí znázorňuje tabulka 2.1. 

 

„Valves manufactured by MSA, a.s. are supplied to more than 45 countries of the world“ [13].   
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Tab. 2.1 Prodeje podle zemí v % [14]   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Výrobní program 

Do hlavního výrobního programu společnosti patří šoupátka, kulové kohouty, klapky a 

ventily vyráběné dle norem ČSN, ANSI, API, GOST a DIN [16]. Hlavní výrobní program 

dále tvoří speciální armatury určené především pro aplikace v oblasti jaderné energetiky. 

Rozdělení výrobku u společnosti znázorňuje tabulka 2.2. Hlavní odvětví použití armatur 

z produkce MSA, a. s. jsou: 

 přepravy, distribuce a zpracování plynu, 

 přepravy a zpracování ropy, 

 provoz elektráren (i jaderných), 

 vodárenství 

 chemický průmysl. 

Prodeje podle skupin produktů za rok 2013 znázorňuje obrázek 2.2. 

Země Procentuální podíl 

Rusko 38,4% 

Jižní Korea 8,5% 

Česká republika 6,4% 

Indonésie 5,6% 

Uzbekistán 5,2% 

Indie 4,2% 

Turecko 3,7% 

Spojené arabské emiráty 3,6% 

Německo 3,5% 

Slovensko 3,1% 

Čína 2,9% 

Polsko 2,8% 

Nizozemsko 2,6% 

Španělsko 2,0% 

Litva 1,7% 

Rumunsko 1,3% 

Ostatní 4,6% 
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Tab. 2.2 Vybrané výrobky společnosti  

Druh výrobku Armatura 
Armatura pro jadernou 

energetiku 

Šoupátka 

 

C 09.2 – šoupátko kryogenní 

 

A 00 – šoupátko uzavírací 

s ručním pohonem 

Kulové kohouty  

 

K 83 TW – celosvařovaný kulový 

kohout 

 

Klapky 

 

C 09 – zpětná klapka v litém 

provedení 

 

A 41 – zpětná klapka bezrázová 

Ventily 

 

C 09.1 – ventil v litém provedení 

 

A 10,11 – ventil vlnovcový 

uzavírací nebo regulační 
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V rámci záručního i pozáručního servisu zajišťuje oddělení servisu armatur MSA, a. s. 

servisní služby s cílem poskytovat komplexní servisní služby po celou dobu životnosti 

armatur a zajistit tak maximální spokojenost zákazníků. 

 

 

Obr. 2.2 Prodej produktů podle skupin [14] 

 

2.3. Organizační struktura společnosti 

Společnost MSA, a. s. měla k 14. 4. 2015 556 zaměstnanců. Průměrný přepočtený počet 

zaměstnanců během roku 2013 byl následující: vedení společnosti - 7 zaměstnanců, ostatní 

zaměstnanci – 567 zaměstnanců. 

Vedení společnosti zahrnuje výkonné členy představenstva, ostatní ředitele a vedoucí 

zaměstnance, kteří jsou jim přímo podřízeni. Organizační strukturu společnosti zobrazuje 

obrázek 2.3.  
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Obr. 2.3 Organizační struktura společnosti MSA, a. s.[23] 

  



7 

2.4. Hospodaření společnosti 

Přehled hlavních ekonomických ukazatelů za rok 2011 - 2013 zobrazuje tabulka 2.3. Hodnoty 

v tabulce jsou uvedeny v tisících Kč. 

 

Tab. 2.3 Přehled hlavních ekonomických ukazatelů za rok 2011 - 2013 [23]   

Položka 2011 1012 2013 

Aktiva celkem 836 430 1 158 695 1 353 878 

Dlouhodobý majetek 221 473 252 884 488 342 

Zásoby 291 140 435 029 265 258 

Krátkodobé pohledávky 220 377 360 852 504 328 

Vlastní kapitál 340 916 430342 499 069 

Cizí zdroje 495 271 728 145 854 787 

Tržby za prodej vlastních 

výrobků, zboží a služeb 
1 189 001 1 567 890 1 933 195 

Vývoz 976 567 1 366 592 1 766 146 

Provozní výsledek hospodaření -45 087 80 643 114 443 

Finanční výsledek hospodaření -6 053 -20 353 -17 044 

Výsledek hospodaření -51 140 60 290 68 877 

Průměrný počet zaměstnanců 508 538 574 

Rentabilita tržeb – ROS (v %) -4,30 3,85 3,56 

Rentabilita celkového kapitálu – 

ROA (v %) 
-6,11 5,20 5,09 

Rentabilita vlastního kapitálu – 

ROE (v %) 
-15,00 14,01 13,80 

Pracovní kapitál 123 401 201 236 64 762 

Výsledek hospodaření za 

zaměstnance 
-101 112 120 

 

Z přehledu hlavních ekonomických ukazatelů, je zřejmé, že v roce 2010 byla výsledkem 

hospodaření společnosti ztráta ve výši 51 140 tis. Kč. V následujících letech již byla 

společnost v zisku. Finanční výsledek hospodaření je však stále v záporných hodnotách. 

Hodnoty celkových zásob za jednotlivé roky jsou proměnlivé. Největší hodnotu měly zásoby 

v roce 2012. Oproti tomu tržby společnosti pravidelně rok od roku rostou. 
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3.  ZÁSOBY 

3.1. Vymezení pojmu  

Zásoby jsou významnou součástí oběžného majetku, jsou formulovány jako určité množství 

zboží, výkonové kapacity nebo času, rozmístěno mezi jednotlivé procesy nebo jejich části 

za účelem dosažení cílů v podobě nižších nákladů, nižšího rizika nebo vyššího využití jistého 

zdroje [8].   

Do zásob patří: 

 

 Materiál – základní suroviny, které vstupují do výroby a pomocný materiál, který je 

pořízený od externích dodavatelů (náhradní díly, obaly, drobný dlouhodobý majetek). 

 Nedokončená výroba – produkty, které již prošly výrobním procesem a nejsou 

materiálem ani výrobkem. 

 Polotovary – prošly výrobním procesem a mohou být obchodovány nebo dodávány 

jiným vnitropodnikovým organizačním jednotkám. 

 Výrobky – výsledky výrobního procesu. Jsou to hmotné statky, které jsou schopny 

podniku přinést zisky a uspokojovat zákazníkovi jeho potřeby a požadavky. 

 Zvířata – nejedná se o chovná stáda ale o mladá zvířata, zvířata ve výkrmu, ryby, 

včelstva, hejna slepic atd. 

 Zboží – podnik nakupuje zboží za účelem dalšího prodeje. Prodává se další osobě 

v nezměněné podobě. 

 Poskytnuté zálohy na zásoby – údaje o poskytnutých zálohách na zásoby, materiál, 

zvířata a zboží, před splněním smlouvy ze strany dodavatele.  

 

Zásoby se mohou projevovat pozitivním a negativním způsobem. 

Pozitivní význam – zásoby přispívají k řešení kapacitního, místního, časového 

a sortimentního nesouladu mezi výrobou a spotřebou; k tomu, aby technologické a přírodní 

procesy uskutečňovaly ve vhodném rozsahu; ke krytí nečekaných poruch a výkyvů. 

Negativní význam – Zásoby vážou kapitál, spotřebovávají další prostředky a práci, nesou 

s sebou riziko nepoužitelnosti, znehodnocení či neprodejnosti. 
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3.2. Funkce zásob 

Zásoby mají v logistickém řetězci následující funkce [1]: 

 

 Geografická funkce – vytváří podmínky pro územní specializaci. 

 Vyrovnávací funkce – zaručuje plynulý výrobní proces a postupně vyřazuje vliv 

poruch v zásobování a přepravě, jakož i vlivy náhodné a sezónní poptávky. 

 Technologická funkce – udržuje zásoby jako nezbytnou součást výrobního procesu 

(ustálení kvality, dosažení potřebných vlastností – zrání sýrů, piva, homogenizace rud 

na skládkách apod.). 

 Spekulativní zásoba – zásoby se udržují hlavně z důvodu získání finančního 

prospěchu nebo umožnění tlaku na konkurenci.  

 

3.3. Klasifikace zásob 

Zásoby se dělí podle několika hledisek. Kvůli správné volbě metod jejich řízení 

je rozeznávání druhů zásob nezbytné. 

 

3.3.1. Druhy zásob podle stupně zpracování 

Zásoby se podle stupně zpracování obvykle dělí do těchto skupin: 

 

 výrobní zásoby – základní, pomocné a režijní materiály, suroviny, paliva, polotovary 

a nakupované díly spotřebovávané při výrobě, náhradní díly, nástroje, obaly a obalové 

materiály; 

 zásoby rozpracovaných výrobků – polotovary vlastní výroby a nedokončené výrobky; 

 zásoby hotových výrobků – distribuční zásoby; 

 zásoby zboží - výrobky nakoupené za účelem jejich dalšího prodeje. 

 

3.3.2. Druhy zásob podle funkce v podniku 

Podle tohoto hlediska rozeznáváme pět skupin zásob, a to zásoby rozpojovací, na logistické 

trase, technologické, strategické a spekulační. 

 

Rozpojovací zásoby 

Rozpojování materiálového toku mezi jednotlivými články logistického řetězce nebo dílčími 

procesy je obvyklým důvodem vytváření zásob. Rozpojení výstupu z jednoho procesu 
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od vstupu do navazujícího procesu prostřednictvím vloženého vyrovnávacího zásobníku 

(zásoby) může mít dva cíle: prvním cílem je vyrovnávání časového anebo množstevního 

nesouladu mezi jednotlivými procesy, druhým cílem je tlumení či zachycování náhodných 

výkyvů, poruch a nepravidelností. Tímto získávají jednotlivé články logistického řetězce 

či dílčí procesy určitou nezávislost, která usnadňuje řízení. 

Rozeznávají se čtyři druhy rozpojovacích zásob: obratová (běžná), pojistná, vyrovnávací 

a zásoba pro předzásobení. 

 

 Obratová zásoba (běžná) 

Tato zásoba je dopadem nákupu, výroby nebo dopravy v dávkách. Velikost dávky je větší než 

okamžitá potřeba. Dávka tedy pokrývá potřebu výroby či prodeje pro období mezi dvěma 

dodávkami na doplnění zásoby. 

 

 Pojistná zásoba 

Zásoba se vytváří u často prodávaných nebo spotřebovávaných položek, aby do požadované 

míry zachycovala náhodné výkyvy na straně vstupu (v termínu dodávky, u některých systémů 

řízená zásob výjimečně i v její velikosti) a na straně výstupu (ve velikosti poptávky). Výše 

pojistné zásoby závisí na intenzitě výkyvů a na požadované úrovni dodavatelských služeb. 

