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Anotace 

Práce se zabývá řízením zásob hotových výrobků v konkrétním podniku. 

S pomocí dostupné literatury, internetových stránek a vlastní praxe v oddělení plánování 

výroby se autorka zaměřuje na analýzu stávající situace ve firmě. Popisuje současný 

systém řízení zásob hotových výrobků a hledá možnosti zlepšení v oblasti řízení zásob. 

Cílem práce je navrhnout opatření k současnému systému tak, aby došlo ke snížení 

průměrné fyzické zásoby a v důsledku toho k redukci finančních prostředků vázaných 

v zásobách v produkci určené k expedici. Hlavním nástrojem pro nalezení vhodných kroků 

ke zlepšení je ABC analýza skladových položek provedená v expediční hale. 

 

Klíčová slova: logistika, zásoby, just in time, Kanban, ABC analýza, doba obratu. 

 

 

Abstract 

This thesis deals with inventory control of finished goods in a particular company. 

Using available literature, internet resources and own experience in production planning  

department it focuses on analysis of current situation in the company. Describes present 

system of inventory control of finished goods and seeks for improvement possibilities 

in inventory control. The goal of the thesis is to propose measurements to existing system 

in order to decrease average physical inventory thus reducing financial resources bound 

in production designated for dispatch. The main tool for finding steps towards 

improvement is ABC analysis of inventory items carried out at the dispatch warehouse.  

 

Keywords: logistics, inventory, just in time, Kanban, ABC analysis, time of turnover. 
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1 ÚVOD 

V zásobách je po určitou dobu vázán kapitál firmy. Logistické procesy spojené 

s pořizováním a distribucí zásob vyžadují značné náklady. Z těchto důvodů je 

pochopitelné, že každá firma by měla usilovat o optimální hladinu zásob. 

Pro pracovníky výrobních a prodejních oddělení by bylo ideální, aby měli vždy 

skladem dostatečnou zásobu materiálu a zboží na pokrytí jak pravidelných, tak 

i nahodilých objednávek zákazníků. Naproti tomu ekonomové by rádi materiál či zboží 

nakupovali těsně před jejich spotřebou či prodejem. Z důvodu nízkého vázání peněžních 

prostředků se pracovníci logistiky a nákupu snaží o optimalizování, řízení a o soulad mezi 

potřebami prodeje a tlakem financí.  

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

přesvědčuje, že správné vedení zásob může přispět velkou měrou ke zlepšení výsledku 

hospodaření.  

Stejně jako v dalších částech podniku lze i v řízení zásob nalézt činnosti, 

u kterých je možné současný stav vylepšit. Proces neustálého zdokonalování, schopnost 

otevřené mysli novým myšlenkám a metodám by měl být vlastní každému zaměstnanci 

organizace. Nalezení úspor (ať už finančních, časových nebo materiálových) nemusí být 

vždy doprovázeno vysokými náklady na jejich realizaci. 

Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části 

je popsána společnost HP Pelzer, s.r.o. Dále jsou zde vymezeny základní pojmy z oblasti 

řízení zásob a metody řízení výrobní logistiky. V praktické části je popsáno využití řízení 

zásob pomocí metody ABC ve společnosti HP Pelzer, s.r.o. 

Cílem bakalářské práce je zhodnotit současný stav pomocí analýzy řízení zásob 

a určit zejména ty oblasti, ve kterých by bylo možné nalézt prostor pro zdokonalení. Proto 

je poslední část práce zaměřena na návrh způsobu, pomocí kterého by bylo možné zlepšení 

dosáhnout. Za tímto účelem je zpracována ABC analýza a zejména analýza doby obratu 

u jednotlivých zásob materiálu. 
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2. CHARAKTERISTIKA VYBRANÉ SPOLEČNOSTI 

Firma HP Pelzer, s.r.o., odštěpný závod HP Adler Pelzer Group, sídlí v Žatci na 

ulici Raissova 1187. Výrobní podnik byl založen 12. září 1996 a jeho základní kapitál má 

nominální hodnotu 75 000 tis. Kč a je plně splacen, vedoucím odštěpného závodu je 

Ing. Jiří Šamša, Ph.D. 

Rozloha areálu je 125 305 m
2
, z toho 24 963 m

2 
(tj. 20 % z celkové rozlohy) je 

plocha výrobních míst. Obrázek č. 1 zachycuje celý areál firmy.  

Výrobní program společnosti HP Pelzer, s.r.o., se koncentruje na dodávky dílů pro 

automobilový průmysl, které mají charakter hlukových izolací (obložení motorového 

prostoru, obložení podlahy, obložení sloupku a prostoru kufru). Dále jsou vyráběny 

koberce pro podlahu a prostor kufru osobních automobilů a vnitřní vybavení (obložení 

dveří, odkládací plato a další díly vnitřního vybavení vozidel). Procentuální rozbor 

rozložení charakteru hotových výrobků je zpracován v grafu č. 1.
1
  

 

Graf č. 1
: 
Rozložení charakteru hotových výrobků 

Zdroj: [Interní informace + vlastní zpracování] 

 

 

                                                 
1
 Informace byly čerpány z interních zdrojů. 
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Obrázek č. 1: Areál firmy HP Pelzer, s.r.o., Žatec
2
 

Zdroj: [Interní informace] 

 

                                                 
2
 A4- moulding of thermoplastic vlies – tvarování z termoplastických roun; C1 – moulding of LWF 

platins – tvarování z lehké pěny; DOA – thermoplastic, phenolic platins – termoplastické a fenolové 

platiny; Driveway – příjezdová cesta; Finished goods – hotové výrobky; HMP- cotton fibre moulding 

lines – HMP formovací linky z bavlněného vlákna; HMP 3-  cotton fibre moulding lines – HMP 3 

formovací linky z bavlněného vlákna; HL – production of heavy layers – výroba těžké folie; Inboud 

material – příchozí materiál; LWF - light weight foam platins – lehké pěnové platiny; Others – jiné; 

Scrap boxing – zmetková krabice; Warehouses + recycling lines – sklady + recyklační linky; WHS -

moulding of phenolic vlies – tvarování z fenolových roun. 
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2.1 Organizační struktura firmy 

Celý závod dnes čítá zhruba 550 zaměstnanců, z toho je 90 THP.  Na obrázku č. 2 je znázorněna organizační struktura celé firmy. 

 

Obrázek č. 2: Organizační struktura podniku 

Zdroj: [Interní informace + vlastní zpracování] 
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2.2 Historie firmy 

Výroba plsti a rouna se v závodě započala v roce 1909. První název firmy byl 

Dittersdorfer Filz und Kratzentuchfabrik. Majitelem byla akciová společnost z Německa. 

Hlavní závod byl v Dittersdorfu. 

Za druhé světové války vyráběl závod plsť a rouno pro vojenské účely a dle 

zjištění byla nejvyšší výroba 182 000 kg plsti za kalendářní rok.  

Po osvobození byla zřízena národní správa a prvním národním správcem byl pan 

Jan Bureš z Prahy. Současně přicházeli i první zaměstnanci české národnosti. V roce 1946 

převzal národní správu pan Jaroslav Marek. 

V roce 1948 byl vytvořen národní podnik MITOP se sídlem v Mimoňi, který měl 

pobočné závody v Brně, Děčíně, Starých Křečanech, Ústí nad Orlicí, Velkém Grunově 

a v Žatci. Vedoucím žateckého závodu byl v roce 1948 jmenován pan Gric z Brna. 

V roce 1958 podnik neprosperoval. Důvodem byl nedostatek odběratelů, velká 

poruchovost strojů a také nedostatek zaměstnanců na obsazení druhé směny.  

Rok 1960 znamenal přelom v činnosti podniku, kdy se situace v závodě změnila  

k lepšímu. Stoupl zájem zaměstnanců o plnění úkolů, který přinesl i iniciativní návrhy. 

Firmě MITOP se konečně začalo dařit. 

Od osmdesátých let minulého století byly, až do rozběhu výroby automobilu 

Škoda – Felicia, vyráběny formované díly pro Škodu Favorit. V roce 1985 nastala 

modernizace závodu. Byly vybudovány nové linky, stroje, zařízení a vybavení. Také se 

začalo s výrobou vpichované plsti nazývané IZOCAR a IZOCHRAN.
3
 

Od roku 1986 přešel podnik MITOP z jednosměnného provozu na dvousměnný 

provoz.  

V roce 1988 začala další modernizace závodu, kdy byla postavena první dvojice 

lisů – tvarovacího a kašírovacího. Z dvousměnného provozu se přešlo na třísměnný 

provoz. Také se začalo s výrobou autodílů pro Mladou Boleslav a Vrchlabí. 

Od 18. prosince 1995 si závod v Žatci pronajala německá firma Pelzer.  

                                                 
3
 IZOCAR - tento výrobek se používal k zvukové a tepelné izolaci a jako mechanická ochrana proti požáru. 

IZOCHRAN - pod tímto názvem se vyráběly zvukové izolační díly pro vozidla Škoda Favorit. 



Lucie Šarochová: Řízení zásob ve vybrané společnosti 

2017  6 

Dne 22. srpna 1996 byla založena společnost s názvem HP Pelzer, k. s., se sídlem 

v Plzni a s pobočným závodem v Žatci jako dceřiná společnost mateřské společnosti HP - 

chemie Pelzer GmbH Witten – Německo. Firma Pelzer zahrnuje skupinu závodů, které 

mají sídla například ve Spolkové republice Německo, USA, Belgii, Francii, Španělsku, 

Velké Britanii, Irsku, Jižní Koreji, Mexiku a v České republice.  

V roce 2013 zakoupila firmu italská společnost Adler Pelzer Group, která sídlí 

v Otavianu v Itálii, společnost si ponechala původní název, jen změnila právní formu 

z komanditní společnosti na společnost s ručením omezením.  

