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1 Úvod 

Téma bakalářské práce zobrazuje problematiku řízení zásob, se kterou se v dnešní době 

potýkají všechny výrobní společnosti. Hlavním cílem řízení zásob v obchodní společnosti, je 

udržování zásob na takové úrovni a v takové struktuře, která zabezpečí plynulost ve  výrobě a 

pohotovost, s co nejnižšími náklady s tím související. Každá obchodní společnost má 

v zásobách vázáno velké množství finančních prostředků. Jelikož zásoby nepatří mezi 

nejlikvidnější majetek, jejich přeměna na peněžní prostředky není okamžitá. Proto jsou kladeny 

vysoké nároky, aby se zásoby udržovaly v optimální úrovni, která povede k snižování nákladů, 

které souvisejí s opatřením a skladováním zásob a nákladů z nedostatku zásob. Při nedostatku 

zásob, může docházet k přerušení výroby, jelikož nebude z čeho vyrábět, a to může přispět až 

k bankrotu obchodní společnosti. Z toho vyplývá, že řízení zásob je nesmírně významnou 

činností. 

Cílem této práce je zhodnocení současného stavu zásob v obchodní společnosti 

EUTECH, a.s. s detailnějším zaměřením na její divizi kovoobrábění. Zároveň bude 

analyzována zásobovací činnost v této divizi a v případě zjištění nedostatků, budou navrhnuta 

možná zlepšení dané situace.  

 První část bakalářské práce obsahuje teoreticko-metodické poznatky z problematiky 

řízení zásob a vymezení základních pojmů týkajících se zásob. Dále jsou zde uvedeny ukazatelé 

výkonnosti závislé na zásobách a popsána činnost zásobování. V poslední části této kapitoly 

jsou uvedeny metody a modely řízení zásob.  

Další část se zabývá obchodní společností EUTECH, a.s., předmětem její činnosti  a 

charakteristikou podnikání. V poslední části  je zpracována SWOT analýza, která hodnotí silné 

a slabé stránky. 

Stěžejní část bakalářské práce je zaměřena na analyzování zásob ve vybrané obchodní 

společnosti a detailněji je analyzována její divize kovoobrábění, kde je věnována pozornost 

zásobovací činnosti. V závěru práce jsou navrhnuta doporučení a řešení současné situace 

zásobování. 
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2 Teoretické pojetí řízení zásob 

Řízení zásob je relativně mladá vědní disciplína. Ačkoliv se tento pojem obzvláště ve 

vojenství, používal již velmi dlouho. Řízením zásob se chápaly všechny činnosti sloužící 

k zásobování vojsk potravinami a municí. Od 2. světové války se rozšířili i na oblast plánování 

a řízení zásobovacích procesů.  

Pohled na řízení zásob se postupem času mění a vyvíjí. Je to zapříčiněno především 

vývojem technologie, techniky, hospodářské a politické situace, změnami v myšlení lidí, 

v prostředí apod. V šedesátých letech se upřednostňovaly co nejvyšší zásoby a byl kladen důraz 

na dostupnost zásob, sedmdesátá léta jsou typická zájmem určit, proč je v zásobách vázáno 

tolik hmotných prostředků, zásoby začaly být považovány a chápány jako nutné zlo. Osmdesátá 

a devadesátá léta jsou už typická vznikem a vývojem metod, které směřují k optimálnímu řízení 

zásob. Příkladem je japonská filosofie JIT, ABC analýza apod. Více o těchto metodách pro 

řízení zásob v podniku v kapitole 2.5. [2] 

Řízení zásob je možné charakterizovat jako skupinu činností, které spočívají 

v prognózování, analýzách, plánování, operativních činnostech, kontrolních operací a 

hodnocení, jejichž významem je nalézt a zajistit potřebnou úroveň zásob jednotlivých 

materiálových skupin, aby byl zabezpečen plynulý průběh výrobního procesu při optimální 

vázanosti finančních prostředků v zásobách, spotřebě dodatečné práce a akceptovatelném 

stupni rizika. 

Řízení nákupu a zásob vychází z informací, jako je stav objednávek, termíny 

objednávek, velikosti objednávek a rozsah skladování. Problémem jednotlivých veličin je 

určení optima, které může mít z důvodu přibližování k maximu nebo minimu opačné sklony. 

Je třeba řešit na základě požadavku minimalizace celkových nákladů. Zvažují se zejména 

náklady opatření, náklady skladovací a náklady nedostatku.  Více o těchto nákladech v kapitole 

2.6.1. [14] 

 Nákupní útvar zabezpečuje řízení výrobních zásob, které jsou velmi rozmanitý 

sortiment zásob surovin, materiálů, komponentů, polotovarů, náhradních dílů pro údržbu strojů 

a zařízení, nářadí, přípravků, obalů a obalových materiálů, tak i režijních materiálů nezbytných 

pro řízení a správu, výzkum a vývoj, vnitřní sociální služby pro zaměstnance apod.  

 Úkolem řízení zásob je udržení zásob na takové úrovni, která umožňuje kvalitní 

uskutečnění jejich funkce uvádět do rovnováhy časový a množstevní nesoulad mezi procesem 
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výroby u dodavatele a spotřeby u odběratele a vedle toho zmírňovat nebo zcela zachycovat 

důsledky neočekávaných změn těchto dvou navazujících procesů počínaje jejich logistického 

propojení.  

 Výši zásob musí management podniku pokaždé posuzovat z hlediska vlivu, na který má 

tato výše a sktruktura vliv na finální dlouhodobé ekonomické výsledky podniku, tj. na splnění 

dlouhodobých strategických cílů. Strategické řízení zásob je prezentováno skupinou rozhodnutí 

o počtu finančních zdrojů, jež podnik má možnost z celkových disponibilních zdrojů nejlépe 

rozdělit na jejich finanční krytí. Někdy se toto globální řízení zásob nazývá jako finanční řízení 

zásob.  Při uplatnění optimálního přístupu při řízení zásob je zásadním kritériem minimalizace 

celkových nákladů na pořízení a udržování zásob v nejrozšířenějším slova smyslu, neboť se 

dodržuje potřeba veškerého krytí předvídaných potřeb a s určitou mírou jistoty (rizikem) i 

odchylek v průběhu dodávek a čerpání ze zásoby. Míra jistoty je také předmětem optimalizace 

s obdobným kritériem minimalizace nákladů. Jak vyplívá z předchozího výkladu, za hlavní 

optimalizační kritérium se pokládá nákladové kritérium. [15] 

2.1 Vymezení základních pojmů týkajících se zásob 

Tato kapitola je věnována vymezení základních pojmů týkajících se zásob a to, jak se 

zásoby dle české legislativy člení, oceňují a účtují. V této kapitole bude taktéž porovnána naše 

legislativa s IAS/IFRS. V poslední části této kapitoly bude uvedena klasifikace zásob, ze které 

vycházejí modely řízení zásob uvedené v kapitole 2.6. 

2.1.1 Charakteristika zásob 

 Zásoby se řadí mezi oběžný, resp. krátkodobý majetek podniků ve výrobní nebo 

obchodní činnosti. Charakteristickým rysem zásob je, že se v podniku spotřebovávají (převážně 

se jedná o nakupované zásoby, výjimkou je zboží), nebo při ní vznikají. I poté co zásoby 

bezprostředně při spotřebě, užití, mění svou podobu, jsou méně likvidní částí oběžných aktiv, 

poněvadž musí projít určitým výrobním cyklem, než dojde k jejich konečné přeměně v peněžní 

prostředky.  

Dle § 9 Vyhlášky č. 500/2002 Sb. (dále jen „Vyhláška“) a přílohy č. 1 této vyhlášky se 

zásoby člení z hlediska rozvahy do první skupiny oběžného majetku, položky C.I. Zásoby, která 

se dále člení do podpoložek materiál (C.I.1.), nedokončená výroba a polotovary (C.I.2.), 

výrobky (C.I.3.1.), mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny (C.I.4.), zboží (C.I.3.2.) a poskytnuté 

zálohy na zásoby (C.I.5.). Vyhláška dále upravuje, jak jsou vymezeny jednotlivé složky zásob 
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a jejich náplň. Ve směrné účtové osnově, která je přílohou č. 4 Vyhlášky, jsou v účtové třídě 1 

– Zásoby stanoveny pro účtování zásob tyto níže uvedené účtové skupiny: 

 11 – Materiál, 

 12 – Zásoby vlastní výroby, 

 13 – Zboží, 

 15 – Poskytnuté zálohy na zboží,  

 19 – Opravné položky k zásobám. 

Materiál  

 Jedná se o složku majetku, která se zpravidla spotřebovává jednorázově, přičemž ve 

výrobním procesu mění svoji podobu. Řadí se sem: 

 suroviny – tj. základní materiál (vstupuje do produktu a vytváří jeho podstatu), 

 pomocné látky (vstupuje do produktu, není však jeho podstatou – např. lak nebo 

barvy na výrobky), 

 látky potřebné pro zajištění provozu podniku (např. pohonné hmoty, mazadla, čisticí 

prostředky, palivo), 

 náhradní díly včetně náhradních dílů určených k výměně komponenty, 

 obaly a obalové materiály (k ochraně a přepravě zásob), v případě že se neúčtují 

jako dlouhodobý majetek nebo zboží, 

 movité věci s dobou použitelnosti do jednoho roku, bez ohledu na pořizovací cenu, 

 drobný hmotný majetek s dobou použitelnosti delší než jeden rok a nevykázaný jako 

dlouhodobý majetek, tj. ty které jsou považovány účetní jednotkou za drobný 

hmotný majetek a o němž účetní jednotka účtuje jako o zásobách, 

 pokusná zvířata. 

Zásoby vlastní výroby 

 Představují výsledky vlastní činnosti, patří mezi ně: 

 nedokončená výroba, tj. produkty, jež podstoupily jednu nebo několik výrobních 

fází a nejsou již materiálem, nejsou však ani hotovým výrobkem; patří sem také 

nedokončené činnosti, při kterých nevznikají hmotné produkty, 

 polotovary, které doposud neprošly veškerými výrobními fázemi a budou 

dokončeny či zkompletovány do hotových výrobků v následujícím výrobním 

procesu účetní jednotky, 
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 výrobky, tj. hmotné výsledky vlastní výroby, které jsou určeny k prodeji mimo 

účetní jednotku, případně pro vlastní potřebu v dané účetní jednotce, 

 mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny, zahrnuje zvířata a jejich skupiny včetně 

jatečných zvířat, které nejsou vykazována v rámci dlouhodobého majetku. 

Zboží 

Zboží je majetek pořízený účetní jednotkou za účelem jeho dalšího prodeje 

v nezměněném stavu. Za zboží se považují: 

 movité věci a zvířata, zakoupené za účelem prodeje, v rámci své obchodní činnosti, 

 výrobky vlastní výroby, jež byly aktivovány a dány do vlastních prodejen, 

 aktivovaná zvířata vlastního chovu, která jsou určena k prodeji (výjimkou jsou 

jateční zvířata), 

 pozemky, budovy a stavby pořízené účetní jednotkou, zabývající se činností nákupu 

a prodeje nemovitých věcí, za účelem dalšího prodeje a sama je nepoužívá, 

nepronajímá a ani na nich neprovádí technické zhodnocení. [5]  

2.1.2 Oceňování zásob  

Předpokladem účtování v účetnictví je oceňování, které představuje specifický způsob 

měření, za něž považujeme přiřazování čísel objektům (účtům) a jevům (účetním případům). 

Účetnictví je ve své podstatě oceňováním a účtováním, tj. činnostmi sloužícími k získávání 

informací za účelem finančního řízení. 

 Oceňování zásob je upraveno v Českých účetních standardech (dále jen ČÚS) 015 – 

Zásoby (bod 3 – Oceňování), který rozvádí ustanovení § 25 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví 

(dále jen Zákon) a § 49 Vyhlášky. Na základě ustanovení § 25 odst. 1 písm. c) a d) Zákona jsou 

zásoby oceňovány v zásadě na bázi historických cen a to pořizovacími cenami, výjimkou jsou 

zásoby vytvořených vlastní činností, které se oceňují vlastními náklady.  

 Pořizovací cena se využívá u nakupovaných zásob. Je to cena, za kterou jsou zásoby 

skutečně pořízeny, včetně nákladů související s jejich pořízením. § 49 Vyhlášky upravuje, které 

náklady jsou považovány za náklady související s pořízením a které takovými nemohou naopak 

být. Dle této vyhlášky součástí pořizovací ceny zásob jsou náklady, které souvisejí s jejich 

pořízením, především provize, pojistné, clo a přepravné (provedené účetní jednotkou nebo 

vyúčtované dodavatelem). Naopak úroky z úvěrů a zápůjček poskytnutých na pořízení zásob, 
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smluvní pokuty, úroky z prodlení, kursové rozdíly a jiné sankce ze smluvních vztahů nejsou 

zejména součástí pořizovací ceny zásob. 

  Zákon také vysvětluje v §25 odst. 5c) pojetí vlastních nákladů, jimiž se oceňují zásoby 

vytvořené vlastní činností. Rozumí se jimi buď náklady přímé, případně zvýšené o náklady, 

které souvisejí s výrobou, tedy část nepřímých nákladů. Žádným právním předpisem není 

stanoveno, co jsou přímé náklady. Lze je definovat výhradně na základě teoretických poznatků. 

Náleží mezi ně jednoznačně přímý materiál a přímé mzdy včetně sociálního a zdravotního 

pojištění, tj. takový materiál a takové mzdy, jež je možné zjistit přímo na jednici výroby. Do 

nepřímých nákladů souvisejících s výrobou nebo jinou činností (tento termín se často 

ztotožňuje s obsahem pojmu výrobní režie) se obvykle zahrnují všechny popřípadě některé 

z nákladů na spotřebu energie, odpisy, opravy a mzdové náklady na řízení nebo obsluhu výroby 

(údržbáři výrobních strojů, mistři, seřizovači). Samozřejmě pokaždé může jít výhradně o 

vynaložené náklady (např. hodnota vlastní práce individuálního podnikatele nelze zahrnovat do 

pořizovací ceny).  

 V případě bezúplatného nabytí či v případě, kdy vlastní náklady na jeho vytvoření 

vlastní činností není možné zjistit, se oceňuje reprodukční pořizovací cenou. Reprodukční cenu 

upravuje Zákon v §25 odst. 5b). V účetnictví to je cena, již bychom uhradili, kdybychom 

získaný předmět kupovali v tom stavu, v kterém se nachází v době získání. Postup, kterým má 

být zjištěna cena, za kterou byl majetek pořízen, není v žádném účetním předpisu vymezena. 

Dá se tedy domnívat, že cena může být určena znaleckým posudkem, nebo i odborným 

odhadem, jestliže by náklady byli na posudek vypracovaný znalcem neúměrně vysoké (analogie 

s ustanovením §61a odst. 2 Vyhlášky). Rozdílným bezplatným pořízením než darováním může 

být například inventurní přebytek. Zpravidla bude takovýto přebytek, jestliže jde o nepoužitý 

majetek, který je oceněn cenami platnými na trhu v době zjištění. Odhad ceny u použitého 

majetku bude vyjadřovat cenu pravděpodobně dosažitelnou v době získání.  I pro oceňování 

výrobního odpadu, případně různých zbytků z výroby bude totéž platit.  