Skutečná průměrná zásoba je rovna průměru zůstatků zásoby těsně před příjmem jednotlivých 

dodávek do skladu [4].  

 

 Vyrovnávací zásoba 

Slouží k zachycování nepředvídaných okamžitých výkyvů mezi navazujícími procesy 

ve výrobě, které jsou „v průměru“ sladěny. [4] Výkyvy mohou být v množství nebo v čase. 

Taková zásoba se vytváří třeba před drahými či úzkoprofilovými stroji, zejména 

při technologickém uspořádání výroby proto, aby se zabránilo jejich prostoji pro okamžitý 

nedostatek práce. Dále se vytváří na podvěsných dopravních či na válečkových tratích. 

 

 Zásoba pro předzásobení  

Zásoba tlumí předvídané větší výkyvy na vstupu nebo výstupu. Vytváří se buď opakovaně, 

jednorázově nebo pravidelně v souvislosti se sezónním kolísáním poptávky či intenzity 

výroby. Jedná se například o poptávku se silně sezónním charakterem, sezónní výrobu, 

nemožnost či obtížnost dopravy v zimním období… 
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Zásoby na logistické trase 

Zásobu na logistické trase tvoří materiály či výrobky, které mají konkrétní určení, opustily 

už výchozí místo a nedorazily dosud na cílové místo v logistickém řetězci. Patří tady dopravní 

zásoba a zásoba rozpracované výroby. 

 

 Dopravní zásoba 

Představuje „zboží na cestě“ z jednoho místa (logistického řetězce) na místo druhé. Dopravní 

čas je čas od okamžiku, kdy je dodávka připravena k naložení, až do jejího příjmu, uskladnění 

a zaevidování u příjemce. Dopravní zásoba je podstatná u drahého zboží a při delším 

dopravním čase (při použití dopravního způsobu s malou průměrnou rychlostí). 

 

 Zásoba rozpracované výroby 

Tento druh zásoby zahrnuje materiály a díly, které byly zadány do výroby a ještě se nacházejí 

ve zpracování. Průběžná doba výroby začíná výdejem materiálu a dílů pro výrobní zakázku 

a končí předáním hotové zakázky do skladu. 

Na výši zásoby má vliv celá řada skutečností, zvláště objem výroby, délka výrobního cyklu, 

sortimentní skladba výroby, rytmus výroby, velikost výrobních dávek, způsob řízení výroby. 

 

Technologické zásoby 

Mezi technologické zásoby patří materiály či výrobky, které před dalším zpracováním 

(popřípadě expedováním), potřebují z technologických důvodů jistou dobu skladování proto, 

aby nabyly požadovaných vlastností. 

Technologická zásoba by neměla být zařazována do zásoby rozpracované výroby, 

protože toto skladování je součástí technologického procesu. Příkladem je vysoušení dřeva, 

zrání odlitků, sýrů, vína, piva nebo některých chemikálií. Může se zde zařadit také zásoba 

hromadných materiálů, která je udržovaná s cílem zajistit jejich standardní složení 

(homogenizaci) směšováním většího počtu dodávek nebo výrobních dávek (skládky železné 

rudy, mísiče surového železa). 

 

Strategické zásoby 

Zabezpečují přežití podniku při nepředvídatelných hrozbách v zásobování (v důsledku 

přírodních pohrom, stávek, válek či bojkotů). O vytvoření a velikosti strategických zásob 

rozhoduje vrcholový management na základě jiných než nákladových kritérií. 
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Spekulační zásoby 

Spekulační zásoby se snaží docílit úspory při nákupu, bývají to základní suroviny pro výrobu. 

Tyto materiály se nakupují vzhledem k očekávanému budoucímu zvýšení ceny (ve velkých 

dávkách a z hlediska řízení zásob předčasně). Tato zásoba tedy představuje zvláštní druh 

zásoby pro předzásobení a může být předmětem řízení zásob v obvyklém smyslu. 

 

3.3.3. Druhy zásob podle použitelnosti 

Použitelná zásoba 

Zahrnuje položky, které se často spotřebovávají či prodávají, je u nich tedy pravděpodobné, 

že v budoucnu budou spotřebovávány ve výrobě nebo budou prodávány normálním 

způsobem. Použitelná zásoba se skládá ze dvou složek: 

 

 Přiměřená zásoba – část průměrné zásoby položky, jejíž spotřebu pro výrobu či prodej 

lze očekávat v „rozumné“ době. Velikost přiměřené zásoby vyplývá z použité metody 

pro řízení zásob (jde vlastně o normu zásoby). 

 Nadbytečná zásoba – rozdíl mezi celkovou průměrnou zásobou a přiměřenou zásobou 

dané položky. Vyskytne-li se nadbytečná zásoba, je nutno v první řadě zabránit jejímu 

dalšímu doplňování [4].  

 

Nepoužitelná zásoba 

Do nepoužitelné zásoby patří položky s prakticky nulovou spotřebou, u kterých není 

pravděpodobné, že budou v podniku normálně využity pro budoucí výrobu, čili prodány 

běžnými distribučními cestami za normální cenu. Vzniká často v důsledku změn ve výrobním 

programu nebo po inovaci výrobků.  

 

3.4. Pojistná zásoba 

V logistickém řetězci se pojistná zásoba vytváří za účelem prevence proti nejistotě na straně 

poptávky nebo spotřeby či v dodací lhůtě. Může být stanovena kvantitativní nebo intuitivní 

metodou. 

Pojistná zásoba je ta část zásoby, která kryje odchylky od plánované (průměrné) spotřeby, 

od plánované délky dodacího cyklu, event. plánované výše dodaného množství. V některých 

výrobních procesech se ztotožňuje pojistná zásoba s minimální zásobou. Obecně se pojistná 

zásoba pohybuje kolem relativně stálé výše a je v tomto smyslu předmětem normování [19]. 
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Pojistnou zásobu zjistíme pomocí vztahu (1): 

       √             (1) 

 

   – pojistná zásoba 

  – pojistný faktor 

  – směrodatná odchylka 

   – dodací lhůta 

 

3.5. Běžná zásoba   

Cyklická, resp. běžná zásoba se používá k uspokojení poptávky nebo spotřeby v období mezi 

dvěma dodávkami. Je udržována vždy, jestliže nedochází k zajišťování vstupů jen 

pro aktuální potřebu. Lze ji vypočítat pomocí vzorce (2): 

 

Sc = d  tc                   (2) 

 

Sc – cyklická zásoba 

d – poptávka, resp. spotřeba, za časový interval doby mezi dvěma dodávkami 

tc – doba mezi dvěma dodávkami 

 

Běžnou zásobou rozumíme tu část zásob, která kryje potřeby (požadavky na výdej materiálu) 

v období mezi dvěma dodávkami. V průběhu dodacího cyklu kolísá tedy její stav mezi 

maximem (stavem bezprostředně po dodávce) a minimem (stavem po vyčerpání dodávky). 

Průměrná běžná zásoba se v podmínkách blížících se plynulé a rovnoměrné spotřebě rovná 

polovině průměrné dodávky [19].  

 

3.6. Signální (objednací) zásoba 

Představuje takovou výši zásoby, kdy je nezbytné zajistit dodávku tak, aby byla dodána 

nejpozději v okamžiku, kdy skutečná zásoba dosáhne minimální (pojistné) zásoby. Zahrnuje 

tedy všechny relativně stálé složky (pojistnou, technickou, havarijní) a část běžné zásoby, 

která uspokojí potřebu do dodání nové dodávky [19]. Signální zásobu a průběh hladiny zásob 

v čase zobrazuje obrázek 3.1. 

 

Signální zásoba se stanovuje pomoci následujícího vzorce (3): 
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   ̅   ̅                  (3) 

 

B – signální zásoba 

 ̅ – průměrná denní velikost spotřeby zásob 

 ̅ – průměrná délka cyklu realizace objednávky  

   – pojistná zásoba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

q – velikost dodávky  tc – délka dodacího cyklu  Zmax – max zásoba 

q/2 – prům. výše zásoby Zmin – min zásoba   Zmin – signální zásoba 

 

Obr. 3.1 Průběh hladiny zásob v čase – vyznačení signální zásoby [9]   

 

3.7. Náklady spojené se zásobami 

Se zásobami jsou spojené tři druhy nákladů: náklady objednací, náklady na držení zásoby 

a náklady z deficitu. 
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0 

q 

Zmin 

tc 
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tp 
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objednávky 
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3.7.1.  Objednací náklady 

Objednací náklady se podle okolností týkají zakázky pro vlastní výrobu nebo externího 

nákupu. Vztahují se k pořízení dávky k doplnění zásoby položky. Jedná se o náklady na jednu 

(výrobní, nákupní, dopravní) dávku.  

 

3.7.2. Náklady na držení zásoby 

Tyto náklady se dále dělí na tři druhy [4]: 

Náklady z vázanosti finančních prostředků v zásobách 

Jedná se o tzv. náklady ze ztráty příležitosti. Tedy o velikost zisku, který by mohly vynést 

finanční prostředky, jestliže by je společnost investovala jiným způsobem než do zásob. 

Jsou přímo úměrné s hodnotou průměrných zásob. 

 

Náklady na skladový prostor a na správu zásob 

Mezi tyto náklady patří veškeré náklady, které jsou spojené s evidencí zásob a provozováním 

skladů (energie, odpisy, pojištěni budov a zásob, mzdy zaměstnanců atd.) 

Tyto roční náklady se stanovují jako určité procento z hodnoty průměrné zásoby. 

 

Náklady z rizika 

Týkají se budoucí neprodejnosti a nepoužitelnosti zásob. Náklady z rizika zahrnují riziko 

zkažení (potravin), riziko znehodnocení zestárnutím (léky), riziko větších změn ve výrobním 

programu (suroviny) nebo riziko vyjití z módy (obuv, oblečení). 

Obvykle se náklady pro jednotlivé složky odhadují jako určité procento z hodnoty průměrné 

zásoby.   

 

3.7.3. Náklady z deficitu 

Nestačí-li okamžitá skladová zásoba ke včasnému uspokojení všech požadavků odběratelů, 

hovoříme o deficitu. 

 

3.8. Oceňování zásob 

Zásoby se v podniku oceňují vždy při pořízení a při spotřebě. Při pořízení zásob se zásoby 

oceňují pořizovací cenou, reprodukční pořizovací cenou nebo vlastními náklady. Zásoby 

při spotřebě se oceňují metodou FIFO popř. LIFO, váženým aritmetickým průměrem 

nebo pevnou cenou. 
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3.8.1. Oceňování zásob při pořízení 

Zásoby se (podle zákona o účetnictví) při pořízení oceňují těmito již zmíněnými způsoby: 

 

Pořizovací cena 

Oceňují se jí nakupované zásoby. Pořizovací cena je cena, za kterou jsou zásoby pořízeny, 

zahrnuje také náklady související s jejich pořízením. Mezi tyto náklady patří: 

 

 clo, 

 provize, 

 přepravné, 

 pojistné při přepravě, 

 náklady na zpracování materiálu. 

