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ABSTRAKT 

Diplomová práce se zabývá Managementem C-dílů ve vybraném výrobním podniku. Práce je 

rozdělena na tři části. V první jsou teoreticky vymezeny kalkulace a zásoby, které jsou 

předmětem praktické části. Druhá část je analytická. Analyzuje současný způsob objednávání 

C-dílů ve vybraném podniku (Befra electronics, s.r.o.). Poslední část zahrnuje vlastní návrhy 

na zlepšení managementu (konkrétně objednávání) C-dílů. Cílem práce je analyzovat 

současný proces objednávání C-dílů ve výrobním podniku a nalezení možného zpřesnění 

managementu těchto dílů. 
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Zásoby; kalkulace; Paretova analýza ABC; C-díly; management. 

 

 

ABSTRACT 

The master´s thesis deals with Management system C-components in the selected 

manufacturing company. The tesis is divided into three parts. The first are theoretically 

defined calculations and stocks that are the subject of the practical part. The second part is 

analytical. It analyzes the present way of ordering C-components in the selected company 

(Befra electronics, s.r.o.). The last part includes a private proposals to improve the 

management (concretely ordering) C-components. The goal is to analyze the present process 

of ordering C-components in manufacturing company and finding possible more accurate 

management of these components. 
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1 Úvod 

Tématem diplomové práce je Management C-dílů ve vybraném výrobním podniku. 

Problematika C-dílů v současné době není v České republice nijak hluboce řešena. Ať už 

výrobní, nebo i nevýrobní podniky se zaměřují převážně na management dílů A a B, protože 

tvoří největší část výdajů a výnosů.  

Označování C-dílů vychází z Paretovy analýzy ABC. Ta dělí zásoby na tři skupiny. 

Skupina A – jsou vysoce obrátkové zásoby, které vážou nejvíce finančního kapitálu. Skupina 

B – jsou středně obrátkové zásoby, které v sobě vážou 20 – 30 % finančního kapitálu. 

Poslední skupinou je skupina C. Zde patří nízkoobrátkové zásoby, které mají nejmenší 

finanční hodnotu. Součástí této skupiny může být jak výrobní materiál (drobné a levné 

součástky nutné pro finální výrobek), tak zásoby, které se nepřímo týkají výroby. To jsou 

kancelářské potřeby, ochranné pomůcky aj.  

C-díly jsou díly, které v sobě vážou nejmenší finanční kapitál a jsou nejméně obrátkové. Proto 

jsou mnohdy opomíjeny a ekonomicky neošetřeny. Právě proto je hlavním úkolem této práce 

navržení zpřesnění managementu C-díly a vyhodnocení jeho přínosů. 

Díky nízkým pořizovacím nákladům C-dílů nejsou úspory v této skupině nijak více znatelné 

v krátkém časovém měřítku. Proto je potřeba se na zpřesnění jejich řízení zaměřit jako na 

dlouhodobou záležitost, která přinese výsledky až s časovým odstupem. 

Se zásobami (ať už skupiny A, B nebo C) je spjatá logistika zásobování (objednávání), 

skladování a kontroly. Na základě této logistiky je tato diplomová práce stavěná. 

Nejprve je v práci provedeno představení podniku, v němž je práce řešena a kde by mohly 

být možné návrhy uplatněny, nebo by mohly sloužit alespoň jako návod pro pokračování 

zpřesňování managementu C-dílů. Spolupracujícím podnikem je Befra electronic s.r.o. 

V teoretické části práce jsou vymezeny zásoby a s nimi spojené dělení, náklady, optimální 

dávky, skladování, Paretovo pravidlo a jeho metoda ABC. V další kapitole jsou popsány 

kalkulace, jejich druhy a metody. Kalkulace jsou potřebné pro stanovení procesních nákladů. 

Analytická část práce je zpracována na základě vlastního snímku pracovního dne a 

zhodnocení interních informací. Analýza a následná praktická využití jsou zaměřena pouze na 

vybrané C-díly, konkrétně na výrobní materiál. 
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V praktické části jsou zpracovány vlastní návrhy a zhodnocení jejich vlivů na zpřesnění 

managementu C-dílů ve výrobním podniku, možných úspor a jiných opatření pro finančně 

efektivnější řízení právě těchto zásob. 

Hlavním cílem diplomové práce je navržení zpřesnění management C-dílů ve vybraném 

výrobním podniku. S tím současně souvisí i cíl analyzovat současný proces objednávání C-

dílů v podniku. 
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2 Představení společnosti Befra electronic s.r.o. 

V Německu vznikla skupina podniků v holdingu MBG (Munz-Magenwirth Gruppe), který 

funguje od roku 1957. Tato skupina je vedena mateřskou společností Bebro electronics 

GmbH, která vznikla roku 1970. Jako první byla založena dceřiná společnost Befra 

electronic s.r.o. (dále jen „ společnost Befra“) s působením na území České republiky od 

roku 1992. Dalšími dceřinými společnostmi jsou Beflex electronic (1999), Beflex 

Niederlassung München (2004), Beflex AG Niederlassung Windisch/Schweiz (2007) a Beflex 

Niederlassung Witten (2012). S jakoukoli změnou ve vedení či technologií v holdingu 

dochází aktuálně ke změnám v dceřiných společnostech a to hlavně v obchodních 

činnostech – nákup, prodej. Cílem těchto změn je zvýšení efektivity a využití synergických 

efektů. 

Společnost Befra od svého založení podniká v Horní Suché na Karvinsku. V počátcích své 

existence se orientovala zejména na dodávky důlní elektroniky pro hlubinné dobývání na 

Karvinsku.  S postupným útlumem hornictví se těžiště činnosti přeneslo na vývoj a výrobu 

elektroniky a na montáže přístrojů. 

V současnosti má společnost zhruba 280 zaměstnanců, kteří jsou vysoce kvalifikovaní a je pro 

ně samozřejmostí vést obchodní a technická jednání se zahraničními partnery. Pracují v rámci 

výrobní a obchodní know-how celé skupiny. 

Ve výrobním areálu má společnost k dispozici tři výrobní haly s centrálním skladem o rozloze 

4 500 m
2
. Výrobní program firmy tvoří: 

 výroba elektronických sestav, 

 montáže přístrojů, 

 montáže mechanických sestav, 

 dodávky důlní elektrotechniky, 

 vývoj elektroniky a konstrukce mechanických dílů. 

Společnost Befra používá technologii SMT osazování. Surfance Mounth Technology neboli 

technologie povrchové montáže je pracovní postup, při kterém se elektronické součástky 

osadí (spojí) pájením přímo na povrch plošného spoje. Tento postup je vhodný při montážích 

rozměrově malých součástek. Součástky, které jsou určeny pro spojení touto technologií, 

bývají označovány jako SMD (Surfance Mount Device). V elektronickém průmyslu je tento 

postup nepostradatelný. 
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Nosným oborem činnosti společnosti je již zmíněné osazování desek plošných spojů a výroba 

náročné elektroniky pro průmyslové účely. Zákazníky jsou specializované firmy ze západní 

Evropy, hlavně z Německa. Z hlediska dodávek se jedná o malé výrobní série s vysokými 

požadavky na provedení a přesné termínované plnění. Jedná se například o přístroje pro 

hledání min, lékařské přístroje, ovládací panely, apod. 

Přes 80 % svých služeb společnost vyváží do zahraničí. Obchodní činnosti v oblasti 

elektroniky tam zajišťuje mateřská společnost, nicméně technická řešení a konkrétní 

požadavky zákazníků jsou přímo řešeny přes českou pobočku. 

Společnost Befra je certifikovaná podle normy ISO 9001-2008 (systém managementu jakosti) 

a podle normy ATEX (certifikace pro zařízení do výbušného prostředí). 

Od svého založení společnost nezaznamenala ztrátu. Je to dáno tím, že převážná část výroby 

je výroba pro mateřskou společnost, která dodává materiál za tzv. zápočty (nikoli za peníze).  
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3 Teoretické vymezení zásob 

Zásoby jsou nedílnou součástí jakéhokoli podniku. Z ekonomického hlediska patří do 

kategorie oběžného majetku firmy. Bez zásob by podnik nebyl schopný fungovat. 

Jedna z teorií zásob popisuje zásobu jako přirozený užitný prvek v organizaci, který byl 

vyroben či koupen, ale ještě nebyl spotřebován či znovu prodán. [5] Zásoba je tedy majetek 

uložený pro pozdější použití. 

Hlavní smysl zásob je zajistit plynulou produkci položek do spotřeby. [12] A aby v zásobách 

bylo vázáno co nejméně finančních prostředků. Za řízení zásob je v podniku zodpovědné 

oddělení nákupu. Zodpovídá za optimální množství na skladě, za zajištění potřeb 

vnitropodnikových spotřebitelů těchto zásob i dodavatelských řetězců a další úkony se 

zásobami spojené. 

Zásoby se dělí několika kategorií [19]: 

 výrobní materiál, 

 nedokončené výrobky a polotovary, 

 hotové výrobky – výrobky připraveny k prodeji, 

 zboží – určené k dalšímu prodeji,  

 ostatní sortiment (kancelářské potřeby, apod.).  

Mezi majetek firmy jsou považovány také zásoby na cestě. To jsou zásoby, od kterých byla 

přijata popř. zaplacena faktura, byla zařazena do účetnictví, ale fyzicky ještě nebyla přijata. 

3.1 Druhy zásob podle jejich funkcí 

Podle funkce lze zásoby rozdělit na šest druhů: 

 běžná zásoba, 

 pojistná zásoba, 

 technologická zásoba, 

 spekulační zásoba, 

 sezonní zásoba, 

 strategická zásoba. 

Běžná zásoba 

Běžná zásoba je označována také jako obratová nebo cyklická. Jedná se o zásobu, která má 

uspokojit očekávanou poptávku nebo spotřebu mezi dvěma dodávkami. Běžná zásoba se 
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udržuje vždy a její velikost je dána maximální výší zásob v době dodávky a minimálním 

objemem před novou dodávkou. [16] 

Běžnou zásobu lze stanovit pomocí vzorce (1) [12]: 

       
 

 
                                                                                                                                        

kde: 

ZB – běžná zásoba materiálu v naturálních jednotkách, 

SD – průměrná denní spotřeba v naturálních jednotkách, 

c – dodávkový cyklus ve dnech. 

Pojistná zásoba 

Pojistné zásoby se tvoří jako prevence před neočekávanými odchylkami od očekávané 

spotřeby či dodávek. Pokud je přesně spočítána potřeba zásob a není možné zpoždění 

dodávky, pojistná zásoba se tvořit nemusí. Pokud ale jistota fixního stavu pohybu zásob není, 

stanovuje se pojistná zásoba pomocí vzorce (2) [12]: 

                                                                                                                                                        

kde: 

ZP – pojistná zásoba materiálu v naturálních jednotkách,  

SD – průměrná denní spotřeba v naturálních jednotkách, 

p – pojistná zásoba ve dnech.  

Technologická (technická) zásoba 

Technologickou zásobou se rozumí zásoba se speciálními technologickými požadavky, 

kterými musí projít před vydáním do spotřeby. [16] Technologické požadavky mohou být 

např. sušení, zrání, stárnutí apod. Technologickou zásobu je možné určit vzorcem (3) [12]: 

                                                                                                                                                         

kde: 

ZT – technologická zásoba materiálu v naturálních jednotkách,  

SD – průměrná denní spotřeba v naturálních jednotkách, 

p – technologická zásoba ve dnech.  
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Spekulativní zásoba  

Vytváří se pořízením materiálu, u něhož je očekávaný růst ceny, takže se nakoupí nad 

aktuální potřebu. [7] Využije se nějaké množstevní slevy či jiné výhodné nabídky od 

dodavatele. 

Sezonní zásoba  

Sezonní zásoba je taková, kterou je možné doplňovat pouze v určitém období, v určité sezóně. 

Nebo je její odbyt dán časovým obdobím. 

 Strategická zásoba 

Je tvořena pro neočekávaný výpadek dodávky např. z důvodu přírodní katastrofy, stávky, 

války a pod. [7] Výše strategické zásoby (pokud jí podnik vůbec tvoří) závisí na počtu 

dodavatelů, ekonomické situaci ve sféře podnikání, na míře rizika vzniku výpadku z důvodu 

přírodních vlivů. Tyto plánuje top management a je čistě na něm, zda bude tuto zásobu tvořit 

nebo nikoli. 