2.3 Současnost 

Podnik HP Pelzer, s.r.o., se řadí mezi velké firmy. Zaměstnává zhruba 

550 zaměstnanců s obratem 73,6 milionů Eur za rok 2015.  

Obecná míra nezaměstnanosti v Ústeckém kraji v roce 2015 činila 7,6 % a spolu 

s Moravskoslezským krajem patří mezi kraje s nejvyšším procentem nezaměstnanosti. 

Míra nezaměstnanosti v ČR v roce 2015 činila 6,2 %, viz tabulka č. 1.
 

Tabulka č. 1: Míra nezaměstnanosti [%]  

Rok 2014 2015 2016 

Moravskoslezský kraj 9,8 8,6 7,6 

Ústecký kraj 8,5 7,6 8,1 

Česká republika 7,5 6,2 5,0 

Zdroj: [17] 

Společnost HP Pelzer, s.r.o., nabízí pracovní příležitosti většině nezaměstnaným. 

Uplatnění zde naleznou lidé s různými profesemi, vzděláním a zaměřením. Závod se 

skládá z 8 výrobních hal, které produkují polotovary a hotové výrobky. Procentuální 

složení produkce je patrné z tabulky č. 2. 

   



Lucie Šarochová: Řízení zásob ve vybrané společnosti 

2017  7 

Tabulka č. 2: Celková produkce v [%] 

Rok 2014 2015 2016 

Polotovary 29,2 35,2 27,0 

Hotové výrobky 70,8 64,8 73,0 

Zdroj: [Interní informace + vlastní zpracování] 

 

Z procentuálního složení je zřejmé, že v roce 2015 je vyšší produkce polotovarů. 

Důvodem byla výpomoc výroby polotovarů z lehké pěny dceřinému závodu Berka 

a výroba polotovarů z těžké folie dceřinému závodu Plzeň. 

Výrobky firma dodává do Španělska, Německa, České republiky, Maďarska, 

Polska a Slovenska, viz obrázek č. 3. 

by

 

Obrázek č. 3: Místa dodání k zákazníkům – závod Žatec 

Zdroj: [Interní informace] 
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Graf č. 2: Rozdělení zákazníků podle obratu za období 2014 – 2016 

Zdroj: [Interní informace+ vlastní zpracování] 

 

Z grafu č. 2 je velice dobře znatelné, že největšími zákazníky jsou Audi 

Ingolstadt, Ford Valencia, VW Wolsburg, BMW Dingolfing. Zákazníci HP Pelzer, s.r.o., 

jsou přímí dodavatelé automobilek.  

Podnik se zabývá i odstraněním a případně i likvidací odpadového materiálu, 

který vzniká při procesu výroby, dále distribucí a balením zboží. Většinou se jedná o 

takovou činnost, jako je dočasné uskladnění těchto materiálů jejich následný odvoz do 

místa likvidace, zpracování a opětovné použití recyklovaného materiálu.  
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3. TEORETICKÉ VYMEZENÍ POJMŮ Z OBLASTI ŘÍZENÍ 

ZÁSOB 

Pro mnoho výrobních, velkoobchodních i maloobchodních firem představují 

zásoby největší nákladovou položku. Kvalitnějším řízením zásob v podniku lze docílit 

zlepšení peněžního toku. Cílem řízení stavu zásob je proto zvyšovat rentabilitu podniku 

prostřednictvím kvalitnějšího řízení zásob, předvídat dopady podnikových strategií na stav 

zásob a minimalizovat celkové náklady logistických činností. 

3.1 Principy řízení zásob a logistika 

Předmětem řízení zásob jsou zásoby surovin, základní a pomocné materiály, 

paliva, nářadí, náhradní díly a obaly, které přicházejí do podniku k zajišťování základních, 

pomocných a obslužných procesů, zásoby rozpracované výroby (zásoby polotovarů vlastní 

výroby a zásoby nedokončených výrobků), zásoby hotových výrobků. 

Řízení zásob představuje efektivní zacházení a hospodaření se zásobami, 

využívání všech rezerv, které v této oblasti existují, a respektování všech činitelů, které 

mají vliv na řízení zásob. Existují tzv. mrtvé zásoby, po kterých není poptávka. A naopak 

neexistence zásob v případě potřeby splnit zakázku vede ke ztrátě prodeje a následně ke 

ztrátě zákazníka a dobré pověsti firmy. 

Cílem řízení zásob je udržování zásoby na úrovni potřebné k vyrovnání časového 

a množstevního nesouladu mezi procesem výroby a procesem spotřeby. Dalším cílem je 

úplnost a pohotovost dodávek, přičemž celkové náklady by měly být co nejnižší. 

Řízení zásob představuje komplex činností, které spočívají v prognózování, 

analýzách, plánování, operativních činnostech a kontrolních operacích v rámci 

jednotlivých skupin zásob i celku. Velmi často je kladena otázka, zda hmotné prostředky, 

které jsou v podniku k dispozici ve formě zásob, nejsou příliš vysoké, a zda proto není 

přílišná i velikost kapitálu vázaného v zásobách. Problém se dá vyřešit pomocí různých 

metod. [1] 
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Podle původu, odkud poptávka přichází, jak vzniká, se rozeznává nezávislá 

a závislá poptávka.  

Nezávislá poptávka přichází libovolně, podnik neovlivní požadavky ani jejich 

velikosti. Někdy se používá název stochastická poptávka. Nejčastěji se jedná o poptávku 

zákazníků po konečných výrobcích, nebo potřebu materiálů a náhradních dílů pro servis či 

pro neplánované a havarijní opravy. Nezávislá poptávka musí být předpovídaná, protože 

nemá přímý vztah k potřebě jiných položek. Vyčíslit ji nelze. 

Závislá poptávka může být odvozena z předpovědi poptávky po konečném 

výrobku. Pokud se sestaví hlavní výrobní plán, který stanoví velikost dávek a čas na 

doplňování zásob konečných výrobků, je možné vypočítat čas a velikost potřeby pro 

všechny díly a materiály, které je potřeba nakoupit a vyrobit pro výrobu konečného 

produktu. 

U položek se závislou poptávkou vzniká nárazová poptávka v případě, že podnik 

zhotovuje určitý výrobek v dávkách jen čas od času a na výrobním zařízení se střídají 

odlišné výrobky. Potřeba materiálů a dílů pro dávku konečného výrobku pak není trvalá, 

ale nárazová. 

V podniku, kde se opakovaně vyskytují problémy spojené s řízením zásob, bude 

pravděpodobně nutné provést hlubší změny procesů. Příznaky spojené se špatným 

řízením zásob jsou následující: 

1. Rostoucí počet nevyřízených objednávek. 

2. Vysoká fluktuace zákazníků. 

3. Velký počet zrušených objednávek. 

4. Nedostatek skladovacího prostoru. 

5. Velké množství zastaralých položek. 

6. Špatné vztahy s odběrateli. 

7. Rostoucí investice vázané v zásobách, přičemž počet objednávek se nemění. 

8. Velké rozdíly v obrátce hlavních skladových položek mezi jednotlivými 

distribučními centry. [2] 
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3.1.1 Řízení výrobních zásob v podniku 

Plánování zásob je pro podnik velice důležité, ale zároveň značně problematické 

téma. Na jedné straně zde stojí nutnost zabezpečit výrobu dostatkem materiálu a součástek, 

a to i v nepředvídaných situacích, pro které jsou velké zásoby výhodou. Na straně druhé 

figurují nemalé náklady na udržování zásob, které snižují rentabilitu podniku. Proto je 

zapotřebí úzce spolupracovat s dodavateli (např. formou skont či dobropisů) a dopravci na 

tom, aby zlepšili spolehlivost dodávek, což umožní snížit objem surovin, které musí 

podnik udržovat na skladě z důvodů pokrytí nepravidelnosti dodávek. [12] 

3.2 Druhy zásob 

Zásoby se dělí na výrobní zásoby, zásoby nedokončené výroby a zásoby hotových 

výrobků. 

Výrobní zásoby, pod kterými se označuje veškerý materiál, jsou nakoupeny od 

různých dodavatelů. Počítají se zde i nakoupené hotové výrobky, polotovary a další. Ve 

skutečnosti to je všechen materiál od pořízení až do jeho předání do výrobního procesu.  

Zásoby nedokončené výroby jsou zásoby vlastních polotovarů. Tyto zásoby sice 

již prošly jednou či více fázemi výroby, ale z určitého strategického hlediska byly uloženy 

na mezisklady, odkud mohou být poslány zpět do výroby. 

Zásoby hotových výrobků, jsou zásoby, které převzala výstupní kontrola 

 z dokončené  výroby. Tyto výrobky jsou poté určeny pro odběratele. [8] 

3.3 Funkce zásob 

Smysl zásob se dá spatřovat v zajištění bezporuchových a plynulých výdejů 

skladovaných položek do spotřeby. Poruchami pak můžou být myšleny výkyvy či neplnění 

dodávek (od dodavatelů, či z předchozích výrobních fází apod.). 

Běžná neboli obratová zásoba je část z celkových zásob, která má splňovat 

požadavky na výdej materiálu ze skladu do výrobních fází, v období mezi dvěma 

dodávkovými cykly. Běžná zásoba se vypočítá podle vzorce (1). 
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,           (1) 

Kde: Zb  je zásoba běžná 

Q  je velikost objednací dodávky 

Pod názvem pojistná zásoba se dá představit část zásob, která v případě potřeby 

doplňuje běžné zásoby. Pokud je dodávkový cyklus zpožděn a běžná zásoba byla 

spotřebována, nastává chvíle pro zásobu pojistnou, která bude na určitou dobu krýt 

požadavky výroby. 

Technická zásoba je specifická část zásob, která má krýt potřebu nezbytných 

technologických požadavků na přípravu materiálu před jeho použitím do vlastní výroby. 

Sezonní zásoba slouží ke krytí spotřeby, pokud se jedná o předzásobení na 

sezonní spotřebu. Podmínky můžou být ale nastaveny tak, že i když spotřeba probíhá 

během celého roku rovnoměrně, zásobu je možno doplnit jen v daném sezonním období. 