 

Reprodukční pořizovací cena 

Cena, za kterou by se majetek nakoupil v době oceňování [20]. Reprodukční cenou mohou 

být zásoby oceněny, pokud byly pořízeny darem, či jinou formou bezúplatného nabytí 

a v případě, že náklady na jejich vytvoření vlastní činností nelze zjistit. 

 

Vlastní náklady 

Vlastními náklady se oceňují zásoby, které jsou vytvořené vlastní činnosti. Vlastní náklady 

jsou náklady přímé, popřípadě zvýšené o nepřímé náklady, které s výrobou souvisejí. Přímé 

náklady se vztahují k danému druhu výrobků nebo službě a jsou zjistitelné na jednici. Patří 

tam přímý materiál a přímé mzdy včetně sociálního a zdravotního pojištění. Nepřímé náklady 

jsou společné několika druhům výkonů a souvisí s řízením výroby a obsluhou. Celkové 

nepřímé náklady za určité období se potom rozdělí na jednotlivé druhy výkonů. 

Do nepřímých nákladů se zahrnují všechny nebo některé z nákladů na odpisy, spotřebu 

energie, opravy a mzdové náklady na řízení nebo obsluhu výroby.  

 

3.8.2. Oceňování zásob při vyskladnění (spotřebě) 

FIFO 

Základním způsobem je oceňování vyskladňovaných položek cenou, která byla dosažena 

při pořízení nejstarší skladované zásoby. Název tohoto způsobu vychází z anglického „first in, 
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first out“, česky „první do skladu, první ze skladu“. Důvodem pro tento postup je snaha 

přiblížit rozvahové ocenění zásob co nejvíce současným cenám na trhu. 

Opačným postupem, označovaným LIFO („last in, first out“ či-li „poslední do skladu, první 

ze skladu“) se naopak dosáhne ocenění nákladů cenami přibližujícími se cenám na trhu. 

Čím delší dobu jsou zásoby skladovány, tím více je pravděpodobné, že rozvahové ocenění 

nebude odpovídat současným cenám. U nás nemůže být rozvahová hodnota zásob oceňována 

tímto způsobem. 

 

Vážený průměr 

Převážná většina účetních jednotek používá způsob, kterým byla výše uvedená základní 

metoda upravena tak, že při každém pořízení je vypočítáván vážený průměr ze zásob určité 

položky na skladě (součet násobků ceny za jednotku a počtu kusů staré zásoby) a nového 

přírůstku. Všechna vyskladnění této položky, která následují po příjmu, jsou oceňována takto 

vypočtenou cenou až do jejího úplného vyskladnění nebo do nového nákupu. 

  

Pevná cena 

Ocenění zásob pomocí předem stanovené ceny. Jak má být tato cena stanovena není žádným 

předpisem upraveno. Obvykle se při stanovení ceny vychází z předpokládaných pořizovacích 

cen nebo z cen známých v momentu stanovení skladových cen. Protože způsob oceňování 

je metodou, ale použití jednotlivých konkrétních cen je pouze aplikací této metody, lze ceny 

během roku měnit, aniž by docházelo k rozporu s ustanovením Zákona [11].  
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4. ŘÍZENÍ ZÁSOB 

Řízení zásob představuje 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. Existence zásob v okamžiku, kdy nenacházejí uplatnění, kdy po nich 

není poptávka, znamená zbytečné vynakládání prostředků (nejen hmotných a finančních, 

ale i lidských). Neexistence zásob v okamžiku, kdy je potřebné splnit zakázku odběratele, 

vede ke ztrátám prodejů a následně i ke ztrátám zákazníků a dobré pověsti firmy. 

Cílem řízení zásob je jejich udržování na takové úrovni a v takovém složení, aby byla 

zabezpečena rytmická a nepřerušovaná výroba, jakož i pohotovost a úplnost dodávek 

odběratelům, přičemž celkové náklady s tím spojené by měly být co nejnižší [4].  

Dobré řízení zásob musí vždy znát odpovědi na základní otázky [3]: 

 

 Kolik a kdy objednat? 

 V jakém množství objednat? 

 Co má být na skladě? 

 Jak zajistit správnost údajů o zásobách? 

 Apod. 

 

Na řízení zásob působí celá řada faktorů, které řízení zásob do značné míry ovlivňují [3]: 

 

 Fluktuace poptávky a dodávek 

 Nepřesnost dat o zásobách 

 Kapacity skladů 

 Množstevní slevy 

 Stav financí 

 Trvanlivost zásob apod. 

 

Důležitými charakteristikami při řízení zásob jsou [3]: 

 

 Dodávkový cyklus – časový úsek mezi dvěma bezprostředně následujícími dodávkami 

(je vyjadřován ve dnech). 

 Velikost dodávky – množství dodaného materiálu ve hmotných jednotkách 
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 Dodací lhůta – představuje časový úsek od okamžiku předložení objednávky, po jehož 

uplynutí musí být dodávka splněna. 

 

4.1. Strategie řízení zásob 

Stanovení optimální úrovně zásob v logistickém systému je úlohou vhodné strategie řízení 

zásob. Rozlišují se tři základní strategie: řízení plánem, řízení poptávkou a pružná metoda 

řízení. 

 

4.1.1. Řízení plánem 

Při této strategii je velikost zásob a jejich pohyb předem plánován bez ohledu na reálné 

momentální požadavky zákazníků. Podstatou strategie řízení plánem je podrobný plán 

požadavků na distribuci, poskytující detailní přehled o požadavcích na zásoby v jednotlivých 

plánovacích horizontech. K zabránění velkým finančním ztrátám podniku, je potřeba, 

aby pro každý časový úsek byly určeny: 

 

 požadavky na odběr, které odpovídají požadavkům zákazníků; 

 plánované příjmy dodávek do skladů; 

 plánované doplňovací objednávky; 

 stav zásob na skladě v jednotlivých časových obdobích. 

 

Podmínkou k uplatnění tohoto přístupu je detailní odhad požadavků a komplexní sledování 

pohybu zásob a dodávek. 

 

4.1.2. Řízení poptávkou 

Řízení poptávkou vychází z toho, že velikost a pohyb zásob se řídí podle požadavků 

zákazníků. Doplňování zásob se uskutečňuje v případě, kdy jejich stav poklesne 

pod stanovenou hranici. Uplatnění strategie řízení poptávkou vyžaduje tyto podmínky: 

 výrobky a všichni zákazníci jsou si rovni z hlediska dosažení zisku dodavatele; 

 neomezená zásoba výrobků u dodavatele; 

 relativně stabilní poptávka; 

 v průběhu dodacího cyklu musí být určité dodávky větší než poptávka; 

 aby bylo možno kvantifikovat výkyvy v poptávce, nesmí být délka dodacího cyklu 

závislá na velikosti poptávky. 
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4.1.3. Pružná metoda řízení 

Tato metoda je kombinací obou předchozích metod při vhodných podmínkách. 

Pro rozhodnutí o tom jaký princip bude v příslušném období použit, slouží zpravidla 

následující rozhodovací pravidla [1]: 

 

 Rentabilita segmentů trhu a jejich stálost – zpravidla hlavní kritérium. Příklad: 

na stabilizovaném trhu kde jsou výrobky prodávány s vysokým rizikem, je vhodné 

použít metodu řízení plánem.   

 Závislost či nezávislost poptávky – závislá poptávka je taková, která závisí 

na poptávce jiného produktu, použijeme řízení plánem. 

 Rizika z nejistoty v distribučním řetězci – při zohlednění nejistoty nebo omezení 

v distribučním řetězci je vhodné použit řízení plánem. Řízení poptávkou je vhodné 

použít, jestliže často dochází k poruchám v dodacích cyklech. 

 Kapacita zařízení v distribučním řetězci. 

 

4.2. Metody řízení zásob 

Modely vycházejí ze znalosti předpokládané poptávky (spotřeby zásob), množství zásob 

k objednání za sledované období je tedy známé, cílem je tedy najít takový režim zásobování, 

kdy celkové náklady související se řízením zásob jsou minimální. 

 

4.2.1. Metoda ABC 

Základem užití metody ABC je skutečnost, že ne všechny položky zásob mají stejnou 

hodnotu a tedy ne všechny vážou stejné množství finančních prostředků. Nerovnoměrnost 

v hodnotě zásob je dokonce obvykle značná. Často platí následující stav [20]: 

 

 80 % položek zásob tvoří dohromady 20 % hodnoty všech zásob (a váže tedy 20 % 

kapitálu sloužícího k financování zásob). 

 20 % položek zásob tvoří dohromady 80 % hodnoty všech zásob (a váže tedy 80 % 

kapitálu sloužícího k financování zásob).  

 

Z této relace vyplývá podstatný závěr pro management zásob: není racionální řídit všechny 

položky zásob stejně, největší pozornost je zapotřebí věnovat položkám s nejvyšší hodnotou 

a naopak. 
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Principem metody ABC je rozdělení zásob do několika skupin podle hodnoty, 

kterou jednotlivé položky zásob váží. Podniková praxe dospěla k počtu tří skupin, 

tyto skupiny nazvala A, B a C. toto číslo však není v žádném případě dogma, počet zvolených 

skupin by měl odpovídat různorodosti sortimentu konkrétního podniku. Pro nejčastější případ, 

rozdělení do třech skupin, platí obvykle tyto proporce [20]:  

 

 Skupina A – kumulovaná hodnota položek tvoří 60 – 80 % hodnoty všech zásob, 

je v ní zastoupeno 5 -15% položek zásob. Zásoby typu A představují pro podnik 

zásoby svým charakterem s ohledem na obrat podniku nejdůležitější a současně jsou 

finančně nejnákladnější. Tyto zásoby jsou v podniku normovány a jsou dodávány 

v pevně stanovených dodávkových cyklech.  

 Skupina B – kumulovaná hodnota položek tvoří 15 – 25 % hodnoty všech zásob, 

je v ní zastoupeno 15 – 25 % položek zásob. Zásoby typu B jsou finančně méně 

nákladné a druhově rozmanitější než typ A. Velikost dávek a pojistná zásoba 

jsou větší. U zásob je stanoven limit. V danou chvíli, kdy zásoba na tento limit klesne, 

je okamžitě objednána. Dodací lhůty bývají krátké a zásoby jsou poměrně snadno 

dostupné, proto jsou objednávky realizovány ve větších objednacích cyklech. 

