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ÚVOD 
 
Zásoby sú pre chod podniku nevyhnutné. Stanovenie ich optimálneho množstva, tak 

aby sa z nich nestalo finančné bremeno zaťažujúce cash-flow, je zložitou problematikou. Pre 

každý typ výroby, veľkosť prevádzky, spôsob zásobovania sú iné kritéria. Len správna 

aplikácia zásad logistiky dokáže pre každý jednotlivý podnik určiť optimum, ktoré spĺňa 

kritéria maximálnej efektívnosti. Zásoby sú hlavným pojedačom prevádzkového kapitálu. 

Úlohou riadenia zásob je minimalizovať náklady spojené so zásobami, pri súčasnom 

uspokojovaní požiadaviek zákazníkov. 

 

Riadenie zásob je v rukách podnikových útvarov – výroba, nákup, obchod, ktoré často 

fungujú tak, že k danému termínu splnia stanovený limit zásob, ale v podstate ich neriadia. 

Riadenie zásob by malo byť prierezové, napríklad v útvare logistiky alebo priemyselného 

inžinierstva tak, aby bol optimalizovaný celý hodnotový reťazec v podniku – od nákupu až po 

predaj. Predstavuje metodiku udržiavania zásob na požadovanej úrovni a s tým spojeného 

doplňovania zásob v podniku. 

 

Cieľom tejto bakalárskej práce je zhodnotiť riadenie zásob v spoločnosti MPC Cessi, 

a. s. a navrhnúť možné oblasti jeho zlepšenia. Spoločnosť pôsobí v oblasti potravinárskeho 

priemyslu a zaoberá sa širokým spektrom činností.  

 

Praktická časť tejto práce sa zameria na analýzu konkrétnych položiek zásob. 

K zhodnoteniu podielu skladových položiek na spotrebe a priemernej zásobe bude použitá 

analýza ABC. Umožní vytvoriť prehľad o dôležitosti jednotlivých položiek z hľadiska 

spotreby a z hľadiska zásoby. Prostredníctvom ukazovateľov rýchlosti pohybu zásob bude 

zhodnotená obrátkovosť jednotlivých skladovaných položiek. Výsledky, ktoré tieto analýzy 

poskytnú, budú zhodnotené a na základe nich navrhnuté doporučenia, ktoré by mohli viesť 

k zlepšeniu doterajšieho stavu. 
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1 CHARAKTERISTIKA PODNIKU 
 
V tejto kapitole je charakterizovaný podnik, ktorý je predmetom skúmania v rámci 

bakalárskej práce. 

 

MPC Cessi je akciová spoločnosť, ktorá bola založená 1. mája 1992 v Spišskej Novej 

Vsi.  

 
Obchodné meno Mlynsko-pekárenský a cestovinársky kombinát sa v roku 2007 

zmenilo na MPC Cessi, a. s. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu 

Košice 1. Základný kapitál spoločnosti činí 97 miliónov slovenských korún, rozvrhnutých do 

96 851 kusov zaknihovaných akcií v menovitej hodnote 1 000 Sk a 149 kusov listinných akcií 

na meno, v tej istej hodnote.   

 

1.1 Predmet činnosti spoločnosti 

Predmetom činnosti spoločnosti, ktorý je uvedený v obchodnom registri je: 

- výroba mlynských, cestovinárskych, pekárenských a cukrárskych výrobkov, 

- výroba trvanlivého pečiva, 

- výroba potravinárskych koncentrátov, prísad a pochutín, 

- nákup obilia, 

- nákup a predaj potravinárskych výrobkov. 

 

Spoločnosť okrem tejto činnosti vykonáva i cestnú motorovú nákladnú dopravu, 

laboratórne práce, prevádzkuje verejné sklady, poskytuje poradenské služby v oblasti 

marketingu výroby ako aj obchodné a sprostredkovateľské činnosti v oblasti výroby.  

 

1.2 Organizačná a riadiaca štruktúra 

Organizačná štruktúra podniku vypovedá o vzťahoch podriadenosti a nadriadenosti 

pracovníkov, o deľbe rozhodovacej právomoci a zodpovednosti za jednotlivé úlohy. Je 

významným faktorom, ktorý ovplyvňuje kvalitu a efektívnosť riadenia a prostredníctvom 

neho aj efektívnosť celkovej činnosti podniku. 
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Práva a povinnosti jednotlivých organizačných útvarov vyplývajúce zo všeobecne 

platných noriem sú konkretizované v jednotlivých organizačných a riadiacich normách 

podniku.  

 

MPC Cessi, a. s. je moderný priemyselný komplex, ktorý tvoria tri výrobné závody: 

Mlyn, Pekáreň a Cukráreň, Cestovináreň. 

 

1.2.1 Mlyn 

Počas obdobia svojej existencie prešiel mlyn rozsiahlou modernizáciou, ktorá 

pokračuje aj v súčasnej dobe.  

Denná výrobná kapacita je 150 ton mäkkej pšenice, 110 ton tvrdej pšenice a 70 ton 

raže. Vyrába široký sortiment vysokokvalitných múk vhodných pre pekárske, cestovinárske 

a pečivárenské účely. Do maloobchodnej siete dodáva štyri druhy múk v cisternách, vreciach 

a drobnom spotrebiteľskom balení. 

 

1.2.2 Pekáreň a cukráre ň 

Technologické zariadenia sú priebežne modernizované (výmena pecí, diežová 

technológia prípravy cesta...). 

Dnes má technologické zariadenie kapacitu cca 22 000 ks chlebov za deň. Pri výrobe 

rožkov je používaná technológia s počítačovou kontrolou výrobného procesu, čím sa dosahuje 

mimoriadna kvalita hotových výrobkov. Jemné pečivo je vyrábané podľa vlastných receptúr 

na technologických zariadeniach umožňujúcich tvarovanie, plnenie a finalizáciu výrobkov.  

Mimoriadny dôraz je kladený na vysokú kvalitu a čerstvosť ponúkaných výrobkov, čo 

im umožňuje obstáť vo vysokokonkurenčnom prostredí. 

 

Pekárska výroba má regionálny charakter. Ponúka široký sortiment všetkých 

výrobkových skupín: chlieb, pečivo, jemné pečivo a ostatné pekárske výrobky. Medzi 

špeciality pekárne patrí Spišský zemiakový chlieb.  

Cukrárska výroba využíva najmodernejšie pracovné postupy, ale nezabúda ani na 

tradičné osvedčené recepty. Cukráreň dodáva do obchodnej siete torty, zákusky a trvanlivé 

pečivo.  
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1.2.3 Cestovináre ň 

Počas celého obdobia existencie spoločnosti prebiehala inovácia technologických 

zariadení v zmysle vývoja cestovinárskych technológií podľa najnovších poznatkov. 

Spoločnosť disponuje najpokrokovejšou technológiou, ktorá je dostupná na trhu. Ide 

o technológiu výroby cestovín pri vysokej teplote (THT). Tento spôsob výroby prináša vo 

všetkých fázach ideálne spracovanie produktu s výhodami maximálnej mikrobiologickej 

čistoty, udržania konštantných parametrov vstupnej suroviny, optimálneho prevedenia 

jednotlivých fáz (predsušenie, sušenie, stabilizácia, ochladzovanie). 

 

Závod spracováva kvalitné múky z potravinárskej pšenice a tvrdej pšenice 

dopestovanej na úrodných územiach južného Slovenska. Používaná surovina pochádza 

z mlyna, ktorý je súčasťou výrobného komplexu.  

Súčasná výrobná kapacita cestovinárne je na svetovej úrovni – 60 ton cestovín denne. 

Produkuje vaječné, bezvaječné a grahamové cestoviny v širokom sortimente.  

 

Útvary zásobovania podliehajú v rámci organizačnej štruktúry generálnemu 

riaditeľovi. Kompetencie riadiť zásoby má ekonomicko-obchodný riaditeľ, riaditeľ závodu 

Mlyn, riaditeľ závodu Cestovináreň a riaditeľ závodu Pekáreň a Cukráreň. Týmto riaditeľom 

sa zodpovedajú jednotliví vedúci závodov, ktorí riadia prácu skladníkov v príslušných 

skladoch. Vedúcemu závodu Pekáreň a Cukráreň sa zodpovedá i skladník skladu MTZ s 

administratívnymi zásobami. 

 

Schéma organizačnej štruktúry je znázornená v prílohe č. 1.  

 

1.3 Systém riadenia spoločnosti a rozvoj technickej základne 

Na organizácie je kladený čoraz väčší dôraz zo strany zákazníkov a štátnych inštitúcií 

zameraný na kvalitu výrobkov a služieb. Manažéri organizácií sú nútení zaoberať sa kvalitou 

a stabilitou svojich procesov, ich riadením a neustálym zlepšovaním, aby boli schopní 

uspokojovať potreby zákazníkov za primeranú cenu. Jedným zo základných manažérskych 

nástrojov na zabezpečenie a dosiahnutie kvality a vyššie uvedených zásad je systém 

manažérstva kvality (SMK) podľa normy ISO 9001. 
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Bežnou praxou v MPC Cessi, a. s. je kontrola kvality prostredníctvom zavedeného 

systému manažérstva kvality ISO 9001: 2000. V roku 2008 sa výrobná spoločnosť podrobila 

jeho recertifikácii s kladným výsledkom. Udržanie vysokých štandardov kvality sledujú aj 

veľkoodberatelia prostredníctvom auditov.  

V spoločnosti je zavedená i norma HACCP, ktorá analyzuje nebezpečie narušenia 

zdravotnej alebo hygienickej nezávadnosti potravín, identifikuje kritické body a preventívne 

zaisťuje kontrolu v týchto bodoch. Systém kritických bodov je systém zaisťujúci zdravotnú 

nezávadnosť potravín zavedením preventívnych opatrení.  

Zavedením normy sa zlepšuje prehľadnosť výrobného procesu, zvyšuje sa dôvera 

zákazníka týkajúca sa kvality vyrábaných produktov. Využíva sa v potravinárskom priemysle 

a je povinná pre všetky štáty Európskej únie.  

 

Prioritou spoločnosti je predávať kvalitu a zároveň sa vyrovnať svetovým 

producentom, čo bez investícií do modernizácie nie je možné. Neustále investície do nových 

technológií sa rátajú už v stovkách miliónov korún. Medzi ne patria najmodernejšie linky na 

vysokotepelné spracovanie cestovín, výmena mlyna, či strojno-technologického zariadenia 

v pekárni.  

 

1.4 Odbyt výrobkov 

Podnik MPC Cessi realizuje 70 % produkcie cestovín na domácom slovenskom trhu. 

Cestoviny značky Cessi nájdeme takmer v každej predajni na Slovensku.  

 
MPC Cessi, a. s. exportuje svoje výrobky do krajín: Česká republika, Litva, Estónsko, 

Poľsko, Lotyšsko, Ruská Federácia a Ukrajina.  

Export spoločnosti má na starosti útvar zahraničného obchodu, ktorý reprezentujú 

obchodní zástupcovia pre zahraničie.  

Spoločnosti sa darí realizovať svoju produkciu hlavne na východnom trhu, približne 

20 % produkcie. Omnoho ťažšie je preniknúť na trhy Európskej únie. Dôvod je jednoznačný, 

jednak sú to ceny, ktoré nemôžu konkurovať zahraničnej konkurencii a taktiež kvalita tvrdej 

pšenice, z ktorej MPC Cessi, a. s. vyrába svoje produkty. Tá nemôže konkurovať kvalitnej 

pšenici, ktorú krajiny EÚ dovážajú napr. z Kanady.  
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K získaniu prehľadu o odbyte výrobkov je spracovaná nasledujúca tabuľka, ktorá 

poukazuje na vývoj odbytu výrobkov v jednotlivých závodoch v rokoch 2005 a 2006. Údaje 

sú zistené z Výročnej správy za rok 2006. 

 
Tabuľka 1.1 Odbyt výrobkov jednotlivých závodov (v tonách) v rokoch 2005 a 2006. 

