
  



 



 



 



Abstrakt 

Obsahem mé diplomové práce je optimalizace řízení zásob ve společnosti THERMA FM, 

s.r.o., kde je zhodnocena velikost skladových zásob a vázanost finančních prostředků na tyto 

zásoby. V první části je představena společnost THERMA FM s.r.o. a její výrobní sortiment. 

V teoretické části jsem se zaměřila na vysvětlení základních teoretických pojmů o zásobách, 

řízení zásob, metodách klasifikace zásob a způsoby jejich řízení. Na základě teoretických 

poznatků jsou zásoby společnosti rozděleny metodou ABC a metodou XYZ, navrţeno 

optimální řízení zásob a zhodnocení současného stavu řízení zásob s navrhovaným 

optimálním řešením a jeho ekonomickým přínosem. 

Klíčová slova 

Zásoby; řízení zásob; klasifikace zásob; metoda ABC; metoda XYZ;  

Abstract 

My thesis deals with optimizing inventory management for company THERMA FM, s.r.o., 

where size of inventory and its connection to funds are evaluated. THERMA FM s.r.o. and its 

product range are unveiled in first part. In theoretical part I focused on explaining basic 

theoretical starting points for inventory, management of inventory and methods of 

classification of inventory and ways of its management. Based on theoretical findings, 

inventory is classified using method ABC and method XYZ. Furthermore evaluation of 

current state of inventory management with suggestion for optimal solution with economic 

benefits are provided.  

Keywords 

Inventory; inventory management; classification of inventory; ABC method; XYZ method; 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODĚKOVÁNÍ  

Chtěla bych poděkovat Ing. Aleši Křivovi a Bc. Martinu Kokotkovi ze společnosti THERMA 

FM s.r.o., za to, ţe mi věnovali svůj čas a poskytli mi potřebné informace k praktické části 

této diplomové práce. Dále bych chtěla poděkovat vedoucímu své práce Ing. Martinovi 

Lampovi, Ph.D. za vedení a cenné připomínky při vypracování práce.   



Obsah 

1 Úvod ................................................................................................................................... 1 

2 Společnost THERMA FM s.r.o. ......................................................................................... 2 

2.1 Představení společnosti ................................................................................................ 2 

2.2 Charakteristika společnosti .......................................................................................... 2 

2.3 Výrobní sortiment ........................................................................................................ 3 

2.4 Organizační struktura podniku ..................................................................................... 6 

3 Zásoby ................................................................................................................................ 7 

3.1 Význam zásob .............................................................................................................. 7 

3.2 Klasifikace zásob ......................................................................................................... 9 

3.3 Funkční členění zásob ................................................................................................ 10 

3.3.1 Rozpojovací zásoby ............................................................................................ 10 

3.3.2 Zásoby na logistické trase................................................................................... 11 

3.3.3 Technologické zásoby ........................................................................................ 11 

3.3.4 Strategické zásoby .............................................................................................. 12 

3.3.5 Spekulační zásoby .............................................................................................. 12 

3.3.6 Druhy zásob podle pouţitelnosti ........................................................................ 12 

3.4 Normování zásob ....................................................................................................... 12 

3.5 Oceňování zásob ........................................................................................................ 13 

3.5.1 Oceňování techniky na bázi historické ceny ...................................................... 13 

3.6 Řízení zásob ............................................................................................................... 14 

3.6.1 Strategie řízení zásob .......................................................................................... 15 

3.7 Náklady spojené se zásobami .................................................................................... 17 

3.7.1 Objednací náklady .............................................................................................. 17 

3.7.2 Náklady na udrţení zásoby ................................................................................. 17 

4 Metody klasifikace zásob ................................................................................................. 19 

4.1 Metoda ABC .............................................................................................................. 19 

4.2 Metoda XYZ .............................................................................................................. 21 

4.3 Metoda Just in Time .................................................................................................. 22 

4.4 Systémy MRP a DRP ................................................................................................. 23 

4.5 SCM ........................................................................................................................... 24 

4.6 Hodnocení efektivnosti řízení zásob .......................................................................... 25 

4.6.1 Obrátka zásob ..................................................................................................... 25 

4.6.2 Doba obratu zásob .............................................................................................. 26 

5 Analýza řešeného problému společnosti .......................................................................... 27 

5.1 Rozdělení zásob podniku ........................................................................................... 27 



5.1.1 Materiál ............................................................................................................... 27 

5.1.2 Nedokončená výroba .......................................................................................... 27 

5.1.3 Hotové výrobky .................................................................................................. 27 

5.1.4 Zboţí ................................................................................................................... 27 

5.2 Oceňování zásob ........................................................................................................ 27 

5.3 Skladové hospodářství ............................................................................................... 28 

5.4 Analýza stavu zásob ................................................................................................... 28 

6 Návrh optimálního přístupu řízení zásob.......................................................................... 29 

6.1 Rozdělení zásob pomocí metody ABC ...................................................................... 29 

6.2 Poloţky skupiny A ..................................................................................................... 31 

6.3 Sestavení prodeje poloţek ze skupiny A ................................................................... 31 

6.4 Rozdělení zásob pomocí metody XYZ ...................................................................... 32 

6.5 Pojistné zásoby lepenkového pásku skupiny A ......................................................... 34 

6.6 Signální zásoba lepenkového pásku skupiny A ......................................................... 36 

6.7 Optimální zásoba lepenkového pásku skupiny A ...................................................... 37 

6.8 Výpočet průměrné zásoby jednotlivých poloţek skupiny A ..................................... 38 

7 Začlenění do výrobního procesu....................................................................................... 39 

8 Závěr ................................................................................................................................. 41 

Seznam pouţité literatury ......................................................................................................... 43 

Seznam příloh ........................................................................................................................... 45 

 

 



1 

 

1 Úvod 

Kaţdý podnik, který vyrábí výrobky nebo je jen nakupuje za účelem dalšího prodeje, vytváří ve 

svém podniku zásoby. Ať uţ to jsou zásoby výrobního materiálu, rozpracované výroby, výrobků 

nebo jen zboţí, tak na sebe váţou určitý objem kapitálu společnosti. V dnešní době se zásobám 

věnuje značná pozornost, jelikoţ zásoby váţí značný objem kapitálu podniku, který poté 

chybí při financování technického rozvoje, a ohroţuje platební schopnost. Drţením zásob se 

rovněţ zvyšují náklady podniku. Platí tedy, ţe velikost zásob v podniku by měla být co 

nejmenší z důvodu umrtvení podnikového kapitálu spojených s jejich udrţováním a riziky 

nepouţitelnosti, ale na druhé straně by měla být co největší za účelem dosaţení 

nepřerušovanosti dodávek. 

Řízení zásob je v současné době středem pozornosti a stále více podniků se přesvědčuje, ţe 

správné řízení zásob můţe přispět velkou měrou ke zlepšení hospodářského výsledku.  Mezi 

nejznámější a nejpouţívanější metody patří Just-in-Time (JIT) a metoda ABC. ABC analýza 

pomáhá soustředit finanční prostředky do zásob, které jsou pro podnik skutečně důleţité. Tuto 

metodu jsem vyuţila v praktické části diplomové práce. 

Cílem diplomové práce je zhodnocení současné situace řízení skladových zásob, navrhnutí 

optimálních zásob s ekonomickým vyhodnocením. U vybraných materiálových zásob 

optimalizovat výši pojistné a signální zásoby, včetně navrţení dostatečného mnoţství 

doplňování. Celkové vyhodnocení povede k zajištění plynulosti výrobního procesu díky 

správné optimalizaci zásob, zvýšení výrobnosti a eliminování prostojů.  

Diplomová práce je rozdělena do několika částí. První částí je úvod, následuje představení 

společnosti, ve které je práce řešena. Charakteristika společnosti, její organizační struktura, 

výrobní sortiment a problematika skladování zásob je popsána ve 2. kapitole. Ve 3. kapitole je 

věnována pozornost zásobám a řízení zásob. Kapitola čtvrtá se zaměřuje na klasifikaci zásob 

a nejpouţívanější metody k řízení zásob. V 5. kapitole praktické části je provedena analýza 

řešeného problému a popis současného stavu řízení zásob v podniku. Na základě této situace 

je v kapitole 6. vybrána metodou ABC skupina důleţitých materiálů, u kterých se stanoví 

pojistné, signální zásoby a průměrné zásoby. Tato metoda je doplněna o metodu XYZ. 

Vyhodnocení, celkové shrnutí a doporučení je uvedeno v kapitole 7. a 8. 
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2 Společnost THERMA FM s.r.o. 

Firma THERMA FM, s.r.o. je původní obchodní a poradenská společnost v oblasti hutnictví a 

hutnického materiálu. 

2.1 Představení společnosti 

Firma THERMA FM, spol. s r.o. se sídlem Prţno 235, PSČ: 739 11. Zapsaná v obchodním 

rejstříku 5. března 1998. 

Hlavním předmětem činnosti je výroba magnetických obvodů a toroidních jader, dále 

obráběčství, zámečnictví, nástrojářství. Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a 

přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení. Podnikání v oblasti nakládání s 

nebezpečnými odpady. 

2.2 Charakteristika společnosti 

Firma byla zaloţena v roce 1998. Během roku 2005 byla přestěhována do výrobního areálu v 

obci Prţno u Frýdlantu nad Ostravicí, který má dostatečnou kapacitu pro další rozvoj firmy ve 

všech níţe uvedených oblastech. V roce 2014 byla provedena rozsáhlá rekonstrukce celého 

areálu společnosti, která obsáhla hlavní budovu a výrobní haly. Tento krok by měl vést k 

dalšímu rozvoji firmy a ke zkvalitnění prostředí pro zaměstnance. 

V současné době provozuje tyto výrobní i nevýrobní aktivity: 

 výrobu magnetických obvodů pro stavbu el. strojů, 

 zpracování kovového odpadu ze strojního obrábění tzv. briketováním, 

 podélné dělení ocelových pásů, 

 obchod s plechy a pásy pro elektrotechniku (izotropní i anizotropní) a prodej ocelové 

kulatiny, 

 CNC vypalování plasmou, 

 technické poradenství v oblasti hutnictví. 

Výroba toroidního jádra je základem firmy, která reaguje především na poptávku toroidních 

transformátorů, které vyţadují specifické komponenty, kterými toroidní jádra bezesporu jsou. 

Se zaměřením firmy úzce souvisí prodej CRGO materiálu a recyklace kovového odpadu. 
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Nyní firma vyrábí magnetické obvody, toroidní jádra, unicore jádra, vinutá dělená jádra a dále 

prodává CRGO materiály nebo speciální amorfní a nanokrystalické materiály. 

Toroid je těleso v prostoru získané rotací uzavřené rovinné křivky (např. kruţnice) okolo osy 

leţící v rovině křivky a neprotínající křivku. V elektronice je toroid cívka s jádrem 

prstencového tvaru, obvykle se závity rovnoměrně rozmístěnými po celém obvodu jádra. 

Tento tvar je také základem konstrukce řady typů magnetických nádob. Toroid a toroidní 

jádra jsou tedy úzce spojené pojmy. 

2.3 Výrobní sortiment 

Toroidní jádra 

Toroidní jádra se vyrábějí v nejrůznějších rozměrech a ve stupních kvality materiálu. Mohou 

se vyrábět a dodávat jako: 

 neimpregnovaná, 

 lehce impregnovaná polyuretanovým lakem, 

 plně impregnovaná epoxypolyuretanovým emailem, provedení FIX. 

Toroidní jádra se pouţívají k výrobě toroidních transformátorů, jejichţ předností oproti 

skládaným transformátorům je: 

 velmi nízké měrné ztráty a nejmenší magnetický rozptyl, 

 menší velikost a hmotnosti (cca o 35 ÷ 50 %), 

 menší magnetovací příkon, 

 menší šum, 

 menší oteplení, 

 úspora času při montáţi. 