 Skupina C – kumulovaná hodnota položek tvoří 5 – 15 % hodnoty všech zásob, 

je v ní zastoupeno 60 – 80 % položek zásob. Zásoby typu C jsou druhově nejpestřejší. 

Tyto zásoby zahrnují nízkoobrátkové položky, které jsou pořizovány vždy na základě 

konkrétní potřeby [20], [17]. 

 

Grafickým vyjádřením výsledku ABC analýzy je Lorenzova křivka [1]. 

 

4.2.2. Metoda XYZ 

Jako doplněk ABC analýzy lze použít metodu označovanou jako XYZ analýza, 

která umožňuje přiřadit jednotlivým položkám statistické váhy podle struktury potřeby. 

Položky materiálů se označují následovně: 

 

 X – pravidelná spotřeba, příležitostné výkyvy, výborná možnost odhadu spotřeby, 

hodnota variačního koeficientu do 50 %. 

 Y – spotřeba s většími výkyvy a trendy, omezená možnost předpovědi, hodnota 

variačního koeficientu 50 – 90 %. 
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 Z – nepravidelná spotřeba, silné výkyvy a sezónní trendy, nemožnost předpovědi, 

hodnota variačního koeficientu je > 90 %. 

 

4.3. Systémy pro řízení zásob 

Největší uplatnění pro řízení zásob mají metoda stálé velikosti objednávky a metoda stálého 

cyklu objednávání. Tyto metody pomáhají úspěšně řídit zásoby materiálových položek, 

které jsou pravidelně nakupovány. Jedná se o položky s relativně stabilní, ale náhodnou 

(stochastickou) spotřebou.  

 

4.3.1. EOQ – Ekonomické objednací množství 

Cílem metody je nalézt takovou velikost dodávky pro jednotlivé položky, aby bylo dosaženo 

minimálních logistických nákladů [8]. Výsledkem tohoto modelu je vztah pro ekonomicky 

optimální velikosti objednávky. 

Ekonomické objednací množství je založeno na těchto zjednodušujících předpokladech [10]: 

 

 Nepřetržitá, konstantní a známá výše poptávky. 

 Konstantní a známý cyklus realizace objednávky. 

 Úplné uspokojení poptávky. 

 Stálé nákupní ceny nezávislé na velikosti objednávky nebo času realizace 

objednávky. 

 Stále přepravní náklady nezávislé na velikosti objednávky nebo času realizace 

objednávky. 

 Neexistence zásob na cestě, tj. zásob, které nejsou dostupné, dokud nedorazí do místa 

určení. 

 Zásoba zahrnuje pouze jeden výrobek nebo mezi výrobky neexistují vzájemné vazby. 

 Neomezený plánovací horizont. 

 Neomezená dostupnost kapitálu. 

 

Nalézá se v bodě rovnováhy mezi náklady na zadání objednávky a náklady na držení 

objednávky (skladování). EOQ předpokládá, že nedojde k vyčerpání zásob, předpokládá 

nulovou dodací lhůtu a že můžeme bezpečně objednat i při nulových zásobách. Ačkoli EOQ 

nelze použít v každé situaci, poukazuje na mezní stavy zásob a objednací doby, 

rovněž zdůrazňuje důležitost kalkulací nákladů na objednávky (viz Obr. 4.1). 
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Náklady 

Počet objednávek ročně 

Kapitálová hodnota vázaná v zásobách 

Náklady na doplnění zásob 

Celkové náklady na skladování 

Ekonomicky výhodné objednací množství 

Pro výpočet je použit vzorec (4) [1]: 

    
√(   )

  
                                                                                                                           (4) 

 

R – roční poptávka 

S – náklady na objednání 

C – náklady na výrobní jednotku 

I – náklady na skladování  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.1 Závislost nákladů na objednacím množství [2] 

 

4.3.2. Metoda stále velikosti objednávky 

Metoda stálé velikosti objednávky je založena na objednávání stálého množství produktů. 

Když je množství určeno, tak se objednává v každém objednacím cyklu. Doba mezi 

vystavením jednotlivých objednávek se může lišit. Je to způsobeno rozdílným průběhem 

spotřeby po dané položce. Je proto nutné při použití této metody stanovit určité minimální 

množství zásoby. To bude signalizovat potřebu vystavení další objednávky. V momentu 

dosažení úrovně zásob tohoto bodu, bude nutné objednat stálou velikost objednávky. 

Metoda stálé velikosti objednávky pracuje s těmito parametry pro řízení zásob: 
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 stálou velikostí objednávky Q, 

 velikosti signální zásoby B.  

 

4.3.3. Metoda stálého cyklu objednávání 

Metoda stálého cyklu objednávání je založena na vystavování objednávek v pravidelných 

okamžicích, tzn. ve stálých objednacích cyklech. Velikost objednávky se poté stanoví 

jako rozdíl mezi předem určenou maximální úrovní zásoby a reálným stavem zásoby na 

skladě v momentě, kdy je objednávka vystavována. Vzhledem k vývoji spotřeby bude tedy 

v každém objednávacím cyklu objednáno různé množství výrobků. 

Metoda stálého cyklu objednávání proto pracuje s těmito parametry: 

 

 stálým cyklem objednávání C, 

 maximální úrovní zásoby S. 

 

4.4. Ukazatelé obratu 

Nakoupený materiál projde během jednoho výrobního cyklu fázemi od nedokončené výroby, 

výrobků až k pohledávkám. Dlouhá doba obratu může vázat v jednotlivých složkách 

oběžného majetku značné finanční prostředky [21]. 

 

4.4.1. Obrat zásob  

Udává, kolikrát je každá položka zásob v průběhu roku prodána a opětovně naskladněna [9]. 

Jestliže je hodnota ukazatele v porovnání s průměry lepší, pak to znamená, že firma nemá 

zbytečně nelikvidní zásoby, které by vyžadovaly nadbytečné financování. Přebytečné zásoby 

nejsou produktivní a jsou v nich umrtveny prostředky, které musí být profinancovány; 

dochází k růstu vázanosti kapitálu, který nenese žádný výnos. Obrat zásob vypočteme pomocí 

vzorce (5): 

 

Obrat zásob = Tržby / Zásoby         (5) 

 

4.4.2. Doba obratu zásob 

Tento ukazatel vyjadřuje průměrný počet dnů, po které jsou zásoby vázány v podniku do doby 

jejich spotřeby nebo do doby jejich prodeje. U hotových výrobků a zboží je také indikátorem 
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likvidity, protože udává počet dnů, za které se zásoba promění v hotovost nebo pohledávky 

[8]. Dobu obratu zásob získáme pomocí vzorce (6):  

 

Doba obratu zásob = 365 / obrat zásob        (6) 

 

365 – v případě přijetí konvence 365 dní za rok 

 

Pokud se obratovost zásob zvyšuje a doba obratu snižuje, resp. zrychluje, pak platí, 

že je situace podniku dobrá. Musí však existovat určitý vztah mezi optimální velikostí zásob 

a rychlostí obratu zásob, aby zásoby zajišťovaly plynulou výrobu a podnik byl schopen 

reagovat na poptávku. Optimalizace zásob představuje samostatnou součást finančního řízení 

podniku.  
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5. STAV ZÁSOB V MSA, a. s. 

Společnost MSA, a. s. se zabývá výrobou průmyslových armatur a čerpadel. Ke své činnosti 

proto potřebuje rozdílné druhy zásob: spojovací materiály, svařovací materiály, těsnění, různé 

nářadí, odlitky atd. V tomto okamžiku má společnost ve své skladové evidenci uloženo přes 

7000 materiálových skladových položek. Tyto své zásoby skladuje v 15 skladech, které jsou 

označeny číslem a názvem skladu (viz Tab. 5.1).  

 

Tab. 5.1 Označení skladů společnosti  

Číslo skladu Název skladu 

111 Válený materiál 

120 Svařovací materiál 

121 Spojovací materiál 

122 Outsorcing, dílce 

131 Odlitky šedá litina 

132 Odlitky ocelolitina 

133 Odlitky barevné kovy 

134 Výk. ocel, ocelolitina 

150 Materiál režijní nevýroby 

151 Materiál režijní výroby 

152 Kancelářský materiál 

153 Elektropohony 

155 Těsnění, těsnivo 

156 Sklad dílců 

171 Nářadí 

 

 

5.1. Oceňování zásob 

Zásoby nakoupené společností jsou oceňovány pořizovací cenou sníženou o opravnou 

položku. Tato pořizovací cena zahrnuje všechny náklady, které souvisejí s pořízením těchto 

zásob (dopravné, clo, atd.). Pro spotřebu nakoupených zásob společnost používá metodu 

skutečných nákladů. 
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Hotové výrobky a nedokončená výroba (zásoby vlastní výroby) jsou oceňovány vlastními 

výrobními náklady sníženými o opravnou položku. Tyto náklady zahrnují přímý materiál, 

přímé mzdy, kooperační náklady a ostatní přímé náklady. 

Opravná položka k pomaluobrátkovým a zastaralým zásobám je tvořena na základě analýzy 

obrátkovosti zásob a na základě individuálního posouzení zásob [23].  

 

5.2. Skladové hospodářství 

Jak již bylo uvedeno v úvodu této kapitoly společnost má 15 skladů materiálu, kde má 

uloženo přes 7000 skladových položek. Společnost dále disponuje 2 sklady nedokončené 

výroby, skladem investic, skladem výpočetní techniky a hotových výrobků. Všechny zmíněné 

sklady se nachází v areálu společnosti. 

 

5.2.1. Postup společnosti při objednávání 

Prvním krokem při objednávání je přijetí objednávky. Po zadání zakázky do systému 

obchodním úsekem, jsou jednotlivé položky zakázky poslány do úseku konstrukce, 

kde proběhne rozpad armatur na jednotlivé komponenty. K těmto komponentům se přiřadí 

čísla výkresů (8-…) a čísla atestů/certifikátů. Číslo atestu představuje popis z hlediska 

požadavku na zkoušení materiálu a doložení těchto zkoušek atestem.  

Poté systém automaticky porovná jednotlivé komponenty se skladovou zásobou, a pokud 

je materiál skladem, přiřadí jej k zakázce. Jestliže materiál není skladem, posílá se požadavek 

na úsek nákupu k objednání. Následně proběhne výběrové řízení a objednávka. Materiál je 

objednán pod číslem výkresu a kódem atestu. 

Po objednání přijde materiál do společnosti. V systému se zadá číslo dodacího listu 

a automaticky vzejde požadavek na vstupní kontrolu materiálu. Po kontrole je materiál buď 

uskladněn (menší, kompletující dílce) nebo je přímo navezen do výroby (hlavní dílce – těleso, 

víko, koule, sedla, pohony) na materiálové výdejky. 