Zdroj: Vlastné spracovanie 
 
  Cestovináre ň Pekáreň a Cukráre ň Mlyn 

2005 9 088,03 3 595,27 19 053,51 

2006 9 035,04 3 421,67 18 855,34 

Podiel r. 2006 
na r. 2005  99,42 % 95,17 % 98,96 % 

 

Zo zistených údajov som vypočítala, aký je podiel odbytu výrobkov jednotlivých 

závodov roku 2006 na roku 2005. Z tabuľky je zrejmé, že odbyt výrobkov spoločnosti MPC 

v týchto dvoch rokoch je takmer rovnaký, i keď sa v roku 2006 znížil o nepatrné množstvo 

v závode Cestovináreň a Mlyn. O 4,83 % sa znížil odbyt v závode Pekáreň a Cukráreň. 

 

MPC Cessi, a. s. má svojich dlhoročných a hlavných odberateľov napr. Nestlé 

Slovensko, s. r. o., ktorý už niekoľko rokov hodnotí spoločnosť ako najlepšieho dodávateľa. 

Taktiež Coop-Jednota, ktorý predáva cestoviny vo svojich reťazcoch pod svojou značkou. Ich 

odber predstavuje 50 – 60 % celkovej produkcie. Spoločnosť je na týchto odberateľoch 

závislá. Je zrejmé, že ako dlhoročným a verným partnerom im poskytuje rôzne množstevné, 

ako aj vernostné zľavy a zabezpečuje bezproblémovú spoluprácu.  

K najväčším slovenským odberateľom cestovín Cessi patria: 

- NESTLÉ 

- AHOLD (HYPERNOVA) 

- CBA (PRIMA ZDROJ) 

- COOP JEDNOTA 

- KAUFLAND 

- METRO 

- TESCO 

- DN-CENTRUM 

- SLOVPOS (BALLA) 

- VH-CENTRUM 

- Ostatní 
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Pre lepšiu predstavivosť je podiel jednotlivých odberateľov cestovín na slovenskom 

trhu za rok 2007 znázornený na obrázku 1.1: 

27%

19%

9%
6%

2%
2%

31%

Coop 27% CBA 19% Tesco 9% Slovpos 6%
Kaufland 2% Ahold 2% Ostatní 31%

 
 

Obrázok 1.1  Podiel odberateľov cestovín CESSI na slovenskom trhu v roku 2007 (v%).        
Zdroj: Vlastné spracovanie 

 
 
Až 69% predaja cestovín Cessi sa na Slovensku realizuje v obchodných reťazcoch. 

K odberateľom cestovín podniku MPC patria hypermarkety, ich zástupcov predstavujú 

Tesco (9%) a AHOLD (2%), ďalšiu skupinu tvoria supermarkety. Nezávislú sieť tvorí 31%, 

predstavuje ju skupina „ostatní“, do ktorej zaraďujeme veľkoobchodné siete, ale patria tu aj 

maloobchodné reťazce, obchodné podniky a podniky jednotlivcov, ktorí odoberajú menšie 

množstvá, ich podiel tvorí minimálne percento, majú menšiu silu, z tohto dôvodu sú 

v podstate nútení prijímať podmienky MPC.  

 

Špeciálnu skupinu odberateľov tvoria reštauračné zariadenia a nemocnice, ktoré sú 

síce tiež distribučným článkom, v nich však priamy spotrebiteľ zväčša nevie, akú značku 

cestovín konzumuje a nevie ovplyvniť jej výber. 

 

Spoločnosť predáva svoje produkty i prostredníctvom svojich podnikových predajní, 

označených firemným logom. Tieto predajne realizujú hlavne čerstvé pečivo, múku 

a cestoviny. Nachádzajú sa nielen v Spišskej Novej Vsi, ale aj v okolitých mestách ako 

Levoča, Krompachy. Tovar je denne dovážaný podnikovými nákladnými automobilmi.  
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1.5 Konkurencia 

Konkurencia v potravinárskom odvetví je veľká. Na domáci trh prichádzajú i kvalitné 

zahraničné výrobky s cenami porovnateľnými, alebo i nižšími.  

Prieskum konkurencie uskutočňuje obchodné oddelenie a to na základe akciových 

letákov konkurenčných firiem, sledovania cien priamo na pultoch predajní. Zo 

spracovaných informácií sa následne odhaduje a prognózuje modelovanie cien ostatných 

predajcov cestovín. V priebehu roka sa vykonávajú i dielčie prieskumy týkajúce sa 

distribučných ciest, sledovania podielu na trhu, ako aj produktových radov konkurencie.  

Najväčším konkurentom MPC Cessi je Pekáreň a cestovináreň Petržalka, a. s. 

vyrábajúca cestoviny pod značkou Ideál.  

 

Graf 1.1 Podiel predaja značiek cestovín na slovenskom trhu za rok 2006. Zdroj: Vlastné 
spracovanie 
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Graf 1.1, ktorý som spracovala samostatne z vnútropodnikových údajov, znázorňuje 

podiel cestovín na slovenskom trhu od rôznych výrobcov za rok 2006. Z grafu je zrejmé, že 

podiel spoločnosti MPC Cessi predstavuje 29 %. Cestoviny CESSI majú podiel 14 % 

a cestoviny vyrábané tou istou spoločnosťou, ale pod značkou obchodného reťazca COOP 

JEDNOTA majú podiel 15 %. Značky cestovín označené v grafe 1.1 ako Ostatné, 

predstavujú také značky, ktorých podiel je nepatrný a je ich veľké množstvo, preto sa ich 

podiel sčítal a dosiahol hodnotu 24 %.  
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2  ZÁKLADNÉ PRINCÍPY RIADENIA ZÁSOB 
 
Kapitola obsahuje teoretické pojmy, vymedzenia, základné princípy a metódy týkajúce 

sa problematiky zásob a ich riadenia.  

 

2.1 Význam zásob  

Zásoby podľa Kubáta [3] chápeme ako bezprostredný prirodzený prvok vo výrobných 

a distribučných organizáciách. Rozumieme nimi tú časť úžitkových hodnôt, ktoré boli 

vyrobené, ale ešte neboli spotrebované. 

Zásoby vznikajú v dôsledku časového a priestorového nesúladu, ktorý vzniká medzi 

prijatím požiadavky na daný produkt a jeho disponibilným množstvom.   

Všeobecným cieľom zásob je rozpojenie prísunu a odsunu tovarov (dopytu alebo 

ponuky) na určitom mieste materiálového toku a zachytávajú tak prípadné vzájomné rozdiely 

v rýchlosti prúdenia týchto dvoch tokov.  

 

Zásoby sa prejavujú pozitívnym ako aj negatívnym spôsobom. Pozitívny význam 

zásob spočíva v prispievaní 

- k riešeniu časového, miestneho, kapacitného a sortimentného nesúladu medzi výrobou 

a spotrebou, 

- k tomu, aby sa prírodné a technologické procesy mohli uskutočňovať vo vhodnom 

rozsahu (v optimálnych dávkach), 

- ku krytiu nepredvídaných výkyvov a porúch (zabezpečujú plynulosť výrobného 

procesu, pokrývajú výkyvy v dopyte a pri doplňovaní zásoby).  

 

Negatívny vplyv zásob vychádza z viazania kapitálu, spotreby ďalšej práce 

a prostriedkov, z rizika znehodnotenia, nepoužiteľnosti poprípade nepredajnosti.  

 

2.1.1 Klasifikácia zásob 

Na veľkosť zásob vplývajú rôzne činitele. K tomu, aby sme zvolili vhodnú metódu ich 

riadenia, je nevyhnutné rozoznávať jednotlivé druhy zásob. Literatúra uvádza množstvo 

odlišných klasifikácií, najčastejšie je členenie podľa stupňa spracovania, podľa ich funkcie 
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v podniku a členenie na okamžitú a priemernú zásobu. Nasledujúce členenie je spracované 

podľa Grublovej [2]. 

 

1. Druhy zásob podľa stupňa spracovania  

- výrobné zásoby – suroviny, základné a pomocné materiály, palivá, polotovary, 

nakupované diely, obaly a pod., 

- zásoby rozpracovaných výrobkov – nedokončené výrobky, polotovary vlastnej 

výroby, 

- zásoby hotových výrobkov (nazývané tiež distribučné zásoby), 

- zásoby tovaru – tovary nakúpené za účelom ďalšieho predaja. 

 

2. Druhy zásob podľa funkcie v podniku 

Rozpojovacie zásoby  

Vznikajú v dôsledku rozpojovania materiálového toku medzi články logistického 

reťazca alebo jeho jednotlivými procesmi. Vytvárajú sa na vyrovnávanie časového alebo 

množstevného nesúladu medzi jednotlivými procesmi a tlmenie poprípade zachytávanie 

náhodných výkyvov. Existujú 4 druhy rozpojovacích zásob: 

a) obratová (bežná) zásoba – zaisťuje predpokladanú spotrebu v období medzi dvoma 

dodávkami. 

b) poistná zásoba – vytvára sa u bežne spotrebovávaných alebo predávaných položiek za 

účelom zachytenia náhodných výkyvov v dopyte počas dodacej lehoty a vo veľkosti 

dopytu. 

c) vyrovnávacia zásoba – slúži k zachyteniu nepredvídateľných výkyvov medzi 

nadväzujúcimi procesmi vo výrobe.  

d) zásoba pre predzásobenie – vytvára sa hlavne v súvislosti so sezónnym kolísaním 

dopytu alebo výroby alebo jednorázovo.  

 

Zásoby v logistickom kanále 

Logistickým kanálom sa rozumie cesta medzi jednotlivými článkami logistického 

reťazca alebo cesta materiálu alebo výrobkov, ktoré majú konkrétne určenie (napr. 

odberateľa, zákazku). 

a) zásoby rozpracovanosti – sú materiály, polotovary alebo nakúpené diely, ktoré boli 

zadané do výroby a nachádzajú sa v štádiu rozpracovanosti. 
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b) dopravné zásoby – predstavujú „tovar na ceste“ z jedného miesta logistického reťazca 

na miesto druhé.  

 

Strategické zásoby 

Zabezpečujú prežitie podniku pri nepredvídateľných situáciách v zásobovaní, napr. 

v dôsledku živelných pohrôm, štrajku, vojen. 

 

Špekulačné zásoby 

Vytvárajú sa s cieľom úspor pri nákupe, jedná sa o základné suroviny pre výrobu. Je to 

špecifický druh zásoby pre predzásobenie.  

 

Technologické zásoby 

Predstavujú zásoby materiálu alebo výrobkov, ktoré čakajú na ďalšie spracovanie 

alebo expedíciu za účelom nadobudnutia požadovaných vlastností.  

 

Zásoby bez funkcie 

Radíme sem akékoľvek nepredajné alebo nevyužiteľné zásoby, ktoré vznikajú 

v dôsledku nedostatočného zladenia podnikových funkcií alebo jednotlivých prvkov 

materiálového toku.  

 

3. Okamžitá a priemerná zásoba 

Okamžitá zásoba je potrebná pre prípad potvrdzovania objednávok zákazníkov, pred 

zadávaním výrobných zákaziek, pri realizácii stanovených pravidiel pre riadenie zásob. 

V rámci nej rozlišujeme fyzickú zásobu, ktorá udáva skutočné množstvo zásoby v sklade 

a dispozičnú zásobu, ktorá sa rovná fyzickej zásobe zmenšenej o veľkosť uplatnených ale ešte 

nesplnených požiadaviek na výdaj a zväčšená o veľkosť už umiestnených, ale doteraz 

nevybavených objednávok na doplnenie zásoby.  

 

Priemerná zásoba je aritmetickým priemerom denných stavov fyzickej zásoby za 

určité dlhšie obdobie. Je dôležitá z hľadiska viazanosti finančných prostriedkov v zásobách. 

Priemerná fyzická zásoba Zc je súčtom obratovej (bežnej) zásoby Zb a poistnej zásoby Zp.  

 

Platí tu vzťah           Zc = Zb + Zp (2. 1) 
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2.1.2 Zásobovacie činnosti 

Zásobovanie je jednou z najdôležitejších podnikových činností v rámci podnikovej 

aktivity.  

Základnou funkciou zásobovania je efektívne zabezpečenie predpokladaného priebehu 

základných, pomocných a obslužných výrobných i nevýrobných procesov surovinami, 

materiálom a výrobkami, a to v potrebnom množstve, sortimente, kvalite, čase a mieste. 