Toroidní jádra (viz Obr. 1) vyráběná z elektrotechnické oceli s orientovanou magnetickou 

strukturou jsou určena především pro šíťové, sdělovací transformátory a tlumivky. Dále se 

pouţívají pro výrobu měřících transformátorů proudu, výkonových síťových a regulačních 

transformátorů. Jsou rovněţ vhodné pro autotransformátory, translokátory, cívky pro měniče, 

filtry a proudové snímače. 
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Obr. 1 Toroidní jádra [14] 

 

Vinutá dělená jádra 

 dělená „C“ jádra 

 dělená „Q“ jádra 

 dělená „C“+“Q“ jádra 

Magnetická jádra se zhotovují z magnetického materiálu s vysokou permeabilitou. Pouţívají 

se k upevnění vinutí a vedení magnetických polí v elektrotechnických a elektromechanických 

zařízeních, jako jsou elektromagnety, transformátory, elektrické motory a induktory. Vyrábí 

se obvykle z ferromagnetického kovu, jako je ocel nebo ferromagnetických výrobků jako jsou 

ferity. Ve srovnání se vzduchem vysoká permeabilita jádra způsobuje, ţe se magnetický tok 

soustředí v materiálu jádra. Magnetické pole je indukováno cívkou navinutou drátem na jádře. 

Oproti cívce bez jádra, můţe přítomnost jádra zvýšit magnetické pole cívky tisícinásobně. 

Dělená transformátorová jádra se vyrábějí navíjením pásky z magneticky měkké oceli na 

otáčející se trn. Navinuté a syntetickou pryskyřicí slepené jádro se následně rozřízne. Vinutá 

jádra mají tvar lépe přizpůsobený průběhu magnetického indukčního toku a lépe vyuţívají 

speciální strukturu zrna materiálu ve srovnání s jádry, které se skládají z plechových výseků 

různých tvarů. Dělená jádra mohou mít tvar kulatý, oválný nebo pravoúhlý. Pouţívaná 

magnetická jádra zvyšují účinek magnetického pole generovaného elektrickými proudy. 

Jako ochrana před navíjením primárních závitů se provádí bandáţování toroidních jader (viz 

Obr. 2), aby nedošlo během navíjení k deformaci jádra a tím ke sníţení magnetických 

vlastností. 
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Obr. 2 Bandáţovaná toroidní jádra 

Pro bandáţování jader se pouţívají nejrůznější typy materiálů, které zabraňují poškození jádra 

jako například různé bandáţovací pásky (viz Obr. 3), (tenolan, bavlna, pvc atd.), 

elektroizolační lepenky presspan nebo také různé pryţové materiály. 

 

Obr. 3 Lepenkové archy na výrobu lepenkových pásků 

Unicore jádra 

Jádra Unicore (viz Obr. 4) lze pouţít pro distribuční transformátory a transformátory pro 

všeobecné pouţití od výkonu 1000 VA aţ do 1500 VA. 
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Obr. 4 Unicore jádra [14] 

Speciální materiály 

Vinutá magnetická jádra z amorfních materialů. Amorfní kovové slitiny nebo „amorfní kovy" 

jsou nekrystalické materiály na bázi kovů (Fe, Co, Si nebo Fe, B, Si), vyrobené velmi 

rychlým chlazením taveniny. Svými speciálními vlastnostmi tvoří kvalitativně novou třídu 

materiálu, jejíţ všestranné pouţití především v elektronice má trvale vzestupný trend, který je 

provázen stoupající světovou produkcí a tím samozřejmě i značným poklesem cen. 

2.4 Organizační struktura podniku 

 

 
Obr. 5 Organizační struktura podniku 

Organizační struktura podniku (viz Obr. 5) patří mezi lineární (liniové) - je typická pro 

stadium vývoje malého podniku. Podnik začíná pociťovat, ţe tato jednoduchá struktura, jiţ 

není dostačující pro současné mnoţství zaměstnanců a uvaţuje se o rozšíření řídících stupňů. 



7 

 

3 Zásoby 

Řízení skladů je často chápáno pouze jako provozní, den co den se opakující zaměstnání. 

Nicméně by mělo být zahrnuto do dlouhodobějších strategických aspektů podnikání. 

Skladování hraje klíčovou roli v managementu dodavatelského řetězce a tuto roli můţe hrát 

pouze v případě, ţe je zahrnuto do strategických aspektů podnikání. Je v tom obsaţeno i 

uvědomování si očekáváného rozvoje podnikání ve vztahu k budoucnosti. [3] 

Zásoba je tedy označení pro suroviny, součástky, polotovary, moduly, hotové výrobky, které 

v daném momentu určitý podnik vlastní, nebo vlastnit bude (výroba, na cestě, apod.). Je to 

oběţný majetek, který ve výrobním procesu mění svoji podobu. Jsou to tedy pracovní 

předměty, které jsou podnikem pořízeny, poněvadţ je dál chce zpracovávat na výrobek. 

Zásoby tedy chápeme jako prvek v distribučních, ale i výrobních organizacích.  

Zásoby představují nejdůleţitější poloţku oběţného majetku. Jsou činitelem, který dostatečně 

ovlivňuje hospodářský výsledek kaţdého podniku i jeho pozici na trhu. A to jak pozitivně, tak 

i negativně.  

3.1 Význam zásob 

V zásobách je vázáno okolo 15% - 20% celkových aktiv u výrobních podniků a aţ 50 % u 

obchodních podniků. Dnešní trend je však sniţování zásob. 

Pozitivní význam zásob je v tom, ţe zajišťují plynulost výrobního procesu, pokrývají 

odlišnosti v poptávce a nabídce, tzn. ţe slouţí hlavně k zabezpečení nepředvídaných situací 

v podniku. Kryjí předvídaně a nepředvídané poruchy a výkyvy. Řeší časový, kapacitní a 

místní nesoulad mezi výrobou a spotřebou. Negativní vliv pak spočívá v tom, ţe zásoby váţí 

kapitál, nesou sebou riziko znehodnocení, někdy i riziko nepouţitelnosti či neprodejnosti a 

ohroţují likviditu (platební schopnost) podniku, organizace. [1] 

Smyslem zásob je zajistit bezporuchový a plynulý výdej skladových poloţek formou zásoby 

do spotřeby. Výše bude vţdy ovlivněna poţadavkem jištění před poruchami, které mohou 

ovlivnit dispoziční mnoţství v jednotlivých typech skladů. 

Základními funkcemi zásob jsou: 

 Geografická funkce zásob – umoţňují místní odloučení výroby a spotřeby a taky 

optimální lokalizaci výrobních kapacit (zdroj pracovníků, surovin, energie). 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Surovina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sou%C4%8D%C3%A1stka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Polotovar
https://cs.wikipedia.org/wiki/Modul
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=V%C3%BDrobek&action=edit&redlink=1
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 Technologická a vyrovnávací funkce zásob – překlenuje časové kolísání výroby a 

spotřeby, zabezpečuje plynulost výrobního procesu, vzniká jako důsledek nespojité 

přepravy od dodavatele k odběrateli, částečně dokáţe zabránit nepředvídatelným 

výkyvům v poptávce. 

 Spekulativní funkce zásob – vytváří rezervy niţších cen před předpokládaným 

zvýšením, dosahují mimořádného zisku vhodným nákupem za účelem budoucího 

prodeje beze změny. 

Existence zásob v okamţiku, kdy po nich není poptávka, znamená zbytečné vynakládání 

prostředků (nejen hmotných a finančních, ale i lidských). Neexistence zásob v okamţiku, kdy 

je potřebné splnit zakázku od odběratele, vede ke ztrátám prodejů a následně i ke ztrátám 

zákazníků a dobré pověsti firmy. Vznikají i další náklady (především dopravní a 

manipulační). Jedná-li se o uspokojování potřeby uvnitř podniku, znamená to přenášení 

nedostatků do výroby (nemoţnost včas uskutečnit předpokládaný výrobní proces, nesplnění 

plánovaných úkolů, nedodrţení přislíbených dodacích lhůt), tím dochází k poruchám 

celkového řídícího, výrobního i marketingového procesu v podniku.  

Udrţování zásob na takové úrovni a v takovém sloţení, aby byla zabezpečena plynulá výroba, 

ale také úplnost dodávek, je jejich cílem. Hlavním předmětem je pak kdy a kolik objednat či 

zadat do výroby pro doplnění zásoby.    

Podle řady japonských expertů jsou zásoby příčinou všeho zla ve výrobě. Japonci povaţují uţ 

myšlenku, ţe zásoby jsou potřebné, za mylnou a škodlivou. Proto stále bojují proti jejich 

vytváření. Tvrdí, ţe zásoby zakrývají řadu provozních problémů. Rozdílnost japonského a 

západního přístupu k zásobám (viz Obr. 6), v němţ skály vystupující ze dna znázorňují různé 

problémy ve formě překáţek pro plavbu, např. nespolehlivé zásobování, dlouhé přestavovací 

časy výrobních zařízení, nedostatečnou jakost výrobků, značné procento zmetků, poruchy a 

prostoje ve výrobě, nevyváţené kapacity, četné změny na výrobcích a ve výrobě, dlouhé 

dodací lhůty, velmi obtíţně předvídatelnou poptávku, málo vhodnou distribuční síť. 



9 

 

 

Obr. 6 Různé pohledy na funkci zásob podniku [1] 

3.2 Klasifikace zásob 

Zásoby se dělí na dvě velké skupiny a to na zásoby zahrnované od dodavatelů a na zásoby 

vyrobené vlastní hospodářskou činností (hotové výrobky, nedokončenou výrobu včetně 

polotovarů.  

Podle § 9 vyhlášky 500/2002 podnik udrţuje zásoby v následujících skupinách majetku:  

Materiál- suroviny, pomocný materiál, náhradní díly, obaly a obalové materiály. Materiál 

představuje veškeré suroviny, které vstupují do výrobního procesu a jsou součástí konečného 

výrobku. Stejně tak tato poloţka představuje vše, co umoţňuje podniku zajišťovat výrobní 

proces. 

Nedokončená výroba a polotovary - materiál, který jiţ byl částečně opracován. Tato poloţka 

je mezistupněm mezi materiálem a hotovým výrobkem. Veškeré produkty, které jiţ prošly 

výrobním procesem a nelze je povaţovat za materiál, ale ani za hotový výrobek, tvoří 

nedokončenou výrobu. 

Výrobky - finální produkt podniku. Tyto výrobky tak představují vlastní výrobu, která je v 

konečné fázi určena k prodeji nebo spotřebě uvnitř daného podniku. 

Zvířata - mladá chovná zvířata, zvířata ve výkrmu, koţešinová zvířata, ryby, včelstva, hejna 

slepic apod. Účetní jednotka můţe současně vlastnit ţivý inventář, který zahrnuje nejrůznější 

druhy zvířat. Dané druhy jsou pak podle zákona o účetnictví rozdělovány do společných 

skupin. 
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Zboţí - produkty zakoupené za účelem následného prodeje v nezměněné podobě. Podnik 

kromě vlastní výroby nabývá také nejrůznějších movitých věcí určených pro následný prodej. 

Zboţím máme na mysli movité věci podniku a veškeré výrobky vlastního výrobního procesu, 

které podnik dále zpeněţuje. 