3.2 Náklady spojené se zásobami a optimální velikost objednávky 

Náklady spojené s pořízením a skladováním zásob 

Základním aspektem při snaze optimalizovat řízení zásob je snaha minimalizovat náklady na 

pořízení a skladování. Tyto náklady lze zjistit pomocí vzorce (4) z Baumolova 

optimalizačního modelu řízení zásob [16]: 

    
    

 
  

    

 
                                                                                                                           

kde: 

CN – celkové náklady, 

Np – pořizovací náklady spojené s jednou dodávkou, 

Ns – skladovací náklady na jednu dodávku, 

q – velikost jedné dodávky v naturálních jednotkách, 

S – celková spotřeba zásob za sledované období v naturálních jednotkách. 

Optimální velikost dodávky 

Po zanesení všech nákladů do grafu z obrázku 1 „Určení optimální velikosti dodávky zásob“, 

je možné určit velikost optimální dodávky zásob. A to v bodě protnutí křivek nákladů na 

skladování a nákladů na pořízení. 
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Obr. 1 Určení velikosti optimální dodávky [6] 

Matematicky lze optimální velikost dodávky vyjádřit vztahem (5) [6]: 

       
      

  
                                                                                                                                

kde: 

qOPT – optimální velikost jedné dodávky, 

Np – pořizovací náklady spojené s jednou dodávkou, 

Ns – skladovací náklady na jednu dodávku, 

S – celková spotřeba zásob za sledované období v naturálních jednotkách. 

3.3 Paretovo pravidlo (princip 80/20) 

Ekonom Wilfredo Pareto při jedné ze svých ekonomických studií v Itálii zjistil, že 80 % 

ekonomického bohatství země vlastní pouze 20 % obyvatelstva. [9] Toto pravidlo aplikoval i 

na další odvětví a sektory. Např.:  

 20 % zákazníků přináší 80 % tržeb,  

 20 % zaměstnanců vytváří 80 % přidané hodnoty podniku,  

 20 % výstupů je výsledkem 80 % vstupů, 

Pareto se snažil také o časové zefektivnění činností a poukázal na to, že je možné, aby 20 % 

vynaloženého času přineslo 80 % výsledek.  
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U zásob je Paretovo pravidlo aplikováno tak, že 20 % zásob tvoří 80 % hodnotu majetku. 

Toto znázorňuje obrázek 2 „Paretovo pravidlo“. 

 

Obr. 2 Paretovo pravidlo [13] 

Obecně lze tedy toto pravidlo definovat tak, že 20 % příčin způsobuje 80 % následků. 

V praxi to tedy znamená, že je třeba čas a energii a finance vložit do těch 20 % příčin, protože 

ty způsobují 80 % efektů. Paretovo pravidlo je důležitým nástrojem pro řízení, organizaci a 

plánování různých postupů.  

Paretovo pravidlo je možné interpretovat skrze Paretovu křivku. Příklad je na obrázku 3 

„Paretova křivka na příkladu objednávek a výdajů“. 

 

Obr. 3 Paretova křivka na příkladu objednávek a výdajů [14] 

20 % objemu 

zásob 

 

80 %  

hodnota 

zásob 

20 % 

hodnota 

zásob 

 

80 %  

objem zásob 
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Na obrázku je již zavedena metoda ABC, která je popsána níže. Z uvedeného lze vyčíst, že 

nejvyšší výdaje budou při objednávání malého množství zásob typu A. Naopak nejmenší 

výdaje, avšak nejvíce objednávek bude provedeno u zásob typu C. 

3.4 Paretova analýza ABC 

Paretova analýza ABC  je aplikace pro skladové hospodářství odvozená od Paretova pravidla. 

[1] Obecně platí, že jen malý počet kusů tvoří podstatnou část majetku firmy. 

Paretova analýza ABC rozčleňuje zásoby do tří skupin: 

Skupina A – je tvořena těmi zásobami, které představují největší podíl (např. 70 – 80 %) na 

hodnotě celkového stavu zásob [12]. Jsou to rychloobrátkové zásoby (= velký objem, málo 

položek). Této skupině je nutné věnovat maximální pozornost při řízení zásob a zavádět 

pravidelné kontroly stavu zásob. 

Skupina B – je tvořena zásobami, jejichž podíl na celkové hodnotě bývá 20 – 30 %. [6] Jedná 

se o zásoby střední obrátkovosti (= střední objem, střední počet položek). Skupina se 

nekontroluje tak často a intenzivně. 

Skupina C – je tvořena ostatními zásobami, které mají podíl na celkové hodnotě zásob velmi 

malý (např. 5 – 20 %). Jsou to pomaloobrátkové zásoby (= malý objem, velké množství 

položek) [3]. Poslední skupině zásob je věnována nejmenší pozornost. Řízení se takřka 

neoptimalizuje, stav zásob se kontroluje pouze při povinných kontrolách. 

Rozdělení zásob analýzou ABC je uveden na obrázku 4 „Klasifikace zásob rozdělených 

analýzou ABC podle celkové hodnoty“. 

 

Obr. 4 Klasifikace zásob rozdělených analýzou ABC podle celkové hodnoty [12] 

80 - 70 % 

15 - 30 % 

5-20 % 

A 

B 

C 
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Graf ukazuje na procento, kterým jsou zásoby z dané skupiny zastoupeny v celku (100 %) 

v závislosti na celkové hodnotě zásob. Samozřejmě dle potřeby je možné rozšířit Paretovu 

analýzu ABC o další písmena (D a E).  

Pro rozčlenění zásob do jednotlivých skupin se dají použít různá kritéria, jako např. podíl 

zásob na tržbách, podíl na zisku, obtížnost zásobování, skladování aj. [18] 

Paretovu analýzu ABC lze aplikovat na jakoukoli oblast řízení podniku. Lze si takto rozčlenit 

dodavatele, odběratelé, činnosti, pracovní procesy, atd. 

3.5 Skladování zásob 

Skladování zásob zabezpečuje uskladnění produktů (výrobní materiál, polotovary, hotové 

výrobky, zboží a ostatní sortiment) od pořízení zásoby po její výdej do spotřeby (příp. do 

prodeje).  

Skladování zásob má řadu důvodů [3]: 

 zajištění plynulé výroby (při nedostatku polotovarů nelze vyrobit finální výrobek), 

 zásoba hotových výrobků může uspokojit momentální zakázku, 

 zásoby slouží jako ochrana proti výpadku dodávky, 

 zásoby vzniklé využitím množstevních slev při nákupu, 

 skladování je informativním nástrojem pro sledování pohybů zásob. 

Zásoby patří k aktivům podniku, takže i z hlediska finančního účetnictví je dobré udržovat 

určitý objem zásob. 

Druhy skladů 

Sklady lze obecně rozdělit na čtyři druhy [10]: 

 Provozní sklady – to jsou sklady hotových výrobků, které jsou umístěny co nejblíže 

výrobní lince či hale uvnitř podniku. 

 Centrální sklady – Plní funkci doplňování zásob do provozních skladů. Z těchto 

skladů většinou nelze zboží vyexpedovat přímo zákazníkovi.  

 Regionální sklady – slouží k vytváření (skladování) pohotovostní zásoby v rámci 

určité oblasti trhu. Jejich úložných prostor využije více společností v regionu se 

stejným nebo podobným výrobním zaměřením.  
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 Expediční (odbytové) sklady – jsou sklady určené pro hotové výrobky připravenými 

k odbytu. Jejich úkolem je přerozdělovat skladové zásoby zákazníkům podle 

objednaného objemu. 

Druhy skladů závisí na velikosti podniku a oblasti podnikání. Velké podniky budou mít 

sklady i mimo firemní prostor, malé budou mít pouze interní, který bude rozlišen na: 

 vstupní (pořizovací) – tato část skladu slouží k udržování vstupních materiálů, 

 mezisklad (může jím být příruční sklad) – v této části jsou rozpracované výrobky, je 

to spojovník mezi jednotlivými pracovními postupy, 

 prodejní (odbytová) – zde jsou hotové výrobky uspokojující požadavky odběratele. 
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4 Kalkulace 

Kalkulace je zjištění nebo stanovení nákladů, marže, zisku, ceny nebo jiné hodnotové 

veličiny na výrobek, práci nebo službu, na činnost nebo operaci, kterou je třeba v souvislosti 

s jejich uskutečněním provést, na podnikovou investiční akci nebo na jinak naturálně 

vyjádřenou jednotku výkonu. [8] 

Vedle této odborné definice lze kalkulaci pojmout jako výpočet či stanovení nákladů 

potřebných na jednotku sledovaného výkonu (výrobku, služby). 

Kalkulace se vytváří ze třech důvodů [2], [11]:  

 Pro zjištění nákladů potřebných na konkrétní výkon, výrobek podniku, který je 

definován druhem, objemem či kvalitou – předběžná kalkulace, při níž se vychází 

z technických norem spotřeby, cen a tarifů jednotlivých vstupů, minulé zkušenosti 

nebo odhadu. 

 Pro zpětné zjištění vynaložených nákladů kdy jde o vyčíslení skutečné spotřeby –

 výsledná kalkulace. 

 Jako informační složka podniku, na jejímž základě se dá navrhnout úsporná opatření.  

4.1 Základní pojmy 

Předmět kalkulace je konkrétní sledovaný výkon (výrobek, služba), u něhož je požadováno 

stanovit náklady. [11] 

Předmětem kalkulace je kalkulační jednice. Kalkulační jednice je určitý výkon, který lze 

popsat měřící jednotkou (např. množstvím, hmotností, časem, atd.). [19] Nejdůležitější je 

přesně ji vymezit. 

Kalkulované množství je určitý objem kalkulačních jednic, pro které je kalkulace 

stanovována. [8] Jeho určení je důležité především z hlediska určení průměrného podílu 

fixních nákladů přiřazených na jednotku kalkulační jednici.  

Řada podniků v České republice používá pro stanovení nákladů všeobecný kalkulační 

vzorec, který obsahuje [11]: 

1. Přímý materiál 

2. Přímé mzdy 

3. Ostatní přímé náklady 

4. Výrobní (technologická, provozní) režie 
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Vlastní náklady výroby (součet položek 1 až 4) 

5. Správní režie 

Vlastní náklady výkonu (součet položek 1 až 5) 

6. Odbytové náklady 

Úplné vlastní náklady (součet položek 1 až 6) 

7. Zisk / Ztráta 

Cena výkonu (součet položek 1 až 7)  

Tento vzorec se používá pro nákladové stanovení ceny, kdy cena vzniká na základě vzorce 

„náklady + zisk = cena“. Tímto způsobem lze stanovovat centu jen pro výrobky nebo služby, 

které ještě nejsou nabízeny a trhu a jejichž ceny nejsou ovlivňovány konkurencí.  

Ad 1. Přímý materiál 

Jedná se o materiál, který je přímo vztažen ke konkrétnímu výrobku/službě, má stálou povahu 

nebo přispívá k obohacování a vytváření jeho vlastností a charakteru. [19] Řadí se zde 

suroviny, základní materiál, polotovary, pomocný materiál, obaly a další podle druhu 

kalkulační jednice.  

Ad 2. Přímé mzdy 

Přímé mzdy jsou základní mzdy zaměstnanců (hodinové, úkolové) vztažené na konkrétní 

výkon. [19] Dále zahrnují příplatky ke mzdě, prémie a odměny, které přímo souvisejí 

s kalkulovanými výkony.  

Ad 3. Ostatní přímé náklady 

Jsou další náklady spojené s konkrétním výkonem. [19] Vynaložené pouze na produkci tohoto 

výkonu. Např. energie vynaložená na výrobu, odpisy, opravy a udržování používaných strojů 

a zařízení, ztráty z nekvalitní výroby či výroby nesplňující danou jakostní hranici. Tyto 

náklady se dají přiřadit k jednotlivým výkonům.  

Ad 4. Výrobní (technologická, provozní) režie 

Jsou to tzv. nepřímé náklady – tj. náklady vynaložené na zajištění, obsluhu a řízení 

jednotlivých technologických a provozních pracovišť. [15] Nejdou přiřadit na konkrétní jeden 

výkon. Patří zde např. mzdy administrativních pracovníků, manažerů a ostatních pracovníků 

nepodílejících se na konkrétní výrobě, náklady na pronájem výrobních prostor a další náklady 

nezbytné pro plynulý chod výroby. 
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Ad 5. Správní režie 

Správní režie se skládá ze všech nákladů na správu, řízením a organizací podniku, tzn., nájmy 

kancelářských prostor, energie, telefonní poplatky a ostatní náklady související s chodem 

podniku jako celku nebo jeho jednotlivých částí. [15] 

Ad 6. Odbytové náklady – prodejní režie 

Do nákladů spojených s prodejem spadají všechny prostředky vynaložené na skladování a 

prodej hotových výkonů. [19] Např. náklady na skladování hotových výrobků, reklamu a 

nabídku výrobků, prodej, vývoz a další.  

Ad 7. Zisk / Ztráta 

Zisk resp. ztráta je výsledek hospodaření (viz Výkaz zisku a ztráty) podniku za daný časový 

interval. Jedná se o rozdíl mezi výnosy a náklady. 

 

Všeobecný kalkulační vzorec zahrnuje pouze přímé a nepřímé náklady. 

Přímé náklady 

Jsou náklady, které přímo souvisí s konkrétním druhem kalkulační jednice (konkrétním 

výkonem), a které se dají přímo určit či vypočítat. [15] Například materiál spotřebovaný 

pouze na jeden kus výkonu. 

Nepřímé náklady 

Jsou náklady, které nejsou zjistitelné ani vypočitatelné na jeden výkon. [15] Patří zde 

například odpisy stroje, na kterém se vyrábí více různých druhů výrobků. 

Aby byla kalkulace přehledná a výsledná cena reálná a zahrnující vše potřebné je nutné 

zohlednit jednotlivé jednicové a režijní náklady. 

Jednicové náklady 

Při vytváření jednotlivých výkonů jsou vyvolány tzv. technologické náklady. Ta část 

technologických nákladů, která je úzce spjata s konkrétním výkonem je nazvána jednicový 

náklad. Příkladem materiálového jednicového nákladu může být např. plech na automobil, 

dřevo na nábytek. Část jednicových nákladů je zahrnuta v přímých nákladech. 

Režijní náklady 

Tyto podobně jako nepřímé náklady nelze určit pro jeden výkon. Souvisí se zabezpečením 

celého technologického procesu, zajištění, obsluhu a řízení. [15] Režijním nákladem může být 

například náklady na pomocný materiál (mazadla, chlazení), kancelářské potřeby, mzdy 

pomocných dělníků (kteří nejsou kvalifikováni výrobu konkrétního výkonu), atp. 
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Patří zde již vyjmenovaná výrobní, správní a odbytová režie. Mimo tyto je zde řazena i 

zásobovací režie, která obsahuje náklady na pořízení, skladování a výdej materiálu. [15] 

Inovovanou verzí zahrnující a dělící veškeré náklady související s jednotlivými výkony je tzv. 

Dynamický kalkulační vzorec, který má tuto podobu [15]: 

1. Jednicový materiál přímý 

2. Jednicový materiál nepřímý 

3. Jednicové mzdy přímé 

4. Jednicové mzdy nepřímé (variabilní, fixní) 

5. Ostatní jednicové náklady přímé (variabilní, fixní) 

6. Ostatní jednicové náklady nepřímé (variabilní, fixní) 

Jednicové náklady celkem (součet položek 1 až 6) 

7. Výrobní režie přímá (variabilní, fixní) 

8. Výrobní režie nepřímá (variabilní, fixní) 

Výrobní režie celkem (součet položek 7 a 8) 

Vlastní náklady výroby (součet položek 1 až 8) 

9. Správní režie 

Vlastní náklady výkonu (součet položek 1 až 9) 

10. Odbytová režie přímá 

11. Odbytová režie nepřímá (variabilní, fixní) 

Odbytová režie celkem ( součet položek 10 a 11) 

Režijní náklady celkem (součet položek 7 až 11) 

Úplné vlastní náklady výkonu (součet položek 1 až 11) 

12. Zisk / Ztráta 

Cena výkonu (součet položek 1 až 12) 

Při porovnání obou vzorců lze konstatovat, že více položek zaručuje přesnější vypovídací 

schopnost kalkulace. Avšak nic nesmí být přehnané. Při příliž velkém množství kalkulačních 

položek hrozí nepřehlednost a zmatenost finálních výstupů. 

4.2 Dělení kalkulací 

Jak již bylo psáno v úvodu kapitoly základním rozdělením kalkulací je na předběžné a 

výsledné. Existují ale ještě specifické druhy kalkulací, které si podniky vytvářejí pro speciální 

účely. 
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4.2.1 Předběžné kalkulace 

Předběžnou kalkulací se rozumí vyčíslení nákladů na kalkulační jednici na základě norem, 

odhadu, plánovaných nákladů, minulých skutečností nebo porovnáním substitučních výrobků 

před zahájením výrobního procesu. Dává přehled o budoucích nákladech, které je třeba 

zohlednit ve finančním plánu, především v plánu nákladů a výnosů. 

A. Operativní kalkulace (metoda standardních nákladů) – vyčísluje se podle podrobných 

norem pro jednotlivé pracovní operace a jednotlité normované spotřeby podle technických, 

technologických a organizačních podmínek výroby. [2] Normy jsou předepsány pouze pro 

přímé náklady.  

B. Plánová kalkulace – sestavuje se z tzv. plánových norem, které si na základě strategie 

volí podnik sám na zvolené časové období. [2] Tyto normy může v průběhu času na základně 

vývoje na trhu měnit. Jsou to normy vztahující se na přímé náklady.  

C. Propočtová kalkulace – stanovuje se pro nové nebo inovované výrobky, pro které ještě 

nejsou sepsané normy protože jsou na trhu nové. [2] Jedná se o odhad nákladů. Odhad je 

možné uskutečnit na základě podobných výrobků. Tato kalkulace ukáže,  zda je výhodné 

inovovat daný výrobek a začít jej propagovat na trhu či nikoli, a jestli je výhodné investovat 

do nového výrobního zařízení, které by dopomohlo požadované jakosti a vlastnostem nového 

resp. inovovaného výrobku.  

4.2.2 Výsledná kalkulace 

Výslednou kalkulací se rozumí vyčíslení skutečně vynaložených nákladů na jednotku 

kalkulační jednice (výrobek, službu). 

V konkurenčním prostředí se pro využití výsledné kalkulace vyskytují pravidla [2]: 

 předběžná kalkulace má tím větší význam, čím je uzší sortiment výroby, ustálenjší 

zázemí, a čím častěji je plánované opakování stejné výroby, 

 naopak výsledná kalkulace je významnější s různorodostí sortimentu, měnícími se 

podmínkami výroby a neopakováním stejných dávek výroby. 

Zjednodušeně řečeno výslednou kalkulaci je vhodné používat při větším množství různých 

výrobků, protože každý výrobek bude mít jiné přímé náklady. Naopak předběžná kalkulace 

má smysl při plánování jen jednoho nebo minimálního počtu druhu výrobků. Potom tato 

kalkulace bude mít dlouhodobé užití. 
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4.2.3 Specifické kalkulace 

Specifické kalkulace se používají pro specifické účely podle požadavků ekonomiky a řízení 

jednotlivých firem. 

Rozlišují se tyto specifické kalkulace [2]: 

A. Cenová kalkulace – sděluje cenu, do které je zahrnutý i výsledek hospodaření a je možné 

za tuto cenu nabídnout výrobek k prodeji. Tato kalkulace se uplatňuje při výběrových řízeních 

a soutěžích o zakázky. 

B. Výchozí kalkulace – slouží k předběžnému výpočtu kalkulace, např. plánované. Tuto 

funkci může zajišťovat výsledná nebo plánovaná kalkulace minulého období. 

C. Základní kalkulace – je pevná po dobu nejméně jednoho účetního období nebo po celou 

dobu produkce konkrétní dávky. 

4.3 Metody kalkulace 

Jedná se o prostředek pro určení dílčích částí nákladů na kalkulační jednici. [19] Metody 

kalkulace jsou závislé na předmětu kalkulace, na potřebném složení kalkulace a na rozdělení 

nákladů.  

Obvyklé dělení kalkulačních metod [19], [8]: 

 kalkulace dělením, 

 kalkulace přirážková, 

 kalkulace ve sdružené výrobě, 

 kalkulace rozdílové. 

4.3.1 Kalkulace dělením 

Tyto metody pracují na principu přiřazování nákladů výkonům v závislosti na kvantitě 

všelijak popsaných kalkulačních jednic. [8] 

Mezi základní metody kalkulace dělením patří [19]: 

Prostá kalkulace dělením 

Tato kalkulace se používá především v hromadné výrobě, kdy náklady vytváří pouze jeden 

druh výkonu, nebo jsou náklady obdobně komplikované. [8] 

Náklady na kalkulační jednici lze podle vzorce 6 vypočítat jako podíl celkových nákladů a 

počtem kalkulačních jednic vyprodukovaných během daného času [19]:  
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             (6) 

kde: 

n - náklady na jednotku kalkulační jednice 

N - celkové náklady za určité období 

Q - objem kalkulačních jednic vyrobených v časovém období. 

Vlastní příklad:  

Ve výrobním podniku, který vyrábí jeden druh výrobků ( např. bezešvé ocelové trubky) bylo 

za měsíc leden vyrobeno 9 500 tun trubek. V tomtéž měsíci byly zjištěny následující náklady:  

spotřeba materiálu 40 000 Kč 

mzdové náklady 50 000 Kč 

režijní náklady 25 000 Kč 

Náklady na kalkulační jednotku budou vypočteny pomocí vzorce (6) a to tak, že jednotlivé 

nákladové položky se vydělí počtem vyrobených tun: 

spotřeba materiálu na 1 ks trubek (40 000/9 500) 4,21 Kč 

mzdové náklady na 1 ks trubek    5,26 Kč 

režijní náklady na 1 ks trubek    2,63 Kč 

Při sečtení nákladů na 1 ks trubek bude výsledná částka 12,1 Kč jako vlastní náklad výkonu 

dosazena do všeobecného kalkulačního vzorce (viz kap. 3.1). 

Stupňovitá kalkulace dělením 

Tato metoda se využívá ve výrobním procesu, který má více fází (stupňů). Vytváří se řetězec 

kalkulací každé fáze podle nákladů vzniklých na konkrétní fázi (stupni) výroby. Výsledný 

celkový náklad je potom součet ceny spotřebovaného materiálu v první fázi, zpracovacích 

nákladů každé fáze a nákladů společných všem fázím. [19] 

Kalkulace dělením s poměrovými čísly 

Tato metoda je využívána při výrobě homogenních výkonů s homogenním postupem výroby, 

které se odlišují rozměry, váhou, namáhavostí aj. 

Princip spočívá ve zvolení si základního výrobku, podle nějž jsou porovnávány ostatní a jsou 

jim přiřazovány na základě výše jmenovaných ukazatelů poměrová čísla a to buď menší nebo 
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větší než bylo na počátku dáno základnímu výrobku. Přiřazená poměrová čísla se použijí pro 

výpočet podílu režijních nákladů na jednotlivé výkony.  

4.3.2 Kalkulace přirážkové 

Tato metoda je v praxi nejčastěji využívána, protože se vztahuje na různorodou a 

nehomogenní výrobu.  

Přirážková kalkulace pomocí rozvrhové základny rozdělí režijní náklady všem konkrétním 

kalkulačním jednicím. 

Rozvrhová základna může být [8]: 

 režijní přirážka – peněžní forma, vyjádřená v procentech. Podle vzorce (7) je možné 

zjistit kolik procent z rozvrhové základny tvoří režijní náklady na určitý výkon. 

   
   

   
                                                                                                                                           

kde:  

PP - procento přirážky režijních nákladů 

NRN - nepřímé režijní náklady v Kč 

RZN - rozvrhová základna v Kč 

 naturální rozvrhová základna – ta je určována v peněžních jednotkách na naturální 

jednotku a podle vzorce (8) je možné určit sazbu režijních nákladů na jednotku 

rozvrhové základny vyjádřenou v naturálních jednotkách (čas, kg, tuny, pracnost,...) 

   
   

   
                                                                                                                                                  

kde:  

RP - sazba režijních nákladů v Kč na naturální jednotku 

NRN - nepřímé režijní náklady 

RZN - rozvrhová základna v naturálních jednotkách 

4.3.3 Kalkulace ve sdružené výrobě 

Tyto kalkulace se používají převážně proto, že při některých výrobních procesech vzniká 

zároveň více druhů kalkulačních jednic a vytvořené náklady je nutné mezi ně rozdělit. Aby se 

náklady daly rozčlenit, je třeba využít jednu z druhů kalkulace ve sdružené výrobě. [19] 

Zůstatková (odečítací) metoda 

Ve výrobním procesu je logicky zvolena jedna hlavní kalkulační jednice. Všechny ostatní 

současně vzniklé se budou považovat za vedlejší. [19] Po zjištění celkových nákladů se 
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odečtou tržby za potenciální prodej všech vedleješích kalkulačních jednic. Náklad na jednotku 

hlavní kalkulační jednice se pak vypočte vydělením kalkulačním množstvím hlavní kalkulační 

jednice. 

