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Ishikawův diagram                                                      Diagram rybí kosti k analýze příčin 

SW KVP – IMS                       Software k evidenci řízení jakosti a informacích o vadách 

SMJ                                                                                       Systém managementu jakosti 

Swot analýza                                                             Analýza příležitostí a hrozeb na trhu 

SPC  záznam                                                              Regulační karty zaměřené na chyby 

apod.                                                                                                                  A podobně 

Spol. s r. o.                                                                      Společnost s ručením omezeným 

NDM                                                                                 Nehmotný dlouhodobý majetek 

HDM                                                                                     Hmotný dlouhodobý majetek 

HV                                                                                                   Hospodářský výsledek 

Krátk.                                                                                                                Krátkodobý 

Dlouh.                                                                                                              Dlouhodobý 

Mater.                                                                                                                     Materiál 

E.                                                                                                                             Energie 

Výr.                                                                                                                       Výrobků 

Popl.                                                                                                                      Poplatky 

Provoz.                                                                                                                  Provozní 

Osob.                                                                                                                        Osobní 

Tab.                                                                                                                         Tabulka 

Č.                                                                                                                                 Číslo 

mm.                                                                                                                      Milimetrů 

m. j.                                                                                                                     Mimo jiné 

PC                                                                                                                            Počítač 

tzn.                                                                                                                    To znamená 

Q.                                                                                                                Velikost, objem 

tL.                                                                                                                    Dodací lhůta 

PZ.                                                                                                               Pojistná zásoba 

Tc.                                                                                                          Dodávkový cyklus 

MRP1                                                                    Technika plánování spotřeby materiálu   

aj.                                                                                                                               A jiné 

S,s                                                                                                                  Úroveň zásob 

t.                                                                                                                                  Doba 

x.                                                                                                                           Množství 
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d.                                                                                                                 Časový interval 

tj.                                                                                                                                  To je 

v tis.                                                                                                                      V tisících 

v mil.                                                                                                                V miliónech 

ABAS                                                                                           Vnitropodnikový systém 

hi                                                                                                            Průměrná spotřeba 

xi                                                                          Jednotlivé položky množstevní spotřeby 

n                                                                                                                            Množství 

Si                                                                                                                                                           Směrodatná odchylka 

hij                                                                                          Průměrná spotřeba jednotlivá 

Vi                                                                                                            Variační koeficient 
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Problémová oblast: 

V současném turbulentním prostředí, ve kterém působí podniky, se objevila řada 

nových metod. Patří mezi ně i logistická řešení, která vedou k racionalizaci a vytváření 

konkurenční výhody. 

 

Cíl práce: 

Cílem práce je analyzovat řízení zásob pomocí ABC a XYZ analýz s návrhem 

opatření na zlepšení současného stavu ve vybraném podniku. 

 

Anotace 

Bakalářská práce je zaměřena na řízení zásob v podniku a na možnosti jeho 

zlepšení. První část představí firmu, její historii a možnosti. Druhá část obsahuje úkoly 

a cíle zásobování. Je zde věnována pozornost problematice jednotlivých systémů řízení 

zásob. Třetí část se zaměřuje na konkrétní podnik a soustředí se na dosavadní způsob 

řízení zásob. Čtvrtá část analyzuje vybrané položky zásob a konkrétní možnosti 

zlepšení. 

 

Annotation 

 The bachelor thesis is aimed at inventory control in a company and possibilities 

of its improvement. The first part introduces a company, its history and its possibilities. 

The following, second part is focused on tasks and targets of the supply. The attention is 

aimed at particular systems of the inventory control. The third part is focused on a 

particular firm and its present way of the inventory control. The fourth part analyzes 

chosen items of reserves and particular possibilities of its improvement. 
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1 ÚVOD 

K problematice logistiky se dnes dostává značné míry pozornosti. Svým způsobem 

je to důsledkem liberalizace světového obchodu, globalizace světového trhu a růst 

významu informačních technologií. 

 

Vytváření konkurenční výhody je dnes základní předpoklad úspěchu podniku. 

Získání této výhody lze získat různými způsoby, a proto se logistice v podnicích věnuje 

stále více pozornosti. Logistika otevírá celou řadu možností, nejen ke snížení nákladů 

na dopravu, ale i ke zlepšení komunikace mezi podnikem a okolím. Správná aplikace 

vhodného logistického řízení může přispět ke snížení nákladů spojenými s dodávkami, 

snížení nákladů na skladování a objednávání, zrychlení výroby, a také zlepšení 

dostupnosti produktu pro zákazníka. Tím podnik získává důležitou výhodu proti 

konkurenci. 

 

Větší a soustavná pozornost se tomuto oboru začala věnovat po skončení druhé 

světové války, protože nemalý díl na vítězství spojeneckých vojsk připadl na řešení 

logistických operací. Výtečným novodobým příkladem byla válka v Afghánistánu 

(2005-2006), kdy výkonné a efektivní zásobování a pohyb jak hmotných, tak i 

personálních dodávek byly klíčovými faktory úspěchu amerických ozbrojených sil. 

První ucelené texty o logistice jako konkurenčnímu zdroji výhod se objevují v 60. 

letech 20. století v knize Petera F. Druckera1. 

 

Označením logistika v podniku rozumíme ucelený soubor činností, díky kterému 

dosáhneme doručení materiálu nebo finálních výrobků na místo potřeby. Zabývá se tedy 

nejen přepravou, ale i jejím plánováním a to konkrétně načasováním, rozhodováním o 

přepravovaném množství, způsobu dopravy apod.  

 

 

 

                                                   
1  Peter F. Drucker, „The Economy´s Dark Continent“, Fortune (Apr. 1962), str. 103, 265-70. 
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Společnost NOVOGEAR, se kterou budu ve své bakalářské práci spolupracovat, se 

již delší dobu, snaží vyřešit problém řízení zásob.  Cílem bakalářské práce je navrhnout 

možnosti řízení zásob vedoucích ke snížení nákladů. Proto se budu věnovat způsobu 

řízení vybraných položek ve společnosti a možnostem řešení této problematiky.  

 

Druhá kapitola přibližuje společnost NOVOGEAR. V teoretické části své 

bakalářské práce se budu zabývat nastíněním problematiky zásob  jejich významem, 

cíly zásobovací logistiky apod. Následně se podrobněji věnuji systémům řízení zásob, 

jejich dělení a možnostem využití pro různé typy položek zásob.  

 

Na závěr  navrhuji možná řešení objevených problémů v podniku. 
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2 CHARAKTERISTIKