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1. ÚVOD 

Cílem diplomové práce je analýza jak současného stavu, tak tvorby bezpečnostní a celkové 

skladové zásoby dle principů štíhlého plánování a návrh její optimální výše s ohledem na 

výkyvy poptávaného množství zákazníkem. 

V současné době je logistický proces vystavován velkým nárokům v rychle se měnícím 

podnikatelském prostředí. Zeštíhlování procesů se ukazuje jako trend, který se nevyhýbá 

žádnému oboru, žádné firmě. Tvorba skladové zásoby hledá optimální bilanci mezi neustálým 

působením vedení podniku na zeštíhlování skladových zásob a protichůdného působení ze 

strany výroby a expedice. Stanovení optimální skladové zásoby, vázající optimální množství 

kapitálu a její efektivní využití tvoří pro firmu základní kámen úspěchu. 

První část práce popisuje teoretický základ důležitý pro praktickou část. Nejprve objasňuje 

pojmy z oblasti skladování a funkcí skladu. Práce pokračuje teoretickým základem k zásobám 

hotových výrobků a jejich členěním. Důležitým bodem je oblast štíhlého plánování a nástrojů 

k jejich dodržení. Mezi nejdůležitější nástroje patří ABC analýza vhodná ke klasifikaci zásob 

hotové výroby a metoda vyrovnávací přímky pro práci s výkyvem poptávaného množství 

zákazníkem. 

Druhá část práce se zaměřuje na praktickou část ve společnosti BROSE. Tato firma působí 

v automobilovém průmyslu od roku 1908. Její historie je bohatá. Pochází z německého 

městečka Wuppertal a postupem času se rozrostla do celosvětových rozměrů, do 23 zemí světa. 

Společnost se zabývá výrobou mechatronických systémů a dalších komponentů v interiéru 

a exteriéru automobilů. Jejími zákazníky jsou přední světové automobilky jako Jaguar, Audi, 

Volvo, Ford atd. 

Po představení společnosti následují podrobné analýzy. Jelikož se jedná o čerstvě zavedený 

projekt pro automobilky Jaguar a Land Rover, údajů z minulosti není mnoho. Nejprve je tedy 

analyzována druhá polovina roku 2015, následována analýzou roku 2016. Jako stěžejní metoda 

se využívá analýza ABC, při které se klasifikuje skladová zásoba hotových výrobků. Druhou 

zásadní část tvoří analýza vývoje poptávaného množství zákazníkem. 

Poslední část práce předkládá návrhy pro tvorbu skladových zásob hotových výrobků. Ze 

zhotovených analýz vyplývá značný výkyv ve vývoji poptávaného množství zákazníkem. Je to 

jeden z hlavních faktorů, který má vliv na tvorbu skladové zásoby.   
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2. ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE Z OBLASTI ŠTÍHLÉHO 

PLÁNOVÁNÍ 

Druhá kapitola diplomové práce se zaměřuje na teoretické objasnění logistických pojmů 

a pravidel, které firma musí dodržovat, aby byla úspěšná. „Současná logistika je vystavována 

velkým nárokům v rychle se měnícím podnikatelském prostředí.“[4, s. 243] Je zde velký tlak na 

„zeštíhlení“ všech procesů. Tato teoretická část představí základy, na kterých bude postavena 

praktická část diplomové práce. 

2.1 Skladování 

Jako jeden z nejdůležitějších uzlů ve vnitropodnikovém logistickém řetězci je právě proces 

skladování. Funkcí skladování ve všech fázích logistického procesu je přijímat materiál určený 

pro výrobní proces a také uskladnění zásob a hotových výrobků. Jedná se o spojovací 

mezičlánek výrobců a zákazníků. Cílem managementu a nového pojetí štíhlého podniku je 

minimalizovat zásoby uložené ve skladech. Čím více zásob zůstává na skladě, tím větší vzniká 

tzv. mrtvý (vázaný) kapitál, který vyvolává významné náklady ve formě mezd zaměstnanců, 

režijních, fixních nákladů atd.[5][7] 

Prostor sloužící k uskladnění materiálu, zásob či hotových výrobků se nazývá sklad. 

Pomáhá tak překlenout období, kdy se materiál nevyužívá nebo nedochází k další manipulaci 

s hotovými výrobky. V tradičním pojetí absorbuje nadměrnou produkci a vyrovnává výkyvy 

mezi produkcí a odbytem (princip tlaku). Naproti tomu stojí druhé pojetí, a to na základě tahu, 

kdy sklad slouží jako průtokové centrum. Tento systém je založený na informacích a na stálém 

monitorování poptávky. [4] 

Podnikové systémy napomáhající k řízení a skladování zásob, informují o stavu zásob na 

skladě, rozmístění jednotlivých produktů a podmínkách spotřeby. Předpokladem pro využití 

informačních systémů je označení skladovaných položek, regálů a ukládacích míst. Tyto 

systémy umožňují plnou automatizaci skladových procesů od objednání po expedici zboží. Čím 

vyšší je stupeň automatizace, tím větší je podpora logistického systému. Pro co možná nejlepší 

efektivitu skladu je nutné splňovat alespoň několik z celé řady funkcí. [5][4] 
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2.1.1 Funkce skladu 

Není důležité, aby sklad splňoval všechny funkce najednou. Dochází zde spíš ke specifikaci 

skladů a kombinaci vždy jen některých funkcí. Tyto funkce jsou následující: 

o Vyrovnávací – vyrovnávání rozdílné výroby a spotřeby v čase. Především u firem 

a materiálů, které mají sezónní charakter. 

o Zabezpečovací – zabezpečení výrobního procesu před nepředvídatelnými riziky. Tato 

rizika mohou být způsobena kolísáním množství odběratelů (zákazníků) a jejich potřeb, 

čímž dochází k odložení expedice produktů. 

o Komplementační – na základě požadavku odběratele (zákazníka) probíhá seskupení 

vybraného druhu zboží, které odběratel odebírá v menším množství. Probíhá tedy 

seskupení těchto druhů zboží a jejich následné přerozdělení k expedici. 

o Spekulační – uskladnění co možná největšího množství zboží, a to při předpokladu, že 

se jejich cena bude v budoucnosti navyšovat. 

o Zušlechťovací – změna v jakosti zboží, a to především zvýšením své hodnoty vlivem 

času. Mezi takové produkty patří např. potraviny podléhající sušení, nápoje podléhající 

kvašení jako víno, pivo, atd. 

o Informační – na základě informací, které dostává management skladu lze objednávat 

a doplňovat potřebné zboží. 

o Racionalizační – uskladnění produktů vycházející z racionálních důvodů. Může se 

jednat např. o množstevní slevu, která se týká přepravy nebo výroby. 