 

Aby bolo možné splniť túto funkciu v súlade s ekonomickými kritériami efektívnosti, 

predpokladá sa podľa Tomka [7]: 

- čo najpresnejšie a včasné zisťovanie budúcej predpokladanej spotreby materiálu, 

- systematické zisťovanie potenciálnych disponibilných zdrojov pre uspokojovanie 

týchto potrieb, 

- úplné a včasné prejednávanie a užívanie zmluvy o ekonomicky efektívnych 

dodávkach, trvalé sledovanie ich realizácie, prejednávanie vzniknutej zmeny 

v potrebách, rovnako aj prípadné odchýlky v dodávkach, 

- systematické sledovanie a regulácia stavu zásob a zabezpečovanie čo 

najefektívnejšieho využitia, 

- pružnú realizáciu operatívnych zásahov v prípade ohrozenia uspokojovania 

vnútropodnikových potrieb.  

 

Zabezpečiť základné funkcie zásobovania je možné jedine komplexným prístupom 

k zlepšovaniu všetkých hlavných súborov riadiacich aktivít účelným uplatnením vhodných 

foriem, metód a postupov. Pozornosť sa kladie predovšetkým na strategické riadenie, 

plánovanie potrieb, riadenie zásob a operatívne riadenie zásobovacieho (nákupného) procesu. 

 

2.1.3 Náklady na zásoby 

Pre množstvo výrobných, distribučných i maloobchodných firiem predstavujú zásoby 

najväčšiu investíciu do majetku. V prípade výroby to môže byť viac ako 20 %, u obchodných 

firiem dokonca viac ako 50 % majetku. Zákazníci dnes očakávajú vysokú dostupnosť 

výrobkov [12]. V mnohých podnikoch to viedlo k automatickému zvyšovaniu hladiny zásob. 

Udržiavanie nadmerných zásob však pre podnik predstavuje veľkú záťaž. Podnik často 

nesleduje rôzne náklady spojené s udržiavaním zásob alebo nedostatočne podchytí ich 

jednotlivé zložky.  
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Pri hľadaní a rozhodovaní o optimálnom vzťahu medzi jednotlivými druhmi nákladov, 

ktoré sú vynakladané v súvislosti so zásobami treba brať v úvahu nielen konkrétne podmienky 

v podniku, ale i systematickú evidenciu zásob, jej aktualizáciu podľa reálnych podmienok, 

ekonomické podmienky zeme a platnú legislatívu. Veľkú úlohu zohráva i ľudský faktor, jeho 

skúsenosti, kvalifikácia a spôsob myslenia.  

Z literatúry [6] je voľne spracované členenie nákladov: 

 
Objednávacie náklady – vznikajú v prípade obstarávania dávky na doplnenie zásoby 

určitej položky. Môžu sa týkať ako externého nákupu, tak i zákazky pre vlastnú výrobu. Ide 

o náklady na jednu (nákupnú, výrobnú, dopravnú) dávku. Vzhľadom na charakter nákupnej 

situácie a na počet položiek v objednávke, sa môžu objednávacie náklady jednotlivých 

položiek líšiť.  

 
Náklady na držanie zásoby – pozostávajú z troch zložiek: 

- náklady ušlých príležitostí – náklady zo straty príležitostí. Vyjadrujú, o aký zisk, resp. 

úrok prichádza podnik z dôvodu viazanosti finančných prostriedkov v zásobách. 

- náklady na skladovanie – náklady spojené s prevádzkovaním skladov a evidenciou 

zásob. 

- náklady spojené s rizikom – týkajú sa možnej nepredajnosti, poškodenia, zastarania či 

nepoužiteľnosti zásob v budúcnosti. 

 
Náklady z nedostatku zásoby (náklady z deficitu) – v prípade, že nestačí okamžitá 

skladová zásoba na uspokojenie všetkých požiadaviek  odberateľov, vzniká deficit. Náklady 

sa začnú zvyšovať v dôsledku zrušenia nesplnenej objednávky, straty objemu predaja, vyššími 

nákladmi na vybavenie dodatočnej objednávky, stratou zákazníka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 2. 1 Náklady spojené so zásobami. Zdroj: Macurová P. – Klabusayová N. Praktikum 
z logistického managementu, str. 142                                                                                                                            
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Manažment musí mať dôkladné informácie o nákladoch týkajúcich sa zásob, aby sa 

mohol kvalifikovane rozhodnúť o logistickom systéme, rozmiestnení skladov, o úrovni 

zákazníckeho servisu, hladine zásob, spôsobe prepravy a o veľkosti výrobnej dávky. 

 

2.1.4 Rýchlos ť pohybu zásob 

Rýchlosť pohybu zásob je vyjadrovaná ukazovateľmi obrátka a doba obratu. 

Prostredníctvom týchto ukazovateľov sa hodnotí úroveň riadenia zásob.  

 

Obrátka zásob udáva, koľkokrát sa za rok priemerná zásoba premení na tržby. 

Vyjadruje počet obratov. 

 

Obrátka zásob = (2.2) 

 

 

Doba obratu zásoby vyjadruje, za akú dobu prejdú zásoby jednotlivými fázami 

výrobného procesu až po premenu na tržby. Čím je doba kratšia, tým menšie množstvo zásob 

je viazané v logistickej sieti.  

 

Doba obratu =                             (v dňoch) (2.3) 

 

V rámci analýzy obrátkovosti skladovaných položiek možno vo všeobecnosti tieto 

položky roztriediť do štyroch skupín [12]: 

- položky s nadpriemernou obrátkou (nad 8 obrátok za rok), 

- položky s priemernou obrátkou (4 – 8 obrátok za rok), 

- položky s podpriemernou obrátkou (1 – 4 obrátky za rok), 

- položky bez obrátky (menej ako 1 obrátka za rok). 

 

2.1.5 Podnikový nákupný proces 

Základnou funkciou nákupu je zabezpečiť plynulé fungovanie všetkých procesov 

v podniku surovinami, materiálmi a výrobkami, zaistiť materiálové vstupy potrebnými 

druhmi hmotných prostriedkov v požadovanom množstve a akosti, na stanovené miesto 
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a v stanovenom čase pri rešpektovaní ekonomických, technických, ekologických a sociálnych 

kritérií. [3] 

Ekonomické kritérium je veľmi dôležité, pretože z platieb podniku tvoria úhrady 

dodávateľom mnohokrát viac než 80 %.  

 

Nositeľom funkcie nákupu a nákupných činností v podniku je zvyčajne útvar nákupu. 

Predpokladom bezproblémovosti podnikových aktivít je dobré fungovanie tohto útvaru, 

pričom toto fungovanie závisí na jeho postavení v podniku, na jeho vzťahoch v rámci 

vnútorného a vonkajšieho prostredia, na dobrej koordinácii s ostatnými spolupracujúcimi 

zložkami a na správnej formulácii cieľov jeho práce.  

 

Podnik môže uskutočňovať nákup formou pasívneho zabezpečenia potrebných 

hmotných prostriedkov bez aktívneho prístupu a príslušného servisu, alebo formou aktívneho 

nákupu, ktorý zaisťuje pre podnik všetky potrebné suroviny, materiály, súčasti a polotovary 

spoločne s príslušnými službami.  

 

V rámci  nákupu sa riešia strategické otázky rozhodovania o materiálovej variante, 

o portfóliu dodávateľov, rozhodovania či vyrobiť alebo nakúpiť produkt, otázky samotného 

výberu dodávateľov, voľby systému nakupovania apod.  

 

2.2 Riadenie zásob 

Riadením zásob podľa Grublovej [2] chápeme všetky činnosti, ktoré vedú 

k optimálnemu zladeniu zásob s tým, čo je za súčasných podmienok v podniku logisticky 

a finančne žiaduce.  

Riadenie zásob chápeme aj ako súbor relatívne samostatných činností, ktorých účelom 

je zaisťovať plynulý, bezporuchový chod výroby a predaja potrebným množstvom zásob, 

vrátane poistných, a to v odpovedajúcej štruktúre, kvalite, v správnej dobe, na potrebnom 

mieste, pri minimálnych nákladoch spojených s hospodárením so zásobami. [8] 

 

Pri správnom riadení zásob musíme poznať odpovede na základné otázky [2]: 

- Koľko a kedy objednať? 

- V akom množstve objednať? 

- Čo má byť na sklade? 
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- Ako zaistiť správnosť údajov o zásobách? 

- apod. 

 

Kvalita riadenia zásob je ovplyvňovaná systematickou prácou so zásobami, 

dostatočnou znalosťou metód, postupov a znalosťami miestnych podmienok, ako aj odlišným 

prístupom k jednotlivým druhom zásob apod. 

 

Na druhej strane nesprávne riadenie zásob sprevádzajú javy: 

- množstvo ležiakov na sklade, 

- zvyšujúci sa počet nevybavených objednávok, 

- veľký rozdiel v obrátkovosti pri rovnakých položkách v rôznych distribučných 

skladoch, 

- rastúce náklady na zásoby, 

- zhoršujúce sa vzťahy so zákazníkmi. 

 

S riadením zásob súvisia i charakteristiky dodávkový cyklus, veľkosť dodávky 

a dodacia lehota.  

Dodávkový cyklus predstavuje časový interval medzi dvoma bezprostredne 

nasledujúcimi dodávkami. 

Veľkosť dodávky vyjadruje množstvo dodaného materiálu v hmotnostných 

jednotkách. 

Dodacia lehota predstavuje časový úsek, ktorý ubehol od okamžiku predloženia 

objednávky, po ktorého uplynutí musí byť dodávka splnená.  

 

Základným cieľom riadenia zásob je nájsť optimálny stav medzi nákladmi na 

udržiavanie zásob a rýchlosťou vybavovania zákazníckych objednávok. Tento cieľ si 

vyžaduje neustále plánovanie, ktoré je možné jedine pri dostupnosti aktuálnych informácií 

v podnikovom informačnom systéme. Informačný systém navyše prináša výhodu v znižovaní 

možnosti vzniku chýb, nepresných údajov a časových sklzov pri práci s dátami. Ak máme 

k dispozícii presné informácie o objednávkach, vieme podstatne lepšie riadiť stav zásob 

a výrobu. Predajné oddelenie podniku môže plniť zákaznícke požiadavky bez tlaku na 

zvyšovanie skladových zásob. Je schopné zrýchliť proces  vystavenia faktúry, fakturuje sa 

skôr a znižuje sa aj množstvo nezrovnalostí vo faktúrach. Zníženie stavu zásob a rýchlejšia 

fakturácia má priamy vplyv na zlepšenie toku peňazí (cash-flow). 
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Ku skvalitneniu riadenia zásob dochádza v podmienkach, kde je dobrá dostupnosť 

aktuálnych informácií a kde nechýba čas a spôsob využiť tieto informácie pri plánovaní 

zásob.  

 

2.2.1 Metódy riadenia zásob 

Metódy a postupy používané pri riadení zásob treba vhodne odlišovať. Pre ich voľbu 

pre danú položku je určujúcich niekoľko hľadísk. Okrem konkrétnych podmienok daného 

podniku je to podľa literatúry [4] hlavne: 

- stupeň spracovania položky (či je zásoba výrobná, rozpracovaných výrobkov, 

hotových výrobkov, alebo tovaru), 

- druh dopytu (závislý, nezávislý či zmiešaný, alebo rovnomerný či nárazový, prípadne 

ustálený, s trendom, či sezónneho charakteru), 

- miesto zásoby v podnikovom materiálovom toku (poloha bodu rozpojenia 

objednávkou zákazníka), 

- kategória položky podľa klasifikácie ABC v prípade, že je táto metóda ABC použitá. 

 

2.2.2 Objednávacie systémy 

Objednávacie systémy sa využívajú k riadeniu jednotlivých skladových položiek 

s rovnomerným ustáleným nezávislým dopytom. Signálom o potrebe vystaviť objednávku 

(alebo zadať výrobnú zákazku) na doplnenie zásoby, je pokles dispozičnej zásoby pod určitú 

výšku, pod tzv. objednávaciu úroveň. Tieto systémy realizujú riadenie materiálového toku 

podľa zásoby. Neumožňujú vopred zistiť budúce okamžiky objednávania, ani budúce 

okamžiky dodávok do skladu. Dĺžka intervalov medzi dodávkami kolísa, je závislá na 

množstevných i časových výkyvoch skutočného dopytu od dopytu predpovedaného.  

 

Objednávacie systémy je možné použiť pri riadení zásoby v bode rozpojenia 

objednávkou zákazníka alebo pri riadení zásoby rôznych pomocných a režijných materiálov, 

poprípade k riadeniu zásoby spoločných dielov potrebných do rady výrobkov.  