Nakonec to může být spotřeba, která může být sezonní, ale musí se vytvářet postupně. 

Havarijní zásoba je zásoba, která chrání výrobu před nedostatkem materiálu, 

díky kterému by se následně mohly způsobit závažné poruchy v celém výrobním procesu. 

Při řízení zásob je důležité pozorovat několik základních úrovní zásob. Tyto 

úrovně podnik určuje podle vnitřních stanov. Jedná se o maximální, minimální, objednací, 

okamžitou a průměrnou zásobu. 

Maximální zásoba je výše zásob v okamžiku nové dodávky. Vyjadřuje součet 

pojistné, technické a havarijní zásoby. 

inimální zásoba je stav zásoby před příchodem další dodávky, jestliže byla 

vyčerpána běžná zásoba. Jestliže podnik neudržuje zásobu technickou a havarijní, je pak 

shodná se zásobou pojistnou. Pokud udržuje tyto zásoby, jejich součet zásob je pak stejný, 

jako u zásoby maximální. 

bjednací zásoba se může také nazývat jako signální stav zásoby nebo bod 

objednávky. Je to výše zásoby, při které je třeba podat takovou objednávku, aby nová 

dodávka zásob dorazila nejpozději do okamžiku, kdy aktuální zásoba dosáhne úrovně 

minimální zásoby. 
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kamžitá zásoba je jinak označována také jako fyzická, dispoziční či bilanční 

zásoba. Fyzická zásoba je výše reálné zásoby ve skladu v určitém časovém okamžiku. 

Dispoziční zásoba je stejná jako ta fyzická, zmenšená jen o velikost požadavků (ať už 

splněných nebo ne) na výdej. Poslední je bilanční zásoba, která je vlastně dispoziční 

zásoba zvětšená o výši nevyřízených, ale potvrzených objednávek. 

Průměrná zásoba je průměrný stav zásob za zvolený časový úsek. Kolem tohoto 

stavu zásoby kolísají. Jedná se o veličinu, která se často využívá pro financování, rozbory 

či konstrukci hodnotících ukazatelů. [7] 

3.4 Systém Kanban 

Zakladatelem metody Kanban byl Taiichi Ohno (1912–1990), který byl 

japonským průmyslovým inženýrem a podnikatelem. Ve firmě Toyota Motors pracoval 

jako vedoucí montážní dílny v Honshe v Japonsku. 

Kanban v překladu znamená cedule, kartička, štítek. Za Kanban může být 

považována i přepravní bedna, nějaké identifikační místo na podlaze, boxu, regálu 

a podobně. Tato metoda je též známá pod jménem Toyota Production Systems. Nejvíce se 

používá ve strojírenství a zvláště v automobilovém průmyslu.  

Používá se jako vhodný nástroj pro dílenské řízení výrobního procesu a plánování 

výroby. Lze tedy říci, že celý systém funguje tak, že jednotlivá pracoviště, výrobní linky 

apod. vyvolávají své aktivity u předcházejícího výrobního stupně přímo – prostřednictvím 

tzv. Kanban karty, viz obrázek č. 4. Následně se vytváří kanbanové okruhy. Tyto okruhy 

dokážou předpovídat decentralizaci řízení zakázek. Jedná se o metodu, která činí 

kanbanové pracoviště méně závislé na svém okolí, aniž by to oslabilo schopnost plnit cíle 

podniku jako celku. Vyznačuje se optimálním plánováním skladových zásob a jejich 

efektivním doplňováním v souladu s průběhem spotřeby při výrobním procesu. Kanban 

čerpá z bohaté historie a zkušeností japonských firem. Zahrnuje však více než ladění 

výroby na právě požadované místo. Podporuje také změnu a inovaci podnikových procesů 
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v rámci pracovišť. Členové pracovních týmů jsou přitom zodpovědní za konkrétní činnosti 

a jsou motivování k účasti na neustálém zlepšování (Kaizen)
4
 procesu. [4]  

Nejefektivněji lze tuto metodu používat hlavně ve velkosériové výrobě 

s ustáleným prodejem, kde je jednosměrný tok materiálu, výrobní operace lze snadno sladit 

a nedochází k velkým změnám požadavků na finální výrobu.  

Fungují zde tzv. samořídící regulační okruhy mezi výrobcem a místem spotřeby, 

pružným nasazením pracovních sil a strojů použitím štítků jako nosičů informací. 

Objednacím množstvím je zde chápán obsah jednoho přepravního prostředku, 

nebo jeho násobků plně naplněného vždy konstantním množstvím materiálu. Zákazník 

nesmí zvyšovat ani rušit objednávky a dodavatel nesmí vyrobit více materiálu nebo dodat 

zmetky. Dodavatel zde ručí za kvalitu a odběratel má povinnost objednávku vždy převzít. 

Kapacity dodavatele a odběratele jsou vyvážené a jejich činnosti jsou synchronní. Spotřeba 

materiálu je rovnoměrná bez velkých výkyvů a sortimentních změn. Dodavatel ani 

odběratel nevytváří žádné zásoby.  

Tento ideální stav se v praxi řeší počtem kanbanových karet v oběhu. Do systému 

se přidávají nebo odebírají podle toho, zda má podnik přebytek nebo nedostatek 

materiálu.[6] Ukázka kanbanových karet je vidět na obrázku č. 5. 

 

Obrázek č. 4: Kanbanové karty 

Zdroj: [Interni informace] 

                                                 
4
 Kaizen – z japonštiny zlepšení nebo změna k lepšímu. Odkazuje na filozofii či postupy při zlepšování 

výrobních procesů zejména ve strojírenství a řízení podniků  

Dostupné ze dne 21. 2. 2017: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kaizen 

 

název dílu

OPEL ASTRA

pracoviště

Hala C1

počet platin

500

počet platin

80

PL.30201SU.2K

název dílu

kapota C-SUV

pracoviště

Hala C1

počet platin

60

název dílu

AUDI B8

pracoviště

Hala C1

PL.30201A.3K PL.30201AS.3K

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kaizen
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Obrázek č. 5: Kanbanová tabule s kanbanovými karty 

Zdroj: [Interní informace] 

 

3.4.1 Princip Kanban 

Kanban systém probíhá v následujících krocích:  

1. Odběratel odešle dodavateli prázdný přepravní prostředek s jednou kartou 

a s jednou průvodkou, která plní funkci objednávky. Potřeba objednat materiál 

vyvstane v okamžiku, kdy poklesne stav zásob pod stanovenou hladinu.  

2. Dodání prázdného přepravního prostředku s kartou k dodavateli je podnětem 

k zahájení výroby příslušné dávky. Z přiložené kanbanové karty se dodavatel dozví 

konkrétní požadavky na množství, druh materiálu a datum dodání.  

3. Tímto materiálem je přepravní prostředek naplněn, opět označen kartou a zaslán 

zpět.  

4. Odběratel je povinen došlou dávku převzít. [6]  
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Hlavním cílem Kanbanu je snižování velikosti výrobních dávek, které vedou 

k úsporám skladovacích míst a snížení ztrát nekvalitní výroby. Zjednodušení řízení 

plánování, snížení finančních nákladů a plnění dodávkových termínů. 

Základní pravidla pro fungování Kanban systému jsou následujcí: 

1. Personál zákaznického pracoviště je povinen odebrat materiál od svého 

dodavatelského procesu, dle příslušné kanban karty. 

2. Výrobní personál může odebrat jen to, co mu povoluje kanban karta. 

3. Není-li k dispozici žádná kanban karta, nesmí být prováděna žádná činnost. 

4. Kanban karty jsou kromě návratu přepravovány vždy společně s materiálem. 

5. Nelze přepravovat materiál neoznačený kanban kartou. 

6. Dodavatel zodpovídá za 100% kvalitu výrobků. 

7. Je třeba dodržovat pořadí kanban zakázek dle přijatých kanban karet.  

8. Nastane-li nestandardní situace, následuje STOP výroby, dokud se chyba 

neodstraní. 

Předpokladem pro použití Kanban systému je vysoký stupeň opakovatelnosti 

výroby, vyškolený a motivovaný personál, malé výkyvy v dodávkách i odbytu materiálu, 

předpoklady pro rychlé odstranění poruch ve výrobě, připravenost zaměstnanců pracovat 

na přesčasy, kontrola přímo na pracovišti. [5] 

 

3.5 Just in Time 

Just in Time, dále jen JIT, je nejznámější logistickou technologií, využívanou od 

začátku 80. let v USA a v Japonsku a posléze přenesenou i do Evropy, se kterou pracují 

desítky tisíc podniků jak v zásobovacích a výrobních, tak v distribučních řetězcích. 

V dopravním propojení výrobních a spotřebních (dodávajících a odebírajících) 

článků logistických řetězců znamená velmi časté dodávání malých množství „právě včas“, 

tj. v okamžiku vzniku potřeby u odběratele, čili v co možná nejpozdějším okamžiku. 

Dodávající článek se tedy přizpůsobuje odebírajícímu článku, což lze provést na základě 

jedné ze dvou možných strategií, a to synchronizační a emancipační. 
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Synchronizační strategie, kdy dodavatel vyrábí a vzápětí (bez skladování) 

odebírá odběratel přesně požadované množství v dohodnuté frekvenci, ušetří náklady na 

uskladnění, avšak jeho výroba malých dávek bude nákladnější, vzrostou také náklady 

spojené s přepravou k odběrateli a přepravní vzdálenost se může stát limitujícím faktorem, 

Emancipační strategie, kdy dodavatel vyrábí větší dávky s nižšími výrobními 

náklady, aby uspokojil odběratele malou velikostí a velkou frekvencí dodávek, expeduje 

přes sklad – dodávky v režimu JIT se tedy uskutečňují až ze skladu dodavatele, vzniknou 

mu však náklady na uskladnění a celkové logistické náklady budou vyšší. [9] 

3.5.1 Princip JIT 

Logistická technologie Just-in-time je manažerská filosofie, která má za úkol 

zamezit jakémukoliv plýtvání prostředků, času, kapacit a vede k minimalizaci nákladů 

v průběhu celého výrobního procesu. Za plýtvání je považováno to, co nepřidává hodnotu 

výrobku. Eliminace plýtvání se dosahuje dodáním materiálu v pravou chvíli na správné 

místo. Předpokladem je perfektní přísun materiálu v požadovaném množství, kvalitě 

a termínu. 