 Při nákupu zásob může mít stejný druh zásob při každém novém příjmu do skladu jinou 

nákupní cenu. Pro oceňování zásob při pohyblivých nákupních cenách připadají v úvahu podle 

platných právních předpisů následující níže uvedené metody: 

 Metoda FIFO (First In First Out) – jak už z anglického názvu vyplívá, lze do češtiny 

přeložit „První na sklad, první ze skladu“ – k úbytku zásob se automaticky přiřazuje pořizovací 

cena nejstarší dodávky, takže stav zásob na skladě je oceněn pořizovacími cenami posledních 
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dodávek. (Zákon uvádí v §25 odst. 4). Opačným postupem je oceňovací metoda LIFO (Last 

In Firts Out), do češtiny překládáme „poslední do skladu, první z něho ven“ – pro oceňování 

úbytku zásob použijeme pořizovací cenu nejstarší dodávky. Ocenění založené na této zásadě 

není u nás přípustné. [8] 

 Metoda váženého aritmetického průměru - převážně většina účetních případů 

účetních jednotek používá metodu, kterou byla výše uvedená základní metoda pozměněna tím 

způsobem, že při jakémkoliv pořízení se vypočte ze zásob určité položky na skladě (součet 

násobků ceny za jednotku a počtu kusů staré zásoby) a nového přírůstku zásob aritmetický 

průměr. Veškerá vyskladnění této položky, která následují po posledním příjmu, jsou 

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

Jestliže je nakoupená zásoba položky, jež doposud na skladě nebyla nebo sice byla, ale 

v okamžiku pořízení na skladě není, nelze žádný průměr počítat a aplikuje se skutečná 

pořizovací cena nákupu. Pokud dojde k příjmu a vyskladnění v tentýž den, mělo by být správně 

postupováno tak, že jednotlivé operace jsou provedeny ve stejném sledu, v němž postupují ve 

skutečnosti. To má význam v tom, že nelze připustit, aby se zásoba určité položky zásob dostala 

v libovolném okamžiku do mínusu. Tím pádem by mohlo dojít ke zkreslení ocenění jak 

okamžitého výdeje do spotřeby, tak i zbývající zásoby.  

 Metoda pevné ceny s odchylkou, ČUS 015 Zásoby, bod 3.3 nevylučují ocenění zásob 

pomocí předem stanovené ceny. Kdy můžeme rozdělit pořizovací cenu zásob na cenu pořízení 

nebo předem stanovenou cenu pořízení a odchylku od skutečné ceny pořízení a náklady 

související s pořízením. Tyto náklady se při vyskladnění zásob, popř. odchylky rozpouštějí 

způsobem závazně stanoveným účetní jednotkou. Při stanovení ceny se obyčejně vychází 

z předpokládaných pořizovacích cen či z cen známých v okamžiku stanovení skladových cen. 

Bylo by příhodné, aby v účetní jednotce byl, nejlépe vnitřním předpisem, upraven způsob 

změny výše této ceny během roku. Ke změně ocenění může dojít například pokaždé, jestliže se 

dosahované pořizovací ceny odchýlí od předem stanovených o více než x procent. Nově 

stanovená cena se bude používat buď až pro nově pořizované zásoby nebo se učiní přecenění 

stávajících zásob. Množství přeceněných zásob se zjistí na základě inventury. O zjišťovaném 

rozdílu bude účtováno jako o oceňovací odchylce. V případě že oceňujeme zásoby pevnou 

skladovou cenou, vznikají rozdíly mezi ní a skutečně dosaženou pořizovací cenou.  ČÚS 

nazývají tyto rozdíly jako odchylky od skutečné ceny pořízení zásob (takzvané oceňovací 

odchylky). Za jistých okolností mohou tyto oceňovací odchylky vznikat i při uplatnění ostatních 

uvedených oceňování. [7] 
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2.1.3 Účtování o zásobách 

 Účtování o zásobách je upraveno především v bodu 4. ČÚS 015. Účetní jednotka se 

musí rozhodnout před zahájením účtování o zásobách anebo před začátkem účetního období, 

kterou metodu při účtování přírůstků a úbytků zásob zvolí. Dle platné legislativy mají účetní 

jednotky možnost výběru mezi dvěma způsoby účtování, které jsou nazývány jako způsob A 

(označovaný jako průběžný) a způsob B (označovaný jako periodický).  

U způsobu A se průběžně účtuje o změně zásob prostřednictvím účtů zásob vedených 

v účtové třídě 1 – Zásoby. Předběžný způsob evidence zásob spočívá v tom, že jsou na 

syntetických účtech zásob zachycovány všechny přírůstky a úbytky zásob, ke kterým v průběhu 

účetního období dochází. V případě nakupovaných zásob může být využíván kalkulační účet 

pořízení, které si účetní jednotka vytvoří v rámci účtové skupiny 11 – Materiál nebo 13 – Zboží. 

Úbytek zásob z důvodů jejich spotřeby ve výrobě (výjimečně, prodejem z důvodů jejich 

neupotřebitelnosti, neboť nakupované zásoby, s výjimkou zboží, jsou prioritně určeny ke 

spotřebě ve výrobě, nikoliv k prodeji) představuje trvalé snížení jejich hodnoty účtované na 

vrub nákladů vyjadřujících konkrétní účel jejich úbytku (účtová skupina 50 – Spotřebované 

nákupy, účtová třída 54 – Ostatní provozní náklady). Znamená to, že náklady související 

s úbytkem zásob účtovaných způsobem A vyjadřují aktuální a skutečnou spotřebu k určitému 

okamžiku, a to i v průběhu účetního období. Na vrub nákladů se zaúčtuje pouze zásoba, která 

představuje její reálný úbytek ze skladu. Účtuje se na základě interních dokladů, kterými je 

příjemka při přírůstku nakoupených zásob na skladě anebo při úbytku je to výdejka.  

Způsob B prezentuje tzv. periodický systém evidence zásob. Spočívá v tom, že se 

účtuje o zásobách v průběhu účetního období přímo na vrub nákladů v účtové skupině 50 – 

Spotřebované nákupy. Účtování probíhá na základě externích dokladů (nejčastěji 

prostřednictvím přijatých faktur), a to i poté co k jejich reálnému úbytku nedošlo, např. využití 

v rámci výroby, zakázky apod. Až k datu účetní závěrky se na účtech zásob zaznamenají 

nerealizované úbytky a vykáží se i v rozvaze a to v hodnotovém vyjádření pořízených, ale 

skutečně nespotřebovaných zásob. Zvláště u způsobu B musí účetní jednotka bezprostředně 

vycházet z pečlivě vedené operativní evidence zásob pomocí skladových karet a z inventarizace 

zásob. Metodika účtování způsobem B vyžaduje k datu účetní závěrky následující postup a to 

převod (zrušení) počátečního stavu účtů zásob (zůstatek z předchozího účetního období) na 

vrub nákladů (účtová skupina 50), nebo navýšením účtů zásob (dle skladové evidence a 

výsledků inventarizace) o skutečnou výši nespotřebovaných zásob. 
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Způsob A je nezbytný u výrobních organizací, způsob B u organizací, kde zásoby 

nepředstavují podstatnou část majetku. Je mylné si myslet, že způsob B nevyžaduje skladovou 

evidenci vedenou průběžně a lze ji nahradit inventurou. Je nutné se shodou s výsledky 

inventarizace jak u způsobu A, tak i u způsob B odlišit účetně, kdy jde o reálnou výrobní 

spotřebu anebo kdy je příčinou úbytku zásob manko či škoda. Účetní jednotka musí vést u obou 

způsobů účtování zásob pečlivou skladovou evidenci, doloženou skladovými kartami 

jednotlivých druhů zásob. I když se v průběhu roku u způsobu B neúčtuje na sklad, tak to 

neznamená, že účetní jednotka skladovou evidenci nezajistí. Musí vést v totožném rozsahu jako 

u způsobu A, poněvadž na ní podléhá vyčíslení výše dosud nerealizovaných zásob a taktéž 

reálně vynaložené náklady související se spotřebou zásob. Tím se ovlivní nejen účetní výsledek 

hospodaření, ale rovněž daňový základ. U obou způsobů je vhodné vést analytické účty (např. 

podle hmotně odpovědných osob, podle druhů zásob, podle místa uložení, pro potřeby 

finančního řízení apod.). [5] 

2.1.4 Zásoby a IAS/IFRS 

V rámci IAS/IFRS je hlavní problematika zásob řešena standardem IAS 2 – Zásoby. 

Pokud porovnáme obsah a jednotlivé ustanovení standardu s českým přístupem k oceňování, 

účtování a vykazování zásob (vyhláška, ČÚS 015 – Zásoby), je možné v hlavních částech najít 

shodu, ať už jde o vymezení zásob, jejich oceňování, snížení hodnoty zásob v rozvahovém dni, 

nebo zveřejňování informací o zásobách v účetní závěrce. I v tom případě, že v oblasti 

oceňování jsou v IAS 2 uplatněna přísnější pravidla v kontextu zásady opatrnosti. Rozdílně se 

pokračuje při kapitalizaci výpůjčních nákladů (upraveno v IAS 23 – Výpůjční náklady) 

spojených se zakoupenými zásobami – česká legislativa kapitalizaci výpůjčních nákladů (úroky 

z úvěrů a zápůjček poskytnutých na pořízení zásob) nepřipouští, IAS 2 převážně ano.  

V obou systémech je oceňování zásob založeno na bázi historických cen, přitom 

k rozvahovému dni je kladen důraz na snížení hodnoty zásob při respektování zásady 

opatrnosti. V tomto okamžiku lze však nalézt odlišný přístup na rozdíl od českého pojetí.  České 

předpisy neznají a nepracují při snížení hodnoty zásob s čistou realizovanou hodnotou. V IAS 

2 ji definují jako odhadnutou prodejní cenu, sníženou o odhadnuté náklady na dokončení a 

odhadnuté náklady nezbytné k uskutečnění prodeje. Je to částka očekáváná účetní jednotkou 

při prodeji zásob v rámci běžných podnikatelských aktivit. K rozvahovému dni se dle IAS 2 

požaduje porovnání účetní hodnoty zásob (zahrnující veškeré náklady vynaložené na jejich 
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pořízení) s čistou realizovanou hodnotou a v nižší hodnotě z těchto dvou hodnot jsou zásoby 

oceněny.  

Zvláštní pozornost je věnována v IAS/IFRS významným náhradním dílům, které jsou 

vzhledem k dlouhodobému využití klasifikovány jako dlouhodobá aktiva (pozornost je jim 

věnována v rámci IAS 16 – Pozemky, budovy a zařízení). Oproti českému přístupu je kladena 

větší pozornost a přísnější pravidla v IAS/IFRS pro stanovení oceňování vlastní výroby. 

Standard IAS 2 mj. zakazuje aktivovat zmetky či odpad, což české předpisy neřeší, ale také 

nezakazuje, aby byly znovu použity ve výrobě (většinou v ocenění reprodukční cenou). Při 

oceňování zásob vlastní výroby s výrobou přesahující dobu jednoho roku české předpisy 

umožňují zahrnovat do ceny správní režii, IAS 2 připouští její aktivaci jen výjimečně, je-li 

prokázána příčinná souvislost. [5] 

2.1.5 Klasifikace zásob 

Zásoby lze rozdělovat podle více hledisek, stejně jako jejich modely řízení. 

Nejvyužívanějším rozdělením, vycházejícím ze základního modelu řízení zásob, je rozdělení 

funkční. Z tohoto hlediska rozdělujeme zásoby na obratovou, pojistnou, objednací, maximální, 

průměrnou a okamžitou. Toto rozdělení reprezentuje i základní model řízení zásob uvedený 

v Obr. 2.1.  

Jako další aplikované dělení je rozdělení zásob dle významu, vycházející 

z diferencovaného zkoumání zásob. Nejpopulárnějším je a nejčastěji uplatňována je ABC 

analýza. Vycházející ze známého Paretova principu 20/80, kdy jako kritérium důležitosti (tato 

kritéria mohou být vesměs různá, např. fyzický objem, doba exspirace, riziko nedostatku atd.) 

je používán poměrný podíl na hodnotě výrobku (tržbách, obratu). Zásoby se pak touto metodou 

dělí na tři skupiny A, B a C. Kdy skupina A obsahuje malý počet druhů zboží, ale s velkým 

podílem na celkové spotřebě podniku. Těmto se pak věnuje velká pozornost a jejich zásoby 

jsou optimalizovány. Opačně skupina C obsahuje velký počet druhů zboží s malým podílem na 

spotřebě, skupina B prezentuje střední podíl. Více o této metodě v kapitole 2.5. 
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Obr. 2.1 Základní model řízení zásob 

 

Zdroj: Řezňáková (2010, s. 113) 

Význam použitých symbolů: 

Qobj  … objednávací množství  Zmax  … maximální zásoba 

Zø … průměrná zásoba   Zobj … objednávací zásoba   

Zp  … pojistná zásoba   tc  … dodací cyklus 

td  … dodací doba   T  … sledované období (zpravidla rok) 

S  … celková potřeba na období n  … počet cyklů 

 

Členění zásob dle funkčních složek: 

Obratová zásoba 

 Rozumíme tu část zásob, která kryje potřeby mezi dvěma po sobě jdoucími dodávkami. 

V čase je proměnná a její výše je determinovaná zejména postupem jejího doplňování a 

průběhem její spotřeby v čase. Nejvíce je její výše ovlivňována stanovenou velikostí 

objednávky u dodavatele. V případě že je spotřeba skladované položky lineární čase, je 

průměrná výše běžné zásoby (avšak jedině běžné bez započítání pojistné zásoby) rovna 

polovině velikosti objednávky.  
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Pojistná zásoba 

Pojistná zásoba je ta část zásoby, která má za úkol pokrýt nepředpokládané odchylky 

jednak na straně vstupu (pozdní dodávka, pouze částečná dodávka, uzamčení dodávky z důvodu 

kvality atd.) a výstupu (zvýšená spotřeba atd). Má úlohu pro krytí mimořádných krátkodobých 

výkyvů v poptávce nebo pro překlenutí poruch v distribuci.  

Objednací zásoba 

 Objednací zásobou se rozumí takový okamžitý stav zásoby, při kterém je nezbytné 

zajistit novou objednávku či odvolávku v případě automatizovaných procesů s prostřednictvím 

systému plánování podnikových potřeb. V tomto případě vytvoříme tzv. návrh objednávky, 

který může zahrnovat i zaokrouhlené objednávací množství dle nastavených parametrů. Může 

se uvažovat buď aktuální množství (okamžitá zásoba) nebo množství, které se jeví na skladě 

jako volné – to znamená, že nemá přiřazenou žádnou rezervaci budoucí spotřeby. Podmínkou 

je, že při takovémto objednání bude zásoba navýšena o dodací množství po uplynutí dodací 

lhůty v okamžiku dosažení pojistné zásoby. Mnohdy je označena jako zásoba minimální a 

návrhový výpočet bere v úvahu rezervace na budoucí spotřebu.  

Maximální zásoba 

 Představuje nejvyšší stav zásoby, kterého je dosaženo při ustáleném režimu v okamžiku 

dodávky (je dána součtem zásoby pojistné a obratové). 

Průměrná zásoba 

 Průměrná zásoba představuje průměrný stav zásob na skladě. Bývá sledována jako 

průměrný stav za delší období a reprezentuje průměrný počet měrných jednotek na skladě za 

období (u položek aktivních se zjišťuje spíše průměrná spotřeba spočitatelná jako celkový 

výstup ze skladu za několik období, dělený počtem období).  

Okamžitá zásoba 

Okamžitá zásoba vyjadřuje okamžitý stav na skladě. V systému podnikových potřeb 

může mít dvojí význam. Zpravidla je možné v daný okamžik sledovat, jaké množství je na 

skladu přítomné a jaké množství z toho je potřebné na zakázku založené (evidované) v systému 

(prodejní či výrobní). Toto množství, ač je fyzicky stále přítomno a pochopitelně účetně 
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evidováno jako majetek, se jeví jako tzv. rezervované. Rozdílem je množství dispozičně volné. 

[11] 

2.2 Ukazatelé výkonnosti závislé na zásobách 

 Úroveň řízení zásob je jedním z ukazatelů sledovaným vedením podniku, vlastníky i 

věřiteli. Používají se k tomu i poměrové finanční ukazatele známé z finanční analýzy. Zásoby 

ovlivňují ve své podstatě většinu z nich, protože existence zásob a jejich spotřeba i prodej se 

projevují ve všech výkazech. Do rozvahy vstupují na straně aktiv jako složka oběžných aktiv. 