o Ekologická – v současnosti je velký tlak na reverzní neboli zpětnou logistiku 

u obalového materiálu. Z důvodu recyklace dochází ke krátkodobému uskladnění těchto 

obalů.[4] 
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2.2 Zásoby 

Zásoby jsou jedním z nejzávažnějších problémů logistických systémů. Nalézají se 

v různých podobách ve všech prvcích logistického řetězce. Podle vztahu k průběhu toků lze 

zásoby členit na: 

o zásoby ve skladech, 

o zásoby v materiálovém toku, tedy ve stádiu rozpracovanosti, a to ve výrobě, dopravě, 

manipulaci atd.[4]  

Za definicí zásob můžeme vidět materiál, polotovary a hotové výrobky, které nebyly 

spotřebovány ve výrobním procesu, ale jsou uložené ve skladech, a to do doby, než budou 

expedovány zákazníkovi (odběrateli) nebo dále využity (spotřebovány) ve výrobě. Potřeba 

vzniku zásob plyne z několika skutečností. Z ekonomického hlediska se jedná o snížení nákladů 

vlivem manipulace s produkty ve větším množství nebo o snížení počtů přestaveb výrobního 

zařízení, které by ztratilo svou efektivitu, kdyby vyrábělo výrobky přesně podle objednávek 

zákazníka. Další skutečností může být i rozdílné místo výroby jednotlivého materiálu. Tato 

situace nastává v případě, že podnik realizuje větší množství variant hotového výrobku a tudíž 

není možné mít výrobní proces plynulý bez vzniku zásoby.[6][7] 

K problematice zásob se vztahuje mnoho metod, které mají zajistit plynulý chod podniku. 

Držba zásob negativně ovlivňuje náklady podniku. Zvyšují se tak mzdy a ostatní náklady 

spojené s provozem skladů, jelikož s nimi souvisí proces skladování a manipulace. Jestliže se 

podniku podaří optimalizovat své zásoby, může to přinést významnou úsporu těchto nákladů. 

Cílem optimalizace však není snížit počet zásob na nulovou hranici. Optimalizací se má na 

mysli taková velikost zásoby, která dokáže pokrýt potřeby zásob při vzniku neočekávané 

pohotovosti a naopak nebude vyžadovat příliš vysoké náklady, tzv. mrtvý kapitál. [6] 

2.2.1 Členění zásob 

Existuje mnoho způsobů členění zásob. Nejprve si podnik musí stanovit, o jaký typ zásob 

se z hlediska stupně rozpracovanosti jedná. Na začátku vnitropodnikového řetězce se nachází 

výrobní zásoby, které mají největší stupeň rozpracovanosti. Těmito zásobami jsou základní 

suroviny, materiál, náhradní díly atd. Do další skupiny patří polotovary, nedokončená výroba 

nebo jinak rozpracované výrobky. Poslední skupinou jsou hotové výrobky nebo zásoby zboží 

určené k jejich dalšímu prodeji.[6] 
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Podle klasifikační funkce členíme celkovou zásobu pro potřeby optimalizace na následující 

položky: 

o běžnou zásobu, 

o pojistnou zásobu, 

o technologickou zásobu, 

o spekulativní zásobu, 

o zásobu nedokončené výroby, 

o zásobu bez funkce (bezpohybová). 

Běžná (obrátková) zásoba obecně dle literatury představuje takovou část skladových zásob, 

která pokrývá období mezi dvěma dodávkami a označuje se písmenem Q. Pro potřeby práce, je 

pojistná zásoba chápána jako stanovená norma výroby hotových výrobků, které jsou denně 

převáděny na sklad. Průměrná běžná zásoba se stanoví jako polovina výše zmíněné normy 

výroby.[4][6] 

Pojistná (bezpečnostní) zásoba tlumí nejistotu v poptávce. Vytváří se z důvodu náhodných 

výkyvů ať už na straně vstupu, kdy ke kolísání dochází ve velikosti dodaného množství 

materiálu nebo v posunuté době dodací lhůty, nebo na straně výstupu. Takový případ může 

nastat, když zákazník navýší poptávané množství nebo dojde k zastavení výrobních procesů, 

a tudíž se nestihne dostatečné množství zboží vyrobit. V literatuře se využívá označení písmeny 

Zp.[4][6] 

Vzorec pro stanovení pojistné zásoby pro potřeby práce je následující:  

 

𝑧𝑝 = 𝑧 ∗ 𝜎 

 

Vzorec 1 – Výpočet pojistné zásoby [4, s. 90][7, s. 150] 

 

Koeficient (z) vychází z předpokladu, že odchylky od průměrné poptávky mají normální 

rozdělení pravděpodobností vyjádřené Gaussovou křivkou. Příslušný stupeň zajištěnosti lze 

odvodit z distribuční funkce normálního rozdělení – viz Příloha č. 9. Pro potřeby práce je 

počítáno se stupněm zajištěnosti 95 %, takže se jedná o koeficient 1,65.[4][7] 

Zp – pojistná zásoba 

σ – směrodatná odchylka od průměrné spotřeby 

z – koeficient stupně zajištěnosti potřeby 
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Následující Obrázek č. 1 zobrazuje, jak to vypadá v podnicích se skladovými zásobami. 

Maximální hladina zásoby je omezení pro velikost skladové zásoby vzhledem k velikosti 

skladového místa. Podnik by měl mít za cíl dosáhnout takové objednávací úrovně, která by 

tvořila optimální pojistnou zásobu vzhledem k očekávané spotřebě za určitou jednotku času. 

Tato objednávací úroveň by měla být co možná nejkonstantnější.[4] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1 – Princip doplňování zásob 

 

Technologická zásoba je důležitá pro dosažení požadované jakosti. Je vytvářena 

v podnicích se speciálním zaměřením, a to např. na potravinářské výrobky, víno, sýry nebo 

u dřevěných výrobků. Proces výroby je zde ukončen, ale před jejich použitím je nutný čas 

k dozrání. [4][6] 

Spekulativní zásoba se vytváří v případě mimořádného zisku, který bude plynout 

z předpokladu zisku u výhodně nakoupeného zboží a jeho následného prodeje. [4][6] 

Zásoba nedokončené výroby představuje souhrn materiálu, součástek a dílčích soustav, 

které se nevyrábí na bázi objednávek od zákazníka, ale které jsou dány vnitropodnikovým 

systémem. Výrobky se dále skladují v různém stupni rozpracovanosti, aby se mohly kdykoli 

vrátit zpět do výrobního procesu. [4][6] 

Při řízení zásob se lze setkat také s pojmem okamžitá zásoba, která udává aktuální 

množství zásoby na skladě. Všechny výše zmíněné zásoby se dají vyjádřit jak množstvím kusů 

na skladě, tak i objemem vázaných financí.[4][6] 

Objednací úroveň  

„d“ – očekávaná spotřeba za jednotku času 

(výsledkem predikování poptávky) 

„Q“ – ekonomická či optimální velikost dávky 

„Zp“ – pojistná zásoba 

„S“ – maximální hladina zásoby 

Obrázek 1 – Princip doplňování zásob [4, s. 144] 
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2.2.2 Obaly 

Obal je jedna z nejdůležitějších částí výrobků. Pro potřeby této práce ale nebude rozebírána 

obalová část výrobku, ale přesněji přepravní obal, do kterého bude hotový výrobek vložen.  

Nejprve je ale třeba si vyjasnit základní funkce obalu: 

o ochranná, 

o manipulační, 

o informační.  

Ochranná funkce zamezuje poškození hotových výrobků, a to před neúmyslným 

poškozením způsobeným vnějším prostředím a negativními vlivy okolí. Z ekonomických 

důvodů nelze výrobek nikdy ochránit stoprocentně vůči všem škodám, ale při šetrném 

zacházení s příslušnými manipulačními jednotkami při dopravě se může riziko škody 

minimalizovat. Optimální ochrany výrobků bude dosaženo v případě, bude-li součet nákladů 

na balení a možných ztrát minimální. [5] 

Manipulační funkce úzce souvisí s funkcí ochrannou. V každé části logistického procesu 

je s výrobkem manipulováno, takže je důležité, aby měl obal optimální hmotnost, rozměry 

a odolnost proti poškození. Společně s touto funkcí je nutné se zamyslet i nad ergonomickým 

řešením obalu, tak aby s ním mohl spotřebitel pohodlně manipulovat. [5] 

Informační funkce je zaměřená především na poslední činnost v logistickém řetězci, a to 

na konečného zákazníka. Konkrétně na přepravním obalu najde informace o množství hotových 

výrobků, datu výroby, příslušné číslo výrobku, atd.[5] 
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2.3 Štíhlá logistika 

Současná logistika čelí rychle se měnícímu a rostoucímu podnikatelskému prostředí. 

Zkracuje se délka životnosti výrobků a zvyšují se nároky na stále větší individualizaci 

zákazníků. Časté jsou změny ekonomických nástrojů, tržní prostředí je chaotické, zhoršuje se 

předvídatelnost (predikce) poptávky. Logistika se stává významným konkurenčním faktorem 

každé firmy. Konkurují si celé dodavatelské řetězce, závislost jednotlivých aktérů řetězců je 

stále vyšší a riziko poruchy byť v jednom tomto článku ovlivní chod celého výrobního systému 

(převážně v automobilovém průmyslu). [4][3] 

Z výše uvedených informací jasně vyplývá, že je velice klíčová agilita dodavatelských 

řetězců. Jednoduše jde o to, že jednotliví aktéři a zároveň celý celek musí rychle reagovat na 

neočekávané a závažné změny v podnikatelském prostředí, a to co možná s nejnižšími 

náklady.[4] 

2.3.1 Historie štíhlé logistiky 

Štíhlá logistika má svůj původ už ve výrobním systému Henryho Forda. Tento systém měl 

sice značná omezení, ale jako jeden z prvních změnil pohled na výrobu, a to hlavně 

standardizací výroby a plynulostí výrobního toku. I přesto je za kolébku konceptu štíhlé 

logistiky považováno Japonsko. Tento koncept je známý pod názvem Toyota Production 

System  a byl vyvinut v 70. letech 20. století jako reakce na problémy automobilky, se kterými 

se potýkala. 

V následujícím Obrázku č. 2, je znázorněno na jakých principech celý koncept stojí. Je 

dobré si ale uvědomit, že tento koncept se vyvíjel řadu let a jeho jednotlivé prvky jsou vzájemně 

propojeny s filozofií a kulturou. Nelze tedy jenom mechanicky napodobit některé metody 

a doufat, že to bude stačit. Úspěch tohoto konceptu byl ale velký a tak se nejprve rozšířil do 

USA, kde sehrál důležitou roli v podnicích s hromadnou výrobou. V průběhu následujících let 

se dále rozšířil do menších podniků a nezůstal jenom na území USA, ale pronikl do celého 

světa.[4] 
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Obrázek 2 – Výrobní systém Toyota [3, s. 39] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2 Znaky štíhlé organizace 

Základním a obecným znakem všech štíhlých organizací je princip identifikací ztrát. Tento 

princip bude vysvětlen v následujícím bodě. Jestliže ale podnik má dosahovat přijatelných 

nákladů, je třeba zaměřit svou pozornost na vnitropodnikové procesy, a to: 

o dělat jenom činnosti, které jsou potřebné, 

o dělat je napoprvé správně, 

o rychleji než ostatní, 

o a utrácet přitom co nejméně zdrojů. 
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V realizaci principů štíhlosti nejde jenom o jednorázové akce, ale o nepřetržité zlepšování 

(kaizen). Uplatňuje se i princip „štíhlého myšlení“, který má jako cíl: 

o jednoduchost, 

o přímočarost, 

o vyváženost toku práce, 

o a celý podnik pracuje na principu tahu. 

Štíhlá organizace ale neupírá svou pozornost pouze na redukování nákladů, ale usiluje 

především o zvýšení přidané hodnoty pro zákazníka, za kterou je zákazník ochoten zaplatit. 

Činnosti nepřidávající užitek se považují za ztráty a musí být odstraněny.[4] 

2.3.3 Klasifikace ztrát 

V Toyotě bylo definováno sedm typů ztrát při zavádění konceptu, ale pro potřeby této práce 

jich bude zmíněno méně. Hlavní zaměření těchto ztrát je spojeno se zásobami. 

o Ztráta z nadprodukce – jak už bylo dříve řečeno, držení zásob je pro podnik nákladem. 

Tyto ztráty přímo souvisí s velikostí zásoby na skladě. Jedná se o úmyslné uplatňování 

principu tlaku, který se projevuje vytvářením nepřiměřeně velkých dávek ve výrobě 

a nadhodnocením objednávky výrobků od zákazníka.[4][12]  

o Ztráta z čekání – opět se jedná o činnost nepřidávající hodnotu a je zapříčiněna 

přerušením toku ať už materiálu, zásoby nebo hotových výrobků. U středně velkých 

a větších firem tento problém nastává z důvodů mnoha variant produktů a s tím 

spojeným časem pro přestavbu výrobních strojů mezi jednotlivými variantami. Každé 

přerušení toku znamená i čekání zákazníka. [4][12] 
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Obrázek 3 – Položky nákladů spojené se zásobami [4, s. 142] 

o Ztráta ze zásob – Střetávají se zde dva principy, a to tradiční, kdy je zásoba chápána 

pozitivně. Umožňuje hladký průběh výroby, konstantní vytížení atd. Naproti tomu štíhlé 

myšlení tyto zásoby chápe negativně. Jedná se tedy o zásoby, které zakrývají problémy, 

a to buď s nesladěnými výrobními linkami, nedostatečnou termínovou spolehlivostí atd. 

V Obrázku č. 3 jsou zobrazeny náklady vztahující se k zásobám. [4][12] 

 

 

 

 

 

 

K výčtu ztrát lze ještě přidat ztrátu z nevyužívání talentu lidí. Tato ztráta se projeví na 

jakékoli úrovni organizace. Pokud ji chceme vztáhnout k zásobám, určitě bude mít zásadní roli 

v úrovni managementu, který má za úkol nakupovat optimální množství zásob. Na úrovni 

dělnických profesí má určitě i velký vliv na ztrátu z čekání (přestavby stroje) a také na veškerou 

manipulaci se zásobami. Jestliže není k rozvoji talentu lidí přistupováno systematicky, jedná se 

o ztrátu, která se projeví v konkurenceschopnosti podniku. [4][12] 

K detailnějšímu pohledu k problematice typů ztrát slouží ještě členění dle závažnosti ztrát, 

a to do těchto dvou kategorií: 

o muda 1 – technologicky nutné činnosti nepřidávající hodnotu pro zákazníka, 

o muda 2 – naprosto zbytečné činnosti. 

Do první kategorie lze zařadit ztráty z čekání z předešlého členění, ale to jenom takové, 

které jsou technologicky nutné. Jedná se tedy o činnosti jako seřizování strojů, manipulace 

s materiálem atd. Tyto činnosti však musí být prováděny racionálně. Druhou kategorii tvoří 

činnosti, vyplývají z kategorie ztrát z nadprodukce a zásob. Jedná se tedy o přílišné držení 

zásob, neracionální skladování atd. [4][12] 

Pro podnik je zásadní identifikace výše zmíněných ztrát, jejich podrobná analýza, 

vyhodnocení a následné systematické uplatňování opatření k jejich eliminaci. Následující 

kapitola blíže představí nástroje potřebné k práci se ztrátami.[4][12] 

Náklady spojené se zásobami 

Objednací náklady Náklady na držení zásob Náklady z nedostatku zásob 
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2.4 Nástroje štíhlého plánování 

Stěžejními nástroji štíhlého plánování pro potřeby práce jsou analýzy klasifikace zásob. 

Základní klasifikace je podle metody ABC analýzy, která je pro množství dat nedostatečná, 

a proto jsou údaje analyzovány nadstavbou této metody, analýzou ABC-XYZ.  

Dalším důležitým nástrojem štíhlého plánování jsou metody předpovědi poptávky a její 

očištění. Pro potřeby práce je zásadní metoda vyrovnávací přímky. 

2.4.1 ABC analýza 

Každý střední a větší podnik musí vytvářet skladovou zásobu pro velké množství variant 

produktů, avšak ne všechny produkty mají pro podnik stejnou důležitost. Jak je patrné z názvu 

metody, tak ABC analýza rozděluje zásoby do tří skupin podle jejich důležitosti. Při rozdělení 

zásob do jednotlivých skupin vychází z tzv. Paretova principu, tedy pravidla 80:20. Pravidlo 

říká, že přibližně 80 % jevů je vyvoláno 20 % všech možných příčin. Při správném využití 

metody ABC zjistíme, které skupiny produktů jsou pro podnik klíčové.[6] 

Aplikace metody ABC vychází ze sestupného uspořádání položek skladového sortimentu 

podle hodnoty obratu. Obecný postup je zpravidla v těchto krocích: 

1. prvním krokem je sestavení tabulky dat o velikosti zásob na skladě, 

2. následně se uspořádá tabulka sestupně (od největší hodnoty k nejmenší), 

3. provede se výpočet kumulovaných hodnot a k tomu výpočet hodnot v %, 

4. z těchto dat se vytvoří Paretův diagram, viz Graf č. 1, 

5. posledním krokem je rozdělení položek do kategorií A, B, C (popřípadě i dalších). 

 

 

 

 

 

 

 

 Graf 1 – Paretův diagram [4, s. 156] 
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Kategorie A – velmi důležité položky zásob. Je sice tvořena malým počtem položek, ale ty 

tvoří zhruba 80 % hodnoty prodeje. Je nutné se těmito položkami zabývat důkladně a sledovat 

je permanentně. Podnik se snaží o jejich častější dodávky v menším množství. 

Kategorie B – spadají zde středně důležité položky zásob. Je jich podstatně víc než 

v kategorii A, avšak její podíl na celkovém objemu zásob je výrazně menší (15 %). 

Kategorie C – poslední kategorie zahrnuje nejrozmanitější škálu produktů, avšak ty jsou 

pro podnik nejméně důležité, jelikož tvoří zhruba 5 % hodnoty prodeje. U těchto položek bývá 

zpravidla vyšší pojistná zásoba, tak aby byly neustále k dispozici. 

Často není situace jednoznačná a tak mohou být zásoby kategorizovány podle různých 

kritérií. (v jednotkách množství, výška průměrné zásoby atd.)[4] 

2.4.2 XYZ analýza 

Tato analýza je určitým rozšířením předchozí metody (ABC analýzy). Základním 

klasifikačním hlediskem je proměnlivost a tím i předvídatelnost spotřeby (poptávky). Analýza 

je vhodná hlavně v automobilovém průmyslu. K provedení analýzy je nutné získat údaje 

z minulosti o spotřebě, a to za několik období. 

Podle vzorce uvedeného níže se vypočítá variační koeficient, který vyjadřuje podíl 

průměrné spotřeby (poptávky) a směrodatné odchylky od této spotřeby.  

 

𝑣𝑖 =
𝜎𝑖
�̅�𝑖

∗ 100 

 

Vzorec 2 – Výpočet variačního koeficientu [4, s. 160] 

 

 

  

Vi – variační koeficient i-té položky 

σi – směrodatná odchylka od průměrné spotřeby 

x̄i – aritmetický průměr spotřeby i-té položky 
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Vzorec pro směrodatnou odchylku zní:  

 

 

 

Vzorec 3 – Výpočet směrodatné odchylky [4, s. 160][11] 

 

Následně se položky podle variačního koeficientu sestupně seřadí do kategorií X, Y, Z. 

Obecně se hranice mezi jednotlivými kategoriemi stanovují následujícím způsobem. 

o Kategorie X – hodnoty s variačním koeficientem nižším než 50 %. 

o Kategorie Y – hodnoty s variačním koeficientem od 51 – 90 %. 

o Kategorie Z – zbývající hodnoty. 

V kategorii X jsou položky s příležitostnými výkyvy a konstantní spotřebou. Není zde 

proto nutné vytvářet velkou pojistnou zásobu, protože je zde vysoká schopnost predikce 

poptávky. V kategorii Y jsou položky se střední predikcí poptávky. Znamená to tedy, že jsou 

zde silnější výkyvy ve spotřebě a vytvářet skladové zásoby je žádoucí. Všechny ostatní položky 

se nacházejí v kategorii Z. Typické, jsou nepravidelností spotřeby a je zde nutné počítat 

s vyššími náklady na zásoby, protože je žádoucí stanovit vyšší pojistnou zásobu. Vhodná je 

kombinace obou metod, a to ABC a XYZ. [4] 

2.4.3 Predikce poptávky a způsoby jejího očištění 

Pro slovo predikce lze použít i další synonyma, a to předpovídání, prognózování, 

předvídání. Jedná se tedy o činnost, která má něco říct o budoucím stavu. V tomto případě 

o stavu poptávky neboli o velikosti poptávaného množství zákazníkem. Poptávka je 

ovlivňována velkým množstvím faktorů, a to potřebou zákazníka, jeho kupní silou, délkou 

životnosti výrobků, módností, ale také konkurenčními nabídkami a předchozími zkušenostmi 

zákazníků.  Při důkladné analýze poptávky lze zahlédnout určité zákonitosti, které predikci 

komplikují a zkreslují. Graf č. 2 tuto situaci názorně vystihuje.[4] 

  

σ – směrodatná odchylka od průměrné spotřeby 

x̄ij – spotřeba i-té položky v j-tém období 

N – počet období 
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o Cykly – opakované změny poptávky. Zaznamenávají se s určitou pravidelností. Jedná 

se o jevy jak pozitivní, tak negativní (nárůst, pokles). Jsou dvě základní cykličnosti, 

které mohou mít následující podobu: 

 roční perioda – je zde zaznamenán značný vliv čtyř ročních období. Výkyvy 

poptávky se opakují v pravidelných ročních intervalech. Jedná se např. 

o produkty - nanuky, chlazené nápoje atd.  

 týdenní perioda – na produkty nemá až tak velký vliv roční období, ale jsou 

patrné výkyvy v jednotlivých dnech v týdnu. Typickým příkladem zde může být 

expedice zboží expedičními společnostmi, které přepravují zboží převážně 

v pracovní dny a o víkendu nerozvážejí. [4] 

o Trendy – systematický nárůst nebo pokles poptávky v čase. Vlivů, které trendy 

ovlivňují, je mnoho. Může se jednat o určitou módnost produktů, které se prodávají více 

než obvykle. Lze zde vnímat provázanost s ekonomickým vlastnictvím a kupní silou 

zákazníka. [4] 

o Náhodné jevy – jednotlivé pohyby poptávky se nedají jednotlivě rozeznat. Jsou u každé 

poptávky a způsobuje je velké množství faktorů. Zatímco změny u trendů a cyklů jsou 

na první pohled rozeznatelné a způsobené systematickou změnou, u náhodných jevů má 

poptávka tendenci se sama vyrovnávat. [4] 

o Sporadická poptávka (občasná) – je velmi obtížné ji předpovídat. Jak už sám název 

stanovuje, má nulovou (nízkou) poptávku v mnoho obdobích nebo docela nízkou 

velikost objednávek. V podniku se může jednat např. o speciální léky, unikátní stroje 

atd.[4] 
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Předpoklady pro predikování poptávky 

Ke stanovení optimální nebo alespoň takové předpovědi poptávky, která by opravdu 

vykreslovala budoucí realitu prodeje, je třeba kombinovat statistické metody a zkušenosti 

expertů. Prvním předpokladem stanovení správné predikce je provedení těchto důležitých 

činností při předpovědi poptávky. [4] 

1. Analýza dosavadní poptávky – nejprve je třeba si opatřit kompletní podklady důležité 

pro predikci. V tomto případě se určitě bude jednat o data vztahující se k minulému 

vývoji poptávky, a to nejlépe za větší počet období. U těchto dat je třeba provést 

důkladnou analýzu a zaměřit se na faktory, které poptávku ovlivňují. Jak už bylo dříve 

zmíněno, jedná se především o cykly a trendy. [4] 

2. Předpověď budoucí poptávky – poptávka je tedy očištěná od cyklů a trendů, které 

byly zmíněny v minulém kroku. Následuje předpověď pro budoucí prodeje, která by se 

měla opět opírat o statistiku minulých dat. Přesněji o minulý nárůst prodeje, který je 

zaznamenán. K tomu ještě připočíst odhad nového růstu případně poklesu poptávky. 

Pomocí zde opět může být odhad expertů. [4] 

3. Vyhodnocení chyby predikce – jedná se o poslední krok, který řekne více o správném 

výsledku předpovědi z předchozího kroku. Vždycky se data určitým způsobem liší, a to 

buď negativně, nebo pozitivně. Tímto ale celý proces nekončí, protože je třeba dále 

zlepšovat metody predikce. [4] 

Ke správným zásadám předpovědi poptávky dále patří: 

o zaměřit svou pozornost na závažné a ovlivnitelné veličiny, 

o zamyslet se, kdy je vhodné predikovat poptávku jednotlivých veličin a kdy je vhodné 

vytvořit skupiny položek pro predikci, 

o přihlížet k fázi životního cyklu, ve kterém se produkt nachází, 

o vždy pracovat s proměnlivostí poptávky, analyzovat ji a měřit její odchylky, 

o posledním a jedním z nejdůležitějších kroků je správně vyhodnotit spolehlivost 

provedených předpovědí. Je-li chyba predikce značná, je lepší změnit metodu 

předpovědi. [4] 

Přesnost předpovědi 

Přesnost předpovědí má velký význam pro podnik. Pokud se podaří snížit chybu predikce 

na co možná nejmenší hodnotu, bude to pro podnik znamenat úsporu mnoha nákladů. 
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Na samotnou predikci poptávky totiž navazují další logistické činnosti, a to zejména plánování 

nákupu, výroby, rozvržení skladového místa atd. [4] 

Chyba predikce poptávky je definována jako rozdíl mezi skutečnou poptávkou 

a předpovídanou poptávkou. Z racionálního pohledu chyba předpovědi narůstá s délkou 

předpovídaného období, a to například z důvodů měnících se požadavků zákazníků. Podnik se 

tedy snaží zmenšit nejistotu a riziko špatné předpovědi poptávky prostřednictvím: 

o zrychlení činností v podniku a tím zkrácení období nejistoty, 

o sdílení vnitropodnikové informace se všemi partnery v logistickém řetězci (stav 

zásob, informace o poptávce), 

o budování loajality a dlouhodobých vztahů se zákazníky (poznáme jejich potřeby, 

uzavřeme dlouhodobé smlouvy), 

o zvýšení stupně standardizace výrobků, pro provedení finální montáže produktu až 

při objednávce zákazníka. [4] 