Vlastní příklad: 

Hutní podnik vyrábí ze surového železa ocel. Kromě oceli je následkem chemických reakcí 

výstupní výrobek také struska a za další výkon lze považovat teplo vyprodukované 

spalováním, které se používá pro další technologické postupy. Za sledované období bylo 

vyrobeno 15 kg oceli. 

Při kalkulaci hlavního výrobku – oceli, je potřeba vzít v potaz i vedlejší výrobky. Kalkulace 

by vypadala takto:  

Kalkulace výroby 15 kg oceli 

vlastní náklady výkonu   1 500 Kč 

potenciální tržby za prodej strusky  600 Kč 

potenciální tržby z prodeje (využití) tepla 550 Kč 

Po sečtení, resp. odečtení nákladů hlavního produktu a tržeb produktů vedlejšíh dosahuje 

hodnota nákladů 350 Kč. Toto číslo je ještě potřeba vydělit objemem produkce (350 / 15) a 

výsledná částka 23,33 Kč je náklad na 1 kg oceli. 

Rozčítací metoda 

Pokud nelze výsledné kalkulační jednice rozdělit na jednu hlavní a vedlejší, je vhodné použít 

tuto metodu, při níž je užíváno poměrových čísel získaných z poměru vstupujícího materiálu 

nebo podle technologických rozdílností a jiných kritérií. [19] Tato kalkulační metoda funguje 

na podobném principu jako kalkulace dělením s poměrovými čísly, kdy jsou jednotlivým 

kalkulačním jednicím přiřazovány koeficienty na základě daných kritérií. 

Metoda kvantitativní výtěže 

Touto metodou jsou náklady na výrobu rozděleny podle objemu (množství) získaných 

produktů z určitého množství vstupů. [19] Používá se zásadně ve vícestupňové výrobě. Např. 

při zpracování roby probíhá výroba ve třech stupních. Získává se postupně pomocí destilace a 

jiných chemických reakcí plyn, benzín, petrolej, plynový olej a mazut.  
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4.3.4 Kalkulace rozdílové 

Kalkulace rozdílové se používají před výrobním procesem a udávají plán či normu, podle 

které má být daný výrobek zhotoven. Poté se porovnávají odchylky a rozdíly v nákladech. 

Tzn. metoda porovnává plánované náklady a náklady skutečné. [19] 

Jinak definováno, před zahájením výrobního procesu se vytvoří předběžná kalkulace (viz kap. 

4.2.1). Po vyrobení kalkulační jednice se porovnají náklady plánované se skutečnými a ze 

získaných údajů se vytvoří nová kalkulace – kalkulace rozdílová.  
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5 Analýza současného procesu objednávání C-dílů ve společnosti Befra 

electronic s.r.o. 

Veškeré číselné údaje jsou pro zachování obchodního tajemství buď orientační podle tržního 

trendu, nebo jsou vynásobeny dohodnutým koeficientem. 

Ve společnosti Befra byly v rámci analýzy vyhodnoceny veškeré nakupované  

zásoby, které jsou buďto součástí výroby, nebo patří mezi kancelářské či jiné potřeby. Tyto 

díly byly pověřeným pracovníkem rozděleny pomocí Paretovy analýzy ABC. 

Vymezení C-dílů 

Celkový počet C-dílů ve vybraném podniku je kolem 18 tisíc kusů. Tyto jsou dále rozděleny 

do 149 podskupin podle druhu / typu (viz příloha 1).  

Pro účely diplomové práce byla vybrána skupina spojovacích materiálů (šroubů) - ESR 

Schrauben/Gewindest, která obsahuje 146 položek (viz příloha 2). V přiložené tabulce jsou 

také údaje o ceně jednotlivých komponent, skladové zásobě, spotřebě (odhadované i 

skutečné) a celkových nákladech vynaložených ročně na konkrétní C-díl. 

Současné způsoby objednávání 

V současné době společnost Befra používá tři metody objednávání materiálu a to vlastní 

systém DFÜ (česky převzato z angličtiny EDI – elektronická výměna dat [21]) systém pro 

objednávání režijních objednávek a software ERP Brain (= objednávání běžným způsobem). 

Všechny metody budou popsány níže. Tento způsob objednávání pokrývá zhruba 30% 

celkových dodávek. Zbytek materiálu objednává mateřská společnost Bebro, a to i od českých 

dodavatelů. Společnost Befra tak plní i funkci externího skladu. 

Materiál (C-díly) společnost dělí na dvě skupiny: 

 přímé výrobní díly – jedná se o materiál, který slouží pro výrobu. Každý je založen 

v systému ERP Brain, kde má své unikátní číslo. 

 režijní materiál – nesouvisí přímo s výrobou, ale jsou důležitou součástí chodu firmy. 

Nejsou založené v systému ERP Brain a nemají své číslo. Objednávají se pomocným 

systémem. Jsou to např. tonery do tiskáren, kancelářské potřeby, ochranné pomůcky 

aj. 

Diplomová práce se bude zabývat hlavně objednávkou přímého výrobního materiálu. 



26 

 

5. 1 Systém DFÜ - Datenfernübertragung (dálkový přenos dat) 

DFÜ (anglicky EDI – Electronic Data Interchange) je software, jehož základem je přenos dat 

mezi dvěma systémy. Jedná se o přenos dat mezi mateřskou společností Bebro sídlící 

v Německu, a českou dceřinou společností Befra. 

Tato metoda snižuje náklady na práci spojenou s nákupem. Do programu je zavedena určitá 

potřeba dané položky a ve chvíli úbytku tohoto materiálu je automaticky vytvořena 

objednávka (která není nikým potvrzována) a položka je doručena v automaticky stanoveném 

termínu. Odpadají tak náklady na vystavení a potvrzení objednávek. Když položka dorazí je 

naskladněna a následně je provedena fakturace. Tento systém má však jednu velkou 

nevýhodu. Systém automaticky pošle objednávku na položku, která ve skladu ubude, i když 

momentálně nemusí být potřebná nebo se ji nevyplatí kupovat po malých dávkách. Další 

nevýhodou je možná chyba v zadání spotřeby. Protože žáden ze zaměstnanců neprovádí 

potvrzení objednávek ani objednávku fyzicky nevydává (nevyplňuje objednávkový list), je 

možné dlouhodobě přijímat nevhodné množství dané zásoby nebo naopak hrozí nedostatek. 

Celý systém je předveden na příkladu objednávání konkrétního C-dílu. 

Příklad objednávání konkrétního C-dílu pomocí systému DFÜ  

Byly vyčísleny viditelné a skryté náklady na objednávání pomocí systému DFÜ. Cenové 

údaje i grafické rozdělení nákladů jsou uvedeny na obrázku 5 „Vyčíslení a grafické 

znázornění nákladů na objednání konkrétního dílu metodou DFÜ“. Viditelným nákladem je 

hodnota materiálu. Takto vyčíslit lze jakýkoli materiál, který je objednávaný způsobem DFÜ, 

vždy se bude měnit pouze viditelný náklad. 
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Obr. 5 Vyčíslení a grafické znázornění nákladů na objednání konkrétního dílu metodou DFÜ 

kde: 

THP - technicko-hospodářský pracovník (v tomto případě zaměstnanec controlingu);  

Ostatní zam . - ostatní zaměstnanci – neškolení pro speciální úkoly  

Pro příklad byl vzat konkrétní C-díl „Kügel“: 

 v systému je nastavená dávka 200 ks na tento C-díl, 

 při potřebě 4 500 ks bude v extrémním případě realizováno 22 objednávek 

(4 500 ks/200 ks = 22,5 jelikož vždy zůstává malá zásoba, bylo by realizováno 

zaokrouhleně 22 objednávek), za rok 2014 bylo 11 objednávek, 

 22 objednávek by podnik stálo ročně 310,20  € (22 objednávek * 14,10 €), reálných 11 

objednávek → 155,10 €, 

 jeden díl „Kügel“ stojí 0,0004 € → roční zhodnocení (4 500 * 0,0004) 1,8 €, 

 

Pokud objednávka stojí 14,10 € a roční zhodnocení materiálu – navrácení investice je 1,8 € 

pak není vhodné nechat systém objednávat díl samostatně, ale je potřeba objednat tento díl ve 

větším množství, ale pouze jednou ročně.  

Systém je možná výhodný pro skupinu zásob A a B, ale pro C-díly je nevhodný právě 

z hlediska návratnosti hodnoty daného materiálu. Tzn., že podnik více prodělá na nákladech 

na objednávání, než ve výsledku vydělá.  
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5. 2 Pracovní postup běžného vystavení objednávek C-dílů 

V současné době se materiál tytu C-díly objednává shodným způsobem jako jakýkoliv jiný 

nakupovaný materiál. Vzhledem k zaměření této diplomové práce je však obecný pracovní 

postup vystavení objednávek vztažen výhradně k objednávání C-dílů, které jsou předmětem 

práce.      

Workflow (neboli pracovní postup) při cestě běžné objednávky C-dílu je popsán na 

následujícím grafu z obrázku 6 „Pracovní postup běžné objednávky C-dílu“, který byl 

sestaven na základě snímku pracovního dne na vybraných pracovištích společnosti Befra. 

Dále jsou jednotlivé kroky popsány podrobněji, kde je odhadnuta časová náročnost postupů. 

Pro přehlednost je na konci popisu každé činnosti přehledná tabulka s převodem času. Minuty 

jsou vyděleny číslem 60 a tím jsou převedeny na hodiny. Časy jsou zprůměrované, protože 

každá objednávka vyžaduje individuální čas pro zpracování podle náročnosti. Je také dáno pro 

účely DP, že jedna objednávka = jedna dodávka = jedna faktura = 1 C-díl. 

 

Obr. 6 Pracovní postup běžné objednávky C-dílu 

 5.2.1 Vystavení objednávky na C-díl + urgence 

Objednávky jsou vystavovány pověřeným pracovníkem v oddělení nákupu na základě žádosti 

pracovníka skladu (v případě režijního materiálu), nebo na základě vygenerované potřeby 

systémem ERP Brain (v případě přímého výrobního materiálu).  

V případě objednávání režijního materiálu ve speciálním systému nákupčí ručně zadá 

objednávku do textového editoru. Nejprve ověří dostupnost zboží, cenovou výhodnost, 

možnosti dodání, platby (telefonicky nebo e-mailem) a objedná potřebné množství. Většinou 

se jedná o kusové položky. Mohou to být různé doplňky, nárazové ochranné pomůcky, 

potřeby do kanceláře,... Tímto způsobem se objednává zhruba 10 % celkových objednávek. 
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Přímý výrobní materiál (dále jen C-díly) se objednává na základě systému ERP Brain. 

V něm jsou nastavena optimální množství jednotlivých zásob (podle zkušeností minulých let, 

norem). Nákupčí zkontroluje stav na skladě a optimální množství. Na základě těchto údajů 

vytvoří objednávku s určitým (dle něj nejlepším) množstvím. Tento systém je společný 

s mateřskou společností a ta může sledovat pohyby zásob materiálu na skladě. Také 

kontroluje dodání zásilek a pokud se nějaká spozdí, informuje nákupčího a ten musí 

dodavatele urgovat (opět telefonicky či e-mailem). 

Po zaslání objednávky se čeká na potvrzení od dodavatele a na samotnou zásilku. Občas se 

ale stává, že dodavatel nepovrdí objednávku. V takovém případě nákupčí urguje potvrzení 

telefonicky nebo mailem. Potvrzení objednávky se zadává do ERP systému a archivuje se. 

Jedná se totiž o platnou smlouvu mezi dodavatelem a odběratelem. Tudíž je potvrzení 

dokument, který je nutno archivovat pro možné nesrovnalosti v budoucnu. 

Když se propočtou časy objednávání, ověřování dostupnosti a jiných parametrů (v systému 

pro objednávání režijního materiálu 10 min, v ERP Brain 5 min) a urgování dodavatele (do 15 

min), průměrná objednávka zabere pracovníkovi nákupu zhruba 15 minut, protože urgovat je 

potřeba zhruba 25 % objednávek. Časový převodník je popsán v tabulce 1 Časový převodník 

nákupu C-dílu. 

Tab. 1 Časový převodník nákupu C-dílu 

Zaměstnanec min/objednávka hod/objednávka 

Nákupčí 15 0,25 

 

5.2.2 Příjem materiálu – skladové práce 

Od chvíle dodání materiálu mají skladoví pracovníci 3 dny na finální zaskladnění. V ideálním 

případě se nové skladové dávce věnují tři zaměstnanci. 

 Prvním pracovníkem je zboží přivezeno na sklad. Ten všechno zboží vizuálně 

zkontroluje (kontrola množství, druhu), podle dodacího listu (př. dodacího listu je 

ukázán v příloze 3) zavede novou dodávku do systému a vytvoří příjemku, kterou 

společně se zbožím předá oddělení vstupní kontroly. Fakturu pracovník předá na 

účtárnu. Nové zboží musí být v počítači zavedeno nejpozději do 24 hodin od hodiny 

převzetí. Celková činnost zabere maximálně 5 minut čistého času.  

Při výrobních zásobách jsou dodávky víceobjemové a je potřeba otevřít každou krabici 

a zkontrolovat zboží. Taková činnost pak může zabrat až hodinu. 
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 Kontrolor (druhý pracovník) podle příjemky zkontroluje druh, popř. číselné označení a 

množství jednotlivých dílů. Podle údajů ve skladovém systému, výkresové 

dokumentace popř. norem přeměří rozměry, zkontroluje jakost dodaného dílu a 

potvrdí provedení kontroly v systému. Pro účely diplomové práce byla vybrána 

skupina spojovacích materiálů (šroubů), které jsou dodávány v krabičkách, které 

obsahují od desítek po několik set kusů. Z každé takové krabičky se zkouší namátkově 

5 – 10 kusů na rozměr, příp. jakost. Kontrola zabere dle náročnosti dodávky a 

požadované kontroly od 5 po desítky minut. Pro další výpočty je vzat příklad c-dílu, 

který by zabral 17 minut. 

 Od kontrolora si zboží jako poslední převezme skladník a uloží zboží na místo jemu 

určené. Toto místo zavede do počítačového systému pro rychlé dohledání. Uložení se 

provádí dvojím způsobem. Na paletách pomocí vysokozdvižného nebo paletového 

vozíku a na tzv. kardexy (kardex = ocelový vozík s poličkami vysoký zhruba 2 m, na 

který se uskladňují rozměrově menší zásoby). Tato práce skladníkovi zabere cca 9 

minut.  

Celkově se tedy s novou zásilkou ideálně pracuje 31 minut, rozdělených třem pracovníkům. 

Přehled časů jednotlivých skladových zaměstnanců je rozepsán v tabulce 2 Převodník času 

fyzické manipulace s dodávkou. 

Tab. 2 Převodník času fyzické manipulace s dodávkou 

Zaměstnanec min/dodávka hod/dodávka 

Pracovník I. 5 0,083 

Pracovník II. (kontrolor) 17 0,283 

Pracovník III. (skladník) 9 0,15 

Celkem sklad  31 0,52 

 

5.2.3 Fakturace 

Po doručení faktury fakturantce zadá veškeré údaje do počítače. Pracuje v programu DUNA. 

Jedná se o účetní program, který obsahuje moduly pro evidenci a účtování účetních dokladů 

díky němuž je přehled v došlých fakturách a ostatních dokumentech. [20]  

Poté fakturantka zapíše fakturu i s kritickým datem splatnosti do knihy faktur a tu jednou 

týdně (nebo častěji podle termínu splatnosti) odnese finančnímu řediteli, resp. jeho asistentce. 

Do knihy zapisuje pouze faktury, které jsou v pořádku – souhlasí s objednávkou. Při 

případných nesrovnalostech kontaktuje nákupčího (když je cena dodávky příliš vysoká) popř. 
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pracovníky skladu (při jiném množství než je zadané např. na příjemce do skladu) a problém 

musí vyřešit. Schválenou (či správnou) fakturu poté založí do složky přijatých faktur. Celkově 

při standardní neproblematické faktuře bude na jedné takové pracovat maximálně 6 minut. 

V tabulce 3 Převodník času fakturace jsou konečné minuty převedeny na hodiny, aby šly 

údaje zkompletovat. 

Tab. 3 Převodník času fakturace 

Zaměstnanec min/faktura hod/faktura 

Fakturantka 6 0,10 

 

5.2.4 Platba 

Administrativní pracovnice podle knihy faktur připraví příkazy k platbě v on-line bankovním 

systému. Prověří také možné slevy při rychlejším splacení, které nabízí dodavatel. Jedná se o 

tzv. SCONTA a obvykle jsou 1 – 2 %. Tímto způsobem zpracuje zhruba 60 až 70 plateb a 

bude jim věnovat 20 minut času při bezproblémových platbách. Při složitějších a 

zahraničních transakcích může být čas až 180 minut. 

Když je seznam připravený, člen top managementu platby povrdí a transakce jsou provedeny. 

Zahraniční platby schvaluje „na dvakrát“, protože se nejedná o klasickou tuzemskou platbu, 

banka vyžaduje vyšší zabezpečení. Zahraničních dodavatelů má Befra 444 aktivních a 

pravidelných.  

Schválení tuzemských či zahraničních plateb mu zabere až 29 minut. 

Při zásilkách obdržených od mateřské společnosti Bebro či od sesterské Magura se platby 

neprovádějí. Zavádějí se tzv. zápočty, v nichž se platby za vydané a přijaté faktury navzájem 

vyrovnávají. Nepřevádí se tedy fyzické peníze. 

Činnosti spojené s platbou jsou sepsány do přehledné tabulky 4 Převodník času platbebních 

činností, kde je čas v minutách spotřebovaný na již zmíněných 60 plateb převeden na časovou 

náročnost v hodinách na jednu dodávku (jednu fakturu). 

Tab. 4 Převodník času platebních činností 

Zaměstnanec min/cca 60 faktur min/faktura hod/faktura 

Administrativní pracovnice 180 3 0,05 

Top management 29 0,48 0,008 
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5.2.5 Kontrola a účtování odešlých plateb 

Po přijetí výpisu plateb z banky je každá platba platba zkontrolována a zaúčtována. Toto 

provede administrativní pracovnice průměrně kolem 2 minut (0,033 hod) na jednu 

objednávku. 

5.3 Osobní náklady 

Souhrn všech časů a osobních nákladů na jednotlivé pracovníky na jednu dodávku materiálu 

je zahrnut v tabulce 5 Přímé osobní náklady, kde je proveden výpočet osobních nákladů na 

jednu dodávku jako součin hrubé hodinové sazby a časové náročnosti. 

Tab. 5 Přímé osobní náklady 

Pracovník 
Hrubá hodinová 

sazba 
 [€ / hod] 

Časová náročnost 
[hod] 

Osobní náklady na 

jednu dodávku  
[€] 

Nákupčí  24,5 0,25  6,13 

Skladoví pracovníci (3)  16,4 0,52  8,53 

Fakturantka  26,6 0,10  2,66 

Administrativní pracovnice  24,6 0,05  1,23 

Top management  40,0 0,008  0,32 

Administrativní pracovnice 24,6 0,033 0,82 

CELKEM     19,69 

ZAOKROUHLENÍ 

  
20 

 

Z tabulky je možné vyčíst přímé osobní náklady. Pro výpočty v následující kapitole je 

celková částka na přímé osobní náklady zaokrouhlena na celých 20 €. 
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6 Návrh na zpřesnění managementu C-dílů  

Přestože C-díly v sobě váží nejmenší finanční kapitál, jsou důležitou součástí výroby a chodu 

společnosti. V této oblasti je prostor pro optimalizaci a zpřesnění řízení. 

6.1 Návrh objednávání C-dílů jménem mateřské společnosti 

V mateřské společnosti je proces objednávání C-dílů běžným způsobem vyčíslen na 60 €. Je 

to dáno hlavně mzdovými tarify, protože v Německu jsou obecně vyšší než v ČR.  

V současné době má mateřská společnost Bebro electronic GmbH zákazníky, jejich zakázky 

se vyrábí v české společnosti Befra. Mateřská společnost nakoupí materiál potřebný pro 

zakázku a dodá jej do společnsoti Befra pro zpracování. Finální výrobek si musí znovuod této 

své dceřiné společnosti odkoupit a následně jej prodá zákazníkovi.  

Jestliže v Německu stojí objednání jedné dodávky o 40 € více na osobních přímých nákladech 

(viz tab. 5 a interní údaje německé společnosti), bylo by vhodné, aby česká společnost Befra 

mohla objednávat C-díly jménem mateřské společnosti tady v Česku. 

Pokud dá mateřská společnost Bebro podpisové právo společnosti Befra, ušetří tak nejen 40 € 

za každou vystavenou objednávku, ale rovněž za přepravní náklady, protože materiál se stejně 

vozí do českých skladů společnosti Befra. 

6.2 Návrh na snížení počtu objednávek C-dílů 

Tento návrh vychází ze skutečnosti, že objednávání C-dílů je ze strany výrobců (dodavatelů) 

limitováno minimální jednotkou objednávaného množství. Což prakticky dovoluje 

objednávání jen násobků tohoto minimálního množství. 

Pro příklad realizace návrhu je vzato 5 konkrétních příkladů C-dílů z kategorie ESR 

Schrauben/Gewindest. 

Aby mohly být zjištěny současné skutečné náklady na objednávání C-dílů ve společnosti 

Befra, je nutné znát roční spotřebu, cenu jednotlivých dílů a počet objednávek těchto dílů. 

Údaje vychází z přílohy 2 a jsou zapsány v tabulce 6 „Příklad C-dílů, jejich spotřeba, cena a 

objednávky“. 

Hodnoty sloupce Celkové náklady [€] byly spočteny jako součin ceny a spotřeby za rok. 

Hodnoty sloupce Počet objednávek [ks / rok] byly spočteny (zaokrouhleny na celé číslo) jako 

podíl roční spotřeby a objednávaného množství. 
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Tab. 6 Příklad C-dílů, jejich spotřeba, cena a objednávky 

Popis C-dílu 
Objednávané 

množství 
[ks] 

Cena  
[€ / ks] 

Spotřeba 
[ks / rok] 

Celkové 

náklady 
[€] 

Počet 

objednávek 
[ks / rok] 

M5 ZAHNSCHEIBE INNEN 1 700 0,01020 2 720 27,744 2 

M3 SCHEIBE 5 100 0,00102 18 700 19,074 4 

M4 SCHEIBE 3 400 0,00306 9 350 28,611 3 

M5 SCHEIBE AD=10MM 1 700 0,00272 4 250 11,560 3 

M2,5X6 SENKSCHRAUBE 3 400 0,00595 5 100 30,345 2 

 

Roční náklady na jeden C-díl jsou spočteny stejně jako v případě objednávání přes systém 

DFÜ a to pomocí vzorce (9). Údaje byly i s návrhem menšího počtu objednávek zapsány do 

tabulky 7 „Přímé osobní náklady na konkrétní C-díl v závislosti na počtu objednávek“. 

                                                                                                                                      

kde: 

OsNobjednání - Osobní přímé náklady na objednání ročně  

Q0 - Počet objednávek za rok 

OsNdodávka - Osobní přímé náklady na jednu dodávku ve výši 20 € (viz tab. 6). 

Tab. 7 Osobní přímé náklady na konkrétní C-díl v závislosti na počtu objednávek za rok 

Popis C-dílu 
Celkové 

náklady 
[€ / rok] 

Q0 

původně 
[ks / rok] 

OsNobjednání 

původně 
[€ / rok] 

Q0 

nově 
[ks / rok] 

OsNobjednání 

nově 
[€ / rok] 

M5 ZAHNSCHEIBE INNEN 27,744 3 60 1 20 

M3 SCHEIBE 19,074 4 80 1 20 

M4 SCHEIBE 28,611 3 60 1 20 

M5 SCHEIBE AD=10MM 11,560 2 40 1 20 

M2,5X6 SENKSCHRAUBE 30,345 2 40 1 20 

CELKEM 

 

14 280 5 100 

 

Z tabulky lze vyčíst, že z finančního hlediska nedává smysl objednávat tyto C-díly vícekrát do 

roka. Není vhodné aby společnost na objednávku vynaložila více peněz než kolik celková 

hodnota nakoupeného materiálu. Nejvýhodnější by bylo objednávat tyto díly maximálně 

jednou do roka. 
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Z výše uvedeného vyplývá, že je neefektivní objednávání C-dílů v množství, které je výrazně 

vyšší než činí jejich roční spotřeba a také je neefektivní jejich objednávání v případech, kdy 

celková hodnota C-dílů je nižší než náklady na jejich objednání. 

Po vyčíslení je možné konstatovat, že jen u tohoto příkladu 5-ti druhů C-dílů, lze snížit počet 

objednávek ze 14 na 5, což při nákladu na vystavení jedné objednávky ve výši 20 € znamená 

úsporu 180 €. 

Jelikož má společnost Befra ve skutečnosti 18 tisíc druhů C-dílů bude se při snížení počtu 

objednávek jednat o významnou hodnotu úspor. Samozřejmě se zvyšováním objednávaného 

množství se musí brát v potaz limity skladových prostor.  

6.3 Návrh na sdružení objednávek C-dílů – úspora dopravních nákladů 

Z interních informací vyplývá, že náklady na dopravu jedné objednávky jsou 10 €. Tzn. každá 

jednotlivá objednávka stojí 20 € osobní náklady + 10 € doprava + hodnota materiálu. 

Objednávání pomocí ERP systému nedovolí sdružovat objednávky různorodých dílů, a každý 

druh se objednává samostatně.  

Pro příklad je vzat C-díl M5 SCHEIBE AD=10MM. Tento se současně objednává 3 x ročně. 

Tzn. celkový náklad na tento C-díl činí 101,560 €. Celkový náklad byl zjištěn sečtením 

následujících položek:  

 11, 560 € - celkové náklady za rok za materiál, 

 60 € - osobní přímé náklady na objednání za rok, 

 30 € - náklady na dopravu (současně 3 x 10 €). 

Dalším C-dílem může být M3 SCHEIBE, který se momentálně objednává 4 x ročně. Celkový 

náklad tak činí 139,074 €, což bylo zjištěno obdobně jako v předchozím případě:  

 19,074 € - celkové náklady za rok, 

 80 € - osobní přímé náklady na objednání za rok, 

 40 € - náklady na dopravu (současně 4 x 10 €). 

Údaje pro oba příklady jsou přejaty z tabulek 6 a 7.  

Při takové logice by pak při těchto dvou dílech bylo vynaloženo (101,560 + 139,074) 

240,634 € ročně. 

Pokud by se kromě objednávání v co nejkratším časovém intervalu zavedlo také objednávání 

různých druhů C-dílů dohromady, je možné ušetřit také na nákladech na dopravu.  
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Při použití optimalizace z podkapitoly 6.2, takže by se oba C-díly objednávaly pouze jednou 

ročně a k tomu by se sdružily dvě objednávky do jedné, náklady by pak vypadaly takto:  

M5 SCHEIBE AD=10MM:  11, 560 € - celkové náklady za rok, 

M3 SCHEIBE:   19,074 € - celkové náklady za rok, 

společné náklady:   20 € - osobní přímé náklady na objednání za rok, 

    10 € - náklady na dopravu. 

Po sečtení všech nákladů lze určit celkové náklady na oba C-díly 60,634 € ročně. Což 

v porovnání s původním stavem je o 180 € ročně méně (240,634 € – 60,634 €). 

Pouze na přepravních nákladech je tímto systémem ušetřeno 60 € (30 € + 40 € - 10 €) ročně. 

Tato metoda se dá použít pro jakoukoli kombinaci dílů. Ideálně by bylo objednávat všechny 

C-díly z řešené skupiny ESR Schrauben/Gewindest ve sjednaných kvartálech. Celkem by tedy 

bylo realizováno 8 objednávek (do kterých se rozdělí všech 146 položek) při nákladech na 

dopravu 80 € (8 x 10 €) a osobních nákladech 160 € (8 x 20 €) za rok.  

Samozřejmě je takový případ v reálném světě těžko realizovatelný, protože mohou nastat 

nepředvídané změny ze strany dodavatele, požadavků ze skladu, aj. Navíc by se zvedly 

osobní přímé náklady, protože po přijetí jedné dodávky by se skladoví pracovníci nevěnovali 

jednomu druhu C-dílu jako doposud, ale několika, což logicky zabere více času. Nicméně 

smyslem této optimalizace je především úspora na dopravních nákladech. 

6.4 Návrh na sdružení objednávek sesterských společností 

Zefektivnění objednávání C-dílů v těchto případech lze dosáhnout také seskupením jejich 

objednávek za všechny dceřinné společnosti a objednání takto zjištěného celkového množství 

C-dílů u dodavatele jen jednou dceřinou společností, nejlépe společností Befra, která má 

nejnižší náklady na zpracování objednávky. Rozvoz těchto dílů by se pak mohl realizovat v 

rámci současné velmi časté přepravy výrobních materiálů a výrobků navzájem mezi těmito 

dceřinnými společnostmi. V rámci tohoto navrhovaného systému objednávání C-dílu by 

ušetřily náklady všechny dceřinné společnosti. 

Vzhledem k tomu, že zatím nejsou známy přesné spotřeby sesterských společností, je 

v tabulce 8 „Objednávání C-dílu (M5 ZAHNSCHEIBE INNEN) v případě, že nakupuje pouze 

Befra“ vypracován modelový příklad s fiktivními hodnotami objednávaného množství. Je 

vycházeno z předpokladu, že německé sesterské společnosti mají obdobnou spotřebu na C-

díly a že nakupují od těch stejných dodavatelů, kteří určují minimální objem jedné dodávky. 
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Na modelovém příkladu se již bere v potaz předchozí optimalizace – tj. že se bude objednávat 

jen jednou ročně  (konkrétně pro daný díl bude objednávané množstí u společnosti Befra 

2 x 1 700 ks  = 3 400 ks). Objednávané množství (nově i původně) se musí řídit podmínkami 

dodavatele – tj. objem objednávky musí být dělitelný 1 700 ks. Tento princip spočívá v tom, 

že místo pěti firem daný díl objedná pouze jedna a ta jej rozešle svým sesterským firmám. 

Přímé osobní náklady na jednu objednávku jsou přejaty z tabulky 5 a z údajů známých od 

mateřské společnosti. 

Tab. 8 Objednávání C-dílu (M5 ZAHNSCHEIBE INNEN) v případě, že nakupuje pouze Befra 

Společnosti 

Objednávané 

množství 

původně 
 [ks] 

Přímé osobní 

náklady na jednu 

objednávku 

původně [€] 

Objednávané 

množství 

nově  
[ks] 

Přímé osobní 

náklady na jednu 

objednávku nově 
[€] 

Befra electronics 3 400 20  13 600 20  

Beflex electronic  3 400 60  - - 

Beflex München 5 100 60  - - 

Beflex AGSchweiz 1 700 60  - - 

Beflex Witten 1 700 60  - - 

Celkem 15 300 260 13 600 20  

 

Když bude objednávat pouze společnost Befra, není potřeba aby objednávala celou dávku 

15 300 ks, protože spotřeba není tak vysoká. U tohoto C-dílu Befra ročně spotřebuje 2 720 ks, 

viz tab. 6, takže po odečtení z minimálního objemu dodávky zůstane 680 ks. Při stejné 

spotřebě ve společnosti Beflex electronic opět zůstane 680 ks. I kdyby třetí společnost (Beflex 

München) nevyužila jen 340 ks, už s tímto stavem je možné ušetřit na objednání pro 

společnost Beflex AGSchweiz (680 + 680 + 340 = 1 700). K tomu se přidá 1 700 pro poslední 

společnost a ušetří se na zásobě 1 700 ks. Celkem se tedy objedná v jedné objednávce 8 balení 

daného dílu (8 x 1 700 = 13 600).  

Pokud bude objednávat pro všechny firmy pouze společnost Befra, dojde společnou 

objednávkou k úspoře u C-dílu M5 ZAHNSCHEIBE INNEN na osobních nákladech 240 € 

ročně. 

Při využití předchozích návrhů optimalizací (sdružení objednávek více druhů do jedné, 

objednávání pouze jednou ročně) a této je možné zjistit celkovou roční úsporu na osobních 

nákladech u řešené skupiny C-dílů. 
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Např. pokud bude jedna objednávka čítat 8 položek z celkových 146 ks ve skupině bude 

celková roční úspora (146 ks / 8 x 240 €) 4 380 € pouze v této konkrétní skupině materiálu 

pro všechny sesterské společnosti dohromady (resp. pro sesterské společnosti skupiny Beflex, 

protože společnost Befra vynakládá jako jediná výdaje na osobní přímé náklady).  

Samozřejmě při předávání materiálu mezi společnostmi existují vnitřní náklady. Avšak ty 

jsou v dané situaci zanedbatelné, protože určitě nejsou tak vysoké jako při objednávání od 

vnějšího dodavatele. 

6.5 Návrh na změnu dodavatelů 

Z obecného hlediska by obrátka zásob měla být co nejvyšší. To znamená, že jakákoli zásoba 

na dobu delší, než činí její běžný dodávkový cyklus, je špatná. V případě C-dílů je situace 

komplikovaná v tom, že spotřeba těchto dílů je malá a často se stává, že dodavatelem určené 

minimální objednací množství je vyšší než roční spotřeba. V případě C-dílů však má i takto 

vysoký objem objednávaných C-dílů velmi nízkou hodnotu, která finančně neohrožuje danou 

společnost. Proto se často přehlíží požadavek na minimalizaci zásob a přistupuje se na 

objednávání minimální dávky, která často několikanásobně překračuje roční spotřebu. 

Příklad C-dílů, jejichž minimální objednací množství několikanásobně překračuje roční 

spotřebu je uveden  v tabulce 9 „Nákup C-dílů na několik let dopředu“. Počet zajištěných let 

je vypočten jako podíl objednávaného množstí a roční spotřeby konkrétního C-dílu. 

Tab. 9 Nákup C-dílů na několik let dopředu. 

Popis C-dílů 
Objed. 

množství 
[ks] 

Cena 
[€ / ks] 

Spotřeba 
[ks / rok] 

Celkové 

náklady 
[€ / rok] 

Spotřeba v 

letech 

M2,5X6 LINSENSENKSCH 1 700 0,0099 510 5,029 3 

M4 SECHSKANTMUTTER 3 400 0,0034 1 190 4,046 3 

M2,5X10 LINSENSCHRAU 6 800 0,0048 1 530 7,283 5 

M2,5 SCHNORR-SCHEIBE 10 200 0,0102 850 8,670 12 

M2X8 LINSENSCHRAUBE 3 400 0,0107 1 275 13,655 3 

 

Nízká obrátka materiálu a tím spojené vysoké zásoby, které dokonce několikanásobně 

překračují roční spotřebu odporují japonskému řízení Kaizen. 

Kaizen je japonské slovo pro "neustálé zlepšování". Kaizen zahrnuje všechny zaměstnance ve 

firmě zaměřené na zlepšení procesu.  

Metodika Kaizen je shrnuta do tzv. 5S [17]:  
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 Sort (příprava) - odstranění všech nepotřebných položek z pracovního prostoru, 

příprava těch potřebných (dokumentů, nářadí, ...), 

 Straighten (systematizování) – uspořádání a označení jednotlivých věcí, 

 Scrub (úklid) – neustále udržovat čistotu pracovního prostředí, 

 Standardize (standardizace) – zachování vizuální přehlednosti na pracovišti, 

 Sustain (disciplína) – neustálé zlepšování.  

Jednou z metod řízení spadající do skupiny 3-M v systému Kaizen je MUDA. Tímto slovem 

je označeno plýtvání.  

Je definováno 7 základních druhů MUDA [4]: 

 nadprodukce – výroba, která přesahuje požadavky zákazníka – výroba na sklad 

 čekání – na materiál, doba nečinnosti výrobního cyklu, 

 transport výrobků a materiálu od dodavatele a k odběrateli, 

 chyby ve výrobě, 

 zásoby materiálu (množství přesahující potřebu), 

 zbytečné pohyby – neergonomické pohybování, 

 vady, zmetky. 

Pokud stávající dodavatel určuje tak vysoké minimální množství objednávky, je vhodné 

uvažovat o jiném, který nemá stanovenou minimální výši objednávky, nebo není požadována 

tak vysoká. Nákupní cena materiálu by tak byla sice možná vyšší, ale u C-dílů asi nijak 

podstatně. Potom by bylo možné koupit materiál na co nejkratší dobu a splnit tak zásady 

metodiky Kaizen, která je cestou ke zvýšení celkové efektivnosti výroby. 
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7 Závěr  

Diplomová práce řešila problematiku Managementu C-dílů ve vybraném výrobním podniku.  

Označení C-díly vychází z Paretovy analýzy ABC, která dělí zásoby do třech kategorií. 

Skupina A jsou rychloobrátkové zásoby, ve kterých je vázán největší kapitál. Skupina B jsou 

středně obrátkové zásoby. C-díly patří do poslední skupiny, která shrnuje zásoby s nejmenší 

obrátkovostí, nejmenší finanční hodnotou. Jsou to buď výrobní díly, nebo nevýrobní zásoby, 

které jsou nutné pro bezproblémový chod procesů či celého podniku (např. kancelářské 

potřeby, ochranné pomůcky, chladící kapaliny do strojů, mazadla...). 

Jelikož v současné době podniky vidí největší možnosti úspor a optimalizací u dílů skupin A a 

B, řeší tato práce právě skupinu C, kde je díky optimalizaci (zpřesnění) možné dosahovat 

vysokých úspor, které se ale projeví v delším časovém intervalu. 

V diplomové práci je nejprve provedeno představení podniku (Befra electronic s.r.o.), v němž 

bylo téma řešeno a jenž byl předmětem praktické části práce. 