Jejich hodnota se nepřímo objevuje i na straně pasiv ve formě krátkodobých závazků, které 

vznikají za dodavateli (převážně nakupovaných zásob). Ve výkazu zisku a ztrát se projevují 

jako náklad při spotřebě materiálu, případně nákladů na zakoupené zboží, ale i na straně výnosů, 

například neexistující pojistná zásoba způsobuje pokles prodeje, což je např. u obchodní 

společnosti hodnoceno jako náklady z chybějící zásoby. 

Mezi syntetické ukazatele hodnotící úroveň řízení zásob patří: 

Obrat zásob (Inventory Turnover). Ukazatel vyjadřuje, kolikrát se přemění zásoby 

v ostatní formy oběžného majetku až po opětný nákup zásob. Vypočte se ze vztahu (2.1).  

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =
𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦
        (2.1) 

 Menší hodnota ukazatele v porovnání s odvětvovým průměrem představuje nebezpečí 

pro platební neschopnost podniku, poněvadž podnik má přebytečné zásoby, které jsou 

neproduktivní a nenesou žádný či nesou nízký výnos. Dobrá odbytová politika nebo efektivní 

využívání zásob vede poté k růstu počtu obrátek. Protože zásoby obvykle jsou ceněny 

v nákladech na jejich pořízení, je žádoucí v čitateli zlomku místo tržeb použít náklady na 

prodané zboží. Hodnota ve jmenovateli může být – a často bývá zkreslena aktuálním stavem ke 

dni rozvahy (zpravidla inventurou), proto je přesnější použít zásobu průměrnou, minimálně 

konstruovanou jako průměr za čtyři čtvrtletí. [11] 

Doba obratu zásob (Average Days Sales in Inventory). Ukazatel popisuje úroveň 

oběžného provozního řízení. Podstatné je udržovat dobu obratu zásob na technicky a 

ekonomicky opodstatněné úrovni. Ukazatel se někdy používá v jiné podobě, kdy vycházejí ve 

jmenovateli průměrné denní náklady.  Příčinou je fakt, že velikost zisku je vzhledem 

k ziskovosti k rychlosti obratu zásob irelevantní. Vypočte se ze vztahu (2.2). [1]  
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𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =
𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦.360

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
       (2.2) 

Ukazatel vyjadřuje počet dnů, po něž jsou zásoby vázány v podniku do doby jejich 

spotřeby (u surovin a materiálu) nebo do doby jejich prodeje (u zásob vlastní výroby). Ukazatel 

by měl mít co nejnižší hodnotu. 

Výdělečná síla podniku (Basic Earning Power Ratio). Označovaná jako výnosnost 

(rentabilita) celkových aktiv (ROA – Return on Assets). Hodnota těchto ukazatelů roste se 

snižováním stavu zásob. Vyskytuje se ve dvou podobách a to ve vztahu (2.3) a (2.4). 

  𝑅𝑂𝐴 =
𝑧𝑖𝑠𝑘 𝑝ř𝑒𝑑 ú𝑟𝑜𝑘𝑦 𝑎 𝑧𝑑𝑎𝑛ě𝑛í𝑚

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
       (2.3) 

  𝑅𝑂𝐴 =  
𝑧𝑖𝑠𝑘 𝑝𝑜 𝑧𝑑𝑎𝑛ě𝑛í

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
        (2.4) 

 Odlišnost ve výpočtu ukazatelů je pouze v definici čitatele. Varianta výpočtu se používá 

v závislosti na účelu hodnocení a příjemci informací. V uvedených ukazatelích má vliv zásob 

multiplikační efekt. Multiplikační efekt snížení zásob spočívá v tom, že při snížení zásob klesne 

jejich hodnota uvedená ve jmenovateli přes pokles aktiv a zároveň s poklesem zásob poklesnou 

i náklady na ně. Dochází tak ke snížení nákladů a za ostatních stejných podmínek by došlo 

k nárůstu zisku. [11] 

2.3 Nákup a zásobování 

Zásobování je jedna z podnikových funkcí, které se řadí mezi nejvýznamnější podnikové 

aktivity. Podnik prostřednictvím něho získává nezbytné suroviny, materiál, energie atd. Podnik 

musí být schopen mimo získání nezbytných surovin se postarat i o jejich skladování a včasné 

předávání do spotřeby, a to s co nejnižšími náklady. Funkce zásobování (nákupu) je svěřena do 

pravomoci nákupního či zásobovacího útvaru. 

Řízení nákupu se řadí v podniku mezi další nejvýznamnější řídicí aktivity. Hlavní funkcí 

nákupu je účinné zajištění předpokládaného průběhu základních, pomocných a obslužných 

výrobních i nevýrobních procesů surovinami, materiálem a výrobky, a to v nezbytném 

množství, kvalitě, sortimentu, čase a místě.  

Nákup můžeme vymezit jako proces, který se skládá z těchto dílčích fází: 

 Poznání potřeby, 

 Identifikace charakteru a rozsahu potřeby, 
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 Kupní rozhodnutí, 

 Specifikace požadovaného výrobku nebo služby, 

 Výzkum nabídek dodavatelů, 

 Volba dodavatele, 

 Formulace podmínek dodávek, zadání objednávky, 

 Logistické aktivity při dodání dodávky do podniku (včetně přejímky dodávky), 

 Finanční vypořádaní (úhrada dodávky), 

 Hodnocení výkonu dodavatele. 

V rámci prvních fází podnik nejen identifikuje potřebu nákupu a jeho opodstatněnost, 

nezbytnost, naléhavost atd., ale prověřuje i možnosti uspokojit potřebu vlastní výrobou, 

kooperací s jiným podnikem či jiným způsobem. Pokud je rozhodnuto o nákupu, stává se 

stěžejním otázkou volba vhodného dodavatele. Dodavatelé se hodnotí z hlediska kvality 

nabízeného materiálu (výrobků), profilu příslušného dodavatele (spolehlivost, značka, 

goodwill, odpovědnost při plnění smluv) i podmínky dodávek (platební podmínky, cena, slevy, 

garance, reklamační pravidla, dodací lhůty). Jednou z oblastí, kterými se nákupní útvar zabývá, 

je samotné řízení zásob, které udržuje zásoby na takové úrovni, která umožňuje kvalitní 

uskutečnění jejich funkce, tj. vyrovnávat časový či množstevní nesoulad v procesu zásobování. 

[9] 

Plán zásobování sestavujeme v podobě bilance materiálu na základě propočtu spotřeby 

materiálu a propočtu velikosti zásob, které je nezbytné udržovat na skladě a to v jednotkách 

naturálních (pro nejdůležitější druhy materiálových zásob) a v jednotkách peněžních v souhrnu 

za celý podnik. V bilanci vždy porovnáváme zdroje a potřeby. V plánu zásobování se tedy 

porovnávají zdroje materiálu (počáteční zásoba a nákup) s potřebou materiálu (spotřebou a 

konečnou zásobou). Z bilance poté jsme schopni odvodit výpočet velikosti nákupu, viz vztah 

(2.5.) 

𝑁á𝑘𝑢𝑝 = 𝑠𝑝𝑜𝑡ř𝑒𝑏𝑎 + 𝑘𝑜𝑛𝑒č𝑛á 𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑎 − 𝑝𝑜čá𝑡𝑒č𝑛í 𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑎   (2.5) 

 Počáteční zásoba se určí jako zásoba očekávaná k začátku plánovacího období tak, že 

se ke skutečné zásobě ke dni sestavování bilance připočte očekávaný nákup a odečte se 

očekávaná spotřeba do začátku plánovacího období. Spotřeba materiálu se stanoví zpravidla 

podle technickohospodářských norem spotřeby a plánovaného objemu výroby. Konečná zásoba 

se vypočítá jako zásoba normovaná. [2] 
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2.4 Systémy řízení zásob 

Řízení nákupu a zásob můžeme charakterizovat několika základními systémy řízení, které 

vycházejí ze stavu zásob, nákladů na skladování, organizačních zásad apod. 

 Systém jednorázové objednání - jde o případ jednorázového zajišťování pro zakázku, 

nebo i pro průběžnou spotřebu, pokud je časově ohraničena a nejsou problémy se stanovením 

množství a termínu spotřeby. 

 Systém opakované objednání – zpravidla se týká časově neohraničené spotřeby a 

podle dalších okolností rozlišujeme: 

 objednání s pevným rytmem – při rozdílném čerpání ze skladu se volí různá 

objednací množství. Nepoužívá se jen u materiálu spotřebovaného ze skladu, ale i u 

přímých dodávek v rámci synchronizovaného dodávání do výroby, 

 objednání na základě signálního množství – signální množství zásoby zaručuje, že 

objednávka bude provedena s dostatečným předstihem. Pokud jde o objednávku, 

vychází se zpravidla z předem stanoveného minimálního množství, 

 objednání volné – jestliže nedostatek nemůže ohrozit chod podniku. Zajištuje se 

např. nákupem v běžných obchodních organizacích, např. i maloobchodě. [16] 

2.5 Metody pro řízení zásob 

Pro řízení zásob může finanční manažer využívat různé metody, tj. technické postupy, 

kterými je možné stanovit účelnou, optimální výši nezbytných zásob. Např. operativní řízení 

zásob lze využívat i tzv. zásobovací rovnici, viz vztah (2.6): 

KS = PS + Nákup − Spotřeba       (2.6) 

kde KS je konečný stav zásob (na konci období); PS počáteční stav zásob (na začátku období); 

Nákup zobrazuje nákup zásob během období a spotřeba vyjadřuje spotřebu zásob během 

období. 

Další metoda je určení průměrné úrovně zásob optimalizací. Kritériem optimální výše 

zásob může být minimalizace celkových nákladů na pořízení a udržování (skladování) zásob, 

tedy celkových nákladů spojených s hospodařením se zásobami. [4] 

Existuje několik metod, které lze aplikovat na podnikové řízení zásob, mezi základní 

patří ABC analýza, MRP systém, prognózování a metoda Just in Time.  
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ABC analýza 

  ABC analýza vychází z tzv. Paretova pravidla, tedy je založena na myšlence, že 80 % 

odbytu daného podniku je realizováno 20 % jeho zákazníků. ABC analýza vychází ze soustavy 

položek produktů seřazené podle hodnoty jejich prodeje a podle jejich účasti na generaci zisku 

v podniku. Smyslem použití Paretova pravidla v rámci ABC analýzy je účelně soustředit 

finanční prostředky do těch zásob (produktů, zákazníků, zaměstnanců), které jsou pro firmu 

skutečně důležité. 

 Zásoby podniku jsou rozděleny do tří základních skupin, které jsou představovány 

písmeny A, B a C. 

 Zásoby typu A znamenají pro podnik s ohledem na obrat podniku velmi důležité 

položky zásob a jsou současně finančně nejnákladnější. V podniku jsou tyto zásoby normovány 

a dodávány v pevně stanovených dodávkových cyklech. Co se týká normování, může být 

využita časová norma zásob, případně se může jednat o normovanou zásobu v naturálních 

jednotkách či finančním vyjádření. Je účelné pravidelně aktualizovat stav zásob (s využitím 

skladových karet), pravidelně dopočítávat očekávanou poptávku a často provádět inventuru 

zásob (ideálně měsíčně). Zásoby typu A tvoří zhruba 10 % výrobků, které se ovšem podílejí na 

75 % obratu. 

 Zásoby typu B jsou druhově pestřejší a finančně méně nákladné než typ A. Výše dávek 

a pojistná zásoba jsou větší. Je stanoven skladový limit u zásob. Když zásoba v danou chvíli na 

tento skladový limit klesne, je ihned objednána. Dodací lhůty bývají krátké a zásoby jsou 

poměrně snadno dostupné, proto jsou objednávky realizovány ve větších objednávacích 

cyklech.  Zásoby typu B tvoří zhruba 20 % výrobků, které se podílejí na 15 % obratu. 

 Zásoby typu C jsou druhově nejrozmanitější. Tyto zásoby zahrnují nízkoobrátkové 

položky, které jsou pořizovány vždy na základě konkrétní potřeby. Zásoby typu C tvoří zhruba 

70 % výrobků, které se podílejí na 10 % obratu.  

MRP systém (Material Requirement Planning) 

 Předpokladem pro optimální řízení zásob je plánování potřeb, jež jsou dalším 

z možných podnikových přístupů. V tomto smyslu hovoříme o tzv. MRP systému. Do češtiny 

se překládá jako plánování materiálových požadavků.  
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 Na základě počítačového softwaru umožňuje MRP systém plánovat potřebu materiálu, 

zásob a současně kontrolu nákladů nákupu. Využití systému přináší odpovědi na otázky jako 

„Jaký materiál a v jakém množství je potřeba? Kdy bude tento materiál potřebný?“. Tento 

systém je nejčastěji využíván u výrobců, kteří vyrábějí montážně složitější výrobky. Pro 

vyhodnocování potřeb je základem tzv. kusovník (BOM – Bill of Materiál), který udává, kolik 

materiálu je k výrobě výrobku zapotřebí.  

 Nevýhodou systému MRP je, že nebere v potaz všechny výrobní zdroje, například 

naprosto opomíjejí strojový čas nebo lidskou pracovní sílu. Právě kvůli tomu začala být 

uplatňována metoda plánování výrobních zdrojů MRP II (Manufacturing Resource Planning), 

která bere už v úvahu veškeré zdroje spojené s výrobou, např. obsahuje výpočty výrobní 

kapacity.  

Prognózování  

 Tato metoda se uplatňuje tehdy, pokud podnik nezná přesnou úroveň poptávky, proto 

budoucí poptávku se snaží odhadnout. V rámci prognózování jsou uplatňovány dvě základní 

metody a to průzkum záměrů kupujícího a kvalifikované odhady.  

 Průzkum záměrů kupujícího je realizován pomocí rozesílaných dotazníků či osobních 

nebo telefonických pohovorů s kupujícími. Jedná se o metodu velice nákladovou, u níž 

výpovědní schopnost je pochybná.  

 Kvalifikované odhady mohou mít povahu subjektivní, nebo objektivní. Subjektivní 

povahu mají takové prognózy, kdy je využito zkušenosti odborníků. Tento způsob však 

můžeme přirovnat k „věštění z křišťálové koule“. Neznamená to, že samy o sobě tyto odborné 

odhady nemají váhu, nicméně nejsou ničím podloženy a jsou založeny pouze na předchozí 

zkušenosti subjektu, přičemž mnohdy nereflektují měnící se tržní prostředí ani globální vlivy. 

Objektivní prognózy jsou naopak postaveny na matematicko-statické analýze předcházející 

poptávky. 

 V praxi jsou obvykle tyto dvě metody kombinovány. Prognózování je těžké realizovat 

v případě, kdy se jedná o nový výrobek, u něhož není možné analyzovat minulou poptávku.  

Metoda Just in Time (JIT) 

 Systém, který začala nejdříve uplatňovat společnost Toyota, vrcholového využití v praxi 

se metoda dočkala v 80. letech v Japonsku a následně ve Spojených státech.  Cílem metody JIT 
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je dostat správnou zásobu na správné místo, a to ve správný čas. Zásoba je dodána v podstatě 

přímo do výroby, čímž se eliminují dodatečné náklady na skladování. Celá řada průmyslových 

podniků dnes tuto metodu aplikuje v praxi, velmi často se jedná například o výrobce automobilů 

či elektroniky. Filozofie metody JIT je, že „nejlepší zásoba je žádná“.  