Velikost zásob by měla být na jedné straně co nejmenší, zejména kvůli co nejniţšímu objemu 

peněz, který je v nich vázán, ale třeba také v souvislosti s kapacitou a počtem skladů a 

pracovníků v nich. Na druhé straně je ovšem vhodné mít k dispozici co moţná nejvíce zboţí 

pro dostatečnou pohotovost dodávek, neboli pro co největší úroveň sluţeb a uspokojení 

zákazníků. Jelikoţ se jedná o protichůdné poţadavky, musí vedení podniku či zodpovědní 

manaţeři volit vhodný kompromis. Investování do zásob představuje mnohdy jednu z 

největších finančních poloţek našich podniků, proto by mu měla být věnována náleţitá 

pozornost.[1] 

3.3 Funkční členění zásob 

Funkce jednotlivých druhů zásob má významný vliv na potřebný způsob jejich řízení. Podle 

tohoto hlediska rozeznáváme pět skupin. 

3.3.1 Rozpojovací zásoby 

Rozpojovací zásoby vznikají jako důvod rozpojování hmotného toku mezi jednotlivými 

články logistického řetězce. Rozpojením výstupu z jednoho článku do vstupu do dalšího 

článku přes vloţený vyrovnávací zásobník, získávají jednotlivé články řetězce určitou 

moţnost adaptovat se na okamţité změny vnějších podmínek, např. na změny poptávky na 

trhu, vlivy povětrnostních změn aj. Rozeznáváme čtyři druhy rozpojovacích zásob: 

 Obratová (běţná) zásoba - její vznik a pohyb je dán tím, ţe její pořízení se uskutečňuje 

v dávkách, zatímco čerpání je uskutečňováno v častějších a menších dávkách. Je 

charakteristická tím, ţe se mění v čase a její velikost je determinována především 

způsobem jejich doplňování a průběhem jejich spotřeby v čase. Velikost běţných 

zásob ovlivňuje výše objednávky u dodavatele. Pokud je spotřeba skladované poloţky 

lineární v čase, je průměrná výše pojistné zásoby rovna polovině velikosti objednávky. 

 Pojistná zásoba - která má tlumit náhodné výkyvy jednak na straně vstupu (ve 

velikosti a intervalu dodávek), jednak na straně výstupu (velikosti a času – intervalu 

čerpání) ze zásoby. Představuje takovou výši zásoby, při níţ je nezbytné zajistit novou 

dodávku tak, aby došla nejpozději v okamţiku, kdy skutečná zásoba dosáhne úrovně 
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minimální zásoby. Norma pojistné zásoby se upravuje zpravidla pouze v delších 

časových odstupech při aktualizaci parametrů systému řízení zásob. Skutečná pojistná 

zásoba (v minulém období) je rovna průměru zůstatků zásoby těsně před příjmem 

jednotlivých dodávek do skladu. Pojistná zásoba má krýt převáţně odchylky 

v průběhu spotřeby, ve výši dodávek a v délce dodávkového cyklu. 

 Vyrovnávací zásoba - slouţí k zachycení nerovnoměrností ze strany odběratelů nebo 

ve výrobě na straně výstupu. Patří sem i vyrovnávací zásobníky, které slouţí k řešení 

nesouladu průměrné výkonnosti navazujících pracovišť v krátkodobém cyklu. 

Vyrovnávací zásoba nevystupuje samostatně, zpravidla je součástí zásoby 

rozpracované výroby. 

 Zásoba pro předzásobení – jsou takové zásoby, které by měly vyrovnávat předvídané 

větší výkyvy na vstupu nebo výstupu. Vyskytují se hlavně v souvislosti se sezónními 

výkyvy v poptávce, nemoţností či obtíţnosti dopravy v zimním období, v čase 

celozávodních dovolených či plánovaných odstavení výrobního zařízení. 

3.3.2 Zásoby na logistické trase 

Tyto zásoby tvoří suroviny, materiály a komponenty, jeţ mají konkrétní místo určení, ale 

dosud nedorazily na určené místo. Jde o specifickou formu zásob surovin či hotových 

výrobků v přepravních zařízeních. Povaţujeme je za součást zásob, i kdyţ nejsou dostupné 

z hlediska prodeje nebo dodávky. 

Dopravní zásoba – taky označována jako zboţí na cestě. Dopravní zásoba je důleţitá u 

drahého zboţí a při delším dopravním čase. 

Zásoba rozpracované výroby – zásoba nedokončených výrobků. Zahrnuje materiál, který byl 

jiţ zadán do výroby, ale nachází se dosud ve zpracování. Na výši zásoby nedokončených 

výrobků má vliv mnoho skutečností, např. objem výroby, délka výrobního cyklu, rytmus 

výroby nebo způsob řízení výroby.   

3.3.3 Technologické zásoby 

Technologické zásoby jsou vytvářeny z potřeby dodrţení technologického postupu výroby 

daného produktu. Tyto zásoby se tvoří u výrobků, které musíme ještě na jistou dobu před 

dalším zpracováním uskladnit. Mají povahu zásoby rozpracované výroby, jako samostatná 

skupina se vyčleňují pro svoji specifičnost (např. vysoušení dřeva, zrání sýrů, apod.). Do 

technologické zásoby bychom mohli zahrnout i zásobu hromadných materiálů, které jsou 
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uskladňovány proto, aby došlo k zajištění jejich sloţení (skládky ţelezné rudy, mísiče 

surového ţeleza u vysokých pecí). 

3.3.4 Strategické zásoby 

Slouţí k zabezpečení podniku při nepředvídatelných kalamitách v zásobování. O jejich 

vytvoření a velikosti zásob rozhoduje management, který zkoumá všechna moţná kritéria. 

Příkladem je devadesáti denní zásoba ropy při ropné krizi v 70. letech. 

3.3.5 Spekulační zásoby 

Spekulační zásoba představuje určitý druh pro předzásobení a můţe být předmětem řízení 

zásob. Motivací je zde zvýšení nákupní ceny, kterou očekáváme. Optimalizace tohoto 

předzásobení je v tom, ţe vyvaţování nákladů na drţení zvýšené obratové zásoby s výdaji na 

pořizování materiálu za vyšší cenu.  

3.3.6 Druhy zásob podle použitelnosti 

Pouţitelné zásoby - jsou zde poloţky, u nichţ se do budoucna předpokládá, ţe se prodají nebo 

spotřebují ve výrobě. Pouţitelnou zásobu můţeme ještě rozdělit jako přiměřenou (spotřeba 

zásoby pro výrobu je naplánována v nejbliţší době) a nadbytečnou zásobu, která představuje 

rozdíl mezi celkovou průměrnou zásobou a přiměřenou zásobou daného materiálu. 

Nepouţitelné zásoby - jsou naopak takové zásoby, které mají prakticky nulovou spotřebu a u 

nichţ je velmi pravděpodobné, ţe nebudou v podniku vyuţity pro výrobu. Vzniká vesměs 

díky změnám ve výrobním programu nebo chybným nákupem. Nepouţitelné zásoby 

označujeme téţ jako zásoby bez funkce.  

3.4 Normování zásob 

Při normování zásob se vychází z následujících parametrů: 

 Dodávkový cyklus – časový úsek mezi dvěma bezprostředně následujícími 

dodávkami. Vyjadřuje se ve dnech. Stabilitu dodávkového cyklu charakterizuje 

směrodatná odchylka od průměrného dodacího cyklu. 

 Velikost dodávky – výše současně dodaného zboţí. Vyjadřuje se v  hmotných 

měrných jednotkách. Související charakteristikou je frekvence dodávek. 

 Průměrná denní spotřeba – vyjádřená na základě skutečné spotřeby za určité období. 

Vyjadřuje se v mnoţství nebo v peněţních jednotkách. 
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 Dodací lhůta – časový úsek od okamţiku předloţení objednávky do doby splnění 

objednávky. 

 Objednací lhůta – představuje časový úsek, který počíná předáním objednávky 

dodavateli a končí počátkem období, ve kterém má dojít k plnění objednávky. [2] 

3.5 Oceňování zásob 

Zásoby se oceňují v zásadě na bázi historických cen, a to takto [4]: 

 Nakoupené zásoby ve skutečných pořizovacích cenách, tzn. cena pořízení zásob 

obsahující přiráţky a sráţky plus náklady s pořízením souvisejícím (přeprava, clo, aj.). 

Do pořizovací ceny zásob ale nepatří zejména kurzové rozdíly, smluvní pokuty, úroky 

z prodlení. 

 Zásoby vytvořené vlastní činností ve vlastních nákladech. Vlastními náklady 

rozumíme náklady zahrnující přímé náklady vynaloţené na výrobu nebo jinou činnost, 

popřípadě podle charakteru majetku, i nepřímé náklady, které se vztahují k těmto 

činnostem. 

 Zásoby nabyté bezplatně, odpad, zbytkové výrobky vráceny z výroby oceňujeme na 

základě reprodukční pořizovací ceny. 

3.5.1 Oceňování techniky na bázi historické ceny 

Oceňovací techniky dávají odpovědi zejména na otázky typu: jestliţe se spotřebuje, prodává 

či jinak ubývá stejný druh zásob, který byl pořízen několika různými dodávkami za různé 

pořizovací ceny:  

1. jak se ocení úbytek zásob,  

2. jak se ocení stav tohoto druhu zásob, který zůstal na skladě?  

Existují tři základní oceňovací techniky [4]:  

 Technika FIFO – první do skladu, první ze skladu (angl. first in, frst out) – 

předpokládá, ţe se nejprve spotřebovávají starší dodávky a tak k úbytku zásob 

automaticky přiřazuje pořizovací cenu nejstarší dodávky (tzn., ţe stav zásob na skladě 

je oceněn pořizovacími cenami posledních dodávek). 

 Technika LIFO – poslední do skladu, první ze skladu (angl. last in, first out) – počítá s 

tím, ţe byly spotřebovány nejdříve poslední dodávky bez ohledu na to, kdy byla která 
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dodávka fyzicky vyskladněna. To je výhodné při rostoucích cenách, protoţe draţší 

dodávky se dostanou do nákladů dříve, čímţ si podnik zajistí prostředky ve výši 

potřebné pro jejich obnovu. 

 Technika průměrování oceňuje zásoby na skladě cenou zjištěnou váţeným 

aritmetickým průměrem z individuálních pořizovacích cen jednotlivých nákupů. Aby 

tento průměr neměl příliš velké směrodatné odchylky, je nutné jej počítat co nejčastěji.  

3.6 Řízení zásob 

Řízení zásob je zaloţené na teorii řízení zásob, jejímţ základním modelem je „pilový 

diagram“ (viz Obr. 7). 

 

Obr. 7 Pilový diagram – schéma pohybu zásob [12] 

Zásoby tvoří hlavní sloţku provozního kapitálu podniku. Z toho lze odvodit, ţe hlavním cílem 

řízení zásob je zvyšování rentability podniku, a to prostřednictvím kvalitnějšího řízení zásob, 

předvídání dopadů podnikových strategií na stav zásob a minimalizace celkových nákladů 

logistických činností při současném uspokojování poţadavků na zákaznický servis. 
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Pod pojmem řízení zásob lze zařadit činnosti spočívající v prognózování, analýzách, 

plánování, operativních činnostech a kontrolních operacích v rámci jednotlivých poloţek 

zásob a také v rámci zásob jako celku. Toto vše vytváří podmínky pro plnění stanovených 

podnikových cílů s optimálním vynaloţením nákladů a s optimální vázaností finančních 

prostředků v zásobách. [1] 

Cílem řízení zásob je jejich udrţování na takové (průměrné) úrovni a v takovém sloţení, aby 

byla zabezpečená rytmická a nepřerušovaná výroba, jakoţ i pohotovost a úplnost dodávek 

odběratelům, přičemţ celkové náklady s tím spojené by měly být co nejniţší. Hlavním 

předmětem operativního rozhodování je zodpovězení otázky, kdy a kolik objednat či zadat do 

výroby pro doplnění zásoby.[1] 

Podniková filozofie zásob se mění. V šedesátých a sedmdesátých letech šlo o to, aby měl 

podnik co nejvyšší zásoby a nezbavoval se ţádného materiálu. Hmotné prostředky sice stárly, 

kazily se, ale byly vţdy k dispozici. S vývojem techniky a díky vyvíjející se hospodářské 

situaci se začínalo měnit myšlení a následně i konání lidí, a to hlavně v oblasti řízení zásob. 