Pokud nelze poptávku dobře předpovědět, je lepší vytvořit větší pojistnou zásobu. Náklady 

pro podnik tím sice porostou, ale neohrozí to celý chod podniku. Samozřejmě je zde i druhý 

pohled. Při dobrém předvídání poptávky není nutné stanovit vysokou pojistnou zásobu a tím se 

sníží i celkové náklady na chod podniku. [4] 

Metody předpovědi poptávky 

Obecné členění předpovědi poptávky je děleno na dvě skupiny, a to na metody kvalitativní 

a kvantitativní. Kvalitativní metody jsou subjektivnější, založeny na intuici a zkušenosti 

expertů. Jejich využití je vhodné v případě, že data o minulých prodejích jsou nekompletní, 

nevýznamná nebo pro podnik nákladná k dohledání a analyzování. K zástupcům této metody 

patří např.: 

o metoda Delfi - je vytvořena skupina odborníků (expertů), kterým je předán dotazník 

ohledně budoucího vývoje poptávky, a ti anonymně vyjádří svůj názor. Proběhne 

vyhodnocení odpovědí, následné zpětné zaslání dotazníků, kdy mají odborníci 

možnost svou předpověď upravit. Tento postup se opakuje tak dlouho, dokud 

nedostaneme co možná nejobjektivnější předpověď poptávky. 

o průzkum trhu – dotazování současných nebo potencionálních zákazníků. Možné 

je také využít analýzy veřejně dostupných dat. [4] 
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Druhou skupinou jsou kvantitativní metody, které jsou v podstatě metodami statistickými. 

Využívají se zde matematické modely a údaje z minulé poptávky. Zásadní metodou pro potřeby 

práce je analýza časových řad. Slouží k identifikaci sezónních a cyklických faktorů a trendů 

ovlivňujících poptávku. Zejména se jedná o: 

o dekompoziční metody – rozkládání sezónnosti, cykličnosti a trendů. K určení 

trendů (lineárních, nelineárních) se používá především grafické vyrovnání nebo 

dalších statistických metod 

o vyrovnání časových řad – za pomocí exponenciálního vyrovnání, klouzavých 

průměrů atd.[4] 

Postup očištění poptávky metodou analýzy časových řad 

Prvním, respektive nultým krokem je otestování dat z minulosti, zda se nevyskytuje 

sezónnost, trendy, cykličnost či další zákonitosti. Ideální je postupovat v následujících krocích: 

1. grafické znázornění údajů z minulosti o vývoji poptávky, 

2. v případě nevyrovnanosti poptávky testujeme sezónnost, trendy atd., 

3. zkoumání charakteru trendu a jeho proložení regresní přímkou (vyrovnávací) 

s využitím grafického znázornění a s využitím rovnice (viz Graf č. 3) 

4. predikování poptávky pro budoucí období.[4] 

Trendová vyrovnávací přímka má obecný tvar: 

 

𝑌(𝑡) = 𝑎 + 𝑏 ⋅ 𝑡 

 

Vzorec 4 – Vyrovnávací přímka [4, s. 113] 

 

  

Y (t) – hodnota odbytu v období t 

a – výchozí hodnota trendové přímky 

b – směrnice trendové přímky  
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Grafické znázornění vyrovnávací přímky – s využitím výše zmíněného vzorce. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.4 Systém SAP 

Zkratka SAP vznikla z německého Systeme, Anwendungen, Produkte in der 

Datenverarbeitung, což lze volně přeložit jako systémy, aplikace a produkty při zpracování. 

Historie SAP sahá až do roku 1972 a spadá do oblasti systémů ERP (Enterprise resource 

planning). Informační systém kategorie ERP je dnes označován jako komplexní informační 

systém organizace, který zastřešuje v podnicích činnosti související s: 

- výrobou, 

- financemi, 

- účetnictvím, 

- dodavatelskými řetězci, 

- oblastí řízení lidských zdrojů atd.  
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Graf 3 – Grafické znázornění vyrovnávací přímky 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Jak lze vidět z Obrázku č. 4, jedná se o naprosto jednoduchý software, co se týká vzhledu, 

ale pro podnik má obrovskou hodnotu, protože mu usnadňuje práci. Hlavním cílem ERP je 

integrovat dílčí podnikové funkce na úrovni celého podniku. V podstatě to tedy znamená, že se 

data do systému SAP vkládají pouze jednou a každý uživatel má přístup pouze k těm datům, 

které má na starosti. Logistická část systému SAP je tou nejrozšířenější a podílí se na procesech 

od nákupu surovin, přes zadávání práce výrobě až po expedici hotových výrobků 

zákazníkovi.[2][9][7][10] 

  

Obrázek 4 - systém SAP 

Zdroj: vlastní zpracování dle firemních materiálů 
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3. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU BEZPEČNOSTNÍCH 

ZÁSOB HOTOVÝCH VÝROBKŮ 

V této kapitole, už praktické části práce, bude představena firma BROSE a následně se 

pozornost zaměřuje na analýzu současného stavu zásob hotových výrobků. 

3.1 Charakteristika společnosti 

Celosvětově je BROSE pátou největší rodinnou firmou působící v automobilovém 

průmyslu. Společnost patří mezi 40 vrcholných dodavatelů mezinárodního automobilového 

průmyslu. Zaměstnává přibližně 24 000 pracovníků v 60 pobočkách rozmístěných ve 23 

zemích světa. BROSE se zabývá výrobou mechatronických systémů a dalších komponentů 

v interiéru a exteriéru automobilů, a to pro přibližně 80 různých výrobců automobilů (Jaguar, 

Audi, Volvo, Ford atd.) a generuje obrat přesahující 6 miliard eur ročně. [1]  

Společnost nese název po jejím zakladateli, kterým byl Max Brose. Pocházel z německého 

městečka Wuppertal a svou společnost založil už ve svých 24 letech v roce 1908. Jedná se tedy 

o společnost s dlouhou historií, která by se dala charakterizovat silnou vizí, podnikatelskou 

odvahou a odhodláním uspět. Společnost se postupně rozrůstala, až v roce 1928 zahájila 

sériovou výrobu na patentovaný pohon „kliky“ na spuštění oken. Postupem času se ze 

společnosti stala mezinárodní společnost, která vyráběla stále více komponentů do automobilů. 