Smyslem JIT je vyloučit prostoje a zrychlit reakce na změny potřeb zákazníků 

a tím zvýšit konkurenceschopnost podniku. Tato koncepce překračuje hranice podniku 

a při správné implementaci zahrnuje i podnikové okolí. Cílem jsou „nulové zásoby“ 

a 100% kvalita. 

Tohoto cíle se však nedosahuje přenecháním starostí a nákladů spojenými se 

zásobami na dodavateli, ale dokonalou spoluprácí a koordinovaností spolupráce dodavatele 

a odběratele. 

Technologie JIT se osvědčuje především pro ty položky, které se používají 

opakovaně.  

Problémem, se kterým se podnikový management musí vypořádat, jsou ztráty ve 

výrobě. Tyto ztráty mohou být prostřednictvím lepšího logistického systému odstraněny, 

nebo alespoň racionalizovány. [10] 
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Základními zdroji ztrát mohou být: 

1. Dlouhé čekací časy ve výrobním procesu nebo při kontrole kvality, která není 

integrovaná v celkovém procesu. 

2. Nadvýroba. 

3. Nedostatečná kvalita. 

4. Ztráty z držení vysokých zásob. 

5. Ztráty nevhodným řízením dopravy. 

6. Ztráty způsobené nevhodnými výrobními postupy či řízením výroby. 

7. Příliš velká spotřeba materiálů. 

8. Vícenásobný sběr stejných dat. 

9. Nedostatečná komunikace a koordinace s dodavateli. 

10. Komunikační nedorozumění. [10] 

 

Hlavním cílem JIT je odstranění nepotřebných skladových zásob, cílem je 

udržovat nulové běžné zásoby. Dalším cílem je minimalizace průběžných dob mezi 

jednotlivými výrobními úkony a celkové průběžné doby zakázky, zlepšení pružnosti 

v dodávkách zákazníkovi a okamžitá reakce na požadavky zákazníka. 

Proto, aby bylo možné dosáhnout cílů zavedení JIT, je nutné, aby všichni 

zúčastnění pociťovali důležitost podřídit se vysokým nárokům společného cíle. Vzniklé 

problémy se musí řešit okamžitě s absolutní pozorností na detaily. Podmínkou pro 

zvládnutí výroby metodou JIT je pravidelná a důkladná revize základních součástí JIT, 

které jsou dále uvedeny. 

Vysoká úroveň kvality. Nízká kvalita způsobuje poruchy hladkého výrobního 

toku. Malé dílčí poruchy mohou mít za následek vysokou nekvalitu,  proto  je  třeba  dbát 

o  naprostou  kvalitu  od  všech  dodavatelů. Tím se minimalizují poruchy jakosti již na 

vstupu do výrobního systému. Vytvořením systému požadavků na dodržování a zlepšování 

kvality dojde ke zrychlení a zlevnění. 

Hladký výrobní tok znamená, že každá činnost ve výrobním řetězci musí být 

důsledně koordinována vůči ostatním. Výrobní rozvrh (většinou měsíční) slouží k tvorbě 

plánu nákupu a výroby. Slouží jako podklad k propočtům denních výrobních plánů, které 

se dle přání zákazníků dále upravují. 



Lucie Šarochová: Řízení zásob ve vybrané společnosti 

2017  19 

Nízké zásoby znamenají úspory výrobních prostor (meziskladů). 

Malé výrobní dávky znamenají další snížení vázanosti kapitálu, snížení nákladů 

a zvýšení pružnosti. Zvyšují však nároky na řízení. 

Rychlé a levné seřizování. Malé výrobní dávky a rychlé střídání výrobků ve 

výrobním procesu vyžadují mnohem častější seřizování strojů. To by znamenalo náklady 

navíc, proto se musí změnit i tradiční způsob organizace seřizování strojů k práci. Je dobré 

prosazovat používání elektronických víceúčelových seřizovacích pomůcek, lepší 

organizaci práce seřizovačů, školení samotných obsluh strojů atd. 

Účelné rozmístění strojů. Výrobní proces je uspořádán technologicky. Je třeba 

více aplikovat předmětné uspořádání, zkrátit vzdálenosti mezi stroji, zmenšit příliš rozlehlé 

výrobní prostory. Rozmístění strojů, zařízení, přípravků, lidí atd. musí dnes zcela sloužit 

hladkému výrobnímu toku. Přepravní náklady je třeba eliminovat. Maximálně se musí 

šetřit prostorem. Moderní závody jsou malé a víceposchoďové. 

Preventivní opravy a údržba strojů. Každá havárie znamená velké zdržení. 

Následné náklady na rozběh výrobních řetězců JIT jsou vysoké. Pravděpodobnost poruch 

se proto musí minimalizovat. Odpovědnost za preventivní údržby se přesouvá na samotnou 

obsluhu strojů. 

Více strojová obsluha (kvalifikace). Tradiční výroba je postavena na vysoce 

specializované práci úzkých výrobních úkolů. Specializaci frézařů, soustružníků, 

seřizovačů, údržbářů, elektrikářů, opravářů atd. JIT filozofie připravuje samotné operátory 

strojů (obsluhu) na zvládnutí všech možných úkolů a situací. To vyžaduje rozvoj tvořivosti 

a širokých výrobních schopností a znalostí. 

Duch spolupráce. Operátoři strojů, manažeři a obchodníci musejí chtít dosáhnout 

společně daného cíle. 

Méně spolehlivějších dodavatelů. JIT preferuje dlouhodobé vazby omezeného 

počtu naprosto spolehlivých dodavatelů. Závada hned na vstupu znamená mnohonásobně 

vyšší ztrátu během dalšího výrobního procesu. 

Tažný systém výrobního toku zboží, znamená vyrábět jen to, co se následně 

prodá. Nejlépe to, co si zákazník přímo objednal. Každé pracoviště je řízeno především 

prodejem, poptávkou. 
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Tvůrčí systém rozhodování. Tvořivost v oblasti výroby je třeba soustředit 

především na dosažení a udržení hladkého výrobního toku. JIT prosazuje týmové 

předcházení a řešení chronických problémů. 

Neustálé zdokonalování výroby. Zainteresovanost zaměstnanců je nutná na 

všech úrovních, protože v konečném důsledku o úspěchu JIT rozhodne i přístup každého 

z nich. Je také potřebné delegovat rozsáhlejší kompetence na výrobní dělníky, zejména 

s ohledem na možnosti jejich bezprostřední kontroly. Současně je třeba zajistit i vysokou 

kvalifikaci výrobních dělníků s ohledem na nutnost zajištění pružnosti výroby, 

minimalizaci neproduktivních časů atd. [10] 

3.6 Metoda ABC 

Jelikož není reálné věnovat stejnou pozornost všem skladovým položkám, jsou 

rozděleny do několika skupin. Metoda ABC se v praxi využívá pro členění, které třídí 

skladový sortiment na tři, někdy i na čtyři skupiny. Důležitým podkladem pro tuto metodu 

je sestava položek seřazená podle hodnoty sestupně a to podle sledovaného statistického 

znaku, např. hodnoty prodeje nebo spotřeby ve sledovaném období. Dané analyzované 

období by mělo maximálně zahrnovat 24 měsíců, minimálně však 12 měsíců. Kratší 

období by mohlo být zkresleno sezónními vlivy, ovšem v delším období nastávají změny 

ve výrobním programu a údaje ztrácejí vypovídající schopnost. Tato metoda vychází 

z Paretova principu. [15] 

Paretova analýza je pojmenovaná po ekonomovi a sociologovi Vilfredu Paretovi 

(1848–1923). Na základě výzkumu z různých zemí dospěl k výsledku, že přibližně 80 % 

bohatství je spravováno zhruba 20 % populace dané země. Do praxe toto pravidlo uvedl 

v roce 1941 programátor řízení kvality a průmyslový inženýr Joseph Moses Juran (1904 - 

2008), který definoval, že přibližně 80 % odstávek ve výrobě je způsobeno 20 % strojů 

konkrétního průmyslového objektu. Tento jev zobecnil na tvrzení, který dnes nazýváme 

Paretovo pravidlo, které říká: „Za 80 % problémů ve výrobě může 20 % příčin“. [15] 
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Paretova analýza se realizuje v několika krocích, které jsou uvedeny níže: 

1. Definování místa analýzy – výběr procesu, činností, kde je potřeba zvýšit zisk nebo 

efektivitu. Muže se např. jednat o reklamace, neshody ve výrobě, administrativě, 

úspěšnost produktu apod. 

2. Sběr dat – pro analýzu je zapotřebí získat relevantní data o fungování a jejich 

hodnoty zapsat do tabulky. 

3. Uspořádání dat – získaná data je nutné seřadit podle největšího výskytu, četností, 

největší váhy, či jiného kritéria. Vždy se však seřadí od nejvyšší zvolené hodnoty 

po nejmenší. 

4. Lorenzova kumulativní křivka – tato křivka vznikne tak, že se kumulativně sečtou 

hodnoty u jednotlivých dat a vynesou se do grafu. 

5. Stanovení kritéria rozhodování – v tomto kroku je potřeba rozhodnout o striktním 

využití Paretova pravidla 80/20, případně jaké procento neshod bude odstraněno 

(např. jen 60). 