Začal se klást důraz na to, zda hmotné prostředky, které jsou v podniku ve formě zásob, 

nejsou příliš vysoké, zda v nich není uloţený moc velký kapitál, který by šel logicky pouţít na 

jiné účely. Zásoby začaly být brány jako nutné zlo a začínalo se uvaţovat, zda by bylo moţné 

je prostřednictvím správného řízení sníţit.   

Nejprve je třeba analyzovat a omezovat problémy, které jsou příčinou vytváření zásob, a 

teprve potom se zabývat problematikou vlastního řízení zásob. [1] 

Strategické řízení zásob je představováno souborem rozhodnutí o výši finančních zdrojů, 

které podnik můţe z celkových disponibilních zdrojů vyčlenit na krytí zásob.  

Operativní řízení zásob má zajistit udrţování konkrétních druhů zásob v takové výši a 

struktuře, které odpovídají potřebám vnitropodnikových (výrobních i nevýrobních) útvarů a 

tyto potřeby v reálné míře a včas uspokojit. Podnik musí zásoby posuzovat vţdy z hlediska 

důsledků, které má jejich výše a struktura na ekonomické výsledky firmy. 

3.6.1 Strategie řízení zásob 

Prvotní a nejdůleţitější strategie udrţování zásob spočívá v nutném rozpojení přísunu a 

odsunu zboţí na určeném místě v materiálovém toku. Toto rozpojení umoţňuje zachytit 

případné vzájemné rozdíly v rychlosti přísunu a odsunu.[6] Úlohou vhodné strategie řízení 
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zásob je stanovení optimální úrovně zásob. Lze rozlišovat tři zásadní strategie: řízení 

poptávkou, řízení plánem a adaptivní řízení. 

Řízení poptávkou - tato strategie vychází z toho, ţe velikost a pohyb zásob se řídí poţadavky 

zákazníků. Doplňování zásob se uplatňuje aţ tehdy, kdy jejich stav poklesne pod stanovenou 

hranici. Uplatnění této strategie vyţaduje následující podmínky: 

 všichni zákazníci a výrobky jsou rovnocenní z hlediska dosaţení zisku dodavatele, 

 existuje neomezená zásoba výrobků u dodavatele, relativně stabilní poptávka,  

 konkrétní dodávky musí být větší neţ poptávka v průběhu dodacího cyklu,  

 délka dodacího cyklu nesmí být závislá na velikosti poptávky.  

Řízení plánem - uplatnění této strategie je velikost zásob a jejich pohyb předem plánovány. 

Podstatou je podrobný plán poţadavků na distribuci, který poskytuje detailní přehled o 

poţadavcích na zásoby v jednotlivých zamýšlených horizontech. Pro zabránění velkých 

finančních ztrát podniku je nutné pro kaţdý časový úsek stanovit následující:  

 poţadavky na odběr odpovídající přáním zákazníků,  

 plánované příjmy dodávek do skladů a doplňovací objednávky,  

 stav zásob na skladě v jednotlivých časových obdobích.  

Adaptivní řízení - u této metody je uplatnění kombinací obou předchozích ve vhodných 

podmínkách. Zpravidla hlavním kritériem je rentabilita segmentů trhu a jejich stálost, kam se 

můţe zařadit závislost či nezávislost poptávky, rizika z nejistoty v distribučním řetězci a 

kapacitu zařízení v distribučním řetězci. 

Optimalizační metody  

Tyto metody navazují na teorii řízení zásob a zároveň vycházejí ze základního principu 

logistiky - principu nákladové optimalizace, kdy dva druhy konfliktních nákladů, které 

vyvolává určitý logistický výkon, řešíme cestou nalezení minima celkových nákladů. V 

oblasti nákupu se tento princip vyuţívá např. pro výpočet optimální velikosti dodávky (viz 

Obr. 8). Vzorec pro výpočet optimální velikosti dodávky byl odvozen jiţ v roce 1917 F. W.  

Harrisem a později publikován R. H. Wilsonem. V literatuře je proto znám pod označením 

Harrisův vzorec, případně Harrisův-Wilsonův vzorec. [19] 
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Obr. 8 Optimální počet dodávek. [3] 

3.7 Náklady spojené se zásobami 

3.7.1 Objednací náklady 

Vztahují se k pořízení dávky k doplnění zásoby poloţky. Podle okolností se týkají buď 

externího nákupu, nebo zakázky pro vlastní výrobu. Jsou to náklady na jednu dávku. Při 

nákupu patří do objednacích nákladů poloţky, které se pojí s přípravou a umisťováním 

objednávky, náklady na dopravu (jen pokud nejsou zahrnuty do ceny), náklady na přejímku, 

zkontrolování a uskladnění dodávky, náklady na zaevidování příjmu zboţí, náklady na 

likvidaci a úhradu faktury.  

3.7.2 Náklady na udržení zásoby 

V praxi se zpravidla pracuje s měrnými náklady na drţení zásoby, které jsou vztaţeny na 

jednotku mnoţství.  Obsahují tři sloţky: 

 Náklady z vázanosti prostředků – nelze je zachytit účetní evidencí, jde o náklady 

velikosti zisku, který by finanční prostředky mohly vydělat, kdyby je podnik 

investoval jiným způsobem. 
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 Náklady na skladový prostor – všechny náklady spojené s provozováním skladů. Jde 

hlavně o to, zda je skladový prostor vyuţit či ne. Občas se tyto roční náklady stanovují 

poměrně hrubě jako určité procento z hodnoty průměrné zásoby. 

 Náklady z rizika – nebezpečí nepouţitelnosti zásob. Tato rizika jsou často závislá na 

délce skladování. Riziko neprodejnosti se pravidelně zvyšuje kvůli obecné tendenci 

sniţování ţivotního cyklu. Náklady z rizika se pro jednotlivé skladové poloţky 

obvykle odhadují jako určité procento z hodnoty průměrné zásoby. Toto procento je 

diferencováno dle sortimentu, podle stupně předvídatelnosti budoucí potřeby a podle 

průměrné skladovací doby. [1] 
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4 Metody klasifikace zásob 

4.1 Metoda ABC 

Pro dobrý chod firmy je nezbytné popsat, analyzovat, změřit podnikové procesy a pravidelně 

vyhodnocovat jejich efektivitu. Metoda ABC můţe přinést firmám konkurenční výhodu. 

Hnací silou podnikání jsou informace. Ten, kdo je má, získává oproti konkurenci důleţitou 

výhodu. V řízení i rozhodování. Metoda Activity Based Costing právě takové údaje nabízí. 

Na obrázku 9 je analýza ABC zaloţena na Paretově zákonitosti, na pravidlu 80/20, které říká, 

ţe zhruba 80% důsledků vyplývá přibliţně z 20 % počtu všech příčin. Toto pravidlo má 

široké uplatnění. Z Paretova pravidla vyplývá, ţe při řízení zásob je důleţité soustředit se na 

určitý druh poloţek, které mají rozhodující vliv na celkový výsledek. Dalším poloţkám je pak 

moţné věnovat mnohem menší pozornost, avšak to neznamená na ně zapomenout.[9] 

Metoda ABC vychází z toho, ţe všechny procesy podpůrné i řídící, které se v podniku 

nachází, by měly přispívat k naplnění procesů hlavních. Vrací se zpět ke vztahům příčina – 

následek. Opouští od teorie, ţe příčinou vzniku a velikosti nákladů je pouze objem. Oproti 

jiným tradičním metodám přidává do vztahu náklady - produkty nový prvek, kterým je 

aktivita, ta je příčinou spotřeby zdrojů. Vyuţití metody je vhodné zejména pro organizace, 

které mají různě sloţité produkty, vyrábějí je v různých mnoţstvích a pro různé zákazníky. 

Princip metody je zaloţen na tom, ţe nákladové objekty spotřebovávají aktivity a aktivity 

spotřebovávají zdroje. Vztahy mezi objekty a aktivitami a vztahy mezi aktivitami a zdroji jsou 

zaloţeny na základě příčin.[7] 

Aplikace metody ABC při řízení zásob tedy vyţaduje: 

 Rozdělit všechny skladované poloţky do několika kategorií, nejméně do tří (A, B, C). 

  Kaţdou skupinu poloţek řídit odlišným způsobem. 

Skupina A se skládá z malých počtů poloţek, které mají klíčový podíl na celkovém objemu 

zásob. Představují ţivotně důleţité poloţky, se kterými se společnost detailně a individuálně 

zabývá. U skupiny A je nejdůleţitější velmi nízká hodnota průměrné zásoby. Pro tyto zásoby 

bychom měli mít vyhraněnou kaţdodenní pozornost.  

Skupina B je tvořena mnohem větším počtem poloţek. Její podíl na celkovém objemu zásob 

je však niţší. U této skupiny jde o kompromis mezi nízkou hodnotou průměrné zásoby a mezi 

malým objemem práce spojené s výrobními zakázkami. 
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Skupina C je tvořena největším počtem poloţek s malým podílem na celkovém objemu zásob. 

Výrobní dávky a normy této skupiny zásob se volí větší a to s cílem, aby tyto poloţky byly 

stále na skladě, a aby se jejich zásoba nemusela doplňovat příliš často.  

Někdy se ještě vyčleňuje zvláštní kategorie D, která obsahuje poloţky zásob s dlouhodobě 

nulovou spotřebou nebo prodejem. Jedná se o „mrtvou“, nepouţitelnou zásobu, kterou je třeba 

prodat za sníţenou cenu nebo ji odepsat. [18] 

 
Obr. 9 Analýza ABC – klasifikace podle obratu zásob [10] 

Cílovou uţivatelskou skupinou výsledných informací poskytnutých na základě aplikace 

metody ABC je vedení podniku. Manaţeři na střední podnikové úrovni vyuţívají údaje z 

ABC jiţ v průběhu jejich zpracovávání. Vzhledem k jejich úloze ve firmě však poţadují 

především dílčí informace, které se týkají "jejich" procesů a zdrojů.  

Pokud má ABC poskytovat informace pro podporu rozhodování, je nutno tyto informace 

pravidelně zpracovávat. Při aplikaci metody lze také vyuţít i softwarové nástroje. Po pořízení 

celého systému je vhodné software rozšířit pro další uţivatele např. formou aplikací pro 

prohlíţení či pomocí manaţerského informačního systému. Aby byl efekt z aplikace metody 

Activity Based Costing maximální, musí podnik začít "ABC myslet" a oprostit se od 

tradičních přístupů řízení, které dodávají omezený počet informací. [8] 
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4.2 Metoda XYZ 

Metoda XYZ slouţí k ohodnocení zásob z hlediska jejich časového průběhu spotřeby nebo 

prodeje. Všechny zásoby mají tyto průběhy značně rozdílné – některé se spotřebovávají 

takřka konstantně bez velikých výkyvů, jiné jen sporadicky bez moţnosti tuto spotřebu 

předpokládat. To je důvod, proč není moţné stavy zásob řídit jednotnou logistickou 

technologií (metodou), ale je třeba v podniku nasadit na různé zásoby různé technologie. XYZ 

analýza slouţí jako podklad pro rozhodnutí, která logistická technologie bude k řízení stavu 

zásob vyuţita. Například pro systém zásobování Just In Time (JIT) je tato analýza výchozím 

podkladem. Je často pouţívána jako rozšíření metody ABC (viz Obr. 10), která rozčleňuje 

zásoby podle podílu na obratu. Jiný přístup bude volen pro materiály, jejichţ spotřeba je 

pravidelná, a odlišný pro zásoby, které jsou vyuţívány sporadicky. Proto je vhodné klasifikaci 

ABC doplnit o tzv. XYZ analýzu, která daný aspekt zohledňuje. [21]  

XYZ rozděluje zásoby v podniku do tří kategorií podle časového průběhu, spolehlivosti a 

předvídatelnosti jejich spotřeby: 

 X – jedná se o poloţky, jejichţ spotřeba je plynulá (konstantní) a předvídatelná, 

 Y – jedná se o poloţky, jejichţ spotřeba vykazuje slabší či silnější výkyvy, ale stále je 

do jisté míry předvídatelná; sezónní kolísání, 

 Z – poloţky, jejichţ spotřeba je zcela nepravidelná a nepředvídatelná. 