Během jejího vývoje se v jejím řízení vystřídali tři lidé a od roku 2005 je ve vedení firmy Jürgen 

Otto. V roce 2008 dosáhlo Brose Group svého největšího bodu s akvizicí elektrických 

motorových operací Continental AG.[1]  

Amerika Evropa Asie 

Obrázek 5 – BROSE ve světě 

Zdroj: vlastní zpracování dle firemních materiálů 
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3.1.1 BROSE v České republice 

Společnost BROSE začala působit v ČR od roku 1999, a to pomocí fúze se společností 

Bosch Diesel, se sídlem v Rožnově pod Radhoštěm. Jelikož se výroba v ČR i nadále zvyšovala, 

bylo nutné provést převzetí a vytvoření nového závodu v Průmyslovém komplexu v Kopřivnici. 

Tím oficiálně vznikl český výrobní závod BROSE CZ. Postupně se od roku 2004 začaly 

v Kopřivnici vyrábět automobilové zámky, o rok později vznikla sedadlová divize a výroba 

dalších automobilových komponentů. Na přelomu roku 2011 a 2012 byla přesunuta výroba 

uzamykatelných dveřních systémů do Rožnova p. R. [1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Závod Kopřivnice 

Závod Rožnov p. R. 

Obrázek 6 – BROSE CZ, závody v Kopřivnici a Rožnově p. R. 

Zdroj: vlastní zpracování dle firemních materiálů 
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Výroba na divizi uzamykatelných dveřních systémů narůstala každoročně, jak je patrné 

z nárůstu počtu zaměstnanců – viz Graf č. 4. Největší nárůst počtu zaměstnanců je zaznamenám 

v posledních dvou letech. V grafu je uvedený celkový počet zaměstnanců, nerozlišují se zde 

dělnické pozice a pozice THP pracovníků.[1] 
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Graf 4 – Počet zaměstnanců v divizi uzamykatelných dveřních systémů v Rožnově p. R. 

Zdroj: vlastní zpracování dle firemních materiálů 
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3.2 Výrobní linka JLR 

Projekt JLR je zaměřen na výrobu modulů pro automobily Jaguar a Land Rover. 

Pod pojmem modul si lze představit uzamykatelný dveřní systém v automobilu, který je tvořen 

zámkem a dalšími komponenty. 

 Pro výrobu modulů se využívá 48 variant automobilových zámků (vstupního materiálu) 

a dalších komponentů. Výroba modulů v Rožnově pod Radhoštěm začala v druhé polovině 

roku 2015 a od tohoto data se postupně počet variant jednotlivých modulů neustále navyšuje. 

Aktuální počet aktivních variant je okolo 150 s tím, že v následujících letech se počet variant 

téměř zdvojnásobí.  

Na straně vstupu linky jsou kromě zámků i další komponenty. Ty jsou řízeny principem 

štíhlosti dodávek Just In Time (dále už jenom JIT). Samotné zámky se tímto principem štíhlosti 

neřídí, jelikož se vyrábějí na jiných linkách ve firmě jako tzv. předvýroby a tudíž je jasné, že se 

skladují po určitých baleních ve skladech. Na straně výstupu z linky se opět princip JIT 

neuplatňuje. Jednotlivé varianty modulů se balí do GEFCO boxů, a to převážně po 72 kusech. 

V menší míře se využívají balení po 60 a 48 kusech modulů. V Příloze 1 lze nalézt balící předpis 

pro většinu modulů. GEFCO boxy vlastní expediční firma, která umožňuje jejich bezplatný 

pronájem na 5 dní. Za každý další den se platí 1 EUR/box. 

3.3 ABC analýza výrobní linky JLR 

Podkladem pro vypracování ABC analýzy jsou skutečné údaje z firemního informačního 

systému SAP. Analýza zpracovává první pololetí roku 2016, kdy se vychází ze skutečných 

prodejů za měsíce leden a únor. Následující čtyři měsíce jsou odvolávky (poptávané množství) 

zákazníků. Pro účel práce se ABC analýza vytváří podle množství kusů, které zákazník poptává 

za první pololetí roku 2016. ABC analýza pro rok 2015 v tomto případě nemá moc smysl, 

protože aktivní varianty modulů se pro rok 2016 změnily a budou i nadále měnit. 

Jednotlivé modulové varianty se označují šesti-číselným kódem. Písmenem, pěticí číslic, 

po kterých následuje pomlčka a příslušné třímístné indexové číslo, které se mění např. při 

úpravě designu modulu apod. Pro usnadnění práce jsou indexy vypuštěny a příslušné množství 

modulových variant sečteno bez indexů. Po provedení těchto úprav se snížilo množství variant 

modulů z 255 na konečných 145 aktivních variant – s prodeji vyššími než 1 ks.  

V dalším kroku se sečtou data za jednotlivé měsíce a následně seřadí modulové varianty 

podle množství vzestupně. Množství prodeje jednotlivé modulové varianty se vydělí celkovým 
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prodejem modulů za první pololetí roku 2016. Pro dodržení Paretova pravidla 80:20, 

se kumulativně sečtou podíly jednotlivých variant na prodeji a tím se vytvoří kategorie A, B, C, 

viz tabulka níže. 

Tabulka 1 – Rozdělení modulových variant výrobní linky JLR do kategorií ABC 

Kategorie Počet variant modulů 

A 44 

B 39 

C 62 

Zdroj: vlastní zpracování dle firemních materiálů 

 

Do hlavní kategorie A, která je pro firmu svým podílem na množství prodeje nejdůležitější, 

spadá 44 variant modulů. Střední důležitost pro firmu má kategorie B, do které spadá 39 variant 

modulů a do poslední kategorie C spadá zbylých 62 variant modulů. Z těchto údajů lze sestavit 

grafickou podobu ABC analýzy, a to s využitím Lorenzovy křivky, která je zobrazena 

v Grafu č. 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výstupem ABC analýzy je úplný seznam modulových variant seřazený dle prodejnosti. 

Kompletní údaje o ABC analýze jsou umístěny v Příloze 2. Jak je zřejmé, jedná se o velké 

množství dat, a proto je rozdělení do tří kategorií nedostačující. 
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3.4 ABC - XYZ analýza výrobní linky JLR 

V předchozí kapitole jsou uvedeny výsledky ABC analýzy, ale vzhledem k velkému 

množství modulových variant je rozdělení pouze do tří kategorií nedostatečné. Určitou 

nadstavbou předchozí metody je analýza ABC – XYZ. Vhodnost této metody je převážně 

v automobilovém průmyslu, a to vzhledem k výkyvům poptávky konečného zákazníka, který 

ve velké míře ovlivňuje celý dodavatelský řetězec. Rozdělení modulových variant do kategorií 

X, Y, Z proběhne na základě informací v Příloze 2. 