6. Identifikování hlavních příčin – k oddělení těch případů, příčin, kterými je potřeba 

se zabývat, protože mají největší vliv na výsledky, se z dat zanesených do tabulky 

vytvoří graf. V závislosti na volbě procenta z Paretova pravidla (např. 60 %) je 

vynesena čára na kumulativní Lorenzovu křivku, viz obrázek č 6. Z ní se pak 

následně spustí svislá čára, která zajistí potřebné oddělení. 

7. Stanovení nápravných opatření k odstranění nebo rozvoji příčin, které způsobují 

nejvíce ztrát nebo naopak vedou k navýšení zisku. [13] 

Na základě Paretovy analýzy se rozčleňují materiálové druhy do skupin A, B, C 

(někdy ještě D), a to nejčastěji podle hodnotového rozsahu spotřeby jednotlivých druhů 

materiálu. Ve skupině A je malý počet druhů materiálu s velkým podílem na spotřebě 

a věnuje se jí největší pozornost. Skupina C zahrnuje velký počet druhů s malým podílem 

na spotřebě a skupina B představuje určitý střed. Umístění hranice mezi položkami A, 

B a C je libovolné a je jen otázkou úsudku dané firmy. [14] 

Skupina A má asi 70 – 80% podíl na celkové hodnotě parametru a asi  

10 – 15 % na celkovém počtu prvků. Ve skupině A se budou vyskytovat významné 

výrobky. Bude to přibližně 10 – 15 % nabízeného sortimentu a tyto výrobky budou tvořit 
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70 – 80 % obratu. Těmto výrobkům bude věnována největší pozornost. Pro analýzu 

skladových zásob budou ve skupině A položky s největším podílem na celkové zásobě. 

Z hlediska redukce zásob budou představovat největší potenciál možného 

snižování zásob. 

Skupina B má asi 15 – 20% podíl na celkové hodnotě parametru a asi  

15 – 20% podíl na celkovém počtu prvků. Ve výrobním podniku se bude jednat o asi 20 % 

výrobků s asi 15% podílem na hodnotě obratu. Jsou to položky se střední výškou obratu. 

Jde již o méně významné výrobky. Velikost potřebných surovin pro tyto výrobky se již 

nemusí řešit analyticky, ale většinou stačí statistický odhad. Při analýze skladových zásob 

by se jednalo o komponenty, u nichž je možné vytvářet určité zásoby v návaznosti na 

výrobní plán. Při redukci zásob je u nich průměrný potenciál redukce. 

Skupina C má asi 5 – 10% podíl na celkové hodnotě parametru a asi 60 – 80% 

podíl na celkovém počtu prvků. Ve výrobním podniku se jedná o nevýznamné výrobky, jež 

tvoří asi 70 % výrobků a 10 % obratu. [11] 

Cílem metody ABC je pomáhat nalézt určitou střední cestu mezi extrémy, která 

by umožnila snížit náklady, jak na držení zásob, tak úroveň zákaznických služeb. 

 

 

Obrázek č. 6: Lorenzova křivka 

Zdroj: [11] 
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3.7 SAP systém 

V roce 1972 byla založena společnost SAP Systemanalyse und 

Programmentwicklung. Zakladatelé byli bývalý zaměstnanci firmy IBM, jmenovitě Klaus 

Wellenreuther, Hans-Werner Hector, Klaus Tschira, Dietmar Hopp a Hasso Plattner. 

V současné době používá aplikace a řešení SAP více než 12 mil. uživatelů 

a společnost SAP je největším světovým dodavatelem softwaru pro informační systémy 

podniků a organizací. 

SAP je v České republice od roku 1992. V současné době provozuje systém více 

než 1 200 zákazníků všech velikostí z oblasti podniků, finančních institucí, organizací 

státní správy a samosprávy. 

Výhody systému SAP jsou průhlednost, rychlost a efektivnost. 

Systém SAP je mnohem průhlednější a nedovoluje neoprávněné zásahy, 

umožňuje rychle vysledovat výrobky. 

Systém SAP umožňuje rychle vysledovat různé výrobky, také umí pohotově 

reagovat na různé změny podmínek na trhu a chování cílových zákazníků. 

Systém SAP pomáhá zefektivnit dodavatelský řetězec. Dále pomáhá vylepšit 

skladové operace, optimalizovat počty pracovníků. 

Platformová nezávislost všech aplikací a řešení SAP je jedním z povinných bodů. 

Ty lze poté instalovat na všech běžných operačních systémech. Pro každou firmu, která má 

ve svém podnikání byť jen malé množství odběratelů, je důležité, aby byl zákazník co 

nejvíce spokojen s nabízenými službami. Poptávka zákazníka po výrobcích dodavatele se 

může náhle měnit, a je třeba, aby byl dodavatel schopen ihned reagovat. S aplikací SAP lze 

sledovat zásoby a poptávku zákazníků, aby se dala zajistit co největší vlastní efektivita. 

Systém SAP může být velkým pomocníkem při řízení skladů. Tento systém totiž 

může vést všechny položky a skladová data na jednom centrálním místě. Informace 

o jednotlivých skladových položkách a jejich označení může vkládat v různých podobách 

(např. čárový kód, ochranné známky, rozměry, ceny apod.). Také může kontrolovat 

skladové zásoby, objednané množství či prodejní analýzy. Systém SAP je určen hlavně pro 

spolupráci, plánování, fungování a koordinaci v rámci sítě zásobovacího řetězce. [16] 

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Klaus_Wellenreuther&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Klaus_Wellenreuther&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Hans-Werner_Hector&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Klaus_Tschira&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Dietmar_Hopp&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Hasso_Plattner&action=edit&redlink=1
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3.9 Ukazatelé rychlosti pohybu zásob 

Mezi důležité charakteristiky při řízení zásob se řadí ukazatele rychlosti pohybu 

zásob. Jsou jimi obrátka zásob a doba obratu. 

Obrátka zásob vystihuje, kolikrát se zásoba materiálu obrátí za dané období ve 

spotřebě nebo kolikrát se materiál přemění na peníze. Obrátku zásob vypočítáme dle 

vzorce (2): 

   
  

  
          (2) 

Kde: Oz je obrátka zásob 

 Ro je roční objem prodeje (popř. spotřeby) v nákupních cenách 

 Zp je průměrná hodnota zásob 

Doba obratu je vystihována jako čas potřebný k přeměně materiálu zásob 

v následující formu, tj. nedokončenou výrobu. Čím kratší je doba obratu materiálových 

zásob, tím rychleji jsou zásoby přeměněny na peníze a je jich potřeba méně k zabezpečení 

činnosti podniku. Zkrácení doby obratu je vyjádřeno ve dnech (rozdíl doby obratu mezi 

sledovaným a minulým obdobím) nebo v procentech (podíl rozdílu ve dnech a doby obratu 

minulého období). 

Doba obratu je počítána ve dnech. Dobu obratu vypočítáme dle vzorce (3): [11]
 

   
   

  
 
  

  
            

(3)
 

Kde:  Do je doba obratu 

 Oz je obrátka zásob 

 Ro je roční objem prodeje (popř. spotřeby) v nákupních cenách 

 Zp je průměrná hodnota zásob  
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4. SOUČASNÝ STAV ŘÍZENÍ ZÁSOB VE SPOLEČNOSTI 

Zásoby jsou pro společnost HP Pelzer, s.r.o., velmi důležité stejně jako pro každý 

výrobní podnik. V automobilovém průmyslu je mimo jiné kladen velký důraz na rychlost, 

pružnost a spolehlivost dodávek. Chce-li podnik v tvrdém konkurenčním boji uspět, musí 

držet svoje zásoby na optimální úrovni – tedy na takové úrovni, aby pro něj 

nepředstavovaly neúměrně vysoké vázané finanční prostředky a zároveň poskytovaly 

možnost k rychlé reakci na požadavek zákazníka. 

4.1 Pořizování zásob ve společnosti  HP Pelzer, s.r.o. 

Ve společnosti HP Pelzer, s.r.o., je pořizování zásob surovin v rukou disponentů 

nákupu a pořizování zásob hotových výrobků v rukou výrobních plánovačů. Mezi 

disponenty nákupu, logistiky a výrobními plánovači musí probíhat neustálá komunikace 

o změnách – ať už na straně výroby či na straně dodavatele či odběratele. 

4.2 Řízení plánem 

Pro kvalitní řízení zásob využívá společnost HP Pelzer, s.r.o., moderních způsobů 

řízení. Jedná se o systém SAP/R3 s možností elektronické výměny dat, tzv. EDI.  

Mezi společností HP Pelzer, s.r.o., a zákazníkem jsou uzavírány dlouhodobé 

smlouvy k určitým skupinám výrobků, které bývají označovány jako projekty. V rámci 

kontraktu se sjednává předpokládané roční množství k dodání, cena, dodací a platební 

podmínky. U jednotlivých projektů pak oddělení logistiky HP Pelzer, s.r.o., s oddělením 

nákupu zákazníka domlouvá i předpokládanou dobu výroby daného produktu v sérii 

(např. 7 let) a domlouvá se na výrobě pod označením náhradní díl (obvykle 10–15 let po 

ukončení sériové výroby). Kontrakty neobsahují přesné termíny dodání a jednotlivá 

množství. Ta jsou určována tzv. odvolávkami, jejichž aktualizace je u každého zákazníka 

různá a vychází taktéž z potřeb jeho zákazníka. Jedná se tedy o závislou, předvídatelnou 

poptávku. K jejímu zpracování HP Pelzer, s.r.o., využívá ERP
5
 plánování integrované 

v informačním systému SAP. 