 

 

Obr. 10 Kombinace metody ABC s metodou XYZ 
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4.3 Metoda Just in Time 

Metoda Just in Time je taky označována jako moderní přístup k zásobování. Systém Just In 

Time propojuje nákup, výrobu a distribuci. Primárními cíli systému JIT je minimalizovat 

zásoby, zlepšit kvalitu výrobků, maximalizovat efektivnost výroby a poskytovat optimální 

úroveň zákaznického servisu. Ve své podstatě jde o určitou podnikatelskou filosofii.  

Ideou systému JIT je potřeba eliminovat jakékoliv ztráty. To je v přímém rozporu s tradičním 

pojetím tzv. „Just-In-Case“, podle kterého se na skladě udrţují velké pojistné zásoby právě 

pro případ, ţe by jich bylo potřeba. Podle systému JIT se ideální ekonomické objednací 

mnoţství rovná 1 jednotce, pojistné zásoby se povaţují za nepotřebné a jakékoliv zásoby na 

skladě by se měly vyloučit. [11] Ústředním prvkem řízení dle technologie JIT je koncepce 

neustálého zlepšování. Jinými slovy jde o realizaci filozofie řízení toku materiálu zaloţené na 

principu „ dostat správné materiály (výrobky) na správné místo ve správnou dobu“. [20] 

Systém JIT poskytuje podniku přínosy v základních oblastech:  

 zlepšení obratu zásob, 

 lepší zákaznický servis, 

 zmenšení skladového prostoru, 

 zlepšení doby odezvy, 

 sníţení distribučních nákladů, 

 niţší náklady na přepravu, 

 zvýšení kvality výrobků od dodavatelů, 

 sníţení počtu dopravců a dodavatelů. 

U tohoto systému však nejde přehlíţet problémy či nedostatky. Tyto problémy lze shrnout do 

tří kategorií: výrobní plánování daného závodu, výrobní plány dodavatelů, rozmístění 

dodavatelů. 

Výrobní plánování daného závodu – poloţky lze vyrábět v průběhu období s váznoucí 

poptávkou, coţ ovšem pro podnik znamená větší riziko, poněvadţ skladování hotových 

výrobků sebou přináší vyšší hodnotu výrobků. 
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Výrobní plány dodavatelů – menší a častější objednávky mohou mít za důsledek vyšší 

objednací náklady. Jestliţe budou dodavatelé vyrábět v mnoha malých výrobních sériích, tak 

se jim zvýší výrobní náklady a náklady na přestavení linek. 

Rozmístění dodavatelů - s rostoucí vzdáleností mezi dodavatelem a podnikem se zvyšuje i 

kolísavost a nepředvídatelnost dodacích dob. Zvyšují se i dodací náklady. 

Systémy JIT jsou obvykle kombinovány s dalšími systémy, které se zaměřují na řízení a 

plánování toků materiálů do podniku, v rámci podniku a z podniku. Pro implementaci 

filosofie JIT se často vyuţívají systémy MRP a DRP. [11] 

4.4 Systémy MRP a DRP 

MRP I (Materials Requirements Planning, plánování materiálových poţadavků) je systém 

řízení výroby a zásob, zaloţený na počítačích, který se pokouší minimalizovat zásoby a 

současně zabezpečovat potřebné mnoţství materiálů pro výrobní proces. Systém MRP I 

poskytuje ve srovnání s tradičními systémy řízení materiálů mnohé výhody:  

 má pozitivní vliv na finanční výsledky podniku (zisk, návratnost investic), 

 zlepšuje výsledky ve výkonu výroby, 

 lepší řízení výroby, 

 přesnější a rychlejší informace, 

 méně zásob, 

 časově rozloţené objednávání materiálů, 

 menší míra zastarávání výrobků, 

 vyšší spolehlivost, 

 lepší odezva na poţadavky trhu, 

 niţší výrobní náklady. 

Nevýhody systému MRP spočívají hlavně v tom, ţe dochází ke zvyšování nákladů na 

přepravu a zvýšení nákladů na jednotku, neboť se sniţuje pravděpodobnost, ţe podnik získá 

nárok na mnoţstevní slevy. Podnik tedy musí porovnat předpokládané úspory ze sníţených 

nákladů na zásoby a vyšší pořizovací náklady, které jsou důsledkem menších a častějších 

objednávek. 
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Ze systému MRP I se pak vyvinul systém MRP II (Manufacturing Resource Planning, 

plánování výrobních zdrojů), který navíc oproti MRP I pokrývá i aspekty finanční, 

marketingové a nákupní. 

DRP I (Distribution Requirements Planning, plánování požadavků na distribuci) je 

definován jako aplikace principů MRP na distribuční prostředí, který integruje speciální 

potřeby distribuce. Je to dynamický model, který pracuje s časově rozloţeným plánem 

událostí, které ovlivňují stav zásob. [11] V systému DRP I se vyuţívá model časově 

rozloţených plánů pro proces doplňování zásob v rámci vícestupňových systémů skladování. 

Systém DRP II (Distribution Resource Planning , plánování distribučních zdrojů) rozšiřuje 

systém DRP I o plánování klíčových zdrojů distribučního systému - skladového prostoru, 

pracovních sil, dopravních kapacit (např. kamionů, vagónů) a finančních toků. 

Systémy jako, JIT, MRP nebo DRP vyţadují, aby distribuční a výrobní procesy spolu 

spolupracovaly. Bez tohoto propojení by se nikdy nemohly plně uplatnit přednosti systémů. Je 

důleţité potlačit všechny objektivní i subjektivní konflikty mezi těmito funkcemi. Vyţaduje to 

společné logistické a výrobní plánování a rozhodování. Existuje řada oblastí, ve kterých je 

nutná spolupráce a ve kterých lze dosáhnout značných zlepšení. 

Je důleţité, aby všechny funkce v podniku prověřily svoji úlohu v systému JIT, MRP nebo 

DRP a zjistily, jak mohou individuálně i ve spolupráci s jinými funkcemi přispět k 

optimalizaci strategického postavení podniku. 

4.5 SCM 

SCM (Supply Chain Management) chápeme jako prostředek zkvalitňování sluţeb 

zákazníkům, sniţování zásob, nákladů a zkrácení doby, neţ se výrobek dostane na trh. Jedná 

se o přístup, kterým je celá síť vedoucí od dodavatelů aţ ke konečným spotřebitelům 

analyzována a řízena tak, aby bylo dosaţeno optimálního výsledku z hlediska systému jako 

celku. Tento komplexní přístup zahrnuje analýzu úrovně a míst inventářů zásobovacího 

řetězce, řízení informačního toku v celém kanále a koordinační úsilí k nejlepšímu 

uspokojování potřeb zákazníků. Tím se velmi liší od tradičních přístupů, kdy ve většině zemí 

světa jednotlivá oddělení izolovaně usilují o co nejlepší výsledky.  

SCM však směřuje dále, neţ jen k integraci práce jednotlivých vnitřních oddělení, a to k 

integraci celé sítě dodavatelů (proto u nás překládáme jako dodavatelské řetězce). Koncepce 
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SCM je však ve své integrační podobě stále ve vývoji, stejně jako její nezbytná softwarová 

podoba. [13] 

4.6 Hodnocení efektivnosti řízení zásob 

4.6.1 Obrátka zásob 

Ukazatel POZ udává počet obrátek (nákup a prodej) zásob za sledované období 

 

POZ = vlastní náklady prodaných výrobků / zásoba výrobků 

Rychlost obratu je tím větší, čím menší doba uplyne mezi pořízením zásob a prodejem. Nízký 

počet obrátek představuje nebezpečí pro platební schopnost podniku a můţe být důsledkem 

špatného nákupu, nahromadění neprodejných zásob apod. Sniţování počtu obrátek zásob 

signalizuje zhoršení koordinace nákupní, výrobní a prodejní fáze. Ve výrobních podnicích je 

obrátka zásob pomalejší neţli v obchodních a doporučuje se proto samostatně hodnotit počet 

obrátek výrobních a odbytových zásob. Stav zásob ve skutečnosti během roku kolísá, a to 

zejména vlivem sezónnosti. Jestliţe je rychlá obrátka zboţí, můţe si podnik dovolit prodávat i 

sniţším hrubým ziskem na jednotku produkce. Vyšší ukazatel POZ vede k vyšší rentabilitě 

vlastního jmění. Rentabilita trţeb je jedním z faktorů ovlivňujících výnosnost kapitálu. 

Zřetelně je to vidět z následujícího Dupontova vzorce: [11] 

Výnosnost kapitálu = Rentabilita tržeb * Obrat zdrojů financování 

Zisk / Zdroje = (Zisk / Tržby) * (Tržby / Zdroje) 

Vyplývá z něho, ţe: 

 výnosnost kapitálu závisí stejnou měrou na dosahované rentabilitě trţeb a na rychlosti 

obratu zdrojů financování, 

 výnosnost je moţno zlepšovat zvýšením cen při stabilním objemu trţeb nebo 

zvyšováním objemu trţeb při neměnných cenách, 

 pro poţadovaný růst výnosnosti kapitálu je třeba najít optimální cenu, umoţňující 

dosáhnout na trhu co nejlepší kombinace jak výše ziskové přiráţky, tak objemu trţeb. 

Zhoršení ukazatele POZ je vţdy potřeba analyzovat, můţe být vykoupeno zlepšením sluţeb 

zákazníkům nebo plynulejším výrobním provozem. Ukazatel POZ lze aplikovat i na 

podrobnější analýzu, jak pro jednotlivé druhy zásob, tak i pro srovnání mezi jednotlivými 

skupinami poloţek či přímo mezi poloţkami: 
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Obrátka materiálu = Spotřeba materiálu / Průměrný stav materiálu 

Obrátka výrobků = Náklady na prodané výrobky / Průměrný stav výrobků 

Obrátka zboží = Náklady vynaložené na prodané zboží / Průměrný stav zboží 

4.6.2 Doba obratu zásob 

Dalším ukazatelem efektivnosti řízení zásob je doba obratu zásob DOZ: 

DOZ = 360 . ø výše zásob / Náklady na prodané zásoby 

DOZ je ukazatel, který vypovídá o tom, za jak dlouho se průměrně obrátí zásoby, coţ je pro 

podnik významné při výpočtu obratového cyklu peněz a následně mnoţství kapitálu 

potřebného k profinancování oběţných aktiv. [5] 
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5 Analýza řešeného problému společnosti 

Společnost disponuje značným mnoţstvím druhů skladových poloţek. Základním materiálem 

potřebným pro výrobu celého sortimentu podniku je páska z trafoplechu, která tvoří většinu 

objemu zásob. Vzhledem k tomu, ţe není vedena podrobná evidence rozměrů a jakostí pásek, 

byl vybrán podnikem jiný druh skladových zásob a to zásoby pro bandáţovaná jádra. 