V dalších kapitolách bylo provedeno teoretické vymezení zásob. Pomocí odborné literatury 

byl definován smysl zásob, zásoby byly rozděleny do druhů, stanoveny náklady spojené se 

zásobami, optimální velikost objednávky.  Dále bylo charakterizováno Paretovo pravidlo a 

Paretova analýza ABC, na základě které byla vymezena skupina zásob jimiž se tato práce 

věnovala.  

Čtvrtá kapitola byla literární rešerší kalkulací. Popisovala základní pojmy užívané v této 

oblasti, rozdělila kalkulace na tři druhy a přiblížila kalkulační metody.  

Cílem práce byla analýza současného stavu objednávání ve vybraném výrobním podniku 

(Befra electronics s.r.o.). Tohoto cíle bylo dosaženo v páté kapitole, kde byly v první části 

vymezeny C-díly a bylo rozděleno objednávání podle způsobu do dvou částí. Obě možnosti 

objednávání byly pomocí workflow (pracovního postupu) a snímku pracovního dne popsány a 

byly stanoveny osobní přímé náklady na jednu objednávku, která obsahuje jeden C-díl. 

V šesté kapitole byly definovány konkrétní návrhy na zpřesnění managementu C-dílů ve 

společnosti Befra electronics s.r.o.  

Prvním návrhem je objednávání C-dílů společností Befra jménem mateřské společnosti, což 

by společnostem ušetřilo 40 € na jedné objednávce. 

Další možností zpřesnění managementu C-dílů je snížení počtu objednávek. Častým 

objednáváním máloobrátkových zásob se vynakládá příliš mnoho finančních prostředků na 
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osobní náklady. Přitom skladové prostory (a také finanční nenáročnost právě C-dílů) dovolí 

objemnější a tím méně častou dodávku těchto zásob. Na příkladu pěti C-dílů je možná úspora 

až 180 € ročně. 

Třetím možným návrhem zpřesnění je sdružením objednávek C-dílů a tím úspora na 

dopravních nákladech. Tento nárvh vychází realizace druhého návrhu. Už při sjednocení dvou 

druhů C-dílů (které se objednají jen jednou ročně a společně) by byly roční náklady na 

dopravu sníženy o 60 €.  

Následujícím návrhem řešení je možnost objednávání C-dílů pouze jednou společností a 

přerozdělení této zásoby ostatním sesterským společnostem využívajícím ten stejný materiál. 

Tímto způsobem by se dalo ušetřit (v ideálním případě) na konkrétním C-dílu (M5 

ZAHNSCHEIBE INNEN) na osobních nákladech 240 € ročně. Při přepočtu na celou řešenou 

skupinu (jednu ze 149 skupin C-dílů uvedených v příloze 1) půjde o úsporu až o 4 380 € za 

rok. 

Jelikož dodavatelé mívají nastavený minimální objem dodávky posledním avšak neméně 

podstatným návrhem je změna dodavatele. Optimalizace spočívá v pečlivějším výběru 

dodavatele, který má nastavené minimum blížící se skutečné spotřebě více než stávající 

dodavatelé. Nevznikala by tak nadbytečná zásoba, která odporuje japonskému řízení Kaizen 

popsanému v téže kapitole. 

Tato práce může sloužit jako návrh dané společnosti pro zpřesnění managementu C-dílů. 

Avšak návrhy jsou užitelné i v jiných podnicích, které dosud problematice C-dílů nevěnují 

pozornost. 
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Příloha 1  Jednotlivé skupiny c-dílů v podniku podle druhu/typu [22] 

Materiálová Skupina Počet ks 

 
Materiálová Skupina Počet ks 

 
Materiálová Skupina Počet ks 

HLC Anzeigen LCD 461 

 

ZKR Relais 32 548 

 

R10 "R" 2010 173 279 

FIM Sicherungsautomat 517 

 

IVA Verbrauchsmaterial 36 800 

 

EMT Muttern 187 782 

ASF Sonstige Baugruppen 632 

 

NWA Wandler (integriert) 37 318 

 

DTR Zähler,Timer 199 266 

CTA "C" Tantal 680 

 

DDC Decoder,Encoder 38 303 

 

GQZ Quarze 202 149 

RPW "R" Präzision 949 

 

RVM Poti mehrgängig 39 620 

 

NSF Sonstige "N" 223 219 

CFA "C" Folie axial 1 414 

 

XIC IC-Sockel 40 443 

 

VFP Transistor (FET) PNP 265 611 

MFP Frontplatte/Rückwand 1 527 

 

IVK Verbrauchsmat. Kop. 40 800 

 

EDI Distanzen 265 848 

IPH Nicht zuordenbare 

Hilfsm. 2 871 

 

IVD Verbrauchsmat. EDV 40 880 

 

NVR Spannungsregler 275 915 

ESZ Zylinderst./Kegelst. 3 024 

 

ZWA Wandler 41 638 

 

NOP Operationsverstärker 296 295 

MVS 

Verschraubung/Blindst. 3 232 

 

MZO Zubehör (MKK-MSN) 49 703 

 

HOK Optokoppler 299 933 

LSF Sonstige LP 3 908 

 

DSF Sonstiges 50 096 

 

R12 "R" 2512 323 677 

OGW Gewebe 4 990 

 

XKB Kabel u.ä. 50 672 

 

ICH Chemikalien 325 079 

ZBG Funktionsbaugruppe 5 131 

 

VSF Sonstige "V" 59 094 

 

FUV Varistoren 328 935 

RZO Zubehör (R04-RVS) 5 205 

 

RTW "R" Temp.-abhängig 62 082 

 

CSF Sonstige "C" 334 334 

RVS Sonst. variable "R" 6 035 

 

R04 "R" 0204 63 481 

 

EJK Isolierteile 336 807 

LPE LP einseitig 6 557 

 

XKL Klemme 65 751 

 

MNZ Sonst.Zeichnungsteil 340 600 

MGK Gehäuseteile 6 832 

 

MNK Sonst. Katalogteil 66 565 

 

CKR "C" Keramik radial 345 224 

DPL programmierb. Logik 6 916 

 

EFE Federn 66 766 

 

VTP Transistor PNP 361 937 

ZMA Antriebselement 7 189 

 

RVE Poti eingängig 68 537 

 

XVE Verdrahtungselement 362 381 

XQU Quetsch,Crimp,Lötk. 8 289 

 

IBA Bedienungsanleitung 68 649 

 

EDG Dichtungen 399 512 

XBC BNC-Steckverbindung 8 415 

 

ESF Sonstige "E" 69 047 

 

IVP Verp. (Produkte) 401 302 

MGZ Gehäuse/Gehäuseteil 9 059 

 

MKK Kühlkörper 69 335 

 

R07 "R" 0207 405 887 

HFV Photo-Bauelement 9 853 

 

VRF Referenzdiode 69 913 

 

DDR Treiber/Buffer 422 227 
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DMP Mikroprozessoren 10 307 

 

VGL Gleichrichter 72 786 

 

CER Elko radial 449 094 

RKM "R" Impulsfest 10 319 

 

ZSS Schalter 75 733 

 

ISF Sonstige 449 349 

FSF sonstige "F" 11 183 

 

XKA Kabel/Einzelader 80 211 

 

RME "R" SMD MELF 501 697 

GBA Batterien,Akku 11 767 

 

XBS Kurzschlußbrücke 83 803 

 

XZO Zubehör "X" 595 530 

FZO Zubehör (FUV-FSF) 11 883 

 

FSH Sicherungshalter 89 015 

 

DLG Logik-Gatter 613 333 

HLE Anzeigen LED 12 793 

 

IVI Verpackung (intern) 89 452 

 

VFN Transistor (FET) NPN 661 567 

XFK Flachkabel (konfekt.) 13 393 

 

NVS Schaltregler 90 408 

 

ESS Scheiben 684 704 

GZO Zubehör (GQZ-GSF) 13 695 

 

HZO Zubehör (HLD-HSF) 90 685 

 

HLD Leuchtdiode 777 204 

ZTR Trafo 16 784 

 

NAS Analog - Schalter 95 671 

 

CES Elko SMD 794 033 

ZÜT Übertrager 18 039 

 

LPS LP SMT 105 301 

 

FUD Schutzdioden 856 191 

LPD LP doppelseitig 18 238 

 

ZSF Sonstige "Z" 111 768 

 

CTS "C" Tantal SMD 1 076 007 

XSU SUB-D 18 270 

 

CFR "C" Folie radial 113 008 

 

VTN Transistor NPN 1 098 836 

DSS Schnittstellenbaust. 19 096 

 

ILA Lacke 124 309 

 

IKL Klebstoffe 1 106 928 

XRS Rundsteckerverb. 19 734 

 

ENT Nieten 126 218 

 

XSB Stift,Buchsenleisten 1 176 237 

NRV Referenzspannungsqu. 20 050 

 

MTS Typenschild 130 043 

 

RNW Netzwerk 1 450 151 

XST Messer,-Federleiste 20 592 

 

DFF Flip / Flop / Latch 138 820 

 

MKL Aufkleber, Etikett 2 032 003 

VTR Triac 20 689 

 

RLW "R" Last 142 950 

 

VZD Zenerdiode 2 157 103 

NLV Leistungsverstärker 21 437 

 

NKP Komparator 143 237 

 
ESR Schrauben/Gewindest 2 182 608 

ZHA Akkustik 23 674 

 

FIS Schmelzsicherung 149 059 

 

ZLD Drossel 2 701 769 

CFS "C" Folie SMD 23 861 

 

ZST Taster 150 362 

 

R06 "R" SMD 1206 3 000 939 

DMC Microcontroller 24 274 

 

XSF Sonstige "X" 154 935 

 

VDI Diode 3 557 775 

IVG Vergußmaterial 25 840 

 

XKK Einzelader 155 586 

 

RMM "R" SMD Minimelf 3 842 085 

ZZ0 ZZ0  Zubehör (Z) 26 784 

 

ILB Lötbedarf 156 738 

 

R02 "R" SMD 0402 11 241 621 

ZSN Sensor 27 307 

 

RSF Sonderwiderstand 157 026 

 

R05 "R" SMD 0805 12 548 786 

LPM LP Multilayer 28 448 

 

VZO Zubehör (VDI-VSF) 168 122 

 

R03 "R" SMD 0603 30 779 265 

CKA "C" Keramik axial 29 595 

 

FIR "F" selbstrückst. 168 128 

 

CKS "C" Keramik SMD 36 843 864 

DPE Peripheriebausteine 29 811 

 

DMM Memory 172 989 
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Příloha 2 Seznam položek ve skupině ESR Schrauben/Gewindest i s objednávaným množstvím, cenou, obratem a spotřebou (odhadovanou 

i skutečnou) [22]  

Popis 
Skladem k 

1.1.2015  
[ks] 

Objednávané 

množství 
 [ks] 

Cena  
[€ / ks] 

Odhadovaná 

spotřeba  
[ks / rok] 

Spotřeba minulý 

rok  
[ks] 

Celkové náklady 

[€ / ks] 

M2,5X6 LINSENSENKSCH 649 1700 0,00986 510 340 5,029 

M4 ZAHNSCHEIBE AUßEN 17828 8500 0,00374 510 1833 1,907 

M4 SECHSKANTMUTTER 11084 3400 0,00340 1190 1380 4,046 

M2,5 SECHSKANTMUTTER 1250 1700 0,00408 1020 729 4,162 

M5 SCHEIBE  AD=15MM 638 1700 0,00612 850 508 5,202 

M3 SECHSKANTMUTTER S 2423 1700 0,00833 850 1958 7,081 

M2,5X10 LINSENSCHRAU 8760 6800 0,00476 1530 4590 7,283 

M3X4 LINSENSCHRAUBE 5022 1700 0,01003 850 646 8,526 

M2,5 SCHNORR-SCHEIBE 56887 10200 0,01020 850 37915 8,670 

M4 SECHSKANTMUTTER S 5126 1700 0,00544 1700 1782 9,248 

SICHERUNGSSCHEIBE 1, 6384 3400 0,00612 1700 2448 10,404 

FEDERRING F.M5 4786 1700 0,00510 2040 1848 10,404 

M5 SCHEIBE AD=10MM 1165 3400 0,00510 2040 3111 10,404 

2,9X9,5 LINSEN-BLECH 4585 3400 0,00442 2550 5165 11,271 

M5 SCHEIBE AD=10MM 4090 1700 0,00272 4250 3628 11,560 

M5 FÄCHERSCH.AUSSENG 3723 1700 0,00595 2040 3079 12,138 

M3 ZAHNSCHEIBE INNEN 6409 3400 0,00476 2550 3992 12,138 

M4 KONTAKTSCHEIBE  V 517 510 0,03825 340 286 13,005 

M2X8 LINSENSCHRAUBE 3444 3400 0,01071 1275 884 13,655 

M4X40 SENKSCHRAUBE 330 1700 0,01683 850 427 14,306 

M3 SCHEIBE 6800 3400 0,00425 3400 3912 14,450 

M3X14 LINSENSCHRAUBE 3043 3400 0,00493 3400 1663 16,762 

M3X6 FLACHKOPFSCHRAU 4083 850 0,02125 850 665 18,063 
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2,9X13 LINSEN-BLECHS 17423 3400 0,00544 3400 6147 18,496 