 Aplikace této metody vede ke zlepšení obratu zásob, zmenšení skladového prostoru a 

snížení nákladů na skladování, snížení distribučních nákladů a snížení počtu externích 

dodavatelů. Velké nároky jsou v rámci tohoto systému kladeny na oblast dopravy. Je třeba 

nalézt dopravce, s nimiž je možno navázat dlouhodobou spolupráci (v tomto případě platí 

„méně je více“ a vyplatí se volit užší okruh dopravců v pozici dodavatele), případně učinit 

strategické rozhodnutí s ohledem na výhodnost užití vlastních, veřejných nebo smluvních 

dopravních prostředků. Svoji roli v tom samozřejmě mohou sehrát i vnější okolnosti, například 

nepřízeň zimního počasí. [10] 

2.6 Modely řízení zásob 

V praxi se můžeme setkat s hojným počtem specifických situací z oblasti řízení zásob, 

na nichž reagovala teorie zásob vytvořením různých modelů. Tyto modely řízení zásob je 

možné roztřídit do dvou základních kritérií: 

 Dle metody určení výše poptávky (spotřeby) a délky pořizovací lhůty se 

rozlišují:  

- deterministické modely, které předpokládají, že velikost poptávky (spotřeby) i 

délka pořizovací lhůty jsou přesně známy, 

- stochastické modely, které vycházejí z pravděpodobnostního charakteru 

poptávky (spotřeby) a délky pořizovací lhůty, 

- nedeterministické modely, není znám charakter poptávky (spotřeby) a pořizovací 

lhůty. 

Deterministické modely z hlediska řešení jsou nejjednodušší, předpokládají rozhodnutí 

za jistoty. Naopak stochastické modely míní rozhodnutí za rizika, to označuje, že jsou nám 

známy varianty, jež směřují k výsledku s určitou pravděpodobností. S nedeterministickými 

modely se můžeme setkat při řešení nových a neznámých problémů. Typická je pro ně práce 

s  variantami řešení, modelové experimenty a simulace. 

 Podle způsobu doplňování se rozlišují: 

- statické modely, u nichž se zásoba vytváří jednorázovou dodávkou, a 
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- dynamické modely, kde se zásoba položky dlouhodobě udržuje na skladě a 

doplňuje opakovanými dodávkami. 

 V teorii i praxi převažují z hlediska četnosti výskytu dynamické modely řízení zásob. 

Se statickými modely se setkáváme při řešení specifických problémů, například u řízení zásob 

sezonního zboží. [12] 

2.6.1 Náklady spojené se zásobami a jejich optimalizace 

 Modely teorie řízení zásob uvedené v podkapitole 2.6 pracují se základním hlediskem 

hodnocení, kterým je minimalizace celkových nákladů na pořízení, skladování a udržování 

zásob a v některých případech i nákladů z nedostatku zásob. Rozlišujeme 3 druhy nákladů na 

zásoby:  

 Náklady na pořízení musí splňovat předpoklad, že jsou funkcí počtu dodávek ve 

sledovaném období. Do optimalizačních propočtů zahrnujeme pouze variabilní náklady, které 

se vztahují na objednávku či dodávku. Příkladem takových nákladů jsou náklady spojené 

s predikcí poptávky (spotřeby), na vystavení, výpravu a přenos objednávky, na dopravu, 

převzetí dodávky, kontrolu kvality, zpracování související dokumentace, likvidaci a úhradu atd. 

Cena materiálu a zboží se zahrnuje do pořizovacích nákladů jen tehdy, pokud závisí na 

objednaném množství, tedy při uplatnění množstevních slev. 

 Náklady na skladování a udržování zásob zahrnují ty položky nákladů, které jsou 

funkcí průměrné zásoby. Patří sem například mzdové náklady pracovníků skladu, náklady na 

údržbu skladovacích zařízení, náklady na energii, nájemné skladovacích prostorů, pojistné 

skladovaných položek nebo náklady vyvolané znehodnocením zásob. Významnou složkou 

těchto nákladů jsou ztráty způsobené vázáním kapitálu v zásobách. V praxi se jedná o položku, 

kterou mnoho podniků nesleduje, neboť nemá charakter explicitních nákladů. Jedná se o 

náklady ztracené příležitosti, tj. o velikosti zisku, kterého by bylo dosaženo při alternativním 

použití kapitálu vázaného v zásobách. 

 Dle zkušeností autorů hodně českých podniků náklady na skladování a udržování zásob 

podrobně nesleduje a jejich velikost obecně podceňuje, což vede k chybným rozhodnutím při 

optimalizaci zásob. 

 Další položkou, která má vliv na strategická rozhodnutí v oblasti řízení zásob, jsou 

náklady z nedostatku zásob, které mají charakter ztrát způsobených předčasným vyčerpáním 
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zásob. Tyto náklady, resp. ztráty, jsou obtížné kvantifikovatelné, neboť mnoho z nich má 

charakter nákladů ztracené příležitosti (např. ztráta zakázky). Patří sem i náklady na mimořádné 

směny a prostoje vyvolané zastavením výroby, penále za opožděné dodání výrobků, náklady 

na vystavení dodatečné objednávky apod. [12] 

2.6.2 Statické modely teorie zásob 

Pro statické modely teorie zásob je charakteristické, že pořízení potřebné zásoby se 

realizuje jedinou dodávkou bez možnosti opakovaného doplnění zásoby. Uplatnění statických 

modelů je proto značně specifické, v praxi se týká například dodávek denního tisku, čerstvého 

pečiva, sezonního zboží, výběhových náhradních dílů. Statické modely bývají označovány 

rovněž jako modely s jedním cyklem. Náklady na pořízení zásob jsou fixní, neboť nezávisí na 

počtu dodávek, a proto ani nemohou ovlivňovat optimální výši pořízené zásoby.  

a) Statický model s absolutně determinovaným pohybem zásob  

 Tento model předpokládá, že velikost a rozložení poptávky v čase dopředu známe. 

Rovněž interval zásob je známý a konstantní. Za těchto podmínek lze pouze stanovit termín 

vystavení objednávky tob. Termín vystavení objednávky se stanoví tak, že od požadovaného 

okamžiku pohotovosti zásoby se odečte délka intervalu pořízení zásob tp. Fungování modelu je 

patrné z Obr. 2.2. Zpravidla se předpokládá, že zásoba bude plynule spotřebována během doby 

ts. Teoreticky může nastat i situace, kdy celá zásoba je spotřebována jednorázově, poté ts = 0. 

Model je natolik jednoduchý, že v praxi je jeho uplatnění nulové.  

Obr. 2.2 Průběh stavu zásob u základního statického modelu 

 

Zdroj: Sixta, Žižka (2009, s. 73) 
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b) Statický model s pravděpodobnostně determinovaným pohybem zásob 

V tomto modelu je poptávka popsána pravděpodobnostně (nejčastěji empirickým 

rozdělením na bázi sledování poptávky v minulosti). Model sleduje vztah mezi velikostí 

pořízené zásoby a velikostí poptávky. Model předpokládá, že poptávka může nabývat jen 

omezeného okruhu hodnot, například celočíselných hodnot. Teoreticky mohou nastat tři 

situace: 

1. Ideální stav, kdy se pořízená zásoba bude rovnat budoucí poptávce. V tomto případě 

žádné náklady nevzniknou. Tuto situaci ilustruje Obr. 2.3. Poptávka zpravidla není 

rovnoměrná, takže čerpání zásoby probíhá v určitých kvantech, nicméně pro 

zjednodušení je čerpání zásoby aproximováno lineární funkcí. 

2. Pořízená zásoba bude vyšší než skutečná budoucí poptávka, viz Obr. 2.4. Zde vznikají 

náklady z nadbytečné zásoby například v důsledku toho, že neprodané zboží bude muset 

firma odprodat se ztrátou nebo nechat zlikvidovat na vlastní náklady. 

3. Pořízená zásoba bude nižší než skutečná budoucí poptávka, viz Obr. 2.5. v této situaci 

vznikají náklady z nedostatku pohotové zásoby, které mají charakter zisku. [12] 

Obr. 2.3 Náhodné čerpání zásoby, pokud x = y 

 

Zdroj: Sixta, Žižka (2009, s. 74) 
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Obr. 2.4 Náhodné čerpání zásoby, pokud x > y 

 

Zdroj: Sixta, Žižka (2009, s. 74) 

Obr. 2.5 Náhodné čerpání zásoby, pokud y > x 

 

Zdroj: Sixta, Žižka (2009, s. 74) 

Označení použitých veličin: 

x … skutečně pořízená zásoba 

y … velikost poptávky, která může nabývat jen diskrétních hodnot 

t … délka sledovaného období 
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2.6.3 Dynamické modely teorie zásob 

 Dynamické modely teorie zásob zahrnují ty položky zásob, které se dlouhodobě udržují 

na skladě, a kdy je jejich zásoba regulérně doplňována. S porovnáním se statickými modely je 

jejich uplatnění v praxi značně běžnější.  

 U dynamických modelů se řeší dva základní problémy: 

 jaká má být optimální výše objednávky (dodávky), 

 kdy je potřeba vystavit novou objednávku. 

a) Dynamický model s absolutně determinovaným pohybem zásob 

Tento jednoduchý model předpokládá, že požadavky spotřeby (poptávky) jsou předem 

zjistitelné. Riziko nedostatku či úbytku zásoby není tedy nezbytné zvažovat. Z pohledu 

reálných zásobovacích systému je tato hypotéza velice zjednodušující, protože v praxi výše 

poptávky prakticky kolísá. Je důležité tedy vypočtenou velikost obratové zásoby doplnit o 

pojistnou zásobu, jejímž záměrem je kolísání do určité míry pokrýt. 

 Znázorníme si model na následujícím jednoduchém případu. Předpokládáme, že 

poptávka po určité položce zásob činí Q jednotek za období T (nejčastěji jeden rok). Poptávka 

je rovnoměrná a spojitá. Zásoba se doplňuje dodávkami o stejné velikosti x jednotek. Proto po 

příchodu nové dodávky do skladu zvýší se zásoba na maximální stav x (prozatím abstrahujeme 

od pojistné zásoby), posléze se rovnoměrně čerpá a klesá, až dosáhne nulového stavu. V tento 

okamžik přichází do skladu nová dodávka a celý proces se opakuje (viz Obr. 2.6). 

Obr. 2.6 Průběh stavu zásob u základního dynamického modelu 

 

Zdroj: Sixta, Žižka (2009, s. 79.) 
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 Model vychází z existence bipolární nákladové struktury, tedy uvažuje dvě složky 

nákladů, kde cp jsou náklady na pořízení jedné jednotky, a cs náklady na udržování a skladování 

jednotky zásob za jednotku času 

 Cílem optimalizace je určit takovou (tj. optimální) velikost dodávky xopt., pro kterou 

budou celkové náklady spojené s pořízením dodávek, s udržováním a skladováním zásob za 

období délky T minimální. Pokud je potřebné za období délky T pořídit Q jednotek, přičemž 

zásoba je doplňována pravidelně dodávkami x jednotek, je patrné, že počet dodávek v za 

uvedené období lze vyjádřit vztahem (2.7). 

 v =
𝑄

𝑥
           (2.7) 

 Náklady na pořízení veškerých dodávek jsou pak dány součinem počtu dodávek a 

nákladů na jednu dodávku, viz (2.8). Je patrné, že s rostoucí velikostí dodávky bude klesat počet 

dodávek a tedy celkové náklady Np(x). 

 𝑁𝑝(𝑥) =
𝑄

𝑋
𝑐𝑃          (2.8) 

Celkové náklady na udržování a skladování zásob Ns(x) za období T závisí na velikosti 

průměrné zásoby. Průměrná obratová zásoba se rovná přesně polovině velikosti dodávky x. Pro 

velikost nákladů na skladování je možné tedy psát (2.9) 

  𝑁𝑠 =
𝑥

2
𝑇𝑐𝑠                    (2.9) 

Průměrná výše obratové zásoby a tedy i výše celkových nákladů na udržování a 

skladování zásob se s rostoucí velikostí dodávky zvyšují. Součtem obou nákladových složek 

dostaneme funkci celkových nákladů (viz vztah 2.10). Graf funkce celkových nákladů, včetně 

obou složek, je pak uveden na obr. 2.7. 

𝑁𝑐(𝑥) =
𝑄

𝑥
𝑐𝑝 +

𝑥

2
𝑇𝑐𝑠                   (2.10) 
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Obr. 2.7 Bipolární nákladová struktura 

 

Zdroj: Sixta, Žižka (2009, s. 80) 

 Optimální velikost dodávky získáme tak, že první derivace funkce (2.10) podle x se 

položí nule (viz vztah 2.11). Uvedený vzorec byl odvozen již v roce 1970 F. W. Harrisem a 

později publikován R. H. Wilsonem. V literatuře je tedy znám pod označením Harrisův vzorec, 

eventuálně jako Harrisův-Wilsonův vzorec. 

.𝑋𝑜𝑝𝑡. = √
2𝑄𝑐𝑝

𝑇𝑐𝑠
                        (2.11) 

 Jestliže do nákladové funkce (2.10) dosadíme výraz optimální velikost dodávky (2.11), 

dostaneme vztah pro výpočet minimálních celkových nákladů (viz vztah 2.12). 

𝑁𝑐(𝑥𝑜𝑝𝑡.) = √2𝑄𝑇𝑐𝑝𝑐𝑠                  (2.12) 

 Kromě výpočtu optimální velikosti dodávky je nezbytné stanovit okamžik, kdy vystavit 

objednávku, tím způsobem aby nová dodávka došla do skladu včas.  Stav zásob, při kterém se 

vystavuje nová objednávka, se nazývá signální či jako bod objednávky. Optimální signální stav 

zásoby se stanoví dle vztahu (2.13), ve kterém symbol m označuje počet objednávek na cestě. 

Počet objednávek na cestě se stanoví jako úplná část podílu tp/tc. Pokud je délka pořizovací 

lhůty tp menší než délka dodávkového cyklu tc, potom není na cestě žádná objednávka (m = 0), 

v opačném případě je nutné velikost zásob na cestě odečíst. Na Obr. 2.8 je znázorněna situace, 

kdy je tp > tc a v okamžiku vystavení objednávky č. 2 dosud na sklad nepřišla dodávka 

z objednávky č. 1. V tomto daném případě je tedy na cestě jedna dodávka o velikosti x. 
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𝑥0 = 𝑄𝑡𝑝 − 𝑚𝑥𝑜𝑝𝑡.                   (2.13) 

Obr. 2.8 Objednávka na cestě 

 

Zdroj: Sixta, Žižka (2009, s. 81) 

 Při praktické aplikaci základního dynamického modelu se setkáváme s mnoha úskalími, 

které plynou z podmínek, za nichž byl model formulován. Mezi hlavní problémy patří: 

 poptávka (spotřeba) musí být známa a konstantní, 

 odběr zásob nesmí vykazovat žádné výkyvy, 

 doplňování zásob je jednorázové v optimální velikosti dodávky, 

 náklady na pořízení a skladování musí být stabilizované, 

 nákupní cena materiálu je nezávislá na velikosti objednávky, 

 optimální velikost dodávky se počítá pro každou položku zásob nezávisle na 

ostatních položkách, 

 neuvažuje se omezená kapacita skladu. 

 Z těchto příčin existuje mnoho modifikací základního dynamického modelu, které řeší 

problém například omezené kapacity skladů, dopravních prostředků, množstevních slev, 

seskupení objednávek do jedné objednávky či spolupráce dodavatele a odběratele v rámci 

logistického řetězce apod.  

b) Dynamické modely s absolutně determinovaným pohybem zásob a s požadavkem 

nespojitosti 

Při praktické aplikaci modelů teorie zásob se pochopitelně mnohokrát setkáváme s tím, 

že dodavatel dodává materiál či zboží např. jen v ucelených přepravních prostředcích 
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(krabicích, paletách, kontejnerech apod.), které obsahují určitý počet jednotek. V takovém 

případě hovoříme o požadavku nespojitosti, který se může projevovat na straně objednávky i 

spotřeby. V obou případech může velikost objednávky x nabývat jen diskrétních hodnot: h., 2h, 

3 h, …, Q. Kde h značí počet jednotek materiálu či zboží v používaném přepravním prostředku. 