Diplomová práce je zaměřena na skladové zásoby a jejich optimalizaci. Pracovní úsek – 

bandáţování toroidních jader, kde nejsou vytvořeny téměř ţádné zásoby lepenkového pásku a 

materiál se připravuje aţ v okamţiku objednávky, coţ má za následek delší výrobní proces a 

dodací lhůtu. Byl proveden sběr dat spotřeby materiálu za rok 2015. Vzhledem k velkému 

počtu druhů materiálu byly podnikem vybrány nejdůleţitější rozměry.  

5.1 Rozdělení zásob podniku 

Zásoby představují základní suroviny nutné pro zajištění realizace výroby. Pod pojmem 

zásoby si lze představit suroviny, materiál, nedokončenou výrobu, polotovary, výrobky i 

zboţí.  

5.1.1 Materiál 

Jsou zde řazeny základní suroviny potřebné k výrobě výrobků.  

5.1.2 Nedokončená výroba 

Zde patří výrobky, které prošly jedním nebo určitou částí výrobních procesů, ale nejsou ještě 

dokončeny. Patří zde např. surová jádra z trafoplechu před bandáţí. 

5.1.3 Hotové výrobky 

Do této skupiny se řadí výrobky, které prošly celým výrobním procesem a jsou připraveny 

k expedici. 

5.1.4 Zboží 

Jedná se o zásoby, které podnik nevyrábí. Nakupuje je za účelem prodeje v nezměněné 

podobě. 

5.2 Oceňování zásob 

Zásoby, které podnik nakupuje, jsou oceňovány pořizovací cenou sníţenou o opravnou 

poloţku. Tato cena zahrnuje pořizovací cenu, která je navýšená o clo, vedlejší pořizovací 
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náklady, jako je balné, poštovné, či dopravné. Pro spotřebu nakoupených zásob podnik 

pouţívá metodu skutečných nákladů. 

Zásoby vydávané ze skladu se oceňují metodou průměrných cen. Je uplatňována metoda 

FIFO. 

Nedokončená výroba je oceňována přímými vlastními náklady. Hotové výrobky na skladě 

jsou oceňovány úplnými vlastními náklady. Tyto náklady zahrnují přímý materiál, přímé 

mzdy, kooperační náklady a ostatní přímé náklady.  

5.3 Skladové hospodářství 

Skladové prostory v podniku se dělí na několik částí, podle toho, ke které divizi výroby jsou 

určeny. Dělí se takto: 

 Hala H1 – sklad zásob pro bandáţování a také hotových výrobků, 

 Hala H2 – sklad materiálu pro „C“ jádra a sklad hotových „C“ jader, 

 Hala H3 – sklad trafo pásky pro výrobu toroidních jader. 

5.4 Analýza stavu zásob 

K zhodnocení hospodaření se zásobami podniku byly vyuţity poměrové ukazatele finanční 

analýzy a to ukazatelé obrátky zásob a doby obratu zásob. Ke stanovení hodnot jednotlivých 

ukazatelů byly vybrány hodnoty z účetních výkazů podniku za období 2012 aţ 2016. 

Znázorněné hodnoty jsou za jednotlivé období uvedeny v následujícím obrázku 11. 

 

Obr. 11 Zásoby podniku v letech 2012-2016 
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6 Návrh optimálního přístupu řízení zásob 

Podnikem byla vybrána spotřeba lepenkového pásku. Vzhledem k tomu, ţe rozměrů těchto 

pásků je velké mnoţství, vybral podnik pět nejdůleţitějších rozměrů v různých šířkách. 

Sledovala se roční spotřeba těchto pásků a na základě těchto dat se navrhne optimalizace 

skladových zásob tohoto materiálu. Některé rozměry pásek se pouţívají pro více rozměrů 

bandáţování jader. Celkem se počítá se 40 různými rozměry. Pro stanovení prioritních 

rozměrů byla pouţita metoda ABC, která byla dále rozšířena o metodu XYZ. Dále je 

věnována pozornost zásobám skupiny A. Podnik nemá stanovenou pojistnou ani signální 

zásobu, budou tedy rovněţ vypočteny. Na základě těchto dosaţených výsledků bude 

stanovena průměrná zásoba. 

6.1 Rozdělení zásob pomocí metody ABC 

Poloţky materiálu byly rozděleny pomocí Paretova principu 70:30. Znamená to tedy, ţe 70% 

roční spotřeby materiálu zajištuje 30% poloţek. Pro kaţdou poloţku byla zjištěna její roční 

spotřeba. Dále byl vypočten podíl jednotlivé poloţky na její celkové roční spotřebě a následně 

byla podle kumulativního počtu provedena klasifikace zásob na skupiny viz tabulka 1. Na 

obrázku 12 je provedeno grafické znázornění metody ABC pomocí Lorenzovy křivky. 

Celková klasifikace vybraných skaldových zásob materiálu metodou ABC je uvedena 

v příloze 1. 

Tab. 1 Rozdělení zásob materiálu metodou ABC 

Kategorie Počet 

položek 

Spotřeba za 

rok 

Roční spotřeba  materiálu 

v % 

Počet  položek v 

% 

A 15 395 491,6 Kč 68 38 

B 14 154 065 Kč 26 35 

C 11 36 554,9 Kč 6 27 

Celkem 40 586 111,5 Kč 100 100 
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Obr. 12 Grafické znázornění klasifikace ABC formou Lorencovy křivky 

 

Skupina A obsahuje 15 tzv. rychloobrátkových poloţek, jejíţ celková roční spotřeba činí 

395 491,6 Kč. Coţ je téměř 70 % na hodnotě materiálu. Procentní podíl na celkovém počtu 

poloţek tvoří 38 %. Jedná se o velmi důleţité poloţky zásob. Vhodné je skupinu těchto zásob 

pravidelně sledovat, určit u nich pojistnou zásobu, která je schopná pokrýt výkyvy ve výrobě 

a dále také stanovit hladinu signální zásoby. 

Skupina B obsahuje 14 poloţek se střední obrátkovostí, které se podílejí 26 % na hodnotě 

materiálu. Roční spotřeba těchto materiálových poloţek činí 154 065 Kč. Tyto poloţky zásob 

jsou středně důleţité a není jim třeba věnovat tak značnou pozornost, jako skupině A.  

Skupina C reprezentuje 11 pomalu obrátkových poloţek zásob a to 27 % z celkového počtu. 

Avšak na hodnotě spotřeby se podílí pouhými 6 %. Tyto poloţky jsou pro podnik málo 

důleţité a nevyţadují pozornost, nebo velmi malou pozornost. 
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6.2 Položky skupiny A 

Skupina A obsahuje 15 poloţek (viz Tab. 2), kde jsou uvedeny jejich ceny, roční spotřeba a 

celkové náklady na jednotlivé rozměry vybraných pásků za jeden rok.   

Tab. 2 Materiálové poloţky skupiny A 

Název položky Mj Cena zaMj 
Roční 

spotřeba 
Celkem 

Lepenkový pásek 60V ks 16,2 3483 56424,6 

Lepenkový pásek 40V ks 13,3 3194 42480,2 

Lepenkový pásek 50V ks 14,8 2388 35342,4 

Lepenkový pásek 60M ks 12,5 2052 25650 

Lepenkový pásek 30V ks 12,1 1931 23365,1 

Lepenkový pásek 70V ks 17,4 1885 32799 

Lepenkový pásek 70M ks 13,1 1764 23108,4 

Lepenkový pásek 50M ks 11,6 1728 20044,8 

Lepenkový pásek 80V ks 18,5 1569 29026,5 

Lepenkový pásek 110V ks 22 1524 33528 

Lepenkový pásek 40M ks 9,7 1314 12745,8 

Lepenkový pásek 80M ks 14,2 1314 18658,8 

Lepenkový pásek 20V ks 11 1275 14025 

Lepenkový pásek 100M ks 16,5 1190 19635 

Lepenkový pásek 30M ks 7,4 1170 8658 

Celkem   27781 395491,6 

 

6.3 Sestavení prodeje položek ze skupiny A 

Pro sestavení plánu zásob je potřeba sestavit plán prodeje ve sledovaném roce. Konzultant ve 

společnosti nepředpokládá nárůst prodeje, očekává se prodej přibliţně stejný jako v roce 

2015. Proto můţeme vycházet ze spotřeby materiálu roku 2015. Spotřeba materiálu, 

lepenkového pásku v jednotlivých měsících, zařazeného do skupiny A. (viz tabulka 3). 
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Tab. 3 Spotřeba zásob lepenkových pásků skupiny A v jednotlivých měsících roku 2015 

Název materiálu 
Měsíce 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Lepenkový pásek 60V 130 182 39 254 370 383 711 413 312 104 312 273 

Lepenkový pásek 40V 528 156 122 222 304 225 150 231 260 437 273 286 

Lepenkový pásek 50V 182 104 123 172 136 63 304 247 264 273 442 78 

Lepenkový pásek 60M 108 180 180 252 180 144 180 288 144 216 108 72 

Lepenkový pásek 30V 117 78 95 135 222 156 92 195 244 208 260 129 

Lepenkový pásek 70V 104 104 60 138 124 25 134 169 286 260 234 247 

Lepenkový pásek 70M 36 180 72 252 252 180 180 216 180 108 72 36 

Lepenkový pásek 50M 144 180 72 180 108 72 216 108 252 216 108 72 

Lepenkový pásek 80V 52 91 87 135 68 69 306 169 221 280 65 26 

Lepenkový pásek 110V 39 6 64 38 249 182 444 266 106 65 39 26 

Lepenkový pásek 40M 72 144 108 144 72 144 108 216 108 0 72 126 

Lepenkový pásek 80M 72 108 36 36 234 36 72 324 216 54 108 18 

Lepenkový pásek 20V 156 78 39 101 97 148 94 159 130 117 143 13 

Lepenkový pásek 100M 72 72 36 72 144 72 162 108 126 108 128 90 

Lepenkový pásek 30M 108 126 54 36 126 108 90 72 108 252 90 0 

6.4 Rozdělení zásob pomocí metody XYZ 

Doplňkem ABC analýzy byla pouţita metoda XYZ, která umoţňuje přiřadit jednotlivým 

poloţkám statistické váhy podle struktury potřeby. Bylo potřeba k výpočtu zjistit měsíční 

hodnoty spotřeby jednotlivých poloţek (viz Tab. 3) za rok 2015. Tyto hodnoty poskytl 

konzultant ze společnosti. 

Z daných hodnot byla vytvořena tabulka, kde je spočítána celková suma spotřeby jednotlivých 

poloţek za rok 2015. Poté se ze zjištěné sumy vypočítala průměrná spotřeba jednotlivých 

poloţek. Následně byly stanoveny směrodatné odchylky podle vztahu (1). Po zjištění 

směrodatné odchylky se stanovil tzv. variační koeficient pomocí rovnice (2). Poloţky byly 

rozděleny podle variačního rozpětí do skupin X, Y a Z podle těchto podmínek: 

 X – hodnota variačního koeficientu do 50 %,  

 Y – hodnota variačního koeficientu 50 – 90 %,  

 Z – variační koeficient > 90 %.  
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Výsledné rozdělení zásob metodou XYZ zobrazuje tabulka 4.  