M5 SECHSKANTMUTTER 9726 1700 0,01122 1700 6484 19,074 

M3 SCHEIBE 22517 5100 0,00102 18700 40611 19,074 

2,9X6,5 LINSEN-BLECH 1258 3400 0,00493 4250 3565 20,953 

M4 ZAHNSCHEIBE INNEN 8294 3400 0,00374 5950 6275 22,253 

M3X35 SENKSCHRAUBE 2842 3400 0,01326 1700 3380 22,542 

M4X16 ZYLINDERSCHRAU 3754 3400 0,01530 1530 408 23,409 

M4X25 LINSENSCHRAUBE 3369 3400 0,01428 1700 2550 24,276 

FEDERRING F.M3 7653 6800 0,00510 5100 7902 26,010 

M3 ZAHNSCHEIBE AUßEN 7679 6800 0,00510 5100 6577 26,010 

M5 ZAHNSCHEIBE INNEN 6249 1700 0,01020 2720 2465 27,744 

M3 SCHEIBE 6576 5100 0,00833 3400 3929 28,322 

M4 SCHEIBE 13342 3400 0,00306 9350 14606 28,611 

M3X6 ZYLINDERSCHRAUB 563 1700 0,01717 1700 3774 29,189 

M3X12 SENKSCHRAUBE 4352 6800 0,00323 9350 14606 30,201 

M3X5 LINSENSCHRAUBE 2593 3400 0,03570 850 646 30,345 

M2,5X6 SENKSCHRAUBE 3220 3400 0,00595 5100 7682 30,345 

M5X8 SECHSKANTSCHRAU 5579 850 0,01564 2040 3082 31,906 

2,2X6,5 LINSEN-BLECH 13372 10200 0,00510 6800 9248 34,680 

M2,5X12 LINSENSCHRAU 6695 3400 0,00952 3740 3927 35,605 

SICHERUNGSSCHEIBE 5, 8959 3400 0,00714 5100 7303 36,414 

M3X5 SCHNEIDESCHR. T 5634 2550 0,03910 1020 306 39,882 

M3 SECHSKANTMUTTER S 11800 1700 0,01564 2550 4967 39,882 

M5X12 ZYLINDERSCHRAU 2273 850 0,02363 1700 1814 40,171 

M5X25 LINSENSCHRAUBE 1442 1700 0,02278 1870 5981 42,599 

M4X20 KOMBISCHRAUBE 3189 1700 0,05270 850 204 44,795 

M3X10 FLACHKOPFSCHRA 4024 6800 0,01139 4250 6275 48,408 

M6X12 ZYLINDERSCHR.I 2742 850 0,02958 1700 1814 50,286 
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3X12 SCHRAUBE WN1452 597 1700 0,05950 850 918 50,575 

M4X10 LINSENSCHRAUBE 11541 6800 0,00646 8500 13311 54,910 

M2,5X8 ZYLINDERSCHRA 2288 850 0,06494 850 670 55,199 

M2,5X5 LINSENSCHRAUB 10693 6800 0,00663 8500 15722 56,355 

M2,5 SECHSKANTMUTTER 12209 6800 0,00306 18700 21260 57,222 

M3X10 LINSENSCHRAUBE 33478 6800 0,00493 11900 20099 58,667 

M2,5X8 SENKSCHRAUBE 1683 3400 0,03485 1700 1207 59,245 

M4 SCHNORR-SCHEIBE 5586 3400 0,01241 5100 18219 63,291 

M2 SECHSKANTMUTTER 14729 8500 0,00289 22100 22974 63,869 

M2,5X8 LINSENSCHRAUB 4357 6800 0,00765 8500 22452 65,025 

M4,0 EINPRESSMUTTER 517 1700 0,19227 340 340 65,372 

M2X6 LINSENSCHRAUBE 3456 3400 0,00561 11900 12723 66,759 

M4X45 SENKSCHRAUBE 1731 1700 0,05066 1360 1370 68,898 

M4 FEDERSCHEIBE 30773 5100 0,00340 20400 17944 69,360 

M3,5X25 LINSENSCHRAU 2689 1700 0,04097 1700 1326 69,649 

M3,0 EINPRESSMUTTER 107 4250 0,16677 425 352 70,877 

M3X16 LINSENSCHRAUBE 15322 3400 0,00935 7650 7942 71,528 

M3 SCHEIBE ID=3,2 AD 19047 3400 0,00544 14450 13852 78,608 

M2,5 SCHEIBE  PA 2785 5100 0,01581 5100 5391 80,631 

M2,5X16 LINSENSCHRAU 4976 3400 0,01275 6800 10370 86,700 

M2 SCHEIBE 44581 17000 0,00306 30600 32701 93,636 

M3X6 SENKSCHRAUBE 10345 6800 0,00510 18700 29641 95,370 

M3X22 ZYLINDERSCHRAU 3036 3400 0,05950 1700 3312 101,150 

M2,5 SCHEIBE 36377 17000 0,00663 15300 17320 101,439 

M4X12 SENKSCHRAUBE 4974 3400 0,01088 9350 14707 101,728 

M3X12 LINSENSCHRAUBE 13432 6800 0,00493 22100 32062 108,953 

M3X25 LINSENSCHRAUBE 9022 6800 0,01173 9350 14950 109,676 

M4X22 LINSENSCHRAUBE 7808 6800 0,01173 9350 14620 109,676 
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M4X8 KOMBISCHRAUBE 777 3400 0,06035 1870 2659 112,855 

3X12 SCHRAUBE WN1423 3890 1700 0,06120 1870 2339 114,444 

M3X12 EINPRESSGEWIND 1438 850 0,19159 680 1193 130,281 

M3 SECHSKANTMUTTER 46233 34000 0,00204 68000 100645 138,720 

3X12 SCHRAUBE WN1552 11507 17000 0,05457 2550 2604 139,154 

M3 SCHEIBE SW. BRÜNI 3172 3400 0,10880 1360 2094 147,968 

M3X10 ZYLINDERSCHRAU 3368 3400 0,03808 4250 8655 161,840 

M3X5 LINSENSCHRAUBE 53200 17000 0,00476 35700 44805 169,932 

M3X4 SENKSCHRAUBE 20878 3400 0,00850 20400 21146 173,400 

3X10 SENKSCHRAUBE 4576 1700 0,02669 6800 1285 181,492 

M4X35 LINSENSCHRAUBE 4500 5100 0,01853 10200 15252 189,006 

2,5X6 SCHRAUBE WN145 2479 1700 0,07514 2550 4106 191,607 

M4X8 LINSENSCHRAUBE 16091 3400 0,02210 9180 1930 202,878 

M4 ZAHNSCHEIBE INNEN 6851 6800 0,02261 9350 14982 211,404 

M4X8 ZYLINDERSCHRAUB 2848 6800 0,02108 10200 10338 215,016 

M3X8 LINSENSCHRAUBE 25656 17000 0,00748 30600 53077 228,888 

M2,5 EINPRESSMUTTER 1355 1700 0,24820 1020 695 253,164 

M5X10 ZYLINDERSCHRAU 12556 3400 0,01972 13600 17857 268,192 

M4X8 LINSENSCHRAUBE 25629 10200 0,00816 34000 56454 277,440 

M2 SCHNORR-SCHEIBE 32681 8500 0,01343 22100 35311 296,803 

M4X12 SCHNEIDESCHR.T 5195 1700 0,07055 4250 4678 299,838 

3X8 SCHRAUBE WN1452 18246 17000 0,03995 7650 11427 305,618 

TELLERFEDER 6X3,2X0, 3776 3400 0,09180 3400 5605 312,120 

M4 SICHERUNGSSCHEIBE 26168 8500 0,01241 25500 27603 316,455 

M3X16 SENKSCHRAUBE T 5233 3400 0,04760 6800 5678 323,680 

M3X6 LINSENSCHRAUBE 20318 5100 0,02635 13600 21277 358,360 

M6X10 ZYLINDERSCHRAU 12544 3400 0,02737 13600 17857 372,232 

M3 SICHERUNGS-U.DICH 10435 3400 0,04930 7650 7920 377,145 
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M2,5X6 ZYLINDERSCHRA 1659 1700 0,06715 5950 5440 399,543 

M3X8 LINSENSCHRAUBE 377 1700 0,33745 1190 1346 401,566 

M2,5X6 LINSENSCHRAUB 94989 34000 0,00408 102000 156453 416,160 

M3X6 KOMBISCHRAUBE 11052 1700 0,04930 8500 1884 419,050 

M6 SCHEIBE M.FASE 1353 1700 0,10030 4250 3645 426,275 

M6 SICHERUNGSSCHEIBE 20259 8500 0,01547 30600 40057 473,382 

M3X8 SENKSCHRAUBE DI 101034 34000 0,00510 93500 147795 476,850 

M3X4 LINSENSCHRAUBE 26831 17000 0,01292 37400 54397 483,208 

M6X8 ZYLINDERSCHRAUB 18902 5100 0,03009 17000 22571 511,530 

SCHRAUBENSICHERUNG F 1850 1700 0,12376 4250 4678 525,980 

M5X8 ZYLINDERSCHRAUB 22777 5100 0,02006 27200 32684 545,632 

M3X6 ZYLINDERSCHRAUB 13830 6800 0,03723 15300 25548 569,619 

M4X10 SCHNEIDESCHR.T 1233 3400 0,10540 5950 5233 627,130 

2,9X6,5 SENK-BLECHSC 32676 34000 0,00935 68000 74334 635,800 

3X6 SCHRAUBE WN1412 10873 8500 0,04930 13600 21910 670,480 

M3X6 EINPRESSGEWINDE 3592 3400 0,16507 4250 6737 701,548 

M3 SCHNORR-SCHEIBE 96863 34000 0,01394 51000 160625 710,940 

M5 SICHERUNGSSCHEIBE 32424 17000 0,01785 42500 50063 758,625 

3X6,0 SCHRAUBE WN145 4631 6800 0,04488 17000 8364 762,960 

4X16 SCHNEIDESCHR.TO 4864 3400 0,10115 7650 6997 773,798 

M4X8 LINSENSCHRAUBE 11484 8500 0,02346 34000 54096 797,640 

M4X6 LINSENSCHRAUBE 6316 6800 0,00612 136000 20905 832,320 

M3X8 EINPRESSGEWINDE 5148 3400 0,16677 5100 13257 850,527 

M4X18 LINSENSCHRAUBE 16806 3400 0,04590 18700 18216 858,330 

M3X8 KOMBISCHRAUBE 27982 1700 0,06035 15300 22823 923,355 

M2,5X11 HALSSCHRAUBE 16354 3400 0,06375 15300 25507 975,375 

2,9X6,5 LINSEN-BLECH 43523 42500 0,01003 102000 111501 1023,060 

M3X6 LINSENSCHRAUBE 208083 51000 0,00425 255000 350897 1083,750 
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3X8 SCHRAUBE WN1552 5120 8500 0,05950 18700 17323 1112,650 

3X10 SCHRAUBE WN1452 13576 17000 0,06766 17000 25172 1150,220 

M4X12 ZYLINDERSCHRAU 52484 17000 0,02788 51000 95351 1421,880 

M4X12 LINSENSPERRZAH 11733 3400 0,09877 14450 24606 1427,227 

M3X6 ZYLINDERSCHR.TO 1408 1700 0,29538 5100 8126 1506,413 

M3 FIBER-SCHEIBE 12437 17000 0,06856 22100 23977 1515,198 

M4X10 ZYLINDERSCHRAU 65001 17000 0,02159 76500 84067 1651,635 

M4X10 ZYLINDERSCHR.T 651 5100 0,38250 5100 8111 1950,750 

M4X5 GEWINDESTIFT 0 1700 0,48790 5100 7626 2488,290 

M3X4 EINPRESSBUCHSE 4937 3400 0,51119 6800 8500 3476,092 

M2,5X10 EINPRESSGEWI 10368 3400 0,29971 12750 12145 3821,303 



53 

 

Příloha 3 Příklad dodacího listu pro zásilku zásob 

 