Můžeme odvodit, že optimální diskrétní velikost objednávky musí splňovat obě strany 

nerovnosti (2.12). Optimální velikost objednávky xopt. je ve vztahu (2.14) myšlena diskrétní 

hodna, nikoli velikost určená Harriosovým - Wilsinovým vzorcem.  

𝑥𝑜𝑝𝑡.(𝑥𝑜𝑝𝑡. + ℎ) ≥
2Q𝑐𝑝

𝑇𝑐𝑠
≥ 𝑥𝑜𝑝𝑡.(𝑥𝑜𝑝𝑡. − ℎ)                (2.14) 

Odlišnost spočívá v tom, že v případě základního dynamického modelu mohla velikost 

objednávky (a následně i dodávky) x nabývat jakékoli (spojité) hodnoty, zatímco teď 

uvažujeme reálnější případ diskrétních hodnot. V případě že požadujeme spojitost i ve spotřebě, 

pak se samozřejmě změní průběh výdeje zásob ze skladu. V tomto případě se zásoby vydávají 

v dávkách h., předpokládáme rovnoměrně, vždy jednou za dobu s.  

c) Dynamický model s absolutně determinovaným pohybem zásob a s možností 

nedostatku pohotové zásoby  

Nyní si představíme obecnější model, jenž připouští možnost dočasného nedostatku 

zásob na skladě. Jestliže dojde k poptávce v okamžiku vyčerpanosti skladové zásoby, je její 

uspokojení odsunuto do okamžiku nejbližší příští dodávky. V této situaci vznikají navíc 

náklady z nedostatku zásob, to znamená, že model uvažuje tři nákladové složky a to náklady 

na pořízení dodávek, náklady na udržování a skladování zásob a v poslední řadě náklady 

z nedostatku zásob. Po příchodu dodávky o velikosti x na sklad dosáhne skladová zásoba 

maximálního stavu s, poté se plynule vyčerpá po období délky t1, až dosáhne nulového stavu, 

a po dobu t2 se jen evidují neuspokojené požadavky zákazníků, které dosáhnou těsně před 

příchodem nové objednávky na sklad souhrnné výše (x-s). Po příchodu nové dodávky na sklad 

jsou přednostně uspokojeny čekající požadavky na výdej, zbytek dodávky je uskladněn, čímž 

výše skladové zásoby dosáhne stavu s. Viz v Obr. 2.9.  
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Obr. 2.9 Průběh čerpání a stavu zásob při přechodném nedostatku zásoby  

 

Zdroj: Sixta, Žižka (2009, s. 88) 

d) Dynamické víceproduktové modely 

 V předchozích modelech byla jakákoliv položka zásob objednávaná samostatně. 

V praxi ale podnik objednává stovky či tisíce různých položek zásob, přitom některé položky 

mohou být odebírány od jednoho dodavatele. V takovém případě je otázkou, jestli by nebylo 

výhodné položky od jednoho dodavatele, eventuálně přinejmenším některé z nich, sloučit do 

jedné objednávky a dodávky, a tím snížit náklady na pořízení zásob. Na druhé straně 

seskupením objednávek dojde k odklonu od optimálního individuálního dodávkového cyklu a 

optimální velikosti dodávky u jednotlivých položek, což bude mít dopad na náklady na 

udržování a skladování zásob. Z tohoto důvodu se bude muset podnik rozhodnout, zda nebude 

ekonomicky výhodnější objednávat položky individuálně nebo seskupovat je po skupinách.  

Nejdůležitějším kritériem rozhodování je velikost celkových nákladů spojených 

s pořízením a skladování zásob. V podstatě mohou nastat dvě varianty víceproduktového 

modelu: 

 S konstantní výši nákladů na pořízení zásob - v uvedeném modelu se 

porovnávají celkové náklady při individuálním objednávání všech položek 

zásob a celkové náklady při skupinovém objednávání položek. Uvedený model 

pracuje jen s náklady na pořízení zásob, které jsou fixní. V praxi je tento 

předpoklad splněn ojediněle.  
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 S proměnlivou výši nákladů na pořízení zásob – uvedený model je v praxi 

obecnější, protože náklady na pořízení dodávek se skládají z fixní a variabilní 

složky. Princip řešení je v zásadě shodný s předchozí variantou 

víceproduktového modelu.  

e) Modely s cenovou degresí 

 Ve všech uvedených modelech teorie zásob nevystupovala cena materiálu či zboží. Bylo 

to proto, že cena zásob byla fixní a neovlivňovala optimální velikost objednávky a dodávky. 

Přesto se v praxi poměrně častokrát setkáváme s uplatňováním množstevních slev, kdy cena 

objednávaného materiálu závisí na odebraném množství. Cena proto bude hrát významnou roli 

při optimalizaci velikosti dodávky. Z tohoto důvodu se za modely s cenovou degresí se označují 

modely teorie zásob, které pracují s množstevními slevami (tzn., že s rostoucím odebraným 

množstvím klesá jednotková cena nakoupeného materiálu či zboží). Cenová degrese může být 

v podstatě dvojího typu: 

 Cenová degrese I. typu, kde platí, že po překročení určitého objemu objednávky dostane 

podnik výhodnější cenu na všechny objednané jednotky. 

 Cenová degrese II. typu, kde se náležitá cena vztahuje jen na jednotky v daném intervalu 

množství. Celková zaplacená částka se potom rovná součtu částek za jednotlivé 

intervaly. [12] 
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3 Charakteristika obchodní společnosti EUTECH akciová společnost 

 Následující kapitola je věnována charakteristice a popisu společnosti EUTECH, a.s. 

(dále jen „společnost“). Kromě toho je v této kapitole nastíněna historie společnosti a závěr této 

kapitoly je věnován SWOT analýze, která byla aplikována na společnost, k zjištění silných a 

slabých stránek, příležitostech a hrozeb.  

3.1 Základní informace o obchodní společnosti 

Firma společnosti:   EUTECH akciová společnost 

Sídlo firmy:    Nádražní 1617/1, 785 01 Šternberk 1  

Právní forma:    Akciová společnost 

IČO:     471 51 421 

Datum zápisu:   9. října 1992 

Základní kapitál:  168 500 000 Kč 

Trvání společnosti:  společnost je založena na dobu neurčitou 

Internetové stránky:  http://www.eutech.cz 

Logo společnosti:  Společnost má své originální logo, viz Obr. 3.1 

Obr. 3.1 Logo společnosti 

  

Zdroj: Interní dokumentace společnosti EUTECH, a.s.   

Společnost byla založena 9. října 1992 a je zapsána v obchodním rejstříku vedeném 

Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 500. Společnost nevytváří rezervní fond. Účetní 

období společnosti jakožto účetní jednotky je rovno kalendářnímu roku. 

 

 

http://www.eutech.cz/
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3.2 Předmět podnikání 

Předmětem podnikání společnosti je: 

 Obráběčství  

 Zámečnictví, nástrojářství 

 Hodinářství 

 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a 

telekomunikačních zařízení 

 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 

 Distribuce elektřiny 

 Obchod s elektřinou 

 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 

 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 

 Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů [23] 

3.3 Orgány obchodní společnosti  

Společnost se rozhodla pro monistický systém vnitřní struktury společnosti, v rámci 

podřízení se zákonu o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. (dále jen ZOK). Obecně je možné 

říci, že v monistickém systému je vnitřní řízení akciových společností založeno výhradně na 

jediném orgánu, jenž má výkonné členy, pověřené statutární činností a členy pověřené kontrolní 

činností. Dle ZOK je ovšem monistický systém prezentován správní radou doplněnou o 

statutárního ředitele. Odůvodňující zpráva ZOK k dělbě monistické struktury představuje, že 

statutární orgán je statutární ředitel, s tím, že je dovolena kumulace funkcí předsedy správní 

rady a statutárního ředitele a kontrolním orgánem, a ve své podstatě orgánem stěžejním, je 

správní rada. Valná hromada, statutární ředitel a správní rada jsou orgány společnosti.  

Valná hromada  

 Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada. Právo zúčastnit se jednání valné 

hromady mají veškeří akcionáři. Jednou ročně se svolává řádná valná hromada, a to tak, aby 

byla pořádána nejdéle do 6 měsíců od posledního účetního období. Valná hromada volí a 

odvolává statutárního ředitele a členy správní rady. 
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Statutární ředitel  

Statutárním orgánem společnosti je statutární ředitel, který řídí společnost a jedná jejím 

jménem v plném rozsahu samostatně. O všech záležitostech společnosti rozhoduje statutární 

ředitel, pokud nejsou zákonem nebo stanovami společnosti vyhrazeny do působnosti valné 

hromady nebo správní rady. Zabezpečuje zejména obchodní vedení společnosti včetně řádného 

vedení účetnictví, svolává a organizačně zabezpečuje valnou hromadu a vykonává její usnesení. 

Valná hromada volí statutárního ředitele na dobu čtyř let, přičemž opětovná volba je možná. 

Statutární ředitel je jednočlenný orgán společnosti. Záležitosti, které spadají do pravomoci 

správní rady, nepřísluší do působnosti statutárního ředitele. Na návrh statutárního ředitele, 

správní rada: 

 schvaluje investice společnosti, 

 schvaluje roční plány, 

 jmenuje konkrétní manažery společnosti a schvaluje jejich mzdy a text manažerské 

smlouvy,  

 schvaluje vnitřní organizační strukturu společnosti, 

 schvaluje použití cizích zdrojů pro financování společnosti.  

Správní rada 

Výkonným a kontrolním orgánem společnosti je správní rada, která dohlíží na výkon 

působnosti statutárního ředitele a uskutečňování podnikatelské činnosti. Stanovuje hlavní směr 

obchodního vedení společnosti a dozírá na jeho řádný výkon. Jakákoliv věc týkající se 

společnosti náleží do působnosti správní rady, pokud nenáleží do působnosti valné hromady.  

 Valná hromada volí správní radu na dobu čtyř let. Správní rada je čtyřčlenný orgán 

společnosti, který ze svých členů volí předsedu a místopředsedu, přičemž se vymezí 

neslučitelnost funkce předsedy správní rady s funkcí místopředsedy správní rady. V rámci 

působnosti správní radě, resp. jejím členům přísluší zejména: 

 kontrolovat, jestliže jsou řádně a v souladu se skutečností vedeny účetní záznamy 

společnosti, 

 nahlížet do kterýchkoliv dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti, 

 dohlížet, jestliže podnikatelská činnost společnosti probíhá v souladu s právními 

předpisy, stanovami společnost a pokyny valné hromady, 
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 zastupovat společnost vůči statutárnímu řediteli v řízení před soudy nebo jinými orgány, 

 přezkoumávat řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní 

závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládat své vyjádření valné 

hromadě, 

 svolávat valnou hromadu za podmínek stanovených v zákoně a stanovách 

 účastnit se valné hromady a obeznámit valnou hromadu s výsledky své kontrolní 

činnosti. [18] 

Funkce ve společnosti jsou rozděleny podle následujícího schématu (viz Obr 3.2).  

Obr. 3.2  Organizační struktura společnosti 

 

Zdroj: Výroční zpráva 2015 obchodní společnosti EUTECH, a.s. 

3.4 Historie obchodní společnosti 

Společnost má dlouhou historii. Ta sahá až do roku 1890, kdy v tomto roce byla ještě na 

místě dnešního podnikatelského areálu tabáková továrna. Ta zde byla až do II. světové války. 

Po válce Československý stát rozhodl o vybudování hodinářského průmyslu. Střediskem se měl 

stát národní podnik Chronotechna, jehož sídlem se stala tabáková továrna ve Šternberku. 

Samozřejmě muselo dojít k mnoha rekonstrukcím, aby továrna odpovídala požadavkům 

hodinářské výroby. V r. 1947 proběhly rozsáhlé rekonstrukce a byly sem přesunuty nezbytné 

stroje a zařízení. Ještě v tomto roce zahájila Chronotechna výrobu budíků. Započalo se s 

výstavbou nových halových prostorů. 

Šternberská Chronotechna, a její dceřiné společnosti, patřily za dobu své existence mezi 

nejvýznamnější hodinářské podniky ve střední Evropě. Značka PRIM se řadila mezi 
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nejvýznamnější značky tohoto průmyslu. V období své největší aktivity zaměstnávala až 2100 

pracovníků ve městě o populaci cca 12 000 lidí a ve svém sortimentu měla na 140 časoměrných 

výrobků, které se vyvážely do 80 zemí světa. Produkce nebyla zaměřena pouze na budíky a 

hodiny, ale vyráběly se také časové spínače, tachografy, metronomy, automatické uvolňovače 

padáků, nářadí a další výrobky. 

V průběhu privatizace v roce 1992 vznikla nová akciová společnost EUTECH jako 

spojení mezi společnostmi Chronotechna a.s. a Europa Uhrenfabrik Senden GmbH. 

V roce 2001 byla ukončena výroba budíků. Akciová společnost EUTECH se rozhodla 

pokračovat v tradici a specializuje se na výrobu dílů pro jemnou mechaniku, výrobu nástrojů a 

forem. Dále se EUTECH zabývá prodejem elektrické energie, pronájmem nebytových prostor 

a správou celého podnikatelského areálu. 

Nástrojárna, která byla orientovaná na jemnou a přesnou práci hodinářské výroby zahájila 

jako jedna z prvotních v ČR konstruovat a vyrábět nástroje pro přesné stříhání a poté rozvíjet 

výrobu vstřikovacích forem pro termoplasty. 

V roce 2014 došlo ke sloučení s dceřinou společností Prim Tool s.r.o. Fúzí sloučením 

došlo k zániku společnosti Prim Tool, s.r.o., bez likvidace a jmění společnosti Prim Tool, s.r.o. 

přešlo na nástupnickou společnost EUTECH akciová společnost.  [17] 

3.5 Profil obchodní společnosti 

 Akciová společnost EUTECH, jak bylo řečeno v kapitole 3.4, byla založena v roce 1992 

a je nástupnickou organizací Chronotechny a.s. Po ukončení výroby budíků, která byla 

vytlačená konkurencí levných výrobků z dálného východu, dokázala společnost využít svých 

dlouholetých znalostí ve strojírenském odvětví a vybudovala si přední postavení jednak jako 

výrobce přesných soustružených dílů, které exportuje i do mimoevropských zemí, ale také jako 

dodavatel vstřikovacích forem zejména pro automobilový průmysl. Společnost je rozčleněna 

na tři divize a to kovoobrábění, nástrojárna a podnikatelský areál.  

 Divize kovoobrábění má více než šedesátiletou tradici v obrábění kovů a kovovýrobě. 

Současná produkce je zaměřena na třískové obrábění kovů, zejména soustružení, frézování 

a průběžné broušení. . Divize se zabývá výrobou přesných soustružených dílů jemné mechaniky 

(od Ø 1 mm do 40 Ø mm různých materiálů, viz Obr. 3.3), pro širokou oblast průmyslové 

výroby. Mezi nejvýznamnější oblasti patří automobilový a elektrotechnický průmysl, optická, 



40 

 

měřící a regulační zařízení a v neposlední řadě i zbrojní průmysl. Svým zákazníkům poskytují 

různá technologická řešení výrob, navrhujeme konstrukční změny, které vedou ke snižování 

nákladů na výrobu, ale současně zachovávají funkční parametry výrobku. Společnost je 

certifikována systémem jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001:2009. 

Výroba rotačních dílců probíhá na CNC soustruzích a dlouhotočných automatech. 

Strojní vybavení tvoří více než 70 soustružnických automatů, široké spektrum dokončovacích, 

vrtacích a závitořezných strojů a frézek. [19] 

Obr. 3.3 Ukázka výrobků divize kovoobrábění 

  

 

Zdroj: EUTECH akciová společnost. Kovoobrábění. [online]. EUTECH [cit. 2016-03-18].  