Materiálové výdejky připraví úsek technologie, plus odsouhlasení plánováním a výrobou. 

Na základě materiálové výdejky a po dohodě s výrobou je zejména kompletující materiál 

postupně navážen ke strojům. 

Z výroby zůstává společnosti odpad, nejčastěji ocelové třísky (90 %), který prodává externě. 

Měsíční objem odpadu je cca 150 – 200 tun.  
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5.3. Analýza zásob 

Analýza zásob byla provedena pomocí dvou finančních ukazatelů aktivity, jež byly zmíněny 

v teoretické části. Tedy obratem zásob a dobou obratu zásob. Tyto ukazatele byly stanoveny 

pro rok 2010 – 2013 podle vztahu (5) a (6). Potřebné hodnoty, čili hodnoty zásob 

za jednotlivé roky a hodnoty tržeb za prodej vlastních výrobků, zboží a služeb byly zjištěny 

z výročních zpráv společnosti. Zjištěné hodnoty zásob a tržeb zobrazuje tabulka 5.2. Hodnoty 

jsou uvedeny v tis. Kč. Vývoj zásob a tržeb společnosti v letech 2010 – 2013 znázorňuje 

obrázek 5.1. 

  

Tab. 5.2 Přehled zásob a tržeb společnosti za rok 2010 – 2013  

 2010 2011 2012 2013 

Zásoby 335 449 291 140 435 029 265 258 

Tržby 1 088 697 1 189 001 1 567 890 1 933 195 

 

 

 

Obr. 5.1 Vývoj zásob a tržeb společnosti v letech 2010 – 2013 

 

Z grafu je zřejmé, že zatímco hodnoty zásob za jednotlivé roky kolísají, hodnoty tržeb 

za prodej vlastních výrobků, zboží a služeb od roku 2011 pravidelně rostou.  
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Obrat zásob a doba obratu zásob  

Jak již bylo uvedeno v teoretické části, obrat zásob určuje, kolikrát se zásoby v podniku otočí 

za určité časové období, tzn., kolikrát se zásoby nakoupí a prodají. Oproti tomu doba obratu 

zásob vyjadřuje, za jaké časové období se zásoby otočí.  

U zásob materiálu kratší doba obratu, znamená, že v případě vyšší obrátky zásob si společnost 

vystačí s nižšími materiálovými zásobami a díky tomu může mít nižší náklady na skladování 

a spolu s tím může snížit výši kapitálu, který se váže v zásobách materiálu. V případě obrátky 

zásob platí, že čím vyšší je počet obrátek, tím nižší zásoby materiálu, surovin, nedokončené 

výroby a hotových produktů podnik udržuje, a prostředky vázané v zásobách jsou nižší. 

Příznivé je zrychlování obratu zásob tj. zvyšování počtu obrátek. Výpočet ukazatelů aktivity 

zobrazuje tabulka 5.3. 

 

Tab. 5.3 Obrat zásob a doba obratu zásob za rok 2010 – 2013  

 2010 2011 2012 2013 

Zásoby 335 449 291 140 435 029 265 258 

Tržby 1 088 697 1 189 001 1 567 890 1 933 195 

Obrat zásob 3,25 4,08 3,60 7,29 

Doba obratu zásob 112,31 89,46 101,39 50,07 

 

Získané výpočty nám ukazují, že obraty zásob společnosti MSA, a. s. za jednotlivé roky jsou 

proměnlivé. Z tabulky tedy vyplývá, že společnost nejlépe otočila zásoby v roce 2013, tzn., 

že 7,29 x nakoupila a prodala zásoby. 

Výsledky dále ukazují, že doba obratu zásob u společnosti MSA, a.s. je taktéž kolísavá jako 

obrat zásob. Vidíme, že doba obratu zásob byla v letech 2010 – 2012 nesmírně dlouhá, 

pohybovala se v rozmezí 89 – 113 dnů. Oproti tomu doba obratu zásob v roce 2013 je velmi 

krátká a trvá „jen“ 50,07 dnů. Proměnlivost ukazatelů znázorňuje obrázek 5.2.   
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Obr. 5.2 Proměnlivost obratu zásob a doby obratu zásob za rok 2010 - 2012 
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6. NÁVRH OPTIMALIZACE 

Hlavním cílem této diplomové práce je zjistit, jak velké množství kapitálu ve svých zásobách 

společnost váže. Pro zjištění těchto hodnot budou jednotlivé skladové položky rozděleny 

pomocí metody ABC. Jelikož má společnost ve své skladové evidenci přes 7000 položek 

a provedení analýzy ABC by bylo velice obsáhlé, rozhodli jsme se proto s vedoucím mé práce 

rozdělit položky podle skladů, do kterých náleží a počítat s nimi.  

Po rozdělení metodou ABC bude následně provedeno rozdělení zásob pomocí metody XYZ, 

ta bude vycházet z měsíční spotřeby jednotlivých skladů za rok 2013. 

Jednou ze zásad práce je také stanovení pojistné a signální zásoby. Tyto zásoby budou 

stanoveny pro určité položky zásob, které budou podle víše zmíněných metod rozděleny 

do skupin A, X.  

   

6.1. Rozdělení zásob metodou ABC 

Jednotlivé položky zásob, které má společnost momentálně na skladech byly rozděleny podle 

roku posledního výdeje. Vznikly tedy 4 skupiny, kde první skupina obsahuje položky, 

které byly naposled vydány v roce 2015. Tato skupina obsahuje 2646 druhů položek 

uložených ve 14 skladech. Druhou skupinou jsou zásoby vydané naposledy v roce 2014. 

V této skupině je 1981 různých druhů položek, které taktéž leží ve 14 skladech.  

Třetí skupina zahrnuje roky 2010, 2011, 2012 a 2013. Tato obsáhlá skupina obsahuje 2057 

položek rozložených po 15 skladech. Poslední skupinou jsou zásoby označované 

za tzv. ležáky. Jsou to zásoby, které ještě nebyly vůbec vydané, nebo to jsou zásoby, 

které byly vydány naposled v roce 2009. Takových položek se ve skladové evidenci 

společnosti nachází 327. Tyto položky jsou součástí 11 skladů.  

Nejprve byly tedy vytvořeny skupiny podle posledního roku výdeje. Poté se u jednotlivých 

skupin provedlo rozdělení zásob metodou ABC, aby se zjistilo, kolik na sebe zásoby vážou 

kapitálu. 

 

Postup rozdělení zásob pomocí metody ABC: 

 Zjištění kapitálu, který je vázán v zásobách jednotlivých materiálových položek. 

 Výpočet procentuálního podílu skladů v jednotlivých skupinách na celkové hodnotě 

skupiny. 

 Seřazení položek podle procentuálního podílu sestupně. 

 Výpočet kumulativních součtů. 
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 Rozdělení zásob do skupin A, B, C.  

 

Tabulka 6.1 znázorňuje postupné výpočty a rozdělení zásob do skupin A, B, C pro poslední 

rok výdeje 2015. Výpočty zbývajících skupin obsahuje příloha 1. 

 

Tab. 6.1 Výpočty a rozdělení zásob pomocí metody ABC (poslední rok výdeje 2015) 

Číslo skladu Název skladu 

Hodnota 

skladu v Kč % z celku 

Kumulativní 

součet Skupina 

134 Výk. ocel, ocelolitina 23380761,4 38,95557589 
38,95557589 A 

151 Mat. režijní výrob. 10442847,7 17,39922576 
56,35480165 A 

120 Svařovací materiál 9953168,305 16,5833523 
72,93815394 A 

121 Spojovací materiál 5607860,232 9,343469236 
82,28162318 B 

111 Válený materiál 4098957,907 6,829429678 
89,11105286 B 

132 Odlitky ocelolitina 3234590,4 5,389274098 
94,50032696 B 

155 Těsnění, těsnivo  1731433,353 2,884806967 
97,38513392 C 

131 Odlitky šedá litina 653562,59 1,08892549 
98,47405942 C 

122 Outsorcing, dílce 439584,95 0,732409205 
99,20646862 C 

156 Sklad dílců 301398,37 0,502171288 
99,70863991 C 

153 Elektropohony 90131,9 0,150172187 
99,8588121 C 

150 Mat. režijní nevýrob. 51328,35 0,085520116 
99,94433221 C 

133 Odlitky barevné kovy 18845,8 0,031399704 
99,97573192 C 

171 Nářadí 14565,47 0,024268084 
100 C 

 

Výsledné klasifikace jednotlivých skupin znázorňují tabulky 6.2 – 6.5. 
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Tab. 6.2 Výsledná klasifikace zásob podle metody ABC (rok 2015)  

Skupina 
Počet 

položek 
Čísla položek 

Hodnota skladu 

celkem v Kč 

Procentuální 

podíl 

Počet 

položek  

v % 

A 3 134,151,120 43 776 777,40 73 % 21 

B 3 121,111,132 12 941 408,54 22 % 21 

C 8 
155,131,122,156, 

153,150,133,171 
3 300 850,783 5 % 58 

Celkem 14 x 60 019 036,72 100 % 100 % 

 

Grafické znázornění rozdělení zásob pomocí metody ABC v případě posledního výdeje zásob 

v roce 2015 zobrazuje obrázek 6.1. 

 

Obr. 6.1 Rozdělení zásob metodou ABC (rok 2015) vyjádřené Lorenzovou křivkou 

 

Zásoby v tomto rozdělení jsou nejpočetnější skupinou zásob a jsou to zásoby, které společnost 

využívá nejčastěji. Jsou zde zástupci 14 skladů. Celková hodnota skladovaných položek 

v tomto rozdělení je 60 019 036,72 Kč. 73 %  této hodnoty, čili 43 776 777,40 Kč tvoří 

skupina A, která obsahuje položky uložené ve skladech výk. ocel, materiál režijní výroby 

a svařovací materiál.  



34 

Ve skupině B jsou obsaženy položky skladů spojovací materiál, válený materiál a odlitky 

ocelolitina. Na celkové hodnotě skladovaných položek se podílí 22 %, což je 12 941 408,54 

Kč. Sklady těsnění, odlitky šedá litina, outsorcing, dílce, elektropohony, materiál režijní 

nevýroby, odlitky barevné kovy a nářadí byly zařazeny do skupiny C. Tato skupina má podíl 

na celkové hodnotě jen 5 %, tedy 3 300 850,783 Kč.    

 

Tab. 6.3 Rozdělení zásob podle metody ABC (rok 2014)  

Skupina 
Počet 

položek 
Čísla položek 

Hodnota skladu 

celkem v Kč 

Procentuální 

podíl 

Počet 

položek 

v % 

A 3 134,151,153 42 461 928,19 81% 21 

B 6 
132,121,111, 

155,156,120 
9 616 316,88 18% 43 

C 5 
131,122,171, 

150,152 
515 103,49 1% 36 

Celkem 14 x 52 593 348,56 100% 100 % 

 

Grafické znázornění rozdělení zásob pomocí metody ABC v případě posledního výdeje zásob 

v roce 2014 zobrazuje obrázek 6.2. 