 

Objednávacia úroveň (signálna hladina) vyjadruje výšku zásob, po ktorých dosiahnutí 

sa vystaví objednávka pre novú dodávku. Pokrýva priemernú spotrebu v dodacom cykle, 

pričom nevzniká potreba čerpania poistnej zásoby. 
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Rozlišujeme niekoľko systémov doplňovania zásob, ktoré sa od seba líšia frekvenciou 

testovania stavu zásob voči objednávacej úrovni (monitorovať môžeme priebežne alebo po 

uplynutí pevného časového intervalu) a spôsobom stanovenia veľkosti objednávacieho 

množstva, ktoré stanovíme buď pevne alebo sa môže meniť. Uvedené systémy doplňovania 

zásob sú voľne spracované z literatúry [6]. 

 

Systém (B,Q) 

Stav zásoby je monitorovaný po každom výdaji, pokles zásoby na signálnu úroveň je 

možné zachytiť okamžite. Intervaly medzi dvoma objednávkami sú premenlivé. Tento systém 

je vhodné používať pri položkách, ktorých spotreba je pravidelná, rovnomerná a vysoká, tzn. 

že sa nám vyplatí neustále monitorovanie stavu zásoby.  

Objednávacia úroveň je teda stanovená ako: B = d . L +Zp (2. 4)  

d.... rýchlosť spotreby 

B... objednávacia úroveň 

L... dodacia lehota (lead time) 

Zp.. poistná zásoba 

 

Systém (B,S) 

Stav zásoby je neustále monitorovaný, objednávacia úroveň je rovnaká ako pri 

systéme (B, Q). Zásobu dopĺňame až na úroveň S, z čoho vyplýva, že veľkosť objednávky je 

premenlivá. 

 

Systém (s, Q) 

Stav zásoby sa zisťuje periodicky, po uplynutí intervalu I. Objednávky sa vystavujú 

v pevných termínoch, vždy pri poklese na objednávaciu úroveň s. Objednávacia úroveň je 

vyššia než u systému (B) vzhľadom na neznalosť situácie vo vnútri intervalu I.  

Objednávacia úroveň: s = (L + 0,7 . I) . d + Zp (2. 5) 

Hodnota koeficientu 0,7 vychádza zo skúsenosti. Objednávacie množstvo Q je pevné. 

 

Systém (s, S) 

Stav zásoby sa zisťuje po uplynutí intervalu I. Objednávacie množstvo Q je 

premenlivé.  

 

 



 

 19 

Systém (s, T) 

Objednáva sa také množstvo, ktoré bolo spotrebované v intervale I. Využíva sa napr. 

pri náhradných dieloch alebo drahých luxusných spotrebných výrobkoch.  

 

 

 

zásoba 

 čas 
 
Obrázok 2.2 Schéma doplňovania zásob. Zdroj: Macurová P. – Klabusayová N. – Praktikum 

z logistického managementu, str. 135 
 
 

2.2.3 Riadenie zásob sortimentu 

V podniku existuje veľké množstvo skladovaných položiek s nezávislým dopytom. 

Riadiť zásoby takého počtu položiek pomocou individuálnych objednávacích systémov by 

znamenalo, že pre každú položku jednotlivo je nutné pravidelne vypočítavať veľkosť dávky 

a poistnej zásoby. Zásoby by síce boli optimálne, ale ich riadenie veľmi prácne a nákladné.  

Na druhej strane, používanie rovnakých noriem veľkosti dávky a poistnej zásoby pre 

všetky položky by bolo síce jednoduché a lacné, ale výška zásob a služby pre zákazníkov by 

neboli optimálne.  

Efektívnym riešením je rozdelenie skladovaných položiek do niekoľkých kategórií 

a pre jednotlivé kategórie určiť diferencované časové normy veľkosti dávky a poistnej 

Q 

d 

Zp 

Objedn. úroveň 
(B alebo s) 

L  

d 

d................ rýchlosť spotreby 
B, resp. s... objednávacia úroveň 
L............... dodacia lehota  
Q... .......... objednávacie množstvo 
S............... maximálna hladina 
Zp............. poistná zásoba 
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zásoby. Najdôležitejším podkladom pre klasifikovanie položiek a ich zaradenie do kategórií je 

analýza ABC.  

Nasledujúci popis analýzy ABC je spracovaný podľa literatúry [6].  

Analýza ABC je založená na Paretovom zákone (pravidlo 80/20), ktoré hovorí, že 

približne 80 % dôsledkov vyplýva z 20 % počtu všetkých možných príčin. Táto zákonitosť 

platí i pre podniky a ich sortiment, napr. malá časť položiek tvorí väčšinu hodnoty spotreby, 

veľký podiel nákladov na zásoby spôsobuje malá časť sortimentu, menšia časť výrobkov 

vytvára značnú časť zisku a pod.  

Z Paretovho zákona vyplýva, že riadenie zásob sa má sústrediť na obmedzený počet 

najdôležitejších objektov (skladovaných položiek, dodávateľov, odberateľov, výrobkov), 

ktoré majú rozhodujúci vplyv na celkový úžitok.  

Pri rozdelení položiek do jednotlivých kategórií pre účely riadenia zásob sa vychádza 

z ročnej hodnoty spotreby (výdajov, predajov) jednotlivých skladových položiek. Tieto 

položky sú zoradené zostupne podľa hodnoty obratu a kumulovaných hodnôt obratu od 

začiatku postupnosti. Následne určíme v tejto postupnosti hranice medzi skupinami položiek 

skupiny A, B a C. 

 

Skupina A je tvorená malým počtom položiek s najväčším podielom na celkovom 

objeme zásob. Predstavuje tzv. životne dôležité položky, ktorým sa venuje každodenná 

pozornosť. Obvykle sa používa objednávací systém (B, Q) alebo (B, S), ktorý rýchlo reaguje 

na pokles zásoby. V rámci tejto skupiny sa vytvára čo najnižšia poistná zásoba.  

 

Skupina B je tvorená podstatne väčším počtom položiek než skupina A, no jej podiel 

na celkovom objeme zásob je omnoho menší než u skupiny A. Vhodný  je objednávací 

systém (B, Q) alebo (B, S). Dávky a poistné zásoby bývajú vyššie. Tieto položky sledujeme 

menej často ako u skupiny A.  

 

Skupina C obsahuje veľký počet položiek s nepatrným podielom na celkovom objeme 

zásob. Týmto položkám sa venuje nepatrná pozornosť. Dávky a poistné zásoby sú veľké, aby 

boli stále na sklade.  

 

Najčastejšie používané kritérium pre zaradenie položiek do skupín: 

- skupina A .......... 20 % položiek s kumulatívne 80 % podielom na celkovom obrate, 
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- skupina B .......... ďalších 30 % položiek s kumulatívne 15 %-ným podielom na 

celkovom obrate (skupina A + B tvorí už 95 % obratu), 

- skupina C .......... zvyšné položky s približne 5 %-ným podielom na celkovom obrate.  

 

Pre klasifikáciu jednotlivých položiek je možné použiť i iné kritériá, ako napr.: 

- do skupiny A sú zaradené položky s kumulatívnym podielom 50 % na celkovom 

objeme zásob (kritérium 50 %), 

- do skupiny A sú zaradené položky s väčším než priemerným objemom pripadajúcim 

na jednu položku zásoby.  

 

Rozhodovanie o zaradení do skupín uľahčuje analýza priebehu krivky kumulovaných 

hodnôt v Paretovom diagrame znázornenom na obrázku 2.3.  

 

 

 

Obrázok 2.3 Klasifikácia položiek zásob podľa metódy ABC. Zdroj: Macurová P.  -  
Klabusayová  N. – Praktikum z logistického managementu, str. 142. 
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Metódu ABC je možné previesť i vo viacstupňovej podobe. V prvom stupni 

prevedieme klasifikáciu do skupín A, B, C. V druhom stupni podrobnejšie klasifikujeme 

skupinu A do podskupín AA, AB, AC a ďalej venujeme pozornosť jednotlivým skupinám.  
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3 ANALÝZA SÚ ČASNÉHO STAVU RIADENIA ZÁSOB          
V PODNIKU 

 
Táto kapitola oboznamuje s doterajším systémom riadenia zásob zavedenom 

v spoločnosti MPC Cessi, a. s. Takisto sa zaoberá analýzou štruktúry a rýchlosti obratu zásob.  

 

3.1 Hospodárenie so zásobami 

Spoločnosť MPC Cessi hospodári so svojimi zásobami materiálu, hotových výrobkov 

a  tovarov v  troch skladoch. Každý patrí pod jednu prevádzku, čiže sa jedná o sklad 

Cestovinárne, Pekárne a Cukrárne a o sklad Mlyna, ktorý je označovaný aj ako Verejný sklad.  

Okrem týchto skladov s výrobnými zásobami podnik vlastní i sklad MTZ, jedná sa 

o sklad kancelárskych potrieb a čistiacich prostriedkov.  

 

V sklade Cestovinárne tvoria prevažnú väčšinu zásob obalové materiály – fólie, PE 

vrecká, etikety, termotransférové pásky. V evidencii sú obaly rozlišované podľa rozmerov, 

podľa značky uvedenej na tomto obale, keďže spoločnosť vyrába cestoviny i pod značkou 

obchodných reťazcov ako napr. COOP. Ostatnú časť zásoby predstavuje sušená vaječná zmes, 

kurkuma, z ktorých sa cestovina vyrába a niekoľko druhov ochucovadiel, poprípade farbív.  

Sklad Pekáreň a cukráreň skladuje menší podiel obalového materiálu, omnoho vyšší 

podiel surovín na výrobu.  

Sklad mlyn hospodári so zásobami pšenice, jačmeňa, samotnej namletej múky 

a s obalovým materiálom, predovšetkým papierovými vreckami na spotrebiteľské balenie 

múky, vrecovinou, fóliou.  

V každom z týchto skladov pracujú zodpovední skladníci, ktorí každodenne 

monitorujú stav zásob na svojom sklade a na základe tejto skutočnosti podstupujú ďalšie 

kroky.  

Raz ročne sa uskutočňuje inventúra zásob. Prevádzaná je TH pracovníkmi – 

technicko-hospodárskymi pracovníkmi. Každý TH pracovník prevedie inventúru v inom 

sklade, v akom pracuje. Vylučuje sa tak možnosť ovplyvňovania, machinácie a pod. 

V prípade zisteného manka alebo škôd sa vypisuje škodový protokol, ktorý prešetruje 

škodová komisia, ktorá je v podniku vytvorená. Šetrenia sú pomerne prísne, uskutočňujú sa 

na základe pravidiel, ktoré uvádzajú príslušné smernice, ktoré sú v podniku vytvorené.  
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3.1.1 Manipulácia a evidencia zásob 

 
Hotové výrobky sa rozvážajú do predajní, alebo odberateľom v  podnikových 

nákladných automobiloch. Pšenica a jačmeň sa preváža v  cisternách alebo špeciálne 

upravených nákladných automobiloch s hydraulickým zariadením. Zrno sa z týchto 

automobilových prostriedkov presypáva do šácht v  mlyne. V skladoch so surovinami 

a hotovými výrobkami sa manipuluje prostredníctvom zdvižných vozíkov a paliet.  

 

Spoločnosť sleduje stav zásob prostredníctvom softwarového programu HERCULES 

od firmy Softip. Jedná sa o automatizované spracovanie kompletnej agendy skladového 

hospodárstva. Spracovanie agendy umožňuje evidovať obstarávacie náklady spolu 

s okamžitým premietnutím ich hodnoty do ceny materiálu na zásobách. Do systému sa 

zaznamenáva každý príjem materiálu, suroviny alebo obalov, ich výdaj do výroby, poprípade 

ich presun v rámci iného závodu. Systém spracováva skladové karty všetkých skladovaných 

položiek, automaticky upravuje ich stav na základe zaznamenania príjmu a výdaja do 

systému. Eviduje sa i stav hotových výrobkov a tovarov na jednotlivých skladoch. 

 

Pracovníci oddelenia nákupu vedú vo svojej evidencii zostavy o stave nakupovaných 

zásob na začiatku a na konci roka a o ich ročných nákupoch a spotrebe. Z týchto zostáv som 

čerpala údaje pri spracovaní analýz v rámci tejto bakalárskej práce.  

 

3.2 Riadenie zásob 

V rámci riadenia zásob v podniku sú riešené základné problematické otázky týkajúce 

sa množstva objednávanej suroviny, časového momentu uskutočnenia objednávky, aké 

položky sa majú na sklade nachádzať, ako zaisťovať správnosť údajov o zásobách.  

Základom kvalitného riadenia zásob je systematická práca so zásobami. 

V jednotlivých skladoch sú skladované suroviny na výrobu pečiva, cestovín  rozmiestnené 

v regáloch, prístup k nim je jednoduchý. Obalové materiály sú umiestnené v oddelenej časti 

každého skladu. Prehľadné umiestnenie a označovanie skladovaných položiek šetrí čas ich 

hľadania. Celý systém skladovania sa pridŕža požiadaviek ISO systému.  

O tom, aké množstvo obalového materiálu sa objedná a kedy, rozhoduje zásobovací 

útvar závodu Mlyn. O objednaní ostatných zásob rozhodujú zásobovacie útvary každého 
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závodu. Objednávky na nakúpenie surovín sú vyhotovované prostredníctvom počítačového 

systému a odosielané na útvar nákupu. 

Suroviny na sklady ako napr. cukor, margarín, olej, maslo, náplne do sladkého pečiva 

a mnohé ďalšie sa objednávajú pravidelne, takmer v týždenných intervaloch. Výnimkou je 

nákup obalového materiálu, kartonáže, ktoré sa objednávajú vo väčšom množstve 3 – 5 ton. 

Dodacia lehota je 3 – 4 týždne. Vedúci nákupu stále monitoruje zásobu obalov a objednáva ho 

vopred a včas. Napr. u obalového materiálu sa 3 tony spotrebujú za štvrť roka. V prípade, že 

je stav približne na úrovni 1 tony, začne podnikať kroky k objednaniu.  

Nakupovaný tovar je dodávaný na ten týždeň, na ktorý bol objednaný. Problémy 

s dodaním takmer nevznikajú. Dodávateľov je na trhu veľa a každý sa snaží udržať si 

zákazku. 

V podniku nie sú vytvárané žiadne presnejšie skladové limity, neexistujú ani presné 

pravidlá pre doplňovanie zásob, pracovníci  v sklade na základe dlhoročných skúseností 

vedia, kedy a koľko objednať. Vytvára sa veľká predzásoba cestovín, pre prípad vyšších 

odberov a výkyvov v dopyte. Jej veľkosť je približne 600 ton.  

V roku 2007 nastala situácia, kedy spoločnosť nedisponovala dostatočným množstvom 

zásoby múky na výrobu výrobkov. Bolo to spôsobené nedostatkom obilia na tuzemskom trhu 

a veľkým objemom objednávok. Problém sa riešil objednávaním múky od iných dodávateľov. 

Náklady na tieto zásoby nakúpenej múky ani po pripočítaní nákladov na prepravu neprevýšili 

hodnotu vnútropodnikovej ceny.  

 

3.3 Nákupný proces 

Prostredníctvom nákupu si podnik zabezpečuje materiálové alebo iné surovinové 

vstupy potrebné pre chod výrobného procesu. Nákup v MPC Cessi zabezpečujú vedúci 

pracovníci útvaru nákupu. Postup je nasledovný: Skladník dostane včas objednávku na 

výrobu daného počtu výrobkov, zistí, akú surovinu treba doplniť. Následne vyplní žiadanku 

nákupu, ktorú predá vedúcemu nákupu príslušnej prevádzky. Ukážka žiadanky nákupu je 

uvedená v prílohe č. 2. 

Úlohou pracovníka útvaru nákupu je osloviť dodávateľov a objednať potrebné 

množstvo suroviny. Objednávky rozposiela mailom, faxom alebo vybavuje telefonicky. 

V ojedinelých prípadoch rieši reklamácie.  

Reklamácie nie sú v podniku častou záležitosťou, týkajú sa kvality dodanej suroviny, 

dátumu spotreby, prípadne chýbajúceho množstva v dodávke.  Vo väčšine prípadov sa riešia 
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bezproblémovo, bez zbytočných odkladov. Veľkí dodávatelia nespôsobujú pri riešení 

reklamácií žiadne potiaže,  skôr menší živnostníci.  

 

3.4 Dodávatelia 

Úspech podnikania závisí od spoľahlivosti a kvality dodávateľov, systému vzťahov 

s nimi.  

Spoločnosť si vyberá takých dodávateľov, ktorí dokážu zabezpečiť kvalitu a stabilitu 

svojich dodávok a  cien. Vo svojom systéme eviduje vysoký počet dodávateľov.  

Najdôležitejším kritériom pri posudzovaní, či bude dodávateľ oslovený, je cena jeho 

produktov alebo služieb.  

Medzi hlavných dodávateľov pre závod Mlyn patria predovšetkým družstvá, ktoré 

pochádzajú z oblasti Nových Zámkov, Komárna a Galanty.  

 

Ďalší významní dodávatelia: 

DOMA, s.r.o. Prešov – sušená vaječná zmes 

Duropack Turpac Obaly, a.s. Martin – kartonáž 

Slovak pack, a. s. - kartonáž 

HimaLaya s.r.o. Martin – kurkuma sušená mletá 

Chemosvit, a.s. Svit – obalové fólie 

JUKOS, s.r.o. Bežovce – bigbags 

Mondi, Békescaba, Maďarsko – polypropylénové obaly 

FILPRINT s.r.o. Prešov – etiketa CESSI, TT páska 

FLEXOGRAFIK, s.r.o. Svit – etiketa CESSI 

 

Ceny strategických dodávateľov (napr. Chemosvit, Duropack, Lactoprot) sú zmluvne 

ošetrené, a to na jeden rok alebo na dobu neurčitú. Každá zmena ceny sa musí odkonzultovať 

a odsúhlasiť v dodatku zmluvy. Ani firmy, s ktorými podnik nemá zmluvy a s ktorými 

spolupracuje len na báze objednávok, nemôžu meniť dohodnuté ceny bez prerokovania.  

Je možné zhodnotiť, že v oblasti vzťahov s dodávateľmi je podnik MPC Cessi 

dostatočne silný z hľadiska ovplyvňovania ceny, kvality a sortimentu. Pozitívny význam má 

aj fakt, že po vstupe do EÚ sa objavujú nové zahraničné firmy, ktoré tlačia ceny dodávaných 

komponentov smerom nadol. 
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V súlade so zavedenou normou ISO 9001: 2000 firma vedie vo svojej evidencii i karty 

dodávateľov.  Vytvárajú sa na princípe bodovacích systémov. Hodnotí sa akosť, spoľahlivosť, 

dodržanie ceny, úroveň sprievodných dokladov, poskytovanie informácií o priebehu 

dodávania. Podľa počtu dosiahnutých bodov sú dodávatelia priradení do skupín podľa 

skutočnej úrovne dodávania, a odlišuje sa i prístup k nim. Spoľahliví dodávatelia sú naďalej 

oslovovaní, naopak s nespoľahlivými je ukončená spolupráca. Každoročne sa vypracováva 

i správa o hodnotení dodávateľov, ktorá sa predkladá generálnemu riaditeľovi.  Karty 

dodávateľov sa archivujú v podnikovom archíve po dobu piatich rokov. Vyplnená karta 

hodnotenia dodávateľa je uvedená v prílohe č. 3.  

 

Spoločnosť veľké problémy so svojimi dodávateľmi nezaznamenáva. Je to spôsobené 

priveľkou konkurenciou na trhu, preto sa každý snaží zachovať si svoje dobré meno a udržať 

si pozíciu. Denne prichádza množstvo ponúk od rôznych dodávateľov. Tie najzaujímavejšie 

prehodnotí a prípadne nadviaže kontakt a následnú spoluprácu. Na niekoľkomiliónové 

zákazky obalov a kartonáže sa uskutočňuje výberové konanie, ktoré sa koná každoročne. 

Prizvaní sú terajší dodávatelia, poprípade i noví so zaujímavými ponukami. Na základe 

rozhodnutia generálneho a obchodného riaditeľa sa vyberá ten najvhodnejší. 

 

3.5 Prehľad o stave zásob v jednotlivých závodoch 

V rámci tejto časti bakalárskej práce sa zameriam na analýzu zásob vstupných surovín 

v závodoch Mlyn, Cestovináreň, Pekáreň a Cukráreň. Podrobnejšie sa budem venovať závodu 

Cestovináreň, keďže by bola analýza všetkých závodov veľmi obsiahla. Takisto som mala 

najlepší prístup k informáciám za tento závod. Pre získanie prehľadu o zásobách vstupných 

surovín som pracovala so zostavami o stave zásob a o ich ročnom nákupe a spotrebe. Takisto 

som využila i informácie z Výročnej správy. Všetky číselné údaje, ktoré sa nachádzajú 

v analytickej časti tejto práce sú prepočítané rovnakým koeficientom. Spoločnosť si neželala, 

aby boli pôvodné číselné údaje zverejňované. V tabuľke 3.1 je vyjadrený podiel celkovej 

zásoby vstupných surovín na obežnom majetku v rokoch 2006 a 2007.  
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Tabuľka 3.1 Podiel celkovej zásoby na obežnom majetku v rokoch 2006 a 2007.  
                      Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

  2006 2007 

Celková zásoba k 31. 12. (tis. Sk) 77 463,4 57 209,6 

Obežný majetok pod ľa rozvahy (tis. Sk) 160 778,1 126 230,6 

Podiel celk. zásoby  na OM  48,18 % 45,32 % 

 
Údaje o hodnote obežného majetku som získala z Výročnej správy spoločnosti. 

Celkovú zásobu vstupných surovín som vypočítala ako súčet zásob vstupných surovín 

v jednotlivých závodoch. Z tabuľky 3.1 je zrejmé, že len zásoby vstupných surovín sa 

podieľajú na obežnom majetku viac ako 40 %-tami. 

 

Presnejšie údaje o priemernej zásobe vstupných surovín znázorňuje tabuľka 3.2, ktorú 

som vypracovala zo zostáv o nákupe a spotrebe surovín, materiálov a obalov. Údaje sú za rok 

2007. 

 

Tabuľka 3.2  Priemerná zásoba vstupných surovín na skladoch jednotlivých závodov 
MPC Cessi.  Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

  
Priemerná 

celková 
zásoba (Sk) 

Priemerná 
zásoba 

obalov (Sk) 

Priemerná 
zásoba 

surovín (Sk) 

Podiel 
zásob 
obalov 
na celk. 
zás. (%) 

Podiel 
zásob 

surovín  
na celk. 
zás (%) 

Cestovináreň 5 052 766,6 4 816 353,5 236 413,1 95,32 4,68 
Pekáreň 912 723,4 115 600,1 797 123,3 12,67 87,33 
Cukráreň 104 309,1 18 390,8 85 918,4 17,63 82,37 
Mlyn 59 518 902,8 570 152,8 58 948 750,0 0,96 99,04 
CELKOM 65 588 701,9 5 520 497,2 60 068 204,7 8,42 91,58 

 

Tabuľka 3.2 poukazuje na celkovú priemernú zásobu v jednotlivých závodoch. 

V rámci celkovej priemernej zásoby som vyčlenila priemernú zásobu obalov a priemernú 

zásobu surovín. Pri výpočte priemernej zásoby som vychádzala z počiatočného stavu zásoby 

k 1. 1. 2007 a konečného stavu zásoby k 31. 12. 2007. Tieto hodnoty som spočítala a podelila 

dvomi. Takýto výpočet môže byť dosť hrubý, alebo nepresný, keďže nemôže zachytiť 

prípadné výkyvy v spotrebe, no údaje o stavoch zásob v jednotlivých závodoch za mesiac 

alebo štvrťrok neboli k dispozícii. V tabuľke som uviedla i percentuálny podiel zásob obalov 

a surovín na celkovej hodnote priemernej zásoby. Je možné vidieť, že v závode Cestovináreň 
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je podiel obalov dominantný, viac než 95 %. Je to spôsobené tým, že cestoviny sa vyrábajú zo 

sušenej vaječnej zmesi, kurkumy, práškových ochucovadiel a prevažne vody. Preto je ich 

podiel na celkových zásobách veľmi nízky. V Pekárni a Cukrárni je to opačne, prevažnú časť 

predstavujú suroviny a materiál na výrobu výrobkov, čo vyplýva z toho, že chlieb a iné 

pečivo nepotrebuje toľko obalového materiálu. V závode Mlyn predstavuje takmer 

stopercentnú zásobu obilie, ktoré je jedinou a nosnou surovinou, minimum zásob predstavujú 

obaly v podobe vreciek pre užívateľské balenie, vrecoviny a pod.  