 

Sx √
∑      ̅̅ ̅ 

 
      (1) 

 

 

Sx – směrodatná odchylka  

  – jednotlivá měsíční spotřeba poloţek  

 ̅ – průměrná spotřeba  

n – počet měsíců  

 

   
  

 ̅
 *100      (2) 

 

Vx – variační koeficient 

Sx – směrodatná odchylka  

 ̅– průměrná spotřeba 

Tab. 4 Rozdělení zásob metodou XYZ 

Skupina 
Počet 

položek 

Počet 

položek 

v % 

Název položky 
Variační 

koeficient 

X 7 17,5 20V,30V,40V,100M,50M,40M,60M do 50% 

Y 20 50 

100V,160V,10V,50V,60V,70V,80V,90V,110M, 

130M,140M,150M,160M,170M,10M,20M,30M, 

70M,80M,90M 

od 50% do 

90% 

Z 13 32,5 
110V,120V,130V,140V,150V,170V,180V,190V, 

200V,90V,120M,180M,190M 
od 90% 

Skupina X – Skupina obsahuje 17,5 % ze 40 poloţek. Zásoby této skupiny mají pravidelnou 

spotřebu a je u nich velice dobrý odhad spotřeby.  
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Skupina Y – Tato skupina obsahuje jiţ 50% ze 40 poloţek. Zásoby v této skupině vykazují 

slabší či silnější výkyvy ve spotřebě. Spotřeba těchto zásob má omezenou přesnost 

předpovědi, ale je do jisté míry předvídatelná.  

Skupina Z – V této skupině je 32,5 % zásob ze 40 poloţek. Zásoby mají zcela nepravidelnou 

spotřebu, kterou je prakticky nemoţné předpovědět. 

6.5 Pojistné zásoby lepenkového pásku skupiny A 

Pojistná zásoba se stanovuje za účelem pokrytí odchylek plánované spotřeby. Standardně se 

pohybuje kolem relativně stálé výše. Jde tedy o zásobu, která je v podniku normovaná. Měla 

by krýt odchylky, které vznikají v průběhu spotřeby a délce dodávacího cyklu. 

Lze tedy pojistnou zásobu vypočítat pomocí vzorce (3) jako určitý K-násobek směrodatné 

odchylky spotřeby. Pojistný faktor K určuje, na jaké úrovni chceme mít pokryty výkyvy v 

poptávce. Podle toho jaký chce mít podnik stupeň zajištěnosti, se pojistná zásoba vytváří. 

Stupně zajištěnosti pro rozdílné hodnoty pojistného faktoru k:  

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

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

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

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

 

Pojistnou zásobu vypočteme podle vzorce: [22]  

              (3) 

kde:  

Zp– pojistná zásoba 

σ – směrodatná odchylka  

K – pojistný faktor 
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Směrodatnou odchylku vypočteme podle vzorce (4): [22] 
 

Sx √
∑      ̅̅ ̅ 

   
      (4) 

Sx – směrodatná odchylka 

  – jednotlivá měsíční spotřeba poloţek  

 ̅ – průměrná spotřeba  

n – počet měsíců  

Spotřeba lepenkových pásků v různých rozměrech má značně kolísavý charakter, jak je vidět 

v tabulce 4. Je tedy vhodné udrţovat pojistnou zásobu ve výši 2*σ. Výpočet směrodatných 

odchylek a stupně zajištěnosti u jednotlivých materiálových poloţek je znázorněn v tabulce 5. 

Tab. 5 Pojistná zásoba v různých stupních zajištěnosti 

Název položky Celková 

roční 

spotřeba 

Průměrná 

měsíční 

spotřeba 

Směrodatná 

odchylka 

Stupeň 

zajištěnosti 

1 σ 

Stupeň 

zajištěnosti 

2 σ 

Stupeň 

zajištěnosti 

3 σ 

Lepenkový pásek  

60V 
3483 290,25 177,05 177,05 354,11 531,16 

Lepenkový pásek 

 40V 
3194 266,17 117,14 117,14 234,29 351,43 

Lepenkový pásek 

 50V 
2388 199,00 110,78 110,78 221,57 332,35 

Lepenkový pásek  

60M 
2052 171,00 61,64 61,64 123,28 184,92 

Lepenkový pásek  

30V 
1931 160,92 62,84 62,84 125,69 188,53 

Lepenkový pásek  

70V 
1885 157,08 83,04 83,04 166,08 249,12 

Lepenkový pásek  

70M 
1764 147,00 78,96 78,96 157,92 236,88 

Lepenkový pásek  

50M 
1728 144,00 63,29 63,29 126,58 189,87 

Lepenkový pásek  

80V 
1569 130,75 93,11 93,11 186,21 279,32 

Lepenkový pásek 

110V 
1524 127,00 132,88 132,88 265,76 398,64 

Lepenkový pásek  

40M 
1314 109,50 53,43 53,43 106,86 160,29 

Lepenkový pásek  

80M 
1314 109,50 96,92 96,92 193,84 290,76 

Lepenkový pásek 

 20V 
1275 106,25 46,03 46,03 92,07 138,10 

Lepenkový pásek 

100M 
1190 99,17 36,55 36,55 73,09 109,64 

Lepenkový pásek  

30M 
1170 97,50 61,62 61,62 123,24 184,86 
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6.6 Signální zásoba lepenkového pásku skupiny A 

Signální zásoba (viz Tab. 6) představuje takovou výši zásob, kdy je nutné zajistit novou 

dodávku, aby byla nejpozději dodána v době, kdy reálná zásoba klesne na minimální zásoby. 

Jde tedy o doplnění zásob, které uspokojí potřebu materiálu, neţ přijdou nové zásoby 

materiálu. Signální zásobu lze vypočíst podle vzorce (5): [10]  

              (5) 

kde:  

B – signální zásoba 

d – průměrná denní spotřeba  

L – dodací lhůta  

Zp – pojistná zásoba  

Podle získaných informací činí dodací lhůta lepenkových tabulí pro výrobu lepenkových 

pásků 4 týdny, coţ je velmi dlouhá doba. Proto má podnik na skladě dostatečné mnoţství 

lepenkových tabulí a budeme brát v úvahu výrobu lepenkových pásků, coţ jsme stanovili na 

dva dny.  Pro výpočet průměrné denní spotřeby bereme v úvahu 30 kalendářních dnů měsíce. 

Tab. 6 Pojistná a signální zásoba materiálu skupiny A 

Název položky 
Průměrná měsíční 

spotřeba 

Průměrná denní 

spotřeba 

Pojistná 

zásoba 

Signální 

zásoba 

Lepenkový pásek 60V 290,25 9,68 354,11 373,46 

Lepenkový pásek 40V 266,17 8,87 234,29 252,03 

Lepenkový pásek 50V 199,00 6,63 221,57 234,83 

Lepenkový pásek 60M 171,00 5,70 123,28 134,68 

Lepenkový pásek 30V 160,92 5,36 125,69 136,42 

Lepenkový pásek 70V 157,08 5,24 166,08 176,55 

Lepenkový pásek 70M 147,00 4,90 157,92 167,72 

Lepenkový pásek 50M 144,00 4,80 126,58 136,18 

Lepenkový pásek 80V 130,75 4,36 186,21 194,93 

Lepenkový pásek 110V 127,00 4,23 265,76 274,22 

Lepenkový pásek 40M 109,50 3,65 106,86 114,16 

Lepenkový pásek 80M 109,50 3,65 193,84 201,14 

Lepenkový pásek 20V 106,25 3,54 92,07 99,15 

Lepenkový pásek 100M 99,17 3,31 73,09 79,70 

Lepenkový pásek 30M 97,50 3,25 123,24 129,74 
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6.7 Optimální zásoba lepenkového pásku skupiny A 

Optimální velikost dodávky v měrných jednotkách se stanoví podle modelu ekonomického 

objednacího mnoţství. Výpočet EOQ byl proveden podle vzorce (6): [11] 

    √
   

  
       (6) 

kde:  

EOQ – optimální velikost dodávky 

P – objednací náklady na jednu objednávku  

D – roční spotřeba v jednotkách  

C – roční náklady na udrţování zásob v procentech  

V – hodnota jednotky zásob 

Objednací náklady na jednu dodávku jsou stanoveny ve výši 200 Kč. Vzhledem k tomu, ţe se 

sklad nachází uvnitř výrobního závodu, byly roční náklady na udrţování zásob stanoveny 

odhadem ve výši 10 %. Propočet ekonomického objednacího mnoţství EOQ v měrných 

jednotkách je uveden v tabulce 7. 

Tab. 7 Optimální velikost dodávky 

Název M

J 

Cena 

za MJ 

(V) 

Roční 

spotřeba 

(D) 

Objednávací 

náklady (P) 

Náklady na 

udržování zásob 

(C) 

EOQ 

Lepenkový pásek 60V ks 16,2 3483 200 10 93 

Lepenkový pásek 40V ks 13,3 3194 200 10 98 

Lepenkový pásek 50V ks 14,8 2388 200 10 80 

Lepenkový pásek 60M ks 12,5 2052 200 10 81 

Lepenkový pásek 30V ks 12,1 1931 200 10 80 

Lepenkový pásek 70V ks 17,4 1885 200 10 66 

Lepenkový pásek 70M ks 13,1 1764 200 10 73 

Lepenkový pásek 50M ks 11,6 1728 200 10 77 

Lepenkový pásek 80V ks 18,5 1569 200 10 58 

Lepenkový pásek 110V ks 22 1524 200 10 53 

Lepenkový pásek 40M ks 9,7 1314 200 10 74 

Lepenkový pásek 80M ks 14,2 1314 200 10 61 

Lepenkový pásek 20V ks 11 1275 200 10 68 

Lepenkový pásek 100M ks 16,5 1190 200 10 54 

Lepenkový pásek 30M ks 7,4 1170 200 10 80 
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6.8 Výpočet průměrné zásoby jednotlivých položek skupiny A 

Průměrná zásoba byla vypočtena aritmetickým průměrem pojistné zásoby (minimální zásoby) a 

maximální zásoby. Maximální zásoba byla vypočtena součtem signální zásoby a optimální 

velikosti dodávky. Tyto hodnoty jsou uvedeny v tabulce 8. 

Tab. 8 Maximální a průměrná zásoba lepenkových pásků 

Název Mj Pojistná 

zásoba 

Signální 

zásoba 

Maximální 

zásoba 

Průměrná 

zásoba 

Lepenkový pásek 60V ks 354 373 466 410 

Lepenkový pásek 40V ks 234 252 350 292 

Lepenkový pásek 50V ks 222 235 315 268 

Lepenkový pásek 60M ks 123 135 216 169 

Lepenkový pásek 30V ks 126 136 216 171 

Lepenkový pásek 70V ks 166 177 242 204 

Lepenkový pásek 70M ks 158 168 241 200 

Lepenkový pásek 50M ks 127 136 213 170 

Lepenkový pásek 80V ks 186 195 253 220 

Lepenkový pásek 110V ks 266 274 327 296 

Lepenkový pásek 40M ks 107 114 188 147 

Lepenkový pásek 80M ks 194 201 262 228 

Lepenkový pásek 20V ks 92 99 167 130 

Lepenkový pásek 100M ks 73 80 133 103 

Lepenkový pásek 30M ks 123 130 209 166 
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7 Začlenění do výrobního procesu 

Tyto hodnoty navrhuji podniku jako průměrnou zásobu jednotlivých rozměrů lepenkových pásků 

pro skupinu A (rychloobrátkových zásob). Vypočtené hodnoty byly nastaveny v podniku na 

začátku měsíce. Pro porovnání je v následující tabulce 9 vypočtena doba výroby s původními 

zásobami lepenkových pásků. 