 

 

Obr. 6.2 Rozdělení zásob metodou ABC (rok 2014) vyjádřené Lorenzovou křivkou 
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Toto rozdělení obsahuje skladové položky, které byly naposled vydané v roce 2014. Celková 

hodnota položek v tomto rozdělení je 52 593 348,56 Kč. Zásoby skupiny A na sebe vážou 

81 % finančních prostředků z celkové hodnoty této skupiny. 

Hodnota vázaných prostředků skupiny A je tedy 42 461 928,19 Kč. Nejpočetnější skupinou 

tohoto rozdělení je skupina B, která obsahuje položky 6 skladů, ale na celkové hodnotě 

se podílí pouze 18 %. Do skupiny C se řadí 5 skladů, jejich hodnota je oproti skupinám A, B 

nejmenší. Zásoby na sebe vážou kapitál pouze ve výši 515 103,45 Kč.    

 

Tab. 6.4 Rozdělení zásob podle metody ABC (rok 2010 – 2013)  

Skupina 
Počet 

položek 
Čísla položek 

Hodnota 

skladu celkem 

v Kč 

Procentuální 

podíl 

Počet 

položek  

v % 

A 3 134,132,151 26 426 822,4 80% 20 

B 5 121,155,111,120,156 6 398 517,33 19% 33 

C 7 
131,122,153,171, 

133,150,152 
243 980,92 1% 47 

Celkem 15 x 33 069 320,67 100% 100 % 

 

Grafické znázornění rozdělení zásob pomocí metody ABC v letech posledního výdeje zásob 

2010 – 2013 zobrazuje obrázek 6.3. 

 

 

Obr. 6.3 Rozdělení zásob metodou ABC (2010 – 2013) vyjádřené Lorenzovou křivkou 
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Toto rozdělení obsahuje položky, které byly naposledy vydané v roce 2010 – 2013. Zásoby 

tohoto rozdělení, leží na skladech už poměrně dlouho. Celková hodnota těchto zásob 

na skladě činí 33 069 320,67 Kč.  

Skupina A má 80% podíl na celkové hodnotě. Skupina B je zastoupena 5 sklady, které vážou 

kapitál ve výši 6 398 517,33 Kč, což je 19 % z celkové částky. Nejpočetnější skupinou 

je skupina C, které sice obsahuje 7 skladů, ale na celkové výši se podílí jen 1 %.   

 

Tab. 6.5 Rozdělení zásob podle metody ABC (do roku 2009)  

Skupina 
Počet 

položek 
Čísla položek 

Hodnota 

skladu celkem 

v Kč 

Procentuální 

podíl 

Počet 

položek  

v % 

A 2 134,150 11 181 199 75% 18 

B 5 132,153,121,155,111 3 525 490,66 24% 45 

C 4 120,156,171,150 148 670,6 1% 37 

Celkem 11 x 14 855 360,3 100% 100 % 

 

Grafické znázornění rozdělení zásob pomocí metody ABC (do roku 2009) zobrazuje 

obrázek 6.4. 

 

 

Obr. 6.4 Rozdělení zásob metodou ABC (do roku 2009) vyjádřené Lorenzovou křivkou 
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Poslední rozdělenou skupinou je skupina složená ze zásob, které byly naposled vydány do 

roku 2009. Zařadila jsem zde také zásoby, které byly nakoupeny, ale ještě vůbec nebyly 

vydány. Lze je proto označit za tzv. ležáky. Jsou to zásoby, které společnost už dlouho 

nepotřebovala a pořád ji leží na skladě. V 11 skladech, tak leží 327 položek, které v sobě 

vážou celkem 14 855 360,3 Kč. Položky této kategorie představují největší riziko z finančního 

hlediska a proto je důležité tyto položky monitorovat. 

75 % Z celkové hodnoty tohoto rozdělení tvoří 2 sklady ve skupině A, jejichž celková 

hodnota je 11 181 199 Kč. Skupina B se podílí na celkové hodnotě 24 % a obsahuje 5 skladů. 

Skupina C v sobě váže „pouze“ 1 % z celkové výše a obsahuje 4 sklady.   

 

6.1.1. Zásoby tzv. ležáky 

Tabulky 6.3 a 6.4 ukazují, že společnost ve své skladové evidenci eviduje mnoho zásob, 

které by se daly označit za ležáky. Byla proto vytvořená tabulka 6.6, která zobrazuje vázanost 

finančního kapitálu v zásobách, rozdělených podle posledního roku výdeje a skladu. 

 

Tab. 6.6 Vázanost kapitálu v zásobách („ležácích“) podle posledního roku výdeje  

Rok 

posledního 

výdeje 

Sklad 
Celková 

hodnota v Kč 

- 111,121,132,134,150,151,153,155,156,171 12 400 513,02 

1994 171 437,5 

1997 121 49,72 

2000 121 20 

2002 121,132 23 110 

2003 121 18,8 

2004 111,120,155 47 989,78 

2005 120,121,132,134,155 338 945,09  

2006 121,155 1 994,62 

2007 121,132,134 37 205,68 

2008 111,120,121,132,134,153,155,171 1 247 729,46 

2009 111,121,132,134,151,153,155 757 327,636 

2010 111,120,121,131,132,134,151,153,155,156 6 816 692,906 

2011 111,121,122,131,132,134,151,153,155,156 9 409 753,674 
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Rok 

posledního 

výdeje 

Sklad 
Celková 

hodnota v Kč 

2012 111,120,121,131,132,133,134,150,151,155,156,171 6 412 844,45 

2013 111,120,121,122,131,132,134,150,151,152,155,156,171 10 430 029,64 

 

Celková hodnota kapitálu vázaného v těchto zásobách je 47 924 661,98 Kč. Z tabulky 

vyplývá, že nejvíce kapitálu v sobě vážou zásoby, které byly nakoupeny v průběhu let, 

ale ještě nebyly potřebovány. Vázaný kapitál této skupiny je ve výši 12 400 513,02 Kč. 

Druhou největší hodnotu v sobě vážou zásoby naposledy spotřebované v roce 2013, jedná 

se o 10 430 029,64 Kč.  

Při sestavování tabulky bylo zjištěno, že rok poslední spotřeby je například v roce 2013, 

ale rok posledního příjmu je v roce 2015. Z toho vyplývá, že společnost pořizuje materiál, 

i když ho momentálně nepotřebuje.  

Proto vznikají tyto ležáky, které na sebe vážou mnoho finančních prostředků. Vázaný kapitál 

by v případě lepšího řízení zásob byl menší a ušetřené finanční prostředky by mohla 

společnost využít např. k rozvoji v technologiích nebo výzkumu a vývoji.   

 

6.2. Rozdělení zásob metodou XYZ 

Jako doplněk ABC analýzy byla použita metoda označovaná jako XYZ analýza, 

která umožňuje přiřadit jednotlivým položkám statistické váhy podle struktury potřeby. 

K výpočtu bylo tedy nutné zjistit měsíční hodnoty spotřeby jednotlivých položek za rok 2013. 

Tyto hodnoty poskytl konzultant ze společnosti. 

 

Postup rozdělení zásob pomocí metody XYZ:  

Po obdržení hodnot byla vytvořena tabulka, kde se spočítala nejprve celková suma spotřeby 

jednotlivých položek za rok 2013. Ze zjištěné sumy se poté vypočítala průměrná spotřeba 

jednotlivých položek. Po výpočtu průměru následovalo stanovení směrodatné odchylky podle 

vztahu (7). Po zjištění směrodatné odchylky se stanovil tzv. variační koeficient pomocí 

rovnice (8). Posledním krokem metody XYZ bylo rozdělit položky podle variačního rozpětí 

do skupin X, Y a Z podle těchto podmínek: 

 

 X – hodnota variačního koeficientu do 50 %, 
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 Y – hodnota variačního koeficientu 50 – 90 %, 

 Z – variační koeficient > 90 %. 

 

Výsledné rozdělení zásob metodou XYZ zobrazuje tabulka 6.7. Všechny zjištěné výsledky 

u jednotlivých položek jsou obsahem přílohy 2. 

 

   √
 (    ̅)

 
           (7) 

xi – jednotlivá měsíční spotřeba položek 

 ̅ – průměrná spotřeba 

n – počet měsíců 

 

   
  

 ̅
               (8) 

 

Sx – směrodatná odchylka 

 ̅ – průměrná spotřeba 

 

Tab. 6.7 Rozdělení zásob metodou XYZ za rok 2013  

Skupina Počet 

položek 

Čísla položek Variační 

koeficient 

Počet 

položek v 

% 

X 9 111,120,121,133,134,150,151,171 do 50 %  53  

Y 7 123,131,132,152,153,155,156 50 – 90 % 41 

Z 1 122 nad 90 %  6 

 

Skupina X – Skupina obsahuje 53 % ze 17 položek. Zásoby v této skupině mají pravidelnou 

spotřebu a je u nich výborná možnost odhadu spotřeby. 

Skupina Y – Tato skupina obsahuje již jen 41% ze 17 položek. Zásoby této skupiny vykazují 

výkyvy a trendy ve spotřebě. Spotřeba těchto zásob má omezenou přesnost předpovědi. 

Skupina Z – V této skupině je pouze jedna položka a to 122 - outsorcing, dílce. Zásoby mají 

nepravidelnou spotřebu, kterou je prakticky nemožné předpovědět. 
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6.3. Stanovení pojistné zásoby 

Pojistná zásoba se vytváří za účelem prevence proti nejistotě na straně poptávky nebo 

spotřeby či v dodací lhůtě. Může být stanovena kvantitativní nebo intuitivní metodou. 

Pojistnou zásobu můžeme tedy určit pomocí vztahu (1), tedy: 

       √    

nebo intuitivní metodou. 

Pojistný faktor k určuje, na jaké úrovni chce mít společnost pokryté výkyvy poptávky. 

Pojistnou zásobu tedy společnost udržuje v takové výši, v jaké chce mít stupeň zajištěnosti. 

Stupně zajištěnosti pro rozdílné hodnoty pojistného faktoru k: 

 

 0 * σ – 50% pravděpodobnost, že zásoby pokryjí poptávku, 

 1 * σ – pravděpodobnost pokrytí poptávky je 84,13 %, 

 2 * σ – 97,72% pravděpodobnost, že poptávka bude zásobami pokryta, 

 3 * σ – 99,87% pravděpodobnost, že zásoby budou dostačující k pokrytí poptávky. 