Podľa celkovej priemernej zásoby vyjadrenej v poslednom riadku tabuľky 3.2 som 

zistila podiel jednotlivých závodov na tejto zásobe. Závod Cestovináreň sa podieľa na 

celkovej priemernej zásobe takmer 8 %-tami, Pekáreň 1,5 %-tom, Cukráreň 0,16 % a Mlyn sa 

podieľa na celkovej priemernej zásobe 90 %-tami. Z toho vyčlenená celková priemerná 

zásoba obalov, ktorá je uvedená v poslednom riadku tabuľky, sa podieľa na celkovej 

priemernej zásobe 8,42 %-tami a celková priemerná zásoba surovín dosahuje výšku 91,58 %. 

To znamená, že prevažuje zásoba surovín a materiálov nad zásobou obalov.  

 

3.6 Aplikácia ABC analýzy skladových položiek v závode Cestovináreň 

Pri analýze skladových položiek prostredníctvom metódy ABC som sa rozhodla 

pracovať s údajmi zo závodu Cestovináreň. Z podnikových zostáv, ktoré som mala 

k dispozícii, mali uvedené najlepšie skupinové členenie jednotlivých skladových položiek 

a ich počet nebol príliš vysoký. Závod Pekáreň a Cukráreň skladuje obrovské množstvo 

položiek s nízkou hodnotou zásoby i spotreby, analýza ABC by bola veľmi prácna 

a nevypovedajúca. V závode Mlyn som sa nedostala k hodnotám spotreby obilia, keďže sa ich 

hodnota pohybuje v stovkách miliónov a podnik bol na tieto údaje citlivý, navyše by tam bola 

analýza jednoznačná, podstatu tohto závodu predstavuje obilie, ako je možné vidieť 

i v tabuľke 3.2. 

Analýzu skladových položiek som uskutočnila na základe dvoch kritérií, a to podľa 

celkovej spotreby jednotlivých položiek za rok a podľa priemernej zásoby týchto položiek. Pri 

výpočtoch som pracovala s  programom Excel.  

Pri rozdelení položiek do skupín A, B a C budem uvažovať o použití Paretovho 

pravidla 80 : 20, poprípade podľa výsledkov analýz zvolím iné rozdelenie, ktoré bude mať 

lepšiu vypovedaciu schopnosť.  
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3.6.1 ABC analýza skladových položiek pod ľa celkovej ro čnej 

spotreby 

Pri tejto analýze som postupovala tak, že som k jednotlivým položkám priradila 

hodnoty spotreby v Sk, ktoré som následne zostupne zoradila. Potom som určila kumulatívnu 

spotrebu a vypočítala percentuálnu kumulatívnu spotrebu, ako podiel spotreby jednotlivej 

položky na celkovej hodnote spotreby. Rozdelenie skladových položiek do skupín A, B a C je 

uvedené v prílohe č. 4.  

V grafe 3.1 som graficky spracovala výsledky analýzy ABC. Stĺpce vyjadrujú 

spotrebu materiálových a surovinových položiek. Lorenzova krivka znázorňuje kumulatívnu 

spotrebu, pri poslednej položke zeleninového prášku dosahuje hodnotu 100 %. Lom tejto 

krivky do polí A, B a C nie je úplne jednoznačný, ako je to naznačené na obrázku 2.3 

v teoretickej časti práce. Je to spôsobené tým, že mnohé z položiek vykazujú podobné 

hodnoty spotreby.  

 

Graf 3.1 Analýza ABC podľa celkovej spotreby v závode Cestovináreň. Zdroj: Vlastné 
spracovanie 
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Pri rozdelení položiek do skupín som vychádzala z grafického vyjadrenia. Do skupiny 

A som zaradila položky s približne 70 %-nou kumulovanou spotrebou. V tejto skupine sú 

zaradené položky s najvyššou spotrebou. Jedná sa o obalové materiály Cessi, Coop a obaly 
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nevaječných cestovín. Podľa dostupnej literatúry by sa mala týmto položkám venovať čo 

najvyššia pozornosť. Objednávky by mali byť časté s nízkym objednávacím množstvom. 

Skutočnosť je opačná, obalový materiál sa objednáva vo veľkých množstvách 3 – 5 ton, na 

obdobie približne štvrťroka. Je to spôsobené tým, že je nemožné objednať obaly v množstve 

menej ako 1 tona a čím viac sa objedná, tým vyššiu množstevnú zľavu podnik dostane.  

Skupina B obsahuje položky s nižším podielom na celkovej spotrebe. Kumulovaná 

hodnota spotreby dosahuje hodnotu takmer 90 %. V tejto skupine  sú zaradené obalové 

materiály Big Bag, Maggi, sušená vaječná zmes a ostatný materiál. V tomto prípade by malo 

byť objednávanie menej časté a v pevných intervaloch, čo je u týchto položiek dodržané.  

Skupina C obsahuje vysoký počet položiek s nízkym podielom na spotrebe, preto som 

ju rozdelila na dve podskupiny C1 a C2. Skupina C1 zahŕňa položky fólií, obalov vaječných 

cestovín, tautasu, kurkumy a etikiet. Kumulatívna spotreba položiek je 97 %. Do skupiny C2 

sú zaradené zvyšné položky s nepatrnou spotrebou. Jedná sa o polyten, obaly grahamových 

cestovín a zlatých cestovín, PE vrecká a zeleninové prášky na zafarbenie cestovín. 

 

3.6.2 ABC analýza skladových položiek pod ľa priemernej zásoby 

Postup pri tejto analýze je rovnaký ako u predošlej, rozdielne sú len údaje, z ktorých 

som počítala. K jednotlivým položkám som priradila hodnoty priemernej zásoby, následne 

zostupne zoradila, vypočítala kumulatívnu hodnotu zásoby a vyjadrila v percentách podiel 

priemernej zásoby jednotlivých položiek na celkovej priemernej zásobe. K vypočítaniu 

priemernej zásoby som opäť vychádzala z počiatočného stavu zásob k 1. 1. 2007 a konečného 

stavu k 31. 12. 2007. Tieto dva údaje som spočítala a podelila dvomi.  

Rozdelenie do skupín som ani tu nepreviedla podľa Paretovho pravidla. K zaradeniu 

do skupín mi dopomohlo i grafické znázornenie analýzy. 

Do skupiny A sú zaradené položky s najvyššou priemernou zásobou s kumulovanou 

hodnotou 66 %. Patria sem obaly nevaječných cestovín, obaly značiek Coop, Cessi a Maggi. 

Skupina B s kumulatívnou hodnotou priemernej spotreby 91 % obsahuje obaly 

vaječných a grahamových cestovín, zlatých cestovín, obaly Big Bag, ostatný materiál a tautas. 

Skupinu C som znova rozdelila na dve podskupiny vzhľadom na vysoký počet položiek 

a nízku hodnotu priemernej zásoby. Do skupiny C1 je zaradená sušená vaječná zmes, fólie, 

zeleninové prášky a etikety. Posledná skupina C2 s nepatrnou priemernou zásobou zahŕňa 

kurkumu, PE vrecká, polyten a zvyšné druhy zeleninových práškov. 
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Rozdelenie položiek na základe tejto analýzy do jednotlivých skupín uvádzam 

v prílohe č. 5.  

Graf 3.2 som spracovala podľa tabuľky uvedenej v prílohe č. 5. Z grafu je vidieť, že 

priemerná zásoba zeleninových práškov je nulová, keďže vykázali nulový počiatočný 

i konečný stav svojej zásoby.  

 

Graf 3. 2 Analýza ABC podľa priemernej zásoby v závode Cestovináreň. Zdroj: Vlastné 
spracovanie 
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I v tomto grafe Lorenzova krivka jednoznačne nerozdeľuje položky do skupín A, B 

a C. Skupinu A by sa určiť z grafu ešte dalo, otázne sú skupiny B a C. Opäť je to spôsobené 

podobnými hodnotami priemerných zásob skladovaných položiek, ktoré sú zaradené do 

skupiny B, C1 a C2 na základe analýzy.  

 

3.6.3 Zhrnutie výsledkov analýz ABC 

Z prevedených analýz je vidieť, že v obidvoch prípadoch obsahuje skupina A najnižší 

počet položiek s najvyšším podielom na spotrebe a priemernej zásobe. Skupina B obsahuje 

vyšší počet položiek s nižším podielom na spotrebe a priemernej zásobe. Skupina C bola 

rozdelená na dve časti, časť C1 zahŕňa položky nízkou spotrebou a priemernou zásobou, časť 

C2 s najnižšou až nulovou priemernou zásobou a spotrebou. Pri použití kritérií celková 

spotreba a priemerná zásoba sa poradie jednotlivých položiek menilo. Najväčšia zmena 
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nastala pri položkách skupiny B. Zmeny sú spôsobené tým, že položky s nižšou spotrebou 

vykázali pri druhej analýze na základe priemernej zásoby vyšší stav tejto zásoby a naopak. 

 

3.7 Rýchlosť pohybu zásob na sklade v závode Cestovináreň 

Rýchlosť pohybu zásob vyjadrujú ukazovatele obrátka a doba obratu. Keďže som 

previedla analýzu ABC na zásobách vstupných surovín a materiálov v závode Cestovináreň, 

vypočítam aj rýchlosť pohybu týchto skladových položiek. Dôvodom pre výpočet obrátky 

a doby obratu len za závod cestovináreň je i prístup k údajom o priemernej zásobe len tohto 

závodu. Pri výpočte som využila údaje z vnútropodnikových zostáv o nákupe a spotrebe 

surovín, materiálov a obalov za roky 2006 a 2007 za závod Cestovináreň. Tieto ukazovatele 

som vypočítala za závod ako celok a takisto i pre každú skupinu skladovaných položiek a za 

obidva roky. Výpočet som uskutočnila na základe vzorcov 2.2 a 2.3 uvedených v teoretickej 

časti tejto práce.  

 

3.7.1 Rýchlos ť pohybu zásob za závod 

Obrátku zásoby za závod som vypočítala ako podiel celkovej spotreby zásob v závode 

a priemernej hodnoty zásoby za rok. Tieto hodnoty som zistila z predošlej ABC analýzy za 

rok 2007 a zo zostáv o stave zásob a spotrebe za rok 2006. 

Tabuľka 3.3 poukazuje na hodnoty, z ktorých boli nasledujúce ukazovatele 

vypočítané. 

 

Tabuľka 3.3 Výpočet ukazovateľov rýchlosti pohybu zásob.  Zdroj: Vlastné  spracovanie 
 

  Rok 2006 Rok 2007 

Ročná spotreba (v Sk) 20 335 382 20 710 513 

Priemerná zásoba (v Sk) 5 942 992 5 052 767 

Obrátka 3,4 4,1 

Doba obratu (v dňoch) 105 88 
 
 Obrátka za rok 2007 dosahuje hodnotu 4,1 krát za rok. Znamená to, že celková zásoba 

by sa mala spotrebovať 4,1 krát do roka. Doba obratu je podielom 360-tich a obrátky. Činí 88 

dní, čiže trvá 88 dní, kým sa celková zásoba spotrebuje. Pre porovnanie som vypočítala 

rýchlosť pohybu zásob v Cestovinárni i za rok 2006. Celková spotreba dosahovala oproti roku 

2007 nižšiu hodnotu, priemerná zásoba zasa vykázala vyššiu hodnotu. Výpočet obrátky je 
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totožný s výpočtom v predošlom roku, jej hodnota činí 3,4. Doba obratu, za ktorú sa 

spotrebuje zásoba, je 105 dní. Nižšia obrátka zásob a dlhšia doba obratu v roku 2006 je 

dôsledkom nižšej spotreby a vyššej zásoby. To znamená, že zásoby sú vyššie, ako je ich 

samotná potreba.  

 

3.7.2 Rýchlos ť pohybu zásob jednotlivých položiek na sklade 

Hodnoty ukazovateľov som vypočítala obdobne ako v predošlom prípade za závod. 