Tab. 9 Doba výroby bandáţových jader s původní zásobou pásků 

Jakmile je spotřebována původní zásoba, dochází k prostoji ve výrobě, kdy se čeká na dodání 

dalších lepenkových pásků, coţ značně prodluţuje výrobní proces. V průměru to bývá 

prodlouţení o 1den, jelikoţ výroba probíhá pouze na 1 směnný provoz a tak jsou objednané 

pásky připraveny na druhý den. Pokud je mnoţství objednávek větší, na které nestačí původní 

zásoba, doba se ještě více prodluţuje. Musí se měnit nastavení stroje na různé rozměry 

lepenkových pásků a přerušovat zakázky. I to vede k dalšímu prostoji ve výrobě. 

Po nastavení vypočtené průměrné zásoby se doba výroby výrazně zkrátí, coţ je vidět 

v následující tabulce 10. 

Tab. 10 Doba výroby bandáţových jader po nastavení průměrné zásoby  

 

Pokud objednané mnoţství výrobků lze pokrýt ze zásob lepenkových pásků, nedochází 

k prostojům ve výrobě a není potřeba tak často měnit nastavení výrobního stroje pro různé 

chybějící lepenkové pásky, jelikoţ to také prodluţuje čas přípravy pásků.  

Název položky Původní zásoba Objednané množství Doba výroby Prostoje Celkem 

Lepenkový pásek 60V 50 200 10h 1d 1d 10h 

Lepenkový pásek 40V 50 150 6h 1d 1d 6h 

Lepenkový pásek 50V 50 170 8h 1d 1d 8h 

Lepenkový pásek 60M 50 120 5h 1d 1d 5h 

Lepenkový pásek 30V 50 190 9h  1d 1d 9h 

Název položky 
Průměrná 

zásoba 
Objednané množství Doba výroby Prostoje 

Celkem 

Lepenkový pásek 60V 410 200 10h 0d 10h 

Lepenkový pásek 40V 292 150 6h 0d 6h 

Lepenkový pásek 50V 268 170 8h 0d 8h 

Lepenkový pásek 60M 169 120 5h 0d 5h 

Lepenkový pásek 30V 171 190 9h 4 h 13 h 
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Jelikoţ nebyly nastaveny téměř ţádné zásoby lepenkových pásků, zvýší se tedy dosavadní zásoby, 

coţ povede ke zvýšení nákladů. Na druhou stranu ekonomický přínos pro podnik v navrhovaném 

řízení skladových zásob je výrazné ušetření času a zkrácení výrobního procesu. Díky tomu je 

podnik schopen rychleji zpracovávat zakázky a daleko větší mnoţství zakázek, coţ povede 

k výraznému zvýšení trţeb a sníţení mzdových nákladů, díky sníţení přesčasů, kdy se výroba 

nestíhala a musel být často zařazen víkendový provoz. 

Další navrhovaná doporučení pro zefektivnění výroby: 

 Je navrhováno vyuţití stroje na výrobu lepenkových pásků na 2 směny, coţ by vedlo k 

rychlejšímu doplňování průměrné zásoby a tím by se rovněţ sníţilo riziko, ţe bude 

některé lepenkové pásky nedostatek. 

 Nastavení průměrných zásob i pro poloţky skupiny B, u kterých jsou ještě relativně 

dobře odhadnutelné výkyvy mnoţství objednávek. Tato skupina tvoří také podstatnou 

část výroby a nastavení průměrných zásob u této skupiny by opět vedlo k 

plynulejšímu výrobnímu procesu. 
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8 Závěr 

Hlavním cílem diplomové práce bylo popsat současný systém řízení skladových zásob. Na 

základě těchto zjištěných poznatků navrhnout optimální řešení řízení zásob a následně 

porovnat dosavadní systém řízení zásob s navrhovaným řešením a ekonomickým přínosem 

pro podnik THERMA FM s.r.o. 

Prvním krokem bylo představit podnik, ve kterém je tato práce řešena. Kapitola tedy obsahuje 

charakteristiku společnosti, její výrobní program a organizační strukturu. Následující dvě 

kapitoly jsou zaměřené na vysvětlení pojmů týkajících se zásob, jejich klasifikaci, oceňování 

a řízení. Neţ proběhne analýza zásob v podniku, je potřeba si uvědomit, co to zásoby jsou, 

jaké je jejich členění a jaké mají funkce. Důleţitým pojmem je také způsob řízení zásob. Do 

této problematiky spadá klasifikace zásob podle různých metod. Kaţdá z daných metod je 

zaměřena na určitou důleţitost zásob. V této práci byla provedena klasifikace zásob metodou 

ABC, která je zaměřena na obrátkovost a metoda XYZ, která se zaměřuje na pravidelnost 

spotřeby. 

Bylo zjištěno, ţe současné skladové hospodářství podniku není řízeno optimálně. Stavy zásob 

nejsou podrobně evidovány a průběţně sledovány. U zásob lepenkových pásků, pro které je 

tato práce zaměřena, nejsou stanoveny pojistné, signální zásoby. Jsou nastaveny velice nízké 

průměrné zásoby. Proto dochází k situacím chybějícího materiálu a přerušení určitého 

výrobního procesu. Bylo navrţeno následující optimální řízení zásob. 

Pomocí metody ABC byla provedena klasifikace materiálových zásob, konkrétně 

lepenkových pásků. Materiálové poloţky byly rozděleny podle Paretova principu 70:30. 

Základní rozdělení dle ABC metody u poloţek lepenkových pásků viz příloha 1. Skupina A 

obsahuje 15 poloţek, které se podílejí 68% na hodnotě prodeje s celkovou roční spotřebou 

395 491,- Kč. Skupinu B reprezentuje 14 poloţek, coţ je 26% podíl na hodnotě prodeje s 

roční spotřebou 154 065,- Kč. Skupina C zahrnuje 11 poloţek, coţ je 6 % podíl na hodnotě 

prodeje s roční spotřebou 36 555,- Kč. Celkový přehled rozdělení poloţek lepenkových pásků 

do skupin znázorňuje tabulka 1. 

V dalším kroku byla metoda ABC rozšířená pomocí metody XYZ. Tato metoda se zaměřuje 

na měsíční spotřebu jednotlivých poloţek. Hodnoty měsíční spotřeby poskytl podnik. Poté se 

nejprve vypočítala celková roční spotřeba jednotlivých poloţek a stanovila se průměrná 

spotřeba. Následovalo stanovení směrodatné odchylky a variačního koeficientu. Z daných 
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výsledků se poloţky rozdělily do skupin X, Y a Z. Skupina X obsahuje 17,5 % ze všech 

poloţek. Tyto poloţky jsou pravidelně spotřebovávány a podnik tedy můţe odhalit jejich 

budoucí spotřebu. Ve skupině Y je obsaţeno 50 % poloţek z celkového počtu. Tyto zásoby 

vykazují trendy i výkyvy. Spotřeba těchto zásob má omezenou přesnost předpovědi, ale je do 

jisté míry předvídatelná. Poslední skupina Z obsahuje 32,5% poloţek z celkového počtu. 

Spotřebu těchto zásob je tedy nemoţné předpovědět, proto by společnost měla mít stanovenou 

nějakou minimální zásobu, aby nemusela materiál objednávat na poslední chvíli. 

K optimalizaci bylo vybráno prvních 15 poloţek zařazených do skupiny A, které představují 

největší podíl na celkové spotřebě materiálu, viz tabulka 2. U kaţdé z poloţek byla stanovena 

hladina pojistné zásoby, která má za úkol pokrýt případné výkyvy ve výrobě, či v poptávce a 

to s 97,72% pravděpodobností. Signální zásoba byla stanovena metodou kvantitativní. 

Nejprve se musela zjistit průměrná denní spotřeba a průměrná dodací lhůta. Tyto hladiny 

zásob jsou uvedeny v tabulce 6. 

Na základě těchto stanovených výsledků byla stanovena průměrná zásoba u poloţek skupiny 

A, viz tabulka 8. Tyto hodnoty průměrných zásob byly nastaveny v podniku. Z tabulky 9. a 

10. je zřejmé, ţe po navýšení zásob materiálu došlo k výraznému zkrácení doby výroby. Coţ 

vede k plynulejšímu a rychlejšímu zpracování zakázek.  
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Příloha č.1: Celková klasifikace zásob lepenkových pásků metodou ABC 

Název položky ks/rok kč/ks kč/rok 
% z celku 

(roční) 
Kumulativně v % Skupina 

Lepenkový pásek 60V 3483 16,2 56424,6 9,1% 9,08% A 

Lepenkový pásek 40V 3194 13,3 42480,2 8,3% 17,40% A 

Lepenkový pásek 50V 2388 14,8 35342,4 6,2% 23,62% A 

Lepenkový pásek 60M 2052 12,5 25650 5,3% 28,97% A 

Lepenkový pásek 30V 1931 12,1 23365,1 5,0% 34,00% A 

Lepenkový pásek 70V 1885 17,4 32799 4,9% 38,91% A 

Lepenkový pásek 70M 1764 13,1 23108,4 4,6% 43,50% A 

Lepenkový pásek 50M 1728 11,6 20044,8 4,5% 48,01% A 

Lepenkový pásek 80V 1569 18,5 29026,5 4,1% 52,09% A 

Lepenkový pásek 110V 1524 22 33528 4,0% 56,07% A 

Lepenkový pásek 40M 1314 9,7 12745,8 3,4% 59,49% A 

Lepenkový pásek 80M 1314 14,2 18658,8 3,4% 62,91% A 

Lepenkový pásek 20V 1275 11 14025 3,3% 66,24% A 

Lepenkový pásek 100M 1190 16,5 19635 3,1% 69,34% A 

Lepenkový pásek 30M 1170 7,4 8658 3,0% 72,38% A 

Lepenkový pásek 10V 1012 9,8 9917,6 2,6% 75,02% B 

Lepenkový pásek 90V 960 19,6 18816 2,5% 77,52% B 

Lepenkový pásek 140M 854 20,3 17336,2 2,2% 79,75% B 

Lepenkový pásek 10M 810 4,3 3483 2,1% 81,86% B 

Lepenkový pásek 130M 722 19,6 14151,2 1,9% 83,74% B 

Lepenkový pásek 20M 695 5,9 4100,5 1,8% 85,55% B 

Lepenkový pásek 110M 640 17,7 11328 1,7% 87,22% B 

Lepenkový pásek 160M 636 22,5 14310 1,7% 88,87% B 

Lepenkový pásek 90M 540 15,2 8208 1,4% 90,28% B 

Lepenkový pásek 120M 537 18,9 10149,3 1,4% 91,68% B 

Lepenkový pásek 150M 488 21,4 10443,2 1,3% 92,95% B 

Lepenkový pásek 100V 482 20,9 10073,8 1,3% 94,21% B 

Lepenkový pásek 170M 480 24,2 11616 1,3% 95,46% B 

Lepenkový pásek 120V 433 23,4 10132,2 1,1% 96,59% B 

Lepenkový pásek 170V 301 31,1 9361,1 0,8% 97,37% C 

Lepenkový pásek 130V 248 24,8 6150,4 0,6% 98,02% C 

Lepenkový pásek 150V 190 27,9 5301 0,5% 98,51% C 

Lepenkový pásek 140V 155 26,2 4061 0,4% 98,92% C 

Lepenkový pásek 160V 147 29,6 4351,2 0,4% 99,30% C 

Lepenkový pásek 180M 127 25,3 3213,1 0,3% 99,63% C 

Lepenkový pásek 190M 94 26,9 2528,6 0,2% 99,87% C 

Lepenkový pásek 190V 21 33,8 709,8 0,1% 99,93% C 

Lepenkový pásek 180V 18 32,4 583,2 0,0% 99,98% C 

Lepenkový pásek 200V 6 35,1 210,6 0,0% 99,99% C 

Lepenkový pásek 200M 3 28,3 84,9 0,0% 100,00% C 

Celkem 38380  586111,5    

 