 

V případě společnosti MSA, a. s. byla pojistná zásoba stanovena intuitivní metodou. Pojistná 

zásoba byla stanovena k jednotlivým položkám, které se po rozdělení zásob metodami ABC 

a XYZ  nacházeli ve skupině AX. Pojistná zásoba byla také porovnaná s aktuálním stavem 

zásob na skladech. Výši pojistné zásoby a porovnání se skutečným stavem zásob zobrazuje 

tabulka 6.8. 

 

Tab. 6.8 Pojistná zásoba a skutečná zásoba  

Číslo 

skladu 
Název položky 

Cena za 

kus 
MJ 

PZ 

v MJ 
PZ v Kč 

Sklad 

celkem  

v MJ 

Sklad  

celkem  

v Kč 

120 

DRÁT PRO 

SVAŘ/TAVID. TYP ENi2          

3 

124,94 KG 4000 499760 1270 158673,8 

120 
TYČ WOLFRAMOVÁ 

WT  
57 KS 10 570 50 2850 

134 VYK KOULE 400 100 15032,68 KS 20 300653,6 1 15032,68 

151 
KOHOUT KU DN 50 

PN150 
7102,24 KS 50 355112 114 809655,36 
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Číslo 

skladu 
Název položky 

Cena za 

kus 
MJ 

PZ 

v MJ 
PZ v Kč 

Sklad 

celkem  

v MJ 

Sklad  

celkem  

v Kč 

151 
ZÁTKA PŘEPOUŠTĚCÍ 

1" NPT 
233,76 KS 250 58440 470 109867,2 

151 ŘEDIDLO  S 6005-0000 37,32 KG 500 18660 191,04 7129,6128 

151 
ZÁTKA PŘEPOUŠTĚCÍ 

3/8" NPT 
181,38 KS 100 18138 94 17049,72 

151 ŘEDIDLO  S 6300-0000 41,05 KG 160 6568 232,8 9556,44 

151 
MAZIVO PLASTICKÉ 

LOTOS GREASE LT4-3 
59,76 KG 50 2988 30 1792,8 

  

6.4. Stanovení signální zásoby 

Signální neboli objednací zásoba představuje takovou výši zásoby, kdy je nezbytné zajistit 

dodávku tak, aby byla dodána nejpozději v okamžiku, kdy skutečná zásoba dosáhne pojistné 

(minimální) zásoby. Stanovuje se pomocí vzorce (3), tedy: 

 

   ̅   ̅     

 

Stanovení signální zásoby proběhlo u 7 skladových položek ze skupin AX. Pro výpočet 

průměrné denní spotřeby se vycházelo z toho, že měsíc má 30 dnů. Stanovené signální zásoby 

znázorňuje tabulka 6.9. 

 

Tab. 6.9 Stanovení signální zásoby  

Číslo 

skladu 
Název položky MJ 

Průměrná 

denní spotřeba 

Průměrná 

dodací lhůta 
PZ 

Signální 

zásoba 

120 
TYČ 

WOLFRAMOVÁ 
KS 0,14 6 10 10,84 

151 
KOHOUT 

KUDN50/PN150 
KS 0,56 103,8 50 108,13 

151 
MAZIVO 

PLASTICKÉ 
KG 0,94 7 50 

56,58 
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Číslo 

skladu 
Název položky MJ 

Průměrná 

denní spotřeba 

Průměrná 

dodací lhůta 
PZ 

Signální 

zásoba 

151 
ŘEDIDLO S 6005-

0000 
KG 8,33 7,79 500 564,89 

151 
ŘEDIDLO S 6300-

0000 
KG 11,42 7,69 160 247,82 

151 
ZÁTKA PREP. 

1"NPT 
KS 0,83 50 250 291,5 

151 
ZÁTKA PREP. 

3/8"NPT 
KS 0,28 62 100 117,36 
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7. ZÁVĚR 

Tématem mé diplomové práce je: „Optimalizace řízení zásob v MSA, a.s. Hlavním cílem tedy 

byl popis současné situace řízení zásob ve společnosti MSA, a.s. a zhodnocení velikosti zásob 

se zaměřením na vázanost finančních disponibilních prostředků. Poté podle získaných 

výsledků navrhnout změny k optimalizaci. 

Jelikož je diplomová práce řešena ve společnosti MSA, a. s., tak prvním krokem bylo tuto 

společnost představit. Kapitola jí určená tedy obsahuje charakteristiku společnosti, 

její výrobní program, organizační strukturu a přehled hospodaření společnosti. 

Po kapitole patřící společnosti následují dvě kapitoly zaměřené na vymezení pojmů týkajících 

se zásob a jejich řízení. Než vůbec proběhne analýza zásob ve společnosti, je potřeba vědět 

co vůbec zásoby jsou, jaké se vyskytují druhy zásob a jaké mají funkce. Dalším důležitým 

pojmem je způsob řízení zásob. Této problematiky se týká taky klasifikace zásob podle 

různých metod. V této práci byla provedena klasifikace zásob metodou ABC a XYZ. 

Další kapitoly diplomové práce se už týkají jen praktické části. V úvodu této části je nejprve 

vysvětleno skladové hospodářství společnosti. Společnost má aktuálně ve své skladové 

evidenci přes 7000 druhů položek, ty jsou rozděleny v 15 materiálových skladech. Sklady 

se nacházejí v areálu společnosti a jsou označeny číslem a názvem skladu. Zásoby opouštějí 

sklad, pouze v případě vázanosti na objednávce.  

Po přijetí objednávky tedy obchodní úsek zadá zakázku do systému společnosti, poté jsou 

jednotlivé položky týkající se zakázky poslány úseku konstrukce, zde jsou armatury 

rozčleněny na jednotlivé komponenty, kterým se přiřadí čísla výkresů. Po tomto kroku 

následuje porovnání potřebných komponent se skladovou zásobou, pokud na skladě zásoba 

není, je nutné ji objednat. Při přijetí materiálu je nutná jeho kontrola, pokud materiál 

kontrolou projde je navezen přímo do výroby nebo na sklad. Materiálové výdejky obstarává 

úsek technologie se souhlasem plánování a výroby. 

Další část praktické části se již věnovala výpočtům. Pro začátek bylo důležité zjistit velikost 

zásob a tržeb společnosti. Hodnoty zjištěné z výročních zpráv informovali o pravidelném 

růstu tržeb a o kolísající velikosti zásob za roky 2010 – 2013. Jako první byly vypočteny 

ukazatelé obratu zásob a doba obratu zásob. Obrat zásob byl nejvyšší v roce 2013, společnost 

tedy zásoby obrátila 7,29 x, což je až 2 x více než v předcházejících letech. Nejnižší jištěná 

doba obratu zásob byla v roce 2013 a činila 50,07 dnů. Tyto výše ukazatelů dokládají tvrzení: 

kratší doba obratu zásob znamená, že v případě větší obrátky zásob si společnost vystačí 

s nižšími materiálovými zásobami. 
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Po analýze zásob následovala jejich klasifikace pomocí metody ABC. Zásoby byly rozděleny 

podle posledního roku výdeje. Vznikly tedy 4 skupiny zásob a ty byly postupně rozděleny 

pomocí metody ABC v závislosti na vázání finančních prostředků. Celková velikost vázaného 

kapitálu v zásobách je 160 537 066 Kč. První skupina obsahovala zásoby s posledním rokem 

výdeje 2015, tedy zásoby, které společnost spotřebovává nejčastěji. Celková hodnota 

vázaného kapitálu v této skupině byla 60 019 036,72 Kč. Ve druhé skupině byly položky, 

které byly naposledy vydány v roce 2014. Konečná hodnota těchto položek byla 

52 593 348,56 Kč. Součástí třetí skupiny byly zásoby, které byly vydány naposledy v roce 

2010 – 2013. Jsou to zásoby, které leží ve skladech už poměrně dlouho. Celková hodnota této 

skupiny je 33 069 320,67 Kč. Poslední skupinu tvoří zásoby, které byly naposledy vydány do 

roku 2009 a zásoby, které byly během několika let pořízené, ale ještě nebyly potřebované. 

Tato skupina váže v zásobách 14 855 360,3 Kč. Poslední dvě skupiny byly označeny za 

ležáky a byly dále analyzovány. 

Hodnota vázaného kapitálu v těchto zásobách je 47 924 661,98 Kč, což je 30 % z celkové 

hodnoty kapitálu vázaného v zásobách. Po nahlédnutí do skladové evidence bylo zjištěno, 

že zásoby, které nebyly už tak dlouho vydány se pořád průběžně pořizují. Společnost by tedy 

měla více kontrolovat zásoby, které má na svém skladě a nové zásoby pořizovat jen v případě 

potřeby. Měla by tak činit prostřednictvím svého systému, kde vidí, kde a jak dlouho 

jednotlivé zásoby leží a kolik v sobě vážou kapitálu. Další možností jak naložit s ležáky, může 

být jejich prodej. Společnost může dlouhodobě nepotřebné zásoby prodávat jiným firmám za 

pořizovací cenu nebo cenu sníženou, vzhledem ke stavu zásoby. Tím by se zbavila části 

„ležáků“ a získala by finance, které by mohla využít k jiným efektivnějším účelům.  

Analýza ABC byla v dalším bodě rozšířená pomocí metody XYZ. Tato metoda závisí 

na měsíční spotřebě jednotlivých položek. Hodnoty měsíční spotřeby poskytla společnost. 

Poté se nejprve zjistila celková roční spotřeba jednotlivých položek a vypočítala se průměrná 

spotřeba. Následovalo stanovení směrodatné odchylky a variačního koeficientu. Podle toho 

se položky rozdělily do skupin X, Y a Z. Skupina X obsahuje 53 % ze všech položek, 

což znamená, že se jedná o nejpočetnější skupinu. Položky v této skupině jsou pravidelně 

spotřebovávány a společnost tedy může odhalit jejich budoucí spotřebu. Ve skupině Y je 

obsaženo 41 % položek z celkového počtu. Tyto zásoby vykazují trendy a výkyvy. Spotřeba 

těchto zásob má proto omezenou přesnost předpovědi. Poslední skupinu Z tvoří jen jedna 

položka. Spotřebu těchto zásob je tedy nemožné předpovědět, proto by společnost měla mít 

stanovenou nějakou minimální zásobu, aby nemusela materiál objednávat na poslední chvíli. 
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Podmínkou práce je stanovení pojistné a signální zásoby. Pojistná zásoba, která se vytváří 

za účelem prevence proti nejistotě na straně poptávky nebo spotřeby. Stanovení pojistné 

zásoby bylo provedeno intuitivní metodou u vybraných položek ze skupiny AX. V porovnání 

se skutečných stavem se zjistilo, že společnost v některých případech skladuje mnohem méně 

množstevních jednotek, než by měla. Kdyby měla potřebnou minimální zásobu na sladě, 

vyvarovala by se tak častému objednávání některých položek. 