Výsledné hodnoty ukazovateľov za jednotlivé skupiny zásob znázorňuje tabuľka zaradená do 

prílohy č. 6. Pre lepšiu predstavivosť a porovnanie som naniesla údaje z tabuľky v prílohe č. 6 

do grafov. Prvý graf 3.3 porovnáva obrátky jednotlivých skladovaných položiek za dva roky. 

Druhý graf 3.4 zasa porovnáva dobu obratov  týchto položiek za roky 2006 a 2007. Z grafu 

3.3 vidíme, že najvýraznejšie rozdiely nastali u položiek kurkuma, polyten, obaly Maggi. 

Skladová položka tautas nebola vedená v evidencii zásob v roku 2006, preto je uvedená len 

obrátka za rok 2007.  

 
Graf 3.3 Porovnanie obrátok zásob v závode Cestovináreň v rokoch 2006 a 2007. 

     Zdroj: Vlastné spracovanie 
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Skladované položky som v prílohe č. 6 rozdelila do štyroch skupín, podľa hodnoty 

obrátky a doby obratu za roky 2006 a 2007. Vychádzala som z rozdelenia uvedeného 

v teoretickej časti v kapitole 2.1.4. Skupiny sú podľa typu obrátky farebne rozlíšené. 

Nasledujúce rozdelenie položiek podľa hodnoty obrátky vychádza z obrátok a dôb obratu za 

rok 2007. 
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Nadpriemernú obrátku (viac ako 8 obrátok za rok) má položka sušená vaječná zmes    

a kurkuma. Priemernú obrátku (4 – 8 obrátok za rok) vykazujú položky obalov Cessi, BIG 

BAG, nevaječných cestovín, polyten, fólia, etikety a ostatný materiál. Podpriemernú obrátku 

(1 – 4 obrátky za rok) majú položky obalov Coop, Maggi, vaječných cestovín, PE vreciek, 

tautasu a práškových ochucovadiel. Neobrátkové položky (menej ako 1 obrátka za rok) sú 

obaly grahamových a zlatých cestovín.  

Podobne som porovnala i položky z hľadiska doby obratu zásob.  

 
Graf 3.4 Porovnanie dôb obratu zásob v závode Cestovináreň v rokoch 2006 a 2007.      

Zdroj: Vlastné spracovanie 
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Čo sa týka dôb obratu, z grafu 3.4, ktorý porovnáva doby obratu zásob, je zrejmé, že 

najvýraznejšie rozdiely nastali u tých istých položiek, čo je logické, keďže sa doba obratu 

počíta z obrátky. Najnižšia doba obratu je u položky sušená vaječná zmes, ktorá sa pohybuje 

na hodnote 40 dní. To znamená, že trvá 40 dní, kým sa zásoba spotrebuje. Hodnoty 

s najvyššou dobou obratu, ktorá sa pohybuje okolo 1000 dní, dosahujú položky obalov 

grahamových cestovín (GC) a zlatých cestovín (ZC).  

 

3.7.3 Porovnanie obrátkovosti položiek s ich zarade ním v rámci ABC 
analýzy 

 
Pre vytvorenie predstavy o tom, v akej skupine podľa ABC analýzy sa nachádza každá 

položka, u ktorej som vypočítala obrátkovosť, je vytvorená tabuľka v prílohe č. 7. Obrátka 
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a doba obratu zásoby je za rok 2007, rovnako ako aj ABC analýzy podľa ročnej spotreby 

a podľa priemernej zásoby. Posledným stĺpcom tabuľky je vyjadrenie, o aký typ obrátkovosti 

sa jedná.  

Je zaujímavé, že položky s nadpriemernou obrátkou sa v ABC analýze nachádzajú 

v skupinách B – C2. Položka kurkuma je podľa spotreby zaradená do skupiny C1, čo znamená 

veľmi nízku spotrebu, ale zároveň podľa priemernej zásoby do skupiny C2, čo zasa značí 

jednu z najnižších hodnôt priemernej zásoby. Pri priemernej obrátkovosti je zaradenie 

položiek do skupín rovnaké podľa obidvoch ABC analýz. Dve položky sú zaradené do 

skupiny A, dve do skupiny B, dve do skupiny C1 a jedna do skupiny C2. Zastúpené sú tu 

všetky skupiny. Obaly nevaječných cestovín sú síce zaradené do skupiny A podľa spotreby, 

no zároveň i do skupiny A podľa priemernej zásoby, to znamená, že vysoká priemerná zásoba 

znižuje obrátkovosť tejto položky. Podpriemerná obrátkovosť má opäť zastúpenie všetkých 

skupín podľa ABC analýzy. Skupiny sa zhodujú iba pri obaloch Coop. Znova nastáva prípad, 

kedy je síce spotreba vysoká, no zároveň je vysoká i priemerná zásoba, ktorá ma za následok 

tak nízku obrátkovosť. Neobrátkové položky sú podľa spotreby zaradené do skupiny C2, čiže 

vykazujú najnižšiu spotrebu a podľa priemernej zásoby do skupiny B, to znamená pomerne 

vysokú hodnotu zásoby. To spôsobuje takmer nulové obrátky týchto položiek.  

 

3.7.4 Zhrnutie poznatkov o rýchlosti pohybu zásob 

Po analýze rýchlosti pohybu zásob za závod Cestovináreň som zistila, že sa 

obrátkovosť v roku 2007 zlepšila. Je to spôsobené vyššou spotrebou skladovaných surovín 

a zároveň aj ich nižšou priemernou zásobou na sklade v tomto roku. 

Z predchádzajúcich výpočtov ukazovateľov rýchlosti pohybu jednotlivých druhov 

zásob vyplýva, že položkami s najvyššou obrátkou a najkratšou dobou obratu sú zásoby 

sušenej vaječnej zmesi a obalov Maggi v roku 2006 a opäť sušenej vaječnej zmesi a kurkumy 

v roku 2007. Druhá skupina skladovaných položiek s priemernou obrátkou obsahuje 

v obidvoch rokoch sedem skupín zásob, približne polovica položiek je v obidvoch rokoch 

rovnaká, druhá polovica sa presunula do iných skupín. Tretia skupina položiek označená ako 

podpriemerná obsahuje v roku 2006 štyri položky a v roku 2007 až sedem položiek. Naopak 

redukcia nastala v roku 2007 u skupiny neobrátkových položiek, kde sa ich počet znížil na 

dve položky oproti štyrom položkám v roku 2006. Nízka obrátka znamená, že priemerná 

zásoba na sklade sa nespotrebuje za rok ani raz, približná doba spotreby je dva až tri roky. 

Táto situácia nastáva z dôvodu, že obalový materiál spoločnosť MPC Cessi nakupuje vo 
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veľkom množstve, až niekoľko ton. Nie je to preto, že tak chce nakupovať, ale iná možnosť 

nie je, keďže výrobné linky na takéto obalové materiálu menšie množstvo obalov vyrobiť 

nemôžu. Bolo by síce možné zjednať objednávku tohto obalového materiálu na 500 kg, no 

cena by sa zvýšila o 60 – 70 Sk na jeden kilogram. A keďže grahamové cestoviny a cestoviny 

s označením zlaté, nevykazujú vysoký odbyt, dopyt po nich je nízky, obalový materiál na ne 

musí ležať na sklade.  

Porovnanie obrátkovosti položiek s ich zaradením do skupín A, B, C1 a C2 podľa ABC 

analýzy ukázalo, že nadpriemerne obrátkové položky vykázali umiestnenie v skupinách B 

a C1 podľa ročnej spotreby a C1 a C2 podľa priemernej zásoby.  
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4 DOPORUČENIE K ZLEPŠENIU  
 
Posledná časť bakalárskej práce sa zameriava na vyhodnotenie prevedených analýz 

a na navrhnutie zlepšenia doterajšieho stavu v oblasti riadenia zásob.  

 
Spoločnosť MPC Cessi, a. s. vykazuje pomerne vysokú hodnotu zásob. V súvislosti 

s redukciou úrovne zásob v podniku je však potrebné si uvedomiť, že táto redukcia nemá byť 

iba jednorázovou podnikovou aktivitou. Procesy odhaľovania nedostatkov a znižovania zásob 

by mali prebiehať v podniku rovnomerne a neustále. Návrhu a realizácii opatrení k zlepšeniu 

musí predchádzať analýza súčasného stavu, ktorej cieľom je zistiť, kde v podniku vznikajú 

zásoby, aká je ich výška a aké sú príčiny ich vzniku.  

 

4.1 Doporučenie týkajúce sa objednávacieho systému 

Po prevedení analýzy ABC podľa spotreby zásob boli opäť jednotlivé položky 

rozdelené do skupín. Skupinu A tvoria položky s najvyššou spotrebou. Dá sa povedať, že ich 

spotreba je stála a nezaznamenáva prílišné výkyvy. Spotrebu týchto položiek možno 

predvídať. Pre tieto položky by mohol byť zavedený objednávací systém, napr. (B, S). To 

znamená, že sa bude stav zásoby neustále monitorovať a zásoba sa bude dopĺňať na úroveň 

maximálnej hladiny S. V skupine B sú začlenené položky s nižšou spotrebou. Objednávanie 

by sa mohlo uskutočňovať podľa vopred stanovených objednávacích plánov. Posledná 

skupina C zahŕňa položky s najnižšou spotrebou. Tieto položky sa objednávajú vždy, keď 

vznikne ich potreba. Je zbytočné vytvárať pre skupinu C objednávacie systémy alebo 

objednávacie plány. 

 

4.2 Doporučenie redukcie zásob 

Na základe analýzy ABC podľa priemernej zásoby boli získané informácie o podiele 

jednotlivých položiek na celkovej hodnote zásoby. Skupinu A tvoria položky s najväčším 

podielom na celkovej zásobe. Z hľadiska redukcie zásob predstavujú najväčší potenciál 

možného znižovania úrovne zásob. Do skupiny B radíme položky s nižším podielom na 

zásobe a takisto i s nižším potenciálom na redukciu. V skupine C sú zaradené položky 

s nízkou zásobou v sklade. U týchto položiek je potenciál ich možnej redukcie zanedbateľne 

malý, preto sú z hľadiska redukcie zásob prakticky bezvýznamné.  
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4.3 Doporučenie týkajúce sa obrátkovosti zásob 

Analýza rýchlosti pohybu zásob roztriedila položky na vysokoobrátkové, 

nízkoobrátkové a neobrátkové zásoby v sklade. Platí, že čím je nižšia obrátkovosť položky, 

tým sú náklady na držanie zásob vyššie. Je preto logické, že jednou z možností znižovania 

nákladov je zvyšovanie obrátkovosti zásob. Zároveň je potrebné zvažovať, aký dopad bude 

mať obrátkovosť na iné logistické náklady a porovnať ho s predpokladanými úsporami. Je 

potrebné preveriť, či náklady na prepravu, skladovanie a administratívu neprevýšia 

požadované úspory a či možné predĺženie vybavovania zákazníckych objednávok nespôsobí 

pokles predaja. 

 U položiek s nadpriemernou obrátkou, ktorými sú sušená vaječná zmes, obaly Cessi, 

kurkuma (v roku 2007) by mal podnik naďalej udržiavať túto vysokú obrátkovosť. Položky 

s priemernou obrátkou, ktorých je v podniku približne 35 % zo všetkých uvedených 

analyzovaných položiek, by sa mala táto obrátka udržiavať, alebo zvyšovať. Čo sa týka 

položiek s podpriemernou obrátkou, cieľom by malo byť zvyšovanie obrátky, poprípade 

prehodnotenie sortimentu skladovaných zásob. Položky s obrátkou nižšou ako jedenkrát za 

rok by sa mali eliminovať. Keďže sa však jedná o zásobu obalov grahamových a zlatých 

cestovín, ktoré sú súčasťou sortimentu cestovín, táto zásoba nemôže byť odstránená.  

 

4.4 Doporučenie k tvorbe skladových limitov 

V podniku by mohli byť presnejšie určené a kontrolované limity skladovaných zásob, 

pretože je to základný predpoklad efektívneho fungovania manažmentu zásob. Príliš vysoké 

maximálne limity však vedú k nadbytočnej kumulácii zásob a nízke limity zasa k problémom 

v plynulom zásobovaní, prestojom vo výrobe, termínovým sklzom. Keďže pracovníci 

v oblasti zásobovania majú na základe svojich dlhoročných skúseností prehľad o pohybe 

jednotlivých položiek zásob, určenie optimálnych limitov by nemalo byť až tak 

problematické. 