                                                 
5
 ERP - Systémy ERP se vyvinuly ze staršího softwaru určeného pro výrobní podniky, zkratky po sobě 

následovaly takto: MRP (70. léta) -> MRP II (80. léta) -> ERP (90. léta) 

https://cs.wikipedia.org/wiki/MRP
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A1nov%C3%A1n%C3%AD_pot%C5%99eby_materi%C3%A1lu#MRP_II
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V termínu domluveném oběma stranami (denně, 2x týdne, 1x týdně apod.) 

zákazník pošle systémem SAP aktualizaci svojí objednávky. Objednávka obsahuje 

materiál, požadované množství a termín dodání. Na tento požadavek však systém 

samovolně nereaguje. Pouze zohlední čas, který je potřebný na dopravu zboží 

k zákazníkovi a zobrazí den, kdy je třeba zboží expedovat. Nyní je nutný zásah výrobního 

plánovače, který na základě informací o výrobní kapacitě a dostupnosti materiálů, vytvoří 

v systému plánovanou potřebu výroby, viz obrázek č. 7. Systém pak automaticky 

„rezervuje“ na množství daného požadavku odpovídající množství jednotlivých materiálů 

vstupujících do kusovníku požadovaného finálního produktu. Nejprve systém prověří 

skladové zásoby v podniku, a poté vytvoří potřebu.  

 

Obrázek č. 7: Ukázka ze systému SAP 

Zdroj: [Interní informace] 
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Pokud zásoba v podniku nebude pro pokrytí potřeby dostačující, vytvoří systém 

požadavek na dodávku a v termínu domluveném mezi HP Pelzer, s.r.o., a dodavatelem, jej 

dodavateli odešle. Automaticky přitom zohledňuje čas potřebný na transport, příjem 

a kontrolu materiálu, balící jednotku či minimální objednací množství. 

V případě náhlého snížení či zvýšení požadavku zákazníka (nebo náhlé změny ve 

stavu zásob, např. reklamace, poškození materiálu, ztráta, krádež, zpožděná dodávka) se 

v systému objevuje mínus v zásobě tzn., že výrobní zakázku nelze realizovat z důvodu 

nedostatku materiálu. Disponent nákupu musí každý den prověřovat, zda se na některém 

materiálu nevyskytl záporný stav a ihned reagovat. U hotových výrobků prochází skladové 

stavy disponent logistiky a výrobní plánovač. Disponenti a výrobní plánovači neprocházejí 

materiály jednotlivě, ale používají výstupy sestav, které zobrazují dosah zásoby na skladě. 

Součástí denní práce disponenta nákupu a logistiky je pravidelný kontakt s obchodními 

partnery – dodavateli a zákazníky. Tato strategie není ovlivňována momentálními 

požadavky zákazníků, ale velikost a pohyb zásob jsou předem naplánovány. Tento princip 

se nazývá „push“. 

Podstatou této strategie je podrobný plán požadavků na logistiku, poskytující 

detailní přehled o požadavcích na zásoby v jednotlivých plánovacích horizontech. 

Nejčastěji jsou plány členěny týdně.  

Podmínkou pro uplatnění tohoto přístupu je detailní odhad požadavků a komplexní 

sledování pohybu zásob a dodávek. 

V případě závislé poptávky má výrobce větší jistotu, že jím nakoupené zásoby 

budou zhodnoceny nebo prodány. Poptávka totiž přichází od odběratele, jehož potřeby jsou 

závislé na jiném odběrateli. 

Používají se systémy plánování materiálových požadavku - ERP, což jsou 

integrované počítačové plánovací nástroje, používané ve výrobě, které určují následující: 

1. Jaké vstupní materiály jsou potřebné? Tedy např. jaký druh bavlny, druh chemie, 

plastové komponenty, aj. jsou potřeba. 

2. Kolik? Jedná se např. o určení, jaké množství nakupovaného materiálu se 

spotřebuje na 1 ks hotového výrobku, aj. 

3. Kdy budou potřeba? Je nutné stanovit např. datum expedice hotových výrobků 

k zákazníkovi. 
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4. Do systému vstupují informace o poptávce odběratele, jsou rozděleny podle 

jednotlivých výrobků do určitého časového období (např. dnů, týdnů, měsíců). 

5. Každý výrobek má svůj kusovník, což je seznam součástí a sestav jednotlivých 

položek, které do něj vstupují. 

6. Z nejvyšší úrovně kusovníku vypočte ERP hrubé požadavky na jednotlivé 

materiály, zohlední stav zásob na skladě či v otevřených objednávkách a vypočte 

pak čisté množství na materiál, které je potřeba získat. To může a nemusí být 

konečné množství, které systém vyhodnotí jako objednávkové. V systému může 

být ještě zohledněno např. minimální objednací množství či zaokrouhlovací 

množství balící jednotky daného materiálu. 

7. ERP dále propočítá dodací lhůtu, příp. i lhůtu na vstupní kontrolu a uskladnění, 

pokud je u materiálu definována, a určí termín dodání. Poté přejde na další úroveň 

položek kusovníku a postupuje dále, dokud není dosaženo nejnižší úrovně. 

8. Výstupem ERP je řada časové rozfázovaných materiálových požadavků, která 

ukazuje, v jakém množství a termínu mají být jednotlivé položky nakoupeny. ERP 

je výborným pomocníkem pro objednávání zásob materiálu. Jako každý systém 

však vyžaduje zejména správné vstupní informace – soubory kusovníku, dodací 

lhůty dodávek, dodací množství, pojistné zásoby aj.[2] 

 

Základní princip fungování ERP systému ve společnosti HP Pelzer, s.r.o. je 

patrný z následujícího obrázku č. 8. 
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Obrázek č. 8: Základní princip fungování ERP systému ve společnosti HP Pelzer, s.r.o. 

Zdroj: [2], vlastní zpracování 

 

4.3 Evidence a pohyby se zásobou  

Pro všechny druhy zásob platí stejné pravidlo, že stav v systému SAP musí vždy 

odpovídat skutečnému fyzickému stavu zásoby. Zde se v systému SAP rozlišuje zásoba 

volně použitelná, zásoba v kontrole jakosti, blokovaná zásoba a mrtvá zásoba. 

Volně použitelná zásoba je uložená v centrálním či externím skladu nebo na 

příslušných výrobních linkách. 

Zásoba v kontrole jakosti, která právě dorazila od dodavatele a čeká na uvolnění 

kontrolou kvality. 

Blokovaná zásoba je v daném okamžiku nepoužitelná zásoba, na níž byl zjištěn 

kvalitativní nedostatek. 
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Mrtvá zásoba je zásoba, po které již po určitou specifickou dobu nebyla 

zaznamenána žádná poptávka. Mohou vznikat jako zastaralé položky z hlediska podniku 

jako celku.[3] 

4.4 Řízení optimálního stavu zásob 

Udržovat zásoby na optimální úrovni je jedním z prvořadých úkolů logistiky. Výši 

zásob ovlivňuje zejména zákazník (např. výkyvy v poptávce), dodavatel (např. schopnost 

reagovat na změny v poptávce), sjednané podmínky (např. objednací množství), způsob 

plánovaní výrobního plánovače a disponenta a jejich rozhodnutí nastavení systému (např. 

pojistné zásoby nebo čas na dopravu). 

Zákazníka a dodavatele je velmi těžké ovlivnit, protože disponenti bývají omezeni 

sjednanými podmínkami ve smlouvách, které uskutečnilo oddělení nákupu a logistiky.  

Způsob plánování výrobního plánovače je v podstatě klíčovým faktorem, který 

ovlivňuje výši zásob v podniku. Výrobní plánovač totiž musí zohlednit řadu faktorů 

a nakonec určit den, kdy zakázku zařadit do výrobního plánu, viz obrázek č. 9. Zde je 

důležité, zda se rozhodne vyrobit přesně to množství, které zákazník požaduje, nebo zda 

zvolí spíše jistotu či zkušenost s konkrétním zákazníkem a předpokládá, že se objednávka 

ještě změní. V HP Pelzer, s.r.o., není způsob zadávání výrobních zakázek nijak 

kontrolován. Všeobecně se má výrobní plánovač řídit pravidlem, že ve všech smlouvách se 

zákazníky (i dodavateli) je stanoveno, že mají právo v plánovacím horizontu (tzn. období 

1 týdne) zvýšit či snížit svůj požadavek o +/- 15 % a dodavatel musí tuto skutečnost 

akceptovat a být schopen tomuto požadavku vyhovět.  
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Obrázek č. 9: Ukázka Výrobního plánu 

Zdroj: [Interní informace] 

 

4.5 Vývoj doby obratu v HP Pelzer, s. r. o. za období 2014 – 2016 

Oddělení controllingu
6
 každý měsíc vyhodnocuje stav zásob, (hotové díly, 

polotovary a suroviny) a srovnává ho s výsledky předcházejících měsíců. Nejdůležitějším 

ukazatelem je doba obratu, která nemá přesáhnout celkové číslo 7,5 dne, viz tabulka č. 3. 

Cíle doby obratu jsou pro všechny závody stejné.  

  

                                                 
6
  Controlling je nástroj řízení. Slouží jako podpora managementu při jeho rozhodování 
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Tabulka č. 3: Cíl doby obratu pro období 2014 – 2016 

 

Zdroj: [Interní informace + vlastní zpracování] 

 

Pro výpočet obratu zásob byl použit následující vzorec (4): 

       á    
  ž  

 á    
       (4) 

Jelikož byly použity měsíční údaje, byl upraven vzorec pro výpočet doby obratu 

zásob následovně (5): 

             á     
  

       á   
      (5) 

Doba obratu zásob u surovin, do kterých patří například bavlna, chemie, hliníková 

folie, rouna, aj., se průměrně za rok 2014 – 2016 pohybovala v hodnotách uvedených 

 v tabulce č. 4. Přičemž průměr za rok se vypočítal podle  aritmetického  průměru 

 z tabulky č. 5. 

Tabulka č. 4: Průměrná doba obratu u surovin za období 2014 – 2016 

Rok 2014 2015 2016 

Průměrná doba obratu [dny]  3,51 3,92 4,04 

Zdroj: [Interní informace + vlastní zpracování] 

 

Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Hotové výrobky 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

Polotovary 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50

Suroviny 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

Zásoby celkem 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50

Cíl
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Graf č. 3: Vývoj doby obratu surovin za období 2014 – 2016 

Zdroj: [Interní informace + vlastní zpracování] 

 

Tabulka č. 5 je zpracovaná dle vstupních dat z přílohy č. 1. 