Signální zásoba byla stanovena metodou kvantitativní. Nejprve se musela zjistit průměrná 

denní spotřeba a průměrná dodací lhůta. Výše pojistné zásoby potřebná pro výpočet byla 

stanovena intuitivní metodou. Nakonec se jen dosadily hodnoty do vzorce a stanovila 

se signální zásoba. 

Díky ochotě konzultanta ze společnosti a jeho podkladů k této práci, bylo nahlédnuto 

do problematiky řízení zásob. Byla dosažena představa, kolik tato společnost eviduje 

skladových položek, jaké výše dosahuje kapitál v nich vázaný a jak společnost přistupuje 

k jejich řízení. Bylo poodhaleno pár chyb, na které by se měla společnost více zaměřit. 

Doladěním těchto chyb, by společnost mohla v budoucnu více rozvíjet a méně skladovat.  
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Příloha 1: Rozdělení zásob metodou ABC 

Poslední rok výdeje 2014 

Číslo skladu Název skladu 

Hodnota 

skladu v Kč % z celku 

Kumulativní 

součet Skupina 

151 Mat. režijní výrob. 20031578,24 38,08766468 
38,08766468 A 

134 Výk. ocel, ocelolitina 15893371,69 30,21935687 
68,30702155 A 

153 Elektropohony 6536978,261 12,42928705 
80,7363086 A 

132 Odlitky ocelolitina 2425571,3 4,611935476 
85,34824407 B 

121 Spojovací materiál 2303234,868 4,379327293 
89,72757136 B 

111 Válený materiál 2173373,182 4,132410736 
93,8599821 B 

155 Těsnění, těsnivo 1224289,576 2,327841086 
96,18782318 B 

156 Sklad dílců 837861,35 1,593093752 
97,78091694 B 

120 Svařovací materiál 651986,6 1,239675012 
99,02059195 B 

131 Odlitky šedá litina 202820,68 0,385639412 
99,40623136 C 

 

122 Outsorcing, dílce 201553 0,383229069 99,78946043 C 

 

171 Nářadí 103420,98 0,196642699 
99,98610313 C 

150 Mat. režijní nevýrob. 3818,87 0,007261127 
99,99336426 C 

152 Kancelářský materiál 3489,96 0,006635744 
100 C 

 

Poslední rok výdeje 2010 – 2013 

Číslo skladu Název skladu 

Hodnota 

skladu v Kč % z celku 

Kumulativní 

součet Skupina 

134 Výk. ocel, ocelolitina 14893931,61 45,0385170 
45,0385170 A 

132 Odlitky ocelolitina 6651282,83 20,1131523 
65,1516693 A 

151 Mat. režijní výrob. 4881607,98 14,76174255 
79,9134118 A 

121 Spojovací materiál 3139827,782 9,494684858 
89,4080967 B 

155 Těsnění, těsnivo 1065124,685 3,220884686 
92,6289814 B 

111 Válený materiál 862344,6947 2,607687964 
95,2366694 B 

120 Svařovací materiál 695945,966 2,104506388 
97,3411757 B 

156 Sklad dílců 635274,2 1,921037951 
99,2622137 B 

131 Odlitky šedá litina 116877,9 0,353433024 
99,6156467 C 

122 Outsorcing, dílce 59952 0,181291901 
99,7969386 C 

153 Elektropohony 46963,55 0,142015466 
99,9389541 C 



 

Číslo skladu Název skladu 

Hodnota 

skladu v Kč % z celku 

Kumulativní 

součet Skupina 

171 Nářadí 13953,4 0,042194396 
99,9811485 C 

133 Odlitky barevné kovy 3772,8 0,011408762 
99,9925572 C 

150 Mat. režijní nevýrob. 1247,01 0,003770897 
99,9963281 C 

152 Kancelářský materiál 1214,26 0,003671863 
100 C 

 

Poslední rok výdeje do roku 2009 

Číslo skladu Název skladu 

Hodnota 

skladu v Kč % z celku 

Kumulativní 

součet Skupina 

134 Výk. ocel, ocelolitina 8488418,11 57,14043912 
57,14043912 A 

151 Mat. režijní výrob. 2692780,93 18,12666186 
75,26710097 A 

132 Odlitky ocelolitina 1291748,35 8,695503331 
83,9626043 B 

153 Elektropohony 690313,85 4,646900754 
88,60950506 B 

121 Spojovací materiál 645494,61 4,345196594 
92,95470165 B 

155 Těsnění, těsnivo 536274,39 3,609972286 
96,56467394 B 

111 Válený materiál 361659,464 2,434538487 
98,99921243 B 

120 Svařovací materiál 100082,4 0,67371237 
99,6729248 C 

156 Sklad dílců 38198,7 0,257137486 
99,93006228 C 

171 Nářadí 6357,5 0,042796 
99,97285828 C 

150 Mat. režijní nevýrob. 4032 0,027141718 
100 C 

 

  



 

PŘÍLOHA 2: Rozdělení zásob metodou XYZ 

 Měsíční spotřeba v Kč      

Sklad 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Celkem Průměr Sx Vx Skupina 

111 

6 168 

774,83 

5 035 

442,52 

1 985 

149,03 

4 081 

704,85 

3 780 

396,26 

1 833 

911,06 

3 244 

155,36 

4 243 

807,85 

1 778 

523,56 

2 069 

160,17 

2 773 

722,91 

3 515 

870,10 

40 510 

618,50 

3 375 

884,88 1320982,497 39,13 x 

120 

2 118 

953,50 

2 205 

298,20 

910 

518,97 

1 080 

667,62 

944 

564,01 

2 521 

042,55 

1 023 

410,80 

2 385 

427,66 

1 386 

121,18 

1 042 

221,46 

540 

189,48 

1 286 

929,25 

17 445 

344,68 

1 453 

778,72 640934,2809 44,09 x 

121 

3 793 

254,44 

2 520 

090,49 

2 751 

949,06 

2 816 

686,79 

2 603 

986,86 

2 295 

172,00 

2 170 

948,24 

1 796 

504,65 

1 265 

151,26 

1 941 

485,90 

1 052 

931,02 

1 089 

712,12 

26 097 

872,83 

2 174 

822,74 771549,0361 35,48 x 

122 

254 

919,69 

121 

128,37 

45 

582,67 

74 

792,13 

430 

910,74 

2 666 

593,63  

2 418 

978,35 

303 

740,50 

86 

181,95 

14 

361,95 

75 

098,01 

6 492 

287,99 

590 

208,00 929756,6141 157,53 z 

123   

560 

000,00 

241 

487,29 6 342,00 

325 

600,60 

39 

001,00 

449 

881,68 

55 

360,40 

362 

498,60 

107 

120,00 

132 

221,27   

2 279 

512,84 

227 

951,28 180470,4895 79,17 y 

131 

195 

846,12 

56 

138,66 

13 

315,56 

230 

133,18 

489 

841,28 

80 

537,82 

195 

512,63 

188 

340,28 

103 

083,39 

426 

440,53 

130 

473,67 

269 

887,77 

2 379 

550,89 

198 

295,91 137009,489 69,09 y 

132 

2 653 

471,88 

5 151 

028,12 

3 253 

029,70 

4 091 

265,14 

6 751 

109,78 

2 281 

869,72 

9 039 

631,19 

4 496 

062,79 

2 812 

984,36 

3 197 

775,83 

2 387 

283,36 

155 

257,03 

46 270 

768,90 

3 855 

897,41 2218391,341 57,53 y 

133    

47 

250,50          47 250,50 

47 

250,50 0 0 x 

134 

22 108 

740,24 

24 773 

398,99 

29 074 

066,80 

31 011 

177,83 

35 475 

162,99 

18 444 

264,84 

23 715 

708,05 

11 291 

321,62 

13 848 

626,68 

19 591 

219,89 

27 467 

593,56 

11 142 

193,78 

267 943 

475,27 

22 328 

622,94 7469536,787 33,45 x 

135     

23 

950,00                   23 950,00 

23 

950,00 0 0 x 

150 

107 

647,55 

420 

311,41 

258 

458,90 

300 

957,84 

343 

649,88 

691 

028,55 

296 

687,10 

828 

992,41 

629 

335,89 

439 

647,12 

647 

710,12 

658 

653,91 

5 623 

080,68 

468 

590,06 209021,6456 44,61 x 

151 

12 360 

301,47 

15 015 

420,95 

5 808 

872,23 

6 487 

046,51 

14 287 

263,70 

11 696 

097,56 

12 412 

197,16 

8 007 

254,80 

13 690 

785,31 

8 002 

892,62 

11 138 

944,14 

9 750 

160,09 

128 657 

236,54 

10 721 

436,38 2949622,469 27,51 x 

152 4 489,24 

76 

626,80 

44 

896,83 

59 

883,47 

46 

306,07 

35 

258,02 

35 

670,79 

26 

679,25 

19 

242,69 

76 

830,16 

86 

927,76 

132 

682,24 

645 

493,32 

53 

791,11 33637,16633 62,53 y 

153 

12 692 

772,20 

26 379 

509,76 

61 750 

707,32 

18 922 

337,97 

56 123 

877,70 

70 441 

298,03 

56 127 

553,47 

12 953 

963,01 

11 459 

469,10 

12 755 

606,50 

19 450 

699,68 

31 194 

935,38 

390 252 

730,12 

32 521 

060,84 21237170,88 65,30 y 



 

 Měsíční spotřeba v Kč      

Sklad 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Celkem Průměr Sx Vx Skupina 

155 

603 

010,42 

611 

909,29 

1 490 

803,69 

588 

887,60 

1 005 

679,35 

807 

160,29 

619 

452,70 

554 

685,30 

509 

323,35 

626 

775,70 

376 

983,41 

1 844 

838,62 

9 639 

509,72 

803 

292,48 419929,8903 52,28 y 

156 

449 

598,00 

136 

734,00 

222 

271,00 

453 

831,00 

297 

169,00 

406 

019,00 

117 

687,00 

83 

148,00  

286 

786,00 

50 

396,00 

89 

147,00 

2 592 

786,00 

235 

707,82 145139,2461 61,58 y 

171 

1 183 

526,47 

1 716 

935,45 

1 022 

675,03 

764 

163,48 

2 012 

213,05 

1 590 

951,39 

873 

721,46 

1 402 

951,42 

1 880 

804,90 

1 690 

836,98 

358 

768,10 

857 

787,17 

15 355 

334,90 

1 279 

611,24 491783,5594 38,43 x 



 

 