 

4.5 Doporučenie k predpovedi dopytu 

Ďalším predpokladom správneho systému riadenia zásob je presná znalosť 

požiadaviek zákazníkov s dostatočným časovým predstihom potrebným pre realizáciu 

procesov, ktoré predchádzajú uspokojeniu požiadaviek zákazníka. V podniku by mohli byť 

zlepšené prognózy dopytu. 600-tonová predzásoba cestovín, ktorá je vytváraná práve pre 
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výkyvy v dopyte, by mohla byť po presnejšej predikcii dopytu zredukovaná na nižšiu hladinu. 

Pre dosiahnutie maximálnej presnosti prognóz dopytu je potrebné využívať štatisticko-

analytické metódy.  

 

4.6 Ďalšie doporúčania 

V súčasnosti sa trhové prostredie dynamicky mení, rozhodujúcim faktorom je 

rýchlosť. Rýchlosť reakcie podmieňuje nielen vnútorná pružnosť firmy, ale aj úroveň 

komunikácie, výmeny informácií a spolupráce s jednotlivými článkami dodávateľského 

reťazca. MPC Cessi, a. s. by si mala preto naďalej udržiavať dobré vzťahy so svojimi 

kľúčovými dodávateľmi, odberateľmi, poprípade utvárať nové partnerstvá. Nadštandardná 

spolupráca s dodávateľmi, distribútormi, zákazníkmi umožňuje zdieľať širšie spektrum 

informácií, ktoré môže prispieť k spresneniu rozhodovania a zvýšenia plynulosti 

materiálových tokov.  
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ZÁVER 
 
Zásoby nie sú spojené len s nadbytočnými nákladmi, ale sú hlavne živnou pôdou, v 

 ktorej sú ukryté mnohé ďalšie problémy. Kapitál investovaný v zásobách chýba napr. na 

financovanie budúcich technologických projektov a znižuje dôveryhodnosť podniku pri 

získaní pôžičiek. Zásoby takisto zakrývajú mnohé prevádzkové problémy. Nízke zásoby 

vypovedajú o hospodárskom zdraví podniku, vysoké zasa poukazujú na problémy v ňom. 

 

Cieľom mojej bakalárskej práce bolo zanalyzovať systém riadenia zásob v spoločnosti 

MPC Cessi, a. s. a navrhnúť možné opatrenia, ktoré by viedli k jeho zlepšeniu. Bakalárska 

práca pozostáva z troch nosných častí. 

 

V prvej časti práce je charakterizovaný podnik, ktorého riadenie zásob bolo podrobené 

analýze. Popísaný je predmet činnosti, ktorým sa podnik zaoberá, organizačná štruktúra 

s detailnejším popisom jednotlivých závodov. Do tejto časti sú začlenené i informácie 

o odbyte výrobkov podniku, jeho konkurencii, systéme riadenia spoločnosti a o rozvoji 

technickej základne.  

 

Druhá časť vymedzuje základné teoretické pojmy, ktoré súvisia so spracovávanou 

problematikou bakalárskej práce. Je podkladom pre ďalšie spracovávanie v rámci analýzy 

v tretej časti práce. Analýza súčasného stavu riadenia zásob dopomohla k preniknutiu do 

skúmanej problematiky. Použité metódy roztriedili sledované zásoby podľa veľkosti spotreby 

a stavu zásoby. Umožnili zistiť, ktoré položky sú vysokoobrátkové, nízkoobrátkové až 

neobrátkové. Z výsledkov analýz mohli byť následne vytvorené doporučenia k zlepšeniu, 

resp. k možnému zníženiu zásob, ktorým je venovaná posledná časť tejto práce.  

 

Riešená problematika je skutočne veľmi rozsiahla. Analýza zásob vo všetkých 

závodoch, nielen Cestovinárne, by poskytla komplexnejší pohľad na riešenú oblasť. 

Vzhľadom na takýto rozsah by mohlo byť komplexnejšie skúmanie predmetom diplomovej 

práce.  
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Organizačná a riadiaca štruktúra MPC 
 

 

Riaditeľ 
závodu PaC 

Generálny 
riaditeľ a.s. 

Sekretariát Útvar 
kontroly 

Referent 
ÚRK 

Útvar 
riadenia 
kvality 

Ekonomicko-
obchodný 
riaditeľ 

Technický 
riaditeľ 

Riaditeľ 
závodu mlyn 

Laborant 
ÚRK 

Riaditeľ 
závodu 

cestovináreň 

Obchodný zástupcovia 
pre predaj cestovín 

Samostatný vedúci 
predaja cestovín 

Vedúci tuzemského 
trhu a marketingu 

Referent  marketingu 

Dokladači pekárskych 
výrobkov pre reťazce 

Samostatný obchodný 
zástupca pre predaj 

pekárenských 
výrobkov 

Samostatný obchodný 
zástupca pre predaj 

múk 

Ekonomicko-
obchodný riaditeľ 
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Karta hodnotenia dodávateľa 
 

 



 

 

                                                                                                                                                              Príloha č. 4 
 

Analýza ABC podľa celkovej spotreby 
       

Názov skladovanej 
položky 

Ročná 
spotreba (Sk) 

Kumulovaná 
spotreba      

(Sk) 

Kumulovaná 
spotreba        

(% z celku) 

Priradenie 
do 

skupiny 

Obaly Cessi 6 031 197,9 6 031 197,9 29,12   
Obaly nevaj.cest. 4 412 016,0 10 443 213,9 50,42 A 
Obaly Coop 3 710 889,0 14 154 102,9 68,34   
Ost.mat. 1 382 694,6 15 536 797,5 75,02   
Obaly Maggi 1 243 983,3 16 780 780,8 81,03   
Suš.vaj.zm. 903 382,9 17 684 163,7 85,39 B 
Obaly Big Bag 879 462,5 18 563 626,2 89,63   
Fólia 451 558,8 19 015 185,0 91,81   
Obaly vajec.cest. 373 476,6 19 388 661,6 93,62   

Tautas 319 783,1 19 708 444,7 95,16 C1 
Kurkuma 252 171,5 19 960 616,2 96,38   
Etiketa 214 083,1 20 174 699,3 97,41   
Polyten  154 571,2 20 329 270,5 98,16   
Obaly graham.cest. 112 366,8 20 441 637,3 98,70   
PE vrecká 73 364,2 20 515 001,5 99,06   

Prášok Cv. 67 474,4 20 582 475,9 99,38 C2 
Prášok Šp. 64 964,9 20 647 440,8 99,70   
Obaly zlaté cest. 39 849,6 20 687 290,4 99,89   
Prášok Par. 12 862,5 20 700 152,9 99,95   
Prášok Mr. 10 360,0 20 710 512,9 100,00   

CELKOM 20 710 512,9 x x   
 

 
 



 

 

                                                                                                                       Príloha č. 5 
 

Analýza ABC podľa priemernej zásoby 
 

Názov skladovanej 
položky 

Priemerná 
zásoba          

(Sk) 

Kumulovaná 
zásoba (Sk) 

Kumulovaná 
priem. zásoba 

(% z celku) 

Priradenie 
do 

skupiny 

Obaly nevaj.cest. 1 048 718,0 1048718,0 20,76   
Obaly Coop 948 385,2 1997103,2 39,52   
Obaly Cessi 758 105,3 2755208,4 54,53 A 
Obaly Maggi 579 753,3 3334961,7 66,00   
Obaly vajec.cest. 299 557,3 3634519,0 71,93   
Obaly graham.cest. 288 474,9 3922993,9 77,64   
Ostat.mat. 215 183,9 4138177,8 81,90   
Obaly zlaté cest. 204 972,3 4343150,0 85,96 B 
Obaly Big Bag 148 924,7 4492074,7 88,90   
Tautas 136 990,7 4629065,4 91,61   
Suš.vaj.zm. 101 052,7 4730118,1 93,61   
Fólia 87 401,0 4817519,0 95,34   

Prášok Cv. 54 112,8 4871631,8 96,42 C1 
Prášok Šp. 52 368,1 4923999,9 97,45   
Etiketa 42 920,2 4966920,0 98,30   
Kurkuma 28 879,6 4995799,6 98,87   
PE vrecká 28 757,1 5024556,6 99,44   
Polyten 28 210,0 5052766,6 100,00 C2 
Prášok Par. 0,0 5052766,6 100,00   

Prášok Mr. 0,0 5052766,6 100,00   

CELKOM 5 052 766,6 x x   



 

 

  Príloha č. 6           
                                                                                      

Ukazovatele rýchlosti pohybu zásob v závode Cestovináreň v rokoch 2006 a 2007 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                 
                   Typ obrátky 

 
 

Názov skladovanej 
položky 

Obrátka 
zásob v r. 

2006 

Doba 
obratu v r. 

2006          
(v dňoch) 

Suš.vaj.zm. 9,18 39,20 
0baly Cessi 8,20 43,91 
Obaly Big Bag 5,32 67,70 
Eiketa 4,96 72,59 
Ostat. Mat. 4,61 78,12 
Kurkuma 4,49 80,18 
Fólia 4,42 81,50 
Obaly COOP 4,11 87,66 
PE vrecká 4,09 87,91 
Obaly nevaj.cest. 3,30 108,97 
Prášok Šp. 1,16 311,08 
Prášok Cv. 1,14 316,68 
Obaly Maggi 1,00 361,49 
Obaly vaj. cest. 0,98 366,48 
Polyten 0,58 618,57 
Obaly zlaté cest. 0,38 942,89 
Obaly graham.cest. 0,38 957,11 

  
  
nadpriemerná 

  priemerná 

  
  
podpriemerná 

  neobrátková 

Názov skladovanej 
položky 

Obrátka 
zásob v r. 

2007 

Doba 
obratu v r. 

2007          
(v dňoch) 

Suš.vaj.zmes 8,94 40,27 
Kurkuma 8,73 41,23 

Obaly Cessi 7,96 45,23 

Ostat. Mat. 6,43 56,03 

Obaly Big Bag 5,91 60,96 
Polyten 5,48 65,70 
Fólia 5,17 69,68 
Etiketa 4,99 72,17 
Obaly nevaj. cest. 4,21 85,51 
Obaly Coop 3,91 92,07 
PE vrecká 3,91 92,13 
Tautas 2,33 154,22 
Obaly Maggi 2,15 167,44 
Prášok Cv. 1,36 265,53 
Obaly vaj. cest. 1,25 288,75 
Prášok Šp. 1,29 279,40 
Obaly graham. cest. 0,54 671,86 
Obaly zlaté cest. 0,32 1135,84 



 

 

                                                                                                                                   Príloha č. 7 
 

Obrátkovosť položiek a ich zaradenie do príslušnej skupiny podľa ABC analýzy 
 

Názov skladovanej 
položky 

Obrátka 
zásob v r. 

2007 

Doba 
obratu v r. 

2007          
(v dňoch) 

ABC 
analýza 
podľa 

spotreby 

ABC 
analýza 
podľa 

priemernej 
zásoby 

Typ obrátky 

Suš.vaj.zm. 8,94 40,27 B C1   
Kurkuma 8,73 41,23 C1 C2 nadpriemerná 
Obaly Cessi 7,96 45,23 A A   
Ostat. Mat. 6,43 56,03 B B   
Obaly Big Bag 5,91 60,96 B B   
Polyten 5,48 65,7 C2 C2 priemerná 
Fólia 5,17 69,68 C1 C1   
Etiketa 4,99 72,17 C1 C1   
Obaly nevaj.cest. 4,21 85,51 A A   
Obaly COOP 3,91 92,07 A A   
PE vrecká 3,91 92,13 C2 C2   
Tautas 2,33 154,22 C1 B   
Obaly Maggi 2,15 167,44 B A podpriemerná 
Prášok Cv. 1,36 265,53 C2 C1   
Obaly vaj. cest. 1,25 288,75 C1 B   
Prášok Šp. 1,29 279,4 C2 C1   
Obaly graham.cest. 0,54 671,86 C2 B   
Obaly zlaté cest. 0,32 1135,84 C2 B neobrátková 

 
 