Dostupné z: http://www.eutech.cz/index.php?option=com_k2&view=item&id=1112:divize&Itemid 

=1138&lang=cs 

 

 Divize nástrojárna se zabývá výrobou forem pro vstřikování plastů a pryže, výrobou 

dílů dle požadavku zákazníka a výrobou speciálních přístrojů pro letecký průmysl (viz Obr. 

3.4). Tento výrobní program umožňuje se zaměřit na širokou skupinu zákazníků představující 

průmysl automobilový, letecký, spotřební a elektrotechnický. Strojní vybavení divize tvoří 

obráběcí centra drátové řezačky, hloubičky, frézky, soustruhy, brusky a vyvrtávačky.  

Divize nástrojárna a kovoobrábění vyvážejí své výrobky například do Německa, 

Rakouska, ale i do USA a Číny. [20] 

Divize podnikatelský areál pronajímá v areálu výrobní, skladovací, komerční a 

kancelářské prostory zhruba čtyřiceti nájemcům. Dále zajišťuje dodávky energií a médií pro 

všechny nájemce a majitele objektů v areálu EUTECH. 

http://www.eutech.cz/index.php?option=com_k2&view=item&id=1112:divize&Itemid
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Společnost nabízí pronájem ve vícepodlažních budovách, jež dříve sloužily strojírenské 

výrobě. Některé z nich jsou opatřeny rampou, případně nákladními výtahy a jsou tak vhodné 

pro výrobu, skladování, obchod, ale také pro kanceláře, případně pro služby. [21] 

Obr. 3. 4 Ukázka výrobků divize nástrojárna  

   

Zdroj: Eutech. Nástrojarna. [online]. EUTECH [cit. 2016-03-18]. Dostupné z: 

http://www.eutech.cz/index.php?option=com_k2&view=item&id=1206:galerie&Itemid=1242&lang=

cs 

3.6 SWOT analýza 

SWOT analýza je metoda, pomocí níž lze velmi přehledně identifikovat silné a slabé 

stránky společnosti (interní záležitosti) ve vztahu k příležitostem a hrozbám (vnější prostředí).  

Samotná zkratka SWOT vychází z počátečních písmem, z těchto anglických výrazů: 

  S – STRENGHTS (silné stránky) – přednosti, dovednosti, které jsou přínosné 

pro dosažení určitých cílů. 

 W – WEAKNESS (slabé stránky) – nedostatky, slabiny, které mohou ohrozit 

dosažení určitých cílů nebo existenci samotnou.  

 O – OPPORTUNITIES (příležitosti) – vnější podmínky, příležitosti, možnosti, 

které mohou být nápomocné k dosažení cílů. 

 T – THREATS (hrozby) – vnější podmínky, které mohou ohrozit dosažení cílů 

nebo existenci samotnou. 

Sestavením SWOT analýzy lze zhodnotit stávající situaci společnosti, nalézt problémy, 

možnosti dalšího růstu a vztahy mezi nimi. Tyto vztahy lze pak využít jako výchozí bod při 

stanovení strategie a rozvoje společnosti.  
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SWOT analýza byla aplikována na společnost EUTECH, a.s., kde byly zhodnoceny 

silné a slabé stránky v rámci společnosti, možné příležitosti a potenciální hrozby ze strany 

vnějšího prostředí. (viz Tab. 3.1). 

Tab. 3.1 SWOT analýza společnosti EUTECH, a.s. 

SWOT analýza 

V
n

it
řn

í 
p

ro
st

ře
d

í 

Silné stránky (STRENGTHS) Slabé stránky (WEAKNESSES) 

- investice do technologií - personalistika (motivace, adaptační 

proces, fluktuace, důchodci, profesní 

růst, zastupitelnost, nedostatek 

zaměstnanců, odbornost 

- historie 

- odbornost zaměstnanců 

- vztahy se zákazníkem 

- jistota pro zaměstnance - procesy a jejich kontrola 

- finanční stabilita - kvalita 

- konkurenceschopnost - produktivita a její zlepšování 

(produktivita CNC strojů - měření 

výkonnosti stroje/ů, logistika, 

zlepšovatelství 

- otevřenost, ochota řešit 

- vlastní prostory 

- vstřícný management 

- know-how speciál - delegování - úkolovník 

- dostatek energií - implementace změn 

- informační systém 

- vztahy 

- firemní kultura 

- interní komunikace 

V
n

ěj
ší

 p
ro

st
ře

d
í 

Příležitosti (OPPORTUNITIES) Hrozby (THREATS) 

- další divize (plast a montáž) - konkurence (přetahování zaměstnanců) 

- sloučení činností divizí - nekvalitní personál na trhu práce 

- vícemaržové technologie - technologické vybavení malých firem 

- dotace - krize 

- sluneční kolektor - kurzové změny 

- nový segment nájemců (zážitky) - legislativa 

- svoz zaměstnanců - ukončení nájmu velkého zákazníka 

- krize - výroba forem východ 

- změna technologické výroby 

Zdroj: Interní dokumentace společnosti EUTECH, a.s. 

 Některé ze silných stránek společnosti již byly zmíněny v kapitole 3.4 Historie obchodní 

společnosti a v kapitole 3.5 Profil obchodní společnosti. Například společnost má dlouholeté 

znalosti ve strojírenství, vlastní prostory, dostatečnou technickou vybavenost a vlastní energii. 
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Mezi silné stránky této společnosti rozhodně patří vstřícný management a kvalifikovaní 

zaměstnanci. Dále společnost klade důraz na profesionalitu, dobré vztahy se zákazníky a svým 

zaměstnancům nabízí jistotu v zaměstnání. Společnost vzhledem ke svým mnoha aktivitám je 

finančně stabilní a plně konkurenceschopná.  

 Mezi hlavní slabé stránky společnosti patří personalistika. V první řadě nezastupitelnost 

zaměstnanců, kdy stávající zaměstnanci stárnou a není za ně náhrada. Na trhu práce je sice 

dostatek zaměstnanců v dané odbornosti, ale s nedostačující praxí. Vzhledem k nedostatečnému 

počtu kvalifikovaných zaměstnanců jsou na ostatní zaměstnance kladeny vysoké nároky. Díky 

tomu klesá kvalita jejich práce, zvyšuje se zmetkovitost a klesá produktivita CNC strojů. Je 

potřeba vynaložit více nákladů na kontrolu.  

Společnost mezi své hlavní příležitosti řadí vybudování slunečních kolektorů, zvýšení 

počtu nájemců a využívaní dotací. Přidáním dalších divizí (plast a montáž) by se společnost 

mohla orientovat na další segmenty trhů. Sloučení činností divizí je další příležitost, kdy 

společnost může snížit své náklady.   

 Společnost považuje za hlavní hrozbu ukončení nájmů velkého zákazníka, nekvalitní 

personál na trhu práce a velké kurzové změny. Další hrozbou pro společnost je přetahování 

kvalifikovaných a zaškolených zaměstnanců konkurenčními společnostmi, kdy zaměstnancům 

nabízí vyšší mzdu. Ohrožením pro společnosti je i zvýšení výroby forem na východě.  
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4 Analýza řízení zásob 

 První část této kapitoly se zaměřuje na analýzu zásob ve společnosti EUTECH, a.s. v 

období 2006 – 2015. Taktéž v této kapitole budou uvedeny ukazatelé výkonnosti závislé na 

zásobách (obrat zásob a doba obratu zásob) za zkoumané období.  

 Analýza řízení zásob bude aplikována na divizi kovoobrábění společnosti EUTECH, 

a.s. Nejprve se seznámíme s aktuální situací zásobování v této divizi a při zjištění nedostatků, 

budou navrhnuty možná zlepšení dané situace.  

4.1 Analýza zásob v obchodní společnosti EUTECH, a.s. 

V této kapitole je provedena analýza zásob v letech 2006 - 2015. Následující Tab. 4.1 

zobrazuje vývoj zásob za posledních 10 let. Zároveň je zde vyjádřena velikost oběžných a 

celkových aktiv a podíl zásob na těchto aktivech. 

Tab. 4.1 Vývoj zásob za období 2006 - 2015 

Rok 
Zásoby        

(v tis. Kč) 

Oběžná 

aktiva        

(v tis. Kč) 

Zásoby/OA 
Aktiva        

(v tis. Kč) 
Zásoby/CA 

2006      3 084      66 657       4,63 %   111 933      2,76 % 

2007      2 683      35 422       7,57 %     77 404      3,47 % 

2008      2 360      32 572       7,25 %     72 757      3,24 % 

2009      1 811      22 968       7,88 %     61 745      2,93 % 

2010      2 261      28 553       7,92 %     64 180      3,52 % 

2011      1 420      26 402       5,38 %     64 994      2,18 % 

2012      1 680      25 566       6,57 %     69 122      2,43 % 

2013      1 534      24 809       6,18 %     69 226      2,22 % 

2014    21 040      52 908      39,77 %     96 737    21,75 % 

2015    17 635      48 273      36,53 %   104 646    16,85 % 

Zdroj: vlastní zpracování  

 Ačkoliv se společnost neustále vyvíjí, z Tab. 4.1 je patrné, že kromě let 2014 a 2015 se 

celková výše zásob daří společnosti držet v optimální úrovni. Vývoj zásob ve sledovaném 

období je téměř na konstantní úrovni v poměrovém vyjádření vzhledem k velikosti oběžných 

aktiv. Ve zkoumaném období společnost zaznamenala největší nárůst zásob v letech 2014 a 

2015. Tento nárůst zásob byl zapříčiněn tím, jak již bylo popsané v kapitole 3.4 Historie 

obchodní společnosti, jelikož se společnost v roce 2014 fúzí sloučila se společností Prim Tool, 

s.r.o. a veškerý majetek, včetně zásob této společnosti přešlo na společnost EUTECH, a.s. 
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 Jak z hlediska k oběžným aktivům, tak i celkovým aktivům, byl nejúspěšnějším 

obdobím rok 2006 a 2011, kdy se dařilo zásoby držet na nejnižší úrovni.  

 Pro lepší představu o vývoji celkových zásob ve společnosti, byl vypracován graf (viz 

Obr. 4.1), kde vývoj zásob je ještě znatelnější.  

Obr. 4.1 Vývoj zásob ve společnosti v letech 2006 - 2015 

 

Zdroj: Vlastní zpracování  

 Z Obr. 4.1 je patrné, jak již bylo řečeno v předešlém výkladu, že největší nárůst 

celkových zásob zaznamenala společnost v roce 2014, kdy se zásoby vyšplhaly na 21 040 tis. 

Kč., což je znatelný nárůst oproti předešlým létům. Se srovnáním s roky 2014 a 2015 se zásoby 

společnosti povedly snížit o 3 405 tis. Kč. Pokud bude společnost nadále pokračovat 

v obdobném hospodaření se zásobami, mohla by se časem dostat na podobnou úroveň zásob, 

jak tomu bylo v předešlých letech.  

4.1.1 Ukazatelé výkonnosti závislé na zásobách 

Jak již bylo zmíněné v kapitole 2.2 mezi ukazatele výkonnosti závislé na zásobách, 

řadíme obrat zásob (rychlost obratu zásob) a dobu obratu zásob. Rychlost obratu zásob 

vyjadřuje, kolikrát se během roku zásoba přemění ve finanční prostředky a kolikrát se zásoba 

znovu naskladní. Vypočítá se vydělením tržeb průměrnou velikostí zásob (vzorec 2.1).  Doba 

obratu zásob dává informaci, jak dlouho průměrně společnosti trvá, než prodá své zásoby. 

Zpravidla se vyjadřuje v kalendářních dnech a vypočte se dosazením do vzorce (2.2.) 

V Tab. 4.2 je vypočítána rychlost obratu zásob a doba obratu zásob v letech 2006 až 

2015. V tabulce jsou taktéž uvedeny tržby a zásoby, které jsou nezbytné pro tento výpočet.  
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Tab. 4.2 Rychlost obratu a doba obratu zásob ve společnosti  

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Pro lepší představu o vývoji tržeb ve sledovaném období 2006 až 2015 byl vytvořen 

graf, viz Obr. 4.2. 

Obr. 4.2 Vývoj tržeb v letech 2006 – 2015 

Zdroj: Vlastní zpracování  

 Z Obr. 4.2 je zjevné, že nejvyšších tržeb společnost dosahovala v letech 2014 a 2015. 

To bylo zapříčiněno sloučením fúzí se společností Prim Tool, s.r.o., kdy společnost získala více 

zakázek. Nejnižší tržby byly v letech 2008 a 2009, z důvodu hospodářské krize, kdy neměla 
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2006     44 828      3 084     14,54         25 

2007     52 682      2 683     19,64         19 

2008     46 299      2 360     19,62         19 

2009     32 253      1 811     17,81         20 

2010     52 141      2 261     23,06         16 

2011     48 147      1 420     33,91         11 

2012     44 810      1 680     26,67         14 

2013     47 471      1 534     30,95         12 

2014     89 417    21 040       4,25         86 

2015   104 810    17 635       5,94         61 
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společnost tolik zakázek. V ostatních letech ve sledovaném období nebyly znatelné velké 

výkyvy mezi jednotlivými lety.  

 Z Tab. 4.2 si můžeme povšimnout, že od roku 2006 až do roku 2013 se podařilo 

společnosti navýšit rychlost obratu o dvojnásobek. Zvrat nastal až v letech 2014 a 2015, kdy 

znatelnému snížení obrátky zásob nastalo pravděpodobně z důvodu fúzí sloučením společnosti 

EUTECH, a.s. se společností Prim Tool, s.r.o., kdy na společnost byl převeden její všechen 

majetek. Nejúspěšnějším rokem byl rok 2011, kdy se zásoby během roku téměř 34 krát 

přeměnily na finanční prostředky a znovu byly uskladněny.  

 Z tohoto vývoje je proto možné usoudit, že společnost se snaží se zásobami pracovat, a 

efektivně je řídit, ale ještě lze najít určité rezervy. Na Obr. 4.3 je znázorněn vývoj ukazatele 

rychlosti obratu v grafické podobě.  

Obr. 4.3 Vývoj rychlosti obratu zásob za období 2006 – 2015 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Podobně  je tomu i u doby obratu. Ještě v roce 2006 trvalo 25 dnů, než se zásoby 

,,obrátily“. Průměrně tedy 25 dnů ležely na skladě a vázaly na sebe finanční prostředky. 

Nicméně do roku 2013 se podařilo počet dnů snížit na 12. V letech 2014 a 2015 došlo 

výraznému nárůstu doby obratu, což bylo zapříčiněno tím, jak již bylo zmíněno v předešlých 

výkladech, že společnost EUTECH, a.s. převzala veškerý jmění společnosti Prim Tool, s.r.o. 

Pro lepší přehlednost jsou jednotlivé doby obratu vyobrazeny v Obr. 4.4. 
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Obr. 4.4 Doba obratu zásob v letech 2006 - 2015 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

4.2 Současná situace v divizi kovoobrábění 

Jak již bylo zmíněno v kapitole 3.5, divize kovoobrábění společnosti EUTECH, a.s. 

(dále jen „divize“) se zabývá sériovou výrobou přesných soustružených dílů  od ø1 mm do ø 

40 mm z různých materiálů. 

V divizi se nevyužívá žádná metoda řízení zásob a není vedena ani minimální výše 

zásob. Materiál se nakupuje dle závazných objednávek nebo rámcových smluv. Zákazník 

v poptávkovém řízení zašle poptávkový list a technolog na základě přijatých podkladů 

(výkresová dokumentace, skica, vzorek dílce) vypracuje cenovou kalkulaci a cenovou nabídku. 

Tyto vypracované podklady zašle zákazníkovi. Pokud zákazník cenovou nabídku akceptuje, 

vzniká závazná objednávka. Od vystavění závazné objednávky, může výroba začít nejdříve za 

2-3 týdny, z důvodu zajištění nářadí, nástrojů, materiálu a volných výrobních kapacit.  