Nejdůležitějším sloupcem je variační koeficient, podle kterého se rozdělí modulové 

varianty do jednotlivých kategorií. V prvním kroku je nutné vyčíslit výkyvy v poptávaném 

množství jednotlivých variant, k tomu slouží výpočet směrodatné odchylky (vzorec 3). 

Výsledný variační koeficient jedné modulové varianty je roven podílu směrodatné odchylky 

a měsíčního průměru. Po provedení tohoto výpočtu pro všechny varianty a následném rozdělení 

těchto variant do kategorií X, Y, Z je rozložení modulových variant zpracováno v tabulce níže. 

Tabulka 2 – Rozdělení modulových variant výrobní linky JLR do kategorií ABC- XYZ 

ABC analýza 
Počet variant 

modulů 

ABC – XYZ 

analýza 

Počet variant 

modulů 

A 44 

X 32 

Y 12 

Z 0 

B 39 

X 20 

Y 12 

Z 7 

C 62 

X 7 

Y 16 

Z 39 

Zdroj: vlastní zpracování dle firemních materiálů 

Na základě výsledků z Tabulky č. 2 do kategorie X spadá 59 modulových variant. 

Vyjádřeno procenty, jedná se o 40,68 % z celkového počtu 145 aktivních modulových variant. 

V kombinaci s analýzou ABC je zřejmé, že největší počet modulových variant spadá 

do kategorie A – 32 variant se zastoupením 22 % z celku. Do kategorie Y spadá 40 variant 

modulů – jedná se o 27,59 % všech variant. V této kategorii jsou modulové varianty se 

středními výkyvy v poptávaném množství. V poslední kategorii Z, je obsaženo 

46 modulových variant, které leží v kategorii C s kombinací dat z ABC analýzy. Jsou to 
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položky, které mají nejmenší odbyty a navíc podléhají velkým výkyvům, co do počtu 

odvolávek. Kompletní tabulka všech variant modulů je v Příloze 3. 

3.5 Vývoj poptávaného množství po modulových variantách výrobní linky 

JLR 

V této kapitole bude analyzován vývoj poptávek modulových variant výrobní linky JLR za 

určité období. Tato kapitola je zásadní pro výpočty pojistné zásoby. Text bude vložen do 

Přílohy 4. 

3.6 Tvorba skladových zásob hotových modulů výrobní linky JLR 

V této kapitole bude popsána tvorba skladových zásob hotových modulů a jejich aktuální 

velikost na skladě. Opět se jedná o citlivá data, proto budou umístěna v Příloze 5.  
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4. NÁVRHY ŠTÍHLÉHO PLÁNOVÁNÍ U VYBRANÝCH 

LINEK 

Jak je patrné z cíle diplomové práce, jde o stanovení optimální hladiny pojistné zásoby 

hotových modulových variant na lince JLR. Z provedených analýz ve 3. kapitole jasně vyplývá, 

že určení optimální hladiny v automobilovém průmyslu může být velmi obtížné. Tato kapitola 

bude zaměřena na výpočet pojistné zásoby a její následnou optimalizaci. 

4.1 Stanovení velikosti zásoby hotových modulových variant pro výrobní 

linku JLR dle principů štíhlého plánování 

Konkrétní výpočty a data důležitá pro výpočet velikosti zásoby hotových modulových 

variant jsou umístěny v Příloze 6. 

4.2 Stanovení velikosti zásoby hotových modulových variant s využitím 

vyrovnávací přímky pro výrobní linku JLR dle principů štíhlého 

plánování 

V této kapitole bude stanovena optimální velikost skladové zásoby podle principů štíhlého 

plánování. Veškeré výpočty jsou umístěny v Příloze 7. 

4.3 Zhodnocení návrhů štíhlého plánování pro výrobní linku JLR 

V poslední kapitole praktické části této práce proběhne zhodnocení návrhů štíhlého 

plánování pro výrobní linku JLR. Celý text se nachází v Příloze 8. 
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5. ZÁVĚR 

Proces štíhlého plánování skladové zásoby hotových výrobků je pro každou firmu 

základním kamenem. Společnost BROSE patřící mezi největší rodinné firmy na světě není 

výjimkou. Obzvlášť v automobilovém průmyslu vytváří stanovení optimální skladové zásoby 

závažný problém, protože se zde nachází velká provázanost dodavatelských řetězců. I malé 

navýšení poptávaného množství jedním zákazníkem, může mít pro celý dodavatelský řetězec 

velký vliv na hromadění vázaného kapitálu v zásobách hotových výrobků. 

Jako základ všech analýz se využívá metoda ABC, která slouží ke klasifikaci zásob 

hotových výrobků projektu JLR. S využitím této metody si lze udělat první obrázek 

o obrátkovosti jednotlivých modulových variant. Rozšířením o analýzu ABC-XYZ se obrázek 

doplní o první vážnější problém, a tím je výše výběrové směrodatné odchylky, která tvoří 

důležitou součást pro stanovení bezpečnostní zásoby. Stěžejní část práce popisuje Příloha 4. 

V ní dochází k analýze vývoje poptávaného množství zákazníkem. Nejprve se analyzuje situace 

z posledního čtvrtletí roku 2015. Už zde lze vidět obtížnost stanovení optimální velikosti 

skladové zásoby. Následující analýzy se týkají roku 2016, a to vývoje poptávaného množství 

jak skutečného, tak i plánovaného. 

Tvorba skladové zásoby v praxi není nic jednoduchého. Nelze stanovit pouze jedno číslo, 

kterého se má firma držet. První výpočty skladové zásoby zaznamenává Příloha 6, ale již z ní 

lze jednoznačně určit, že tato její výše je pro firmu nepřijatelná. Výpočet je správný, vychází 

ze skutečných a neupravených údajů o poptávaném množství. A to značí právě ten problém, 

který už se zmiňuje v analýze vývoje poptávaného množství. Z toho důvodu se v návrhové 

části, v Příloze 7, využívá metoda vyrovnávací přímky, která stanoví minimální výši skladové 

zásoby hotových výrobků. Nejedná se tedy přímo o optimální velikost skladové zásoby, ale 

v kombinaci s druhým návrhem lze optima docílit.  

Výsledky této práce jsou ale jasné. Současná výše skladové zásoby hotových výrobků 

projektu JLR vyplývá jako nedostačující a může ohrozit chod podniku. Konečné shrnutí se 

nachází v Příloze 8. Práce bude použita jako podklad pro vedení k navýšení skladové zásoby 

hotových výrobků. Na základě výpočtů skladové zásoby se doporučuje vytvoření vhodného 

software pro lepší a jednodušší stanovení skladové zásoby hotových výrobků. 
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