Tabulka č. 5: Doba obratu u surovin za období 2014 – 2016 

 

Zdroj: [Interní informace + vlastní zpracování] 

 

Příklad výpočtu doby obratu u surovin leden 2014: 

             á      
      

    
 = 2,93 dne 

Z tabulky je patrné, že u doby obratu surovin jsou hodnoty menší než stanovený 

cíl 5 dnů.  

Vyšší hodnoty jsou v roce 2014 a 2015 v měsíci srpnu a prosinci, v roce 2016 

v měsíci červenci a prosinci, důvodem je předzásobení na celozávodní dovolenou. 
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Čas [měsíc] 

2014 2015 2016 Cíl 

Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Doba obratu za rok 2014 2,93 3,04 2,79 3,12 3,08 3,48 2,81 5,90 2,68 3,00 3,40 5,90

Doba obratu za rok 2015 3,52 3,45 2,25 3,47 3,11 3,36 2,86 5,85 3,12 3,60 3,91 8,51

Doba obratu za rok 2016 4,16 3,33 3,73 3,50 4,04 3,16 5,31 4,30 3,85 3,81 3,56 5,69

 Doba obratu u surovin za rok 2014 - 2016
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Doba obratu zásob u polotovarů, do kterých patří například lehká pěna, těžká 

folie, fenolová rouna aj., se průměrně za rok 2014 – 2016 pohybovala v hodnotách 

uvedených v tabulce č. 6. Přičemž průměr za rok se vypočítal podle aritmetického průměru 

z tabulky č. 7. 

Tabulka č. 6: Průměrná doba obratu u polotovarů za období 2014 – 2016 

Rok  2014 2015 2016 

Průměrná doba obratu [dny]  0,83 0,99 1,09 

Zdroj: [Interní informace + vlastní zpracování] 

 

 

Graf č. 4: Vývoj doby obratu u polotovarů za období 2014 – 2016 

Zdroj: [Interní informace + vlastní zpracování] 

 

Tabulka č. 7 je zpracovaná dle vstupních dat z přílohy č. 1.  
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Tabulka č. 7: Doba obratu u polotovarů za období 2014 – 2016 

 

Zdroj: [Interní informace + vlastní zpracování] 

 

Příklad výpočtu doby obratu u polotovarů leden 2014: 

             á      
      

    
 = 0,64 dne 

Z tabulky č. 7 je patrné, že v roce 2014 ukazatel doby obratu zásob polotovarů 

splnil stanovený cíl v měsíci únor, březen, květen, srpen, září, říjen. V roce 2015 a 2016 

vzrostla doba obratu zásob oproti roku 2014 o 25 %. Důvod je navýšení výroby 

polotovarů, které  s  sebou přinesly nové projekty Opel a Scania,  

Nejvyšší hodnoty zásob jsou v roce 2014 v měsíci srpnu, listopadu a prosinci. 

V roce 2015 v měsíci červenci a prosinci, v roce 2016 v měsíci červenci, srpnu a prosinci. 

Důvodem je předzásobení na celozávodní dovolenou.  

Doba obratu zásob u hotových výrobků, kterými jsou např. obložení motorového 

prostoru, sloupků, podlahy, aj., se průměrně za rok 2014 – 2016 pohybovala v hodnotách 

uvedených v tabulce č. 8. Přičemž průměr za rok se vypočítal podle aritmetického průměru 

z tabulky č. 9. 

Tabulka č. 8: Průměrná doba obratu hotových výrobků za období 2014 – 2016 

Rok  2014 2015 2016 

Průměrná doba obratu [dny] 2,86 2,62 2,42 

Zdroj: [Interní informace + vlastní zpracování] 

 

Z tabulky je zřetelné, že od roku 2014 do 2016 se neplnil požadovaný cíl doby 

obratu, který je 2 dny.  

Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Doba obratu za rok 2014 0,64 0,57 0,56 0,60 0,59 0,62 0,54 1,62 0,58 0,56 1,28 1,78

Doba obratu za rok 2015 0,83 0,79 0,67 0,75 0,98 0,88 1,02 1,89 0,78 0,87 0,95 1,50

Doba obratu za rok 2016 1,08 0,94 0,97 0,98 0,95 0,77 1,82 1,25 0,88 1,07 1,05 1,35

Doba obratu u polotovarů za rok 2014 - 2016
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Graf č. 5: Vývoj doby obratu hotových výrobků za období 2014 – 2016 

Zdroj: [Interní informace + vlastní zpracování] 

 

Tabulka č. 9 je zpracovaná dle vstupních dat z přílohy č. 1.  

Tabulka č. 9: Doba obratu hotových výrobků za období 2014 – 2016 

 

Zdroj: [Interní informace + vlastní zpracování] 

 

Příklad vypočítání doby obratu zásob hotových výrobků leden 2014: 

             á      
      

    
 = 2,61 dne 

Z tabulky je patrné, že v roce 2014 je doba obratu zásob hotových výrobků nad 

stanoveným cílem. V roce 2015 byl cíl splněn v březnu. V roce 2016 se podařilo cíl splnit 

v únoru, dubnu a v listopadu.  
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Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Doba obratu za rok 2014 2,61 2,49 2,34 3,05 2,90 2,59 2,74 4,47 2,47 2,78 3,04 2,88

Doba obratu za rok 2015 2,61 2,15 2,03 2,45 2,59 2,21 2,75 4,90 2,12 2,45 2,77 2,43

Doba obratu za rok 2016 2,05 1,94 2,25 1,94 2,84 2,43 3,52 2,85 2,46 2,21 1,96 2,63

 Doba obratu u hotových výrobků za rok 2014 -2016
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Nejvyšší hodnoty zásob byly v roce 2014 a 2015 v měsíci srpnu, v roce 2016 

v měsíci červenci. Důvodem je předzásobení na celozávodní dovolenou.  

Doba obratu u celkové zásoby, do které patří hotové výrobky, polotovary 

a suroviny, se průměrně za rok 2014 – 2016 pohybovala v  hodnotách  uvedených 

 v tabulce  č. 10. Přičemž průměr za rok se vypočítal podle aritmetického průměru 

z tabulky č 11.  

Tabulka č. 10: Průměrná doba obratu celkových zásob za období 2014 – 2016 

Rok  2014 2015 2016 

Průměrná doba obratu [dny]  7,2 7,53 7,55 

Zdroj: [Interní informace + vlastní zpracování] 

 

 

Graf č. 6: Vývoj doby obratu u celkové zásoby za období 2014 – 2016 

Zdroj: [Interní informace + vlastí zpracování] 

 

Tabulka č. 11 je zpracovaná podle přílohy č. 1. 
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Tabulka č. 11: Doba obratu celkového stavu zásob za období 2014 – 2016 

 

Zdroj: [Interní informace + vlastní zpracování] 

 

Příklad výpočtu dobu obratu celkových zásob leden 2014: 

       á    
    

    
 = 3,56 

             á     
  

    
 = 6,18 dne, viz  

Doba obratu zásob vyjadřuje, jaký počet dnů jsou zásoby vázány v rámci 

společnosti. Za optimální lze označit klesající trend ukazatele doby obratu zásob, avšak 

ukazatel vykazuje vysokou hodnotu v roce 2014 v měsíci srpnu 11,99 dne a v prosinci 

10,56 dne, v roce 2015 v měsíci srpnu 12,63 dne a v prosinci 12,44 dne, v roce 2016 

v měsíci červenci 10,66 dne, srpnu 8,40 dne a prosinci 9,67 dne. Důvodem bylo 

předzásobení se na celozávodní dovolenou.  

V ukazateli doby obratu celkových zásob společnost vykazuje přijatelnou 

hodnotu, ale to je způsobeno tím, že doba obratu surovin je velmi nízká a tím se 

kompenzuje vysoká doba obratu zásob u hotových výrobků a polotovarů. Doporučením 

pro firmu je navrhnout a realizovat opatření ke snížení doby obratu zásob u polotovarů a 

hotových výrobků, které jsou je v současné době nad požadovaným cílem. 

Důsledkem dob obratu delších než stanovený cíl je vázáno zbytečně mnoho 

finančních prostředků v zásobách. Snížit dobu obratu zásob může společnost HP Pelzer, 

s.r.o., dvěma způsoby. Zvýšením obratu nebo snížením zásob.  

 

  

Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Doba obratu za rok 2014 6,18 6,10 5,69 6,77 6,56 6,69 6,09 11,99 5,72 6,34 7,72 10,56

Doba obratu za rok 2015 6,96 6,39 4,96 6,67 6,67 6,45 6,63 12,63 6,02 6,92 7,64 12,44

Doba obratu za rok 2016 7,30 6,21 6,94 6,41 7,83 6,37 10,66 8,40 7,19 7,08 6,57 9,67

Doba obratu u celkového stavu zásob za rok 2014 - 2016 
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5. NÁVRH OPATŘENÍ 

Společnosti HP Pelzer, s.r.o. bych doporučila řídit skladové zásoby u hotových 

výrobků pomocí ABC analýzy, kterou v současné době podnik nepoužívá. K sestavení 

ABC analýzy byly poskytnuty informace o hodnotě hotových výrobků v naturálních 

jednotkách a také v korunách.  

Podkladem pro použití metody ABC je tisková sestava ze systému SAP.  

Jako kritérium je zvolena výroba jednotlivých hotových výrobků za rok 2016, a to 

proto, aby nedocházelo ke zkreslení výsledků analýzy vlivem sezónnosti.  

1. Zjištění jednotlivých hodnot všech finálních produktů (součin hotových výrobků v 

jednotkách množství a jednotkové prodejní ceny). 

2. Roztřídění položek dle sestupného pořadí seřazené od největší k nejmenší hodnotě 

výrobků a propočet podílů jednotlivých položek v procentech vůči celkové výrobě. 

3. Vymezení intervalů pro členění položek do skupin A, B, C tak, že ve skupině A by 

měly být obsaženy položky podílející se na celkové roční výrobě zhruba 80 %, 

skupina B přibližně 15 % a skupina C asi 5 %. Poté jsou hotové výrobky přiřazeny 

k vytvořeným skupinám.  

Výsledné hodnoty, které byly zjištěny pomocí analýzy ABC, jsou uvedeny 

v tabulce č. 12. V tabulce jsou uvedeny počty položek spadajících do jednotlivých skupin, 

procentuální podíl jednotlivých skupin na celkovém počtu položek, finanční podíl 

vyjádřený v procentech a procentuální kumulativní finanční vyjádření.  

U řízení zásob je vhodné využívat diferencovaný přístup, kterým je právě ABC 

analýza, viz graf č 7. Stejný systém řízení u všech položek zásob je pro podnik neefektivní. 

Pokud je položkám věnována individuální pozornost, znamená to pro podnik větší náklady 

i pracnost. Naopak pokud je v podniku zvolen stejný systém řízení zásob u všech položek, 

může tak být zvýšena vázanost kapitálu v zásobách nebo mohou být způsobeny problémy 

ve výrobě. 

U ABC analýzy je nutné provádět její aktualizaci, protože produkce hotových 

výrobků se během roku mění – např. podnik může začít vyrábět nové díly pro nové modely 

aut nebo se zmenší objem produkce výrobků z důvodu ukončení výroby starších modelů.  

Tabulka č. 12 je zpracovaná podle vstupních dat z přílohy č. 2. 
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Tabulka č. 12: ABC analýza hotových výrobků společnosti HP Pelzer, s.r.o. za rok 2016 

Zásoba Počet 

položek 

Podíl na 

celkovém počtu 

položek [%] 

Fin. vyjádření 

 [tis. Kč] 

Podíl fin. 

vyjádření 

[%] 

Kumulativní 

podíl fin. 

vyjádření [%] 

A 85 15 942 871,806 79,06 79,06 

B 103 18 172 330,883 14,45 93,51 

C 384 67 77 410,119 6,49 100 

Celkem 572 100 1 192 612,809 100  

Zdroj:[Interní informace + vlastní zpracování] 

 

 

Graf č. 7: Diferencovaný přístup – Paretův diagram 

Zdroj:[Interní informace + vlastní zpracování] 

 

Kategorie A jsou výrobky např. 5E0863919, 5TA863919A
7
, aj., které společnost 

prodává nejčastěji. Prodej těchto výrobků tvoří 80 % objemu prodeje v daném roce. Tyto 

produkty spadají do velkoobjemové výroby i prodeje a tvoří nejvyšší obrat společnosti.  

                                                 
7
 5E0863919, 5TA863919A – hotové výrobky izolace podlah automobilů 
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Kategorie B jsou výrobky např. 4G0863830B, 8K0863830C
8
, aj., jež společnost 

prodává méně, tj. 15 % objemu prodeje v daném roce. Produkty se prodávají v menším 

množství a méně často.  

Kategorie C jsou výrobky např. B.7800120.04, W.7P5863924B
9
, aj., které 

společnost prodává velice sporadicky. Většina aut, pro která jsou výrobky určeny, se již 

nevyrábí. Avšak na základě smluv s odběrateli je společnost povinna udržovat výrobní 

schopnost nebo zásoby po dobu 15 let a tvoří 5 % objem prodeje v daném roce.  

Navrhuji doporučení, aby všem položkám zařazeným do kategorie A, jejichž 

výčet je uveden v příloze č. 2, byla věnovaná zvýšená pozornost, především pak z těchto 

hledisek: vyrábět v malých výrobních dávkách, ale častěji. Monitorovat a kontrolovat výši 

stavu zásob a to jednou týdně. 

U položek, které patří do kategorie B, navrhuji stejná opatření jako u kategorie A, 

jen s rozdílem udržovat větší velikost výrobních dávek. 

Položky kategorie C navrhuji vyrábět ve velkých výrobních dávkách a to méně 

často.  

ABC analýzu může podnik použít i v oblasti řízení zásob u nakupovaného 

materiálu a výrobních surovin, analýza zákazníků a dodavatelů, dopravců. 

Dále bych navrhovala snížit skladovou zásobu u položek kategorie A o 10 % 

a u položek kategorie B o 5 %, viz tabulka č. 13, která ukazuje, že by podnik snížil 

skladovou zásobu o 102 903,724 tis. Kč a ve vztahu k celkové částce se jedná o snížení 

o 8,6 %. 

  

                                                 
8
 4G0863830B, 8K0863830C – hotové výrobky izolace kapot automobilů  

9
 B.7800120.04, W.7P5863924B B – hotové výrobky izolace sloupků automobilů 
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Tabulka č. 13: Návrh na snížení skladové zásoby a jeho finanční vyjádření 

Zásoba Počet položek Fin. vyjádření  

[tis. Kč] 

Snížení skladové 

zásoby o [%] 

Fin. vyjádření  

[tis. Kč] 

A 85 942 871,806 10 94 287,180 

B 103 172 330,883 5 8 616,544 

C 384 77 410,119   

Celkem 572 1 192 612,809  102 903,724 

Zdroj:[Interní informace + vlastní zpracování] 

 

Dále bych navrhovala proškolit a více seznámit disponenty se sjednanými 

smluvními podmínkami. Pracovníci logistiky mnohdy neví, jak na případné spory 

s dodavatelem či zákazníkem reagovat. Zásadní věcí je informovanost logistiky o právech 

a povinnostech, dodavatele na jedné straně, a zákazníka na straně druhé. Dosáhli by toho 

například jednoduše dostupnou databází smluvních podmínek pro všechny odběratele 

přístupnou online zodpovědným disponentům.  
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6. ZÁVĚR 

Zásoby představují pro podnik velkou investici, a proto je nutné věnovat jejich 

řízení odpovídající pozornost. Zásoby mají velký vliv na finanční situaci podniku. Na 

jedné straně váží finanční prostředky, což má negativní dopad na tok peněz v podniku a na 

využití alternativních investičních příležitostí. Na straně druhé mohou příznivě ovlivnit 

obrat společnosti a přispět k jeho zvýšení. 

Smyslem této práce bylo zhodnotit současný stav řízení zásob ve společnosti 

HP Pelzer, s.r.o., Žatec. Nejsledovanější ukazatelem v oblasti zásob je doba obratu, a proto 

práce je zaměřena na rozbor doby obratu u hotových výrobků, polotovarů, surovin 

a navržena analýza stavu zásob podle metody ABC. 

ABC metoda je jednoduchá, ale přesto efektivní. Umožňuje se matematicky 

exaktně soustředit na to, co je pro podnik skutečně důležité. Použití je velice všestranné, 

lze ji využít v mnoha směrech: na zákazníky, vlastní výrobky a služby či třeba na skladové 

zásoby. 

Na základě údajů, které mi byly poskytnuty od společnosti HP Pelzer, s.r.o., byla 

zpracovaná analýza ABC. 

Pomocí ABC analýzy hotových výrobků doporučuji podniku zaměřit se na snížení 

skladových zásob skupiny A o 10 % a skupiny B o 5 %. Celková roční hodnota hotových 

výrobků by se snížila o 102 903,724 tis. Kč a tím by se snížila i doba obratu hotových 

výrobků, která je v současné době nad požadovaným cílem. 

Celkově lze charakterizovat řízení zásob ve společnosti HP Pelzer, s.r.o., jako 

optimální, avšak jsou zde určité prostory pro další vylepšení situace. A záleží jen na vedení 

podniku, jak využije zmíněných návrhů.  

Cílem této práce bylo poskytnout základní informace týkajících se metod řízení 

zásob a následně je demonstrovat na příkladech. Dle mého názoru, jsem tento záměr 

splnila. 
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SEZNAM ZKRATEK 

České zkratky 

A4   Název výrobní haly dle projektu 

C1   Název výrobní haly dle projektu 

DOA   Název výrobní haly – dle projektu 

fin.   finanční 

HMP/ HMP 3   Název výrobní haly dle projektu 

IZOCHRAN  zkratka izoluje a chrání 

IZOCAR  zkratka izolace a automobil ( z angl.car) 

k. s.   komanditní společnost 

kum.   kumulativně 

LP   Název výrobní haly – Lehká pěna 

MITOP  Mimoňská Továrna Plsti 

MTZ   Materiálově technické zabezpečení 

např.   například 

odd.   oddělení 

s.r.o.   společnost s ručením omezeným  

THP    Technicko – hospodářský pracovník 

TF    Název výrobní haly – Těžká folie 

WHS   Název výrobní haly – Walterhausen 
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Cizojazyčné zkratky 

ABC   kalkulace nákladů podle činnosti ( z angl. Activity Based Costing) 

BMW   německý výrobce automobilů, motocyklů (z něm. Bayerische motoren 

   werke) 

EDI  Elektronická výměna dat (z angl. Electronic Data Interchange) 

EMS  Životní prostředí ( z angl.Environmetal Managment Systém) 

ERP  Plánování podnikových zdrojů (z angl. Enterprise Resource Planning) 

GmbH  společnost s ručením omezeným (z něm. Gesellschaft mit beschränkter 

   Haftung)  

HP    Helmut Pelzer (zkratka jména zakladatele)  

IBM  značka počítačové firmy (z angl. International _Business Machines Corp) 

JIT  Dodávky na čas (z angl. Just in time)  

MRP  Plánování materiálových požadavků (z angl. Materials Requirements 

   Planning) 

SAP   Systémy – aplikace – produkty na zpracování dat (z angl. Systems - 

   Applications - Products in data processing)  

VW   německý výrobce automobilů (z něm.Volkswagen) 

USA  Spojené státy americké (z angl. United States of America) 

 