Materiál, který divize nakupuje, se rozděluje na výrobní, pomocný materiál pro výrobu 

a režijní. Výrobní materiál, který je potřebný pro výrobu, se skládá z tyčí kruhových, 

čtyřhranných, šestihranných a trubek. Tyto druhy materiálu mohou být, ocelové, včetně 

nerezové oceli, hliníkové a jeho slitiny, měděné, mosazné a polyamidové.  Do pomocného 

materiálu divize zahrnuje oleje (sloužící k mazání strojů a k chlazení materiálu a nástrojů při 

obrábění),  nástroje a nářadí (slouží k obrábění daného materiálu). Do režijního materiálu se 

zahrnují ochranné pomůcky (mycí pasty, nápoje, rukavice, ochranné brýle, sluchátka tlumicí 

hluk apod.)  
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V souvislosti se zásobami se v divizi provádí inventarizace, která se realizuje jednou za 

rok a to na konci roku při ukončení výroby. Vedoucí logistiky a skladník můžou provést další  

inventarizaci podle vlastního uvážení kdykoliv během roku.  

Sklady jsou v podniku využívány z důvodu uchování zásob a jejich ochraně před 

znehodnocením.  

4.2.1 Účetní metody, zásady a způsob oceňování  

Účtování zásob materiálu je prováděno způsobem A evidence zásob materiálu. 

Materiálové zásoby jsou oceňovány průměrnými cenami. Oceňovací rozdíly jsou rozpouštěny 

do nákladu v poměru k pohybu skladu. Účtování zásob obchodního zboží je prováděno 

způsobem A evidence zásob zboží. Zásoby obchodního zboží jsou oceňovány pořizovací cenou 

včetně souvisejících nákladů, např. clo, dopravné. Výdej zásob ze skladu je účtován skladovými 

cenami, skladová cena je průměr aktualizovaný každým nákupem. Vlastní aktivace zásob a 

investic je oceňována na úrovni vlastních nákladů výroby. Zásoby vlastních výrobků jsou 

oceňovány na úrovni úplných vlastních nákladů.  Snížení ocenění majetku je účtováno pomocí 

opravných položek.  Účtování pořízení a úbytku zásob nedokončené výroby je prováděno 

způsobem B. Zásoby vlastní nedokončené výroby se oceňují položkami vlastních nákladů, tj. 

materiál, mzda, výrobní režie, konstrukce. Sazba výrobní režie je plánována sazba stanovená 

plánem na daný rok.  

4.2.2 Výběr a hodnocení dodavatelů 

Divize kovoobrábění společnosti EUTECH, a.s. proces výběru dodavatele do značné 

míry řešit nemusí, jelikož jejími hlavními dodavateli materiálu, olejů a nástrojů a nářadí jsou 

dodavatelé uvedení v Tab. 4.3. 

Vedoucí logistiky má pro každou materiálovou skupinu vypracovanou tabulku, v níž je 

uvedena společnost dodavatele, označení nakupovaného materiálu, cena za jednotku, 

objednávané množství a poznámka (v poznámce se např. uvádí specifický způsob dodání). 

 

 

 

 



50 

 

Tab. 4.3 Schválení dodavatelé pro rok 2016 

Materiál Nástroje a nářadí Oleje 

AC Steel a.s. BO-IMPORT s.r.o.  PAMMAOIL 

Bogner Edelstahl Czech Republic 

s.r.o. TTI s.r.o.  

Zeller + Gmelin 

s.r.o. 

Kovintrade Praha spol. s.r.o. M&V, spol. s.r.o.  OMA CZ a.s. 

Ferona a.s. PM-TECH s.r.o.  

STAPPERT Česká republika spol. 

s.r.o. 

DEK Technik nástroje a služby 

s.r.o. 

ITALINOX, s.r.o. WNT Česká republika s.r.o. 

ALMIO, s.r.o.  SANTOOLS CZ s.r.o. 

ELBA Kovy a.s. Roman Ledvoň 

ALMS spol. s.r.o. Deprag CZ a.s. 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Hodnocení dodavatelů má v kompetenci vedoucí logistiky, a je prováděno zpětně na 

konci kalendářního roku. K tomuto hodnocení má divize vytvořený formulář.  Hodnotí se 

dodavatelé na základě těchto hodnotících kritérií: 

 Jakost dodávek, 

 Plnění dodacích termínů, 

 Platební podmínky, 

 Vzdálenost a doprava, 

 Cena. 

U jednotlivých hodnocení je uvedeno pětistupňové bodové hodnocení, kde jednička je 

výborně a pětka nedostatečně. Z přiřazených bodů u každého dodavatele se vypočte průměr a 

na základě těchto průměrů je dodavatel zařazen do jedné ze čtyř následujících skupin, viz Tab. 

4.4. 

Tab. 4.4 Hodnocení dodavatelů 

Hodnocení dodavatelů Průměr v % 

Skupina A - způsobilý 1,0-1,4 100-90 

Skupina AB - převážně způsobilý 1,5-1,8 89-80 

Skupina B - podmínečně 

způsobilý 1,9-2,6 79-60 

Skupina C - nezpůsobilý 2,7-5,0 60 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Skupina A tvoří dodavatelé, kteří plní výborně své dodavatelské povinnosti. Skupinu 

AB tvoří dodavatelé, u kterých jsou menší nedostatky, např. velká vzdálenost, vyšší cena 

materiálu nebo nesplnění požadavků zákazníka na platební podmínky. Skupinu B tvoří 

dodavatelé, jejichž nedostatky jsou už vyššího charakteru a projevují se zejména 

v nedodržování dodacích termínů a ostatních již zmíněných nedostatků. Ve skupině C jsou 

nezpůsobilí dodavatelé, kteří nesplňují podmínky jakosti, nedodávají materiál ve stanovených 

termínech, mají výrazně vyšší ceny materiálů a jsou příliš vzdálení od místa působení 

společnosti. S těmito dodavateli již nebude divize v následujícím roce spolupracovat a neobjeví 

se v seznamu schválených dodavatelů.  

4.2.3 Nákup a zásobování 

Impulsem k vystavení objednávky materiálu je nová zakázka. Vedoucí logistiky 

specifikuje materiál podle platné výrobní dokumentace, množství a termín dodání. Objednávky 

materiálu jsou zasílány dodavatelům prostřednictvím e-mailu.  

 Vedoucí logistiky má sestavený vlastní objednávkový formulář, v jehož záhlaví jsou 

kontaktní údaje společnosti a nápis „Objednávka č.“. Nalezneme tam i požadovaný termín 

dodání, podrobnosti o platbě a místo pro poznámku. Formulář vypisuje vedoucí logistiky na PC 

a má tyto náležitosti: 

 Číslo objednávky, 

 Údaje o odběrateli, 

 Údaje o dodavateli, 

 Popis materiálu, jeho množství, jednotka, cena za jednotku a celková cena. 

Po vyplnění formuláře se objednávka vytiskne a vedoucí logistiky, která zodpovídá za 

objednání materiálu, zkontroluje její správnost. Poté co provede kontrolu objednávky, opatří ji 

razítkem společnosti a přidá svůj podpis. Nakonec vedoucí logistiky zapíše objednávku do 

knihy vystavených objednávek, kde sleduje i její plnění.  

Po zaslání objednávky se čeká na její potvrzení, které může být prostřednictvím emailu 

nebo telefonicky. Divize vzhledem k dlouhodobé spolupráci s některými dodavateli docílila 

vzájemné důvěry. Díky tomu smí divize uskutečňovat, u těchto dodavatelů, své objednávky 

pouze telefonicky. Na potvrzení objednávky má dodavatel 3 dny. V případě, že potvrzení 

nedojde, tak vedoucí logistiky telefonicky kontaktuje dodavatele a vyzve ho, aby potvrzení bez 
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zbytečných odkladů zaslal. Platba za materiál se provádí na základě faktury, jejíž minimální 

splatnost je 30 dní.   

4.2.4 Dodávka materiálu 

Každý dodaný materiál prochází vstupní kontrolou, kterou provádí skladník. Skladník 

musí kontrolovat shodu dodacího listu s dodaným materiálem, a to: 

 jakost, 

 průměr, 

 vizuálně kontroluje korozi a pokřivení tyčí. 

V případě, že se nezjistí vady na materiálu, skladník přejímku potvrdí a dodávka je 

uložena na sklad a dále evidován na skladních kartách. Skladník zapíše do dodacích listů 

kontrolu dodávky, zapíše se datum a podpis a opatří se razítkem vstupní kontrola a vyhovuje.   

Materiál se při neshodě ukládá do prostoru neshody, tam se označí červeně a vypíše se 

formulář o neshodě. Během třech let nebyla v divizi kovoobrábění ani jedna neshoda. Poté se 

emailem nebo telefonicky upozorní dodavatel o zjištěné neshodě, dohodne se s ním vyřešení 

reklamace (náhradní plnění – výměna materiálu, dobropis). 

4.2.5 Skladování 

Divize má k dispozici vlastní skladovací prostory, které jsou přímo v objektu 

kovovýroby. Rozloha skladu je plně dostačující. Díky umístění skladu v objektu je tak umožněn 

neustálý přístup k zásobám. To usnadňuje kontrolu skladových položek, inventuru a urychluje 

to i výdej zásob do výroby. Materiál je uspořádán barevně dle jakosti v regálech, viz Obr. 4.5. 

Ve skladu kovovýroby je umístěn sklad materiálu společně se skladem hotových 

výrobků, olejů a náhradních dílu. Plán skladu je uveden v příloze č. 1. 

Sklad má na starost jeden skladník. Vzhledem k tomu, že divize má předem sjednané 

zakázky, hotové výrobky se proto ve velmi krátké době odesílají ke svému odběrateli. 
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Obr. 4.5 Uspořádání materiálu ve skladu 

 

Zdroj: Interní materiály společnosti EUTECH, a.s.  

4.2.6 Evidence a kontrola 

V divizi je k evidenci skladových položek používán počítačový program PREMIER. 

Tento počítačový program propojuje sklad s výrobou a kanceláří účetní. Za skladníka vede 

evidenci v tomto programu vedoucí logistiky. V programu nejsou nastaveny žádné limity 

zásob, pojistná zásoba není vypočítána pro žádnou materiálovou položku. Nepracuje se ani se 

signální hladinou, při jejímž dosažení by v ideálním případě program upozornil vedoucí 

logistiky, aby vystavila objednávku. Důvodem vystavění nové objednávky materiálu je na 

základě nové zakázky. Jinak si sama vedoucí logistiky kontroluje stav zbývajícího materiálu 

v PC. Když zjistí, že dochází, vystaví objednávku.  

Zásoby materiálu, které divize nakupuje, jsou oceňovány pořizovací cenou. Pořizovací 

cena zahrnuje náklady spojené s pořízením těchto zásob, např. dopravné a clo. Společnost 

používá pro veškeré úbytky zásob metodu váženého průměru, aktualizovaného každým 

nákupem.  

Materiál se odepisuje z evidence na základě výdejek. Vedoucí logistiky má v počítači 

k dispozici výrobní sestavy pro jednotlivé výrobky, na jejichž základě podle počtu 

vyprodukovaných výrobků odepíše spotřebovaný materiál z evidence skladovaného materiálu.  

Kontrola uskladněných materiálových zásob se provádí jednou do roka a to na konci 

roku při ukončení výroby. Fyzickou část inventury provádí skladník kalibrovanou váhou. 

Zjištěný stav skladníkem se musí shodovat s daty, které vedoucí logistiky vyčte z evidence 

materiálu na skladových kartách.  Pokud se data neshodují, se vedoucí logistiky snaží najít 
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možnou chybu.  V případě nenalezení této chyby se nedostatek materiálu zapíše do nákladů 

jako manko. Skladník ani vedoucí logistiky nezodpovídají za hmotnou škodu.  

4.3 Celkové zhodnocení a návrh řešení  

Divize kovoobrábění společnosti EUTECH, a.s. je výrobní divize, která skladuje jak 

zásoby materiálu, tak i výrobky ve společnosti vyrobené. Proces objednávání zásob a jejich 

uskladňování a následný prodej,  zabezpečuje vedoucí logistiky.  

V rámci činnosti divize kovoobrábění související s řízením zásob nejsou využívány 

žádné speciální metody. Použití ABC nemůže být v rámci divize aplikováno, neboť materiál 

nemůže být efektivně rozdělen podle četnosti jeho nakupování. To závisí v řadě případů i na 

období, v rámci něhož se z nakupovaného materiálu vyrábí, a také na poptávce po výrobcích, 

která je proměnlivá. 

Metoda JIT není používána. Avšak dalo by se říct, že v souvislosti se skladovým 

hospodářstvím ji divize využívá. Způsobuje to však zvýšené finanční náklady na dopravné za 

materiál a doprovodné náklady s nákupem související.  V divizi není vedena minimální výše 

zásob a materiál se nakupuje podle přijatých závazných objednávek nebo rámcových smluv. 

Nákup materiálu pro jednotlivé zakázky má na starost vedoucí logistiky, která musí velikost  

zásob hlídat a podřizovat mu další nákup. 

Při provedení analýzy četnosti objednávek v divizi kovoobrábění bylo zjištěno, že 

většina zakázek je spíše jednorázového charakteru, nebo se v průběhu roku příliš neopakuje. 

Avšak společnost má několik významných zákazníků, kteří objednávají pravidelně už několik 

let. Proto pro zlepšení popisované situace zásobování, bude navrhnuta minimální zásoba pro 

tři nejvíce realizované zakázky třech významných zákazníků v období 2011 až 2015. 

Z realizované výroby u jednotlivých zakázek bude vypočtena spotřeba materiálu pro každou 

zakázku v jednotlivých letech. Na základě těchto údajů bude dopočítána průměrná roční 

spotřeba materiálu k jednotlivým zakázkám, která bude výchozí pro určení minimální zásoby. 

Výsledky analýzy budou použity v kapitole 4.3.2. 

K získáním potřebných dat pro provedení analýzy materiálových zásob byli společností 

poskytnuté údaje skladových karet ze softwaru PREMIER. Všechna data pocházejí z období 

v rozmezí od 2011 do 2015. 
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4.3.1 Významní zákazníci divize kovoobrábění 

Jak již bylo řečeno v kapitole 4.3, pro zlepšení stávající situace zásobování v divizi 

kovoobrábění v obchodní společnosti EUTECH, a.s. bude navrhnuta minimální zásoba pro tři 

významné zákazníky a jejich tři nejvíce objednávané zakázky ve sledovaném období 2011 – 

2015. Zákazníci jsou zde uvedeni jako zákazník A, B a C, z důvodu zachování anonymity.  

Následující Tab. 4.5 zachycuje tři zakázky od významného zákazníka A za období 2011 

až 2015, rozdělené na čtvrtletí a sumarizováno roční výrobou. Jednotlivé zakázky jsou uvedené 

v tabulce pod jejich interním označením, které se používá v této divizi. 

Tab. 4.5 Čtvrtletní a roční výroba u třech zakázek zákazníka A za období 2011 až 2015 

Zákazník A 

Zakázka Rok 

Čtvrtletní výroba (v ks) 
Roční výroba 

(v ks) I II III IV 

E0455 

2011    21 565    21 940     13 400    17 190       74 095 

2012    23 290    21 945     15 870    21 425       82 530 

2013    24 325    17 900     17 400    16 200       75 825 

2014    16 800    11 360     16 900    14 560       59 620 

2015    16 949    41 557     54 255    29 200     141 961 

E0437 

2011  107 670  177 930   152 020    89 380     527 000 

2012  150 000  128 545   156 850  174 540     609 935 

2013  149 475  163 025     85 000  135 690     533 190 

2014  146 955    99 355   115 000  121 000     482 310 

2015  150 600  150 400   145 000  105 000     551 000 

E0460 

2011      8 755  6 000       7 277      5 700       27 732 

2012      5 900      8 500       3 935      7 300       25 635 

2013      8 300      5 870       6 800      5 400       26 370 

2014      6 565      5 235       5 500      5 000       22 300 

2015      7 008      7 319       7 100    13 650       35 077 

Zdroj: vlastní zpracování  

Na základě Tab. 4.5 byla vypočtena čtvrtletní a roční spotřeba materiálu pro každou 

zakázku za období 2011 až 2015 (viz. Tab. 4.6). 

Ke každé zakázce je vypracován technologem výkres součástky na základě požadavků 

zákazníka. Podle tohoto výkresu jsou součástky vyráběny a kontrolovány. Na přední straně 
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výkresu (viz příloha č. 2) je vyobrazena daná součástka, včetně všech rozměrů a jednotlivých 

tolerancí, případně detailní pohledy a řezy. Výkres ke každé součástce musí obsahovat: 

 měřítko, v jakém je daný výkres nakreslen, 

 název součástky, 

 číslo výkresu zákazníka,  

 materiál, ze kterého bude součástka vyráběna, 

 zhotovitel, 

 interní označení operace, 

 datum zhotovení výkresu.  

Na zadní straně výkresu je pracovní postup neboli kontrolní plán (viz příloha č. 3). 

Mimo již zmíněné náležitosti obsahuje kontrolní plán spotřební váhu (uváděna v kg/100 ks), 

čas potřebný na vyrobení jednoho kusu a číslo nabídky. V kontrolním plánu je důležitá evidence 

změn, která upravuje původní výkres, dle požadavků zákazníka (uvádí se původní rozměr a 

nový rozměr). 

Tab. 4.6 Čtvrtletní a roční spotřeba materiálu pro jednotlivé zakázky zákazníka A za období 

2011 - 2015 

Zákazník A 

zakázka Materiál Rok 

Spotřební 

váha 

(kg/100ks) 

Čtvrtletní spotřeba 

materiálu (v kg) 

Roční 

spotřeba 

materiálu 

(v kg) 

 

I II III IV 

E0455 11SMnPb30 ø8 

2011 

0,61 

132 134     82 105          452 

2012 142 134     97 131          503 

2013 148 109   106 99          463 

2014 102 69   103 89          364 

2015 103 253   331 178          866 

E0437 
42CrMoS4+C 

ø20 

2011 

2,10 

2 263 3740 3 195 1 879     11 078 

2012 3 153 2702 3 297 3 669     12 821 

2013 3 142 3427 1 787 2 852     11 208 

2014 3 089 2088 2 417 2 543     10 138 

2015 3 166 3161 3 048 2 207     11 582 

E0460 
11SMnPb30 

OK27 

2011 

14,45 

1 265 867 1 052 824       4 007 

2012 853 1 228 569 1 055       3 704 

2013 1 199 848 983 780       3 810 

2014 949 756 795 723       3 222 

2015 1 013 1 058 1 026 1 972       5 069 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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 V Tab. 4.6 jsou uvedeny jednotlivé zakázky zákazníka A a materiál potřebný k jejich 

výrobě. Materiály jsou v tabulce označeny podle normy ISO. Dále je v tabulce uvedena 

spotřební váha, to je váha materiálu k danému profilu nebo průměru, který je potřebný 

k vyrobení sto kusů k dané součástce. Spotřeba materiálu na danou zakázku je zde vypočtená 

za jednotlivé čtvrtletí daného roku, včetně roční spotřeby. Spotřeba materiálu za každé období 

se vypočítala vynásobením vyrobených kusů spotřební váhou, ale protože se spotřební váha 

uvádí ve sto kusech na kilogram, musí se ještě výsledek vydělit stem.  

Z informací v Tab. 4.6  byl vypočítán průměr čtvrtletních spotřeb materiálu za 

zkoumané období, včetně průměrné roční spotřeby, viz Tab. 4.7. 

Tab. 4.7 Čtvrtletní a roční průměrná spotřeba materiálu k jednotlivým zakázkám zákazníka A  

v období 2011 až 2015 

Zákazník A 

zakázka 

ø čtvrtletní spotřeba 

materiálu (v kg) 
ø roční 

spotřeba 

materiálu 

(v kg) 
I II III IV 

E0455 126 140 144 120        530 

E0437 2 963 3 024 2 749 2 630    11 365 

E0460 1 056 952 885 1 071      3 963 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Zjištěné údaje o průměrné čtvrtletní a roční spotřebě budou výchozí pro stanovení 

minimální zásoby daného materiálu u jednotlivých zakázek zákazníka A uvedené v kapitole 

4.3.2. 

Podobně jak probíhaly jednotlivé výpočty u zákazníka A, se bude pokračovat i u 

zákazníka B a zákazníka C. 

V následující Tab. 4.8 jsou uvedeny tři nejvíce realizované zakázky zákazníka B za 

období 2011 – 2015, včetně čtvrtletní a roční výroby. 

 Z uvedených informací o výrobě u zákazníka B v Tab. 4.8 byla zjištěna čtvrtletní a roční 

spotřeba materiálu k jednotlivým zakázkám, viz Tab. 4.9. 
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Tab. 4.8 Čtvrtletní a roční výroba u třech zakázek zákazníka B za období 2011 až 2015 

Zákazník B 

Zakázka Rok 
Čtvrtletní výroba (v ks) Roční výroba    

(v ks) I II III IV 

E0502 

2011    4 864     4 370      5 865       5 780        20 879 

2012    4 435     8 125      7 335     10 980        30 875 

2013    5 220     5 035      5 440     10 600        26 295 

2014    5 460     5 290      5 250     11 190        27 190 

2015           0     5 570    13 070       6 625        25 265 

E0502/1 

2011     5 292     4 425      4 447       5 468        19 632 

2012     4 420     9 745      5 350     10 890        30 405 

2013     5 265     4 760      5 255     10 705        25 985 

2014     5 420     5 250      5 430     11 000        27 100 

2015            0     5 400     13 090       6 600        25 090 

E0503 

2011     4 180     5 045       4 215              0        13 440 

2012     4 310     2 970      10 319              0        17 599 

2013     4 450     4 180        3 255       5 280        17 165 

2014     3 105     3 290        3 200       4 040        13 635 

2015     3 715     1 620        8 000       5 320        18 655 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Tab. 4.9 Čtvrtletní a roční spotřeba materiálu pro jednotlivé zakázky zákazníka B za období 

2011 -2015 

Zákazník B 

zakázka Materiál Rok 

Spotřební 

váha na 100 

ks (v kg) 

Čtvrtletní spotřeba 

materiálu (v kg) 

Roční 

spotřeba 

materiálu 

(v kg) 
I II III IV 

E0502 11SMn30 ø10 

2011 

1,925 

94 84 113 111 402 

2012 85 156 141 211 594 

2013 100 97 105 204 506 

2014 105 102 101 215 523 

2015 0 107 252 128 486 

E0502/1 11SMn30 ø10 

2011 

1,925 

102 85 86 105 378 

2012 85 188 103 210 585 

2013 101 92 101 206 500 

2014 104 101 105 212 522 

2015 0 104 252 127 483 

E0503 423223.31 ø18 

2011 

4,192 

175 211 177 0 563 

2012 181 125 433 0 738 

2013 187 175 136 221 720 

2014 130 138 134 169 572 

2015 156 68 335 223 782 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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 V Tab. 4.10 je vypočten průměr čtvrtletních spotřeb materiálu za zkoumané období, 

včetně průměrné roční spotřeby, z údajů uvedených v Tab. 4.9.  

Tab. 4.10 Čtvrtletní a roční průměrná spotřeba materiálu k jednotlivým zakázkám zákazníka B 

za období 2011 až 2015 

Zákazník B 

zakázka 

ø čtvrtletní spotřeba materiálu (v kg) ø roční 

spotřeba 

materiálu 

(v kg) 

 

I II III IV 

E0502       77      109      142       174      502 

E0502/1       79      114      129       172      494 

E0503     166      143      243       123      675 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 Zjištěná průměrná čtvrtletní a roční spotřeba materiálu za zkoumané období bude 

použita k stanovení minimální zásoby daného materiálu u jednotlivých zakázek zákazníka B 

uvedené v kapitole 4.3.2.  

 V Tab. 4.11 jsou uvedeny tři zakázky zákazníka C a čtvrtletní a roční výroba v kusech 

za období 2013 až 2015.  

Tab. 4.11 Čtvrtletní a roční výroba u třech zakázek zákazníka C za období 2013 až 2015 

Zákazník C 

Zakázka Rok 
Čtvrtletní výroba (ks) Roční výroba 

(ks) I II III IV 

E0385 

2013     6 010    12 030        9 010     9 690        36 740 

2014   12 090    18 000        6 170   12 035        48 295 

2015     9 000      9 000        9 000   15 000        42 000 

E0820 

2013            0    32 725      84 850   90 535      208 110 

2014   90 050    84 005    130 035   80 270      384 360 

2015   90 000    50 000      80 000   60 000      280 000 

E0843 

2013     2 546      6 112        3 284      3 215        15 157 

2014     4 019      5 355        3 235            0        12 609 

2015     6 460      3 162        4 590     6 000        20 212 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Na základě čtvrtletní a roční výroby uvedené v Tab. 4.11, byla vypočtena čtvrtletní a 

roční spotřeba materiálu k jednotlivým zakázkám, uvedená v Tab. 4.12. 
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Tab. 4.12 Čtvrtletní a roční spotřeba materiálu pro jednotlivé zakázky zákazníka C za období 

2011 -2015 

Zákazník C 

zakázka Materiál Rok 

Spotřební 

váha na 100 

ks (v kg) 

Čtvrtletní spotřeba 

materiálu (v kg) 

Roční 

spotřeba 

materiálu 

(v kg) 

 

I II III IV 

E0385 1.4305 ø10 

2013 

0,045 

     3       5         4      4          17 

2014      5          8         3      5          22 

2015      4      4         4      7          19 

E0820 423223.31 ø17 

2013 

1,01 

     0  331     857  914     2 102 

2014  910  848  1 313  811     3 882 

2015  909  505     808  606     2 828 

E0843 423223.31 OK28 

2013 

10,45 

 266  639     343  336     1 584 

2014  420  560     338      0     1 318 

2015  675  330     480  627     2 112 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 Z informací o čtvrtletních a ročních spotřebách materiálu u jednotlivých zakázek, 

uvedených v Tab. 4.12 byla vypočtena průměrná čtvrtletní a roční spotřeba materiálu (viz Tab. 

4.13). 

Tab. 4.13 Čtvrtletní a roční průměrná spotřeba materiálu k jednotlivým zakázkám zákazníka C 

za období 2011 až 2015 

Zákazník C 

zakázka 

ø čtvrtletní spotřeba materiálu (v kg) ø roční 

spotřeba 

materiálu 

(v kg) 
I II III IV 

E0385          4         6  4          6          19 

E0820      606      561      993      777     2 937 

E0843      454      510      387      321     1 671 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 Informace uvedené v Tab. 4.13 budou nezbytné k stanovení minimální zásoby u 

zakázek zákazníka C uvedené v kapitole 4.4. 

4.3.2 Shrnutí, návrhy a  doporučení  

Na základě předešlých výpočtů provedených v kapitole 4.3.1, byla zjištěna za zkoumané 

období 2011 – 2015 u jednotlivých zakázek významných zákazníků průměrná čtvrtletní a roční 
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spotřeba materiálu. Z těchto informací lze divizi kovoobrábění obchodní společnosti EUTECH, 

a.s. naplánovat pro jednotlivé zakázky minimální zásobu daného druhu materiálu. Vzhledem 

k tomu, že divize kovoobrábění má většinu zakázek jednorázového charakteru, lze tento návrh 

uplatnit jen na malé množství zakázek.  

V následující Tab. 4.14 je uveden návrh minimální zásoby materiálů pro jednotlivé 

zakázky. Divize kovoobrábění má osvědčený systém zásobování, který je vhodný pro 

jednorázové zakázky. Pro zakázky opakované, lze využít tohoto vzoru a zabezpečit roční 

minimální zásoby daného materiálu pro jednotlivé zakázky čtyřmi objednávkami na jednotlivé 

čtvrtletí. Při čtvrtletním objednáváním zásob materiálu může společnost ušetřit finanční 

prostředky, které vynaloží za dopravné anebo za  jiné doprovodné náklady spojené s pořízením 

zásob.  Navíc při čtvrtletním nakupování zásob materiálu, bude zajištěna plynulost výroby a 

nemělo by docházet k omezení výroby.  

Tab. 4.14 Návrh minimální zásoby pro jednotlivé zakázky pro rok 2016 

zakázka Materiál 

Čtvrtletní minimální zásoba (v kg) Roční 

minimální 

zásoba 

(v kg) 
I II III IV 

Zákazník A 

E0455 11SMnPb30 ø8      126      140      144        120          530 

E0437 

42CrMoS4+C 

ø20    2 963    3 024   2 749   2 630     11 365 

E0460 

11SMnPb30 

OK27    1 056       952      885      1 071       3 963 

Zákazník B 

E0502 11SMn30 ø10         77      109      142         174 502 

E0502/1 11SMn30 ø10         79      114      129         172 494 

E0503 423223.31 ø18       166      143      243         123 675 

Zákazník C 

E0385 1.4305 ø10           4           6         4            6  19 

E0820 423223.31 ø17       606       561      993        777     2 937 

E0843 

423223.31 

OK28       454       510       387        321     1 671 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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5 Závěr 

 Řízení zásob je nesmírně významnou činností ve společnosti, která spočívá v evidenci, 

plánování, normování, kontrole, analýze a operativní regulaci jednotlivých skupin a druhů 

zásob. Řízení zásob si klade za cíl, nalézt a zajistit takovou potřebnou úroveň zásob 

jednotlivých materiálových skupin, aby byla zabezpečena nepřerušovaná výroba, přičemž 

náklady by měly být na co nejnižší úrovni.  

Cílem bakalářské práce bylo zhodnocení současného stavu zásob v obchodní 

společnosti EUTECH, a.s. a podrobněji zaměřeno na divizi kovoobrábění. Současně zde byla  

analyzována zásobovací činnost a odhaleny nedostatky v zásobovacím procesu. Na základě 

zjištěných nedostatků, kdy divize kovoobrábění nevede žádné minimální zásoby, vzhledem 

k proměnlivosti jednotlivých zakázek. Z tohoto důvodu byla divizi kovoobrábění obchodní 

společnosti EUTECH, a.s. navrhnuta možná zlepšení v zásobování, kdy by divize vedla 

minimální zásoby, alespoň pro zakázky, které se opakují několikrát do roka.  

Teoretická část se zabývala problematikou řízení zásob a byly zde uvedeny i základní 

pojmy související se zásobami. Jak se podle české legislativy zásoby rozdělují, oceňují a účtují. 

Konec této kapitoly je věnován metodám a základním modelům z problematiky řízení zásob. 

 Další kapitola byla zaměřena na představení obchodní společnosti EUTECH, a.s., 

předmětu její činnosti a byla zde nastíněna i její historie. V závěru kapitoly byla na obchodní 

společnost aplikována SWOT analýza, kde byly zhodnoceny silné a slabé stránky v rámci 

společnosti a možné příležitosti a potencionální hrozby ze strany vnějšího prostředí.  

V poslední kapitole byla provedena samotná analýza zásob ve vybrané obchodní 

společnosti, s detailním zaměřením na divizi kovoobrábění. Dále zde byla analyzována 

současná situace zásobovacího procesu v divizi kovoobrábění. V závěru byly shrnuty zjištěné 

nedostatky v zásobování a uvedeny návrhy opatření jako doporučení pro vedení minimální 

zásoby, alespoň pro zakázky dlouhodobějšího charakteru.  

V zásobách je vázaná nemalá část kapitálu společnosti, proto by problematice řízení 

zásob, měla být věnována značná pozornost, neboť správná práce se zásobami má značný vliv 

na zisk společnosti.  
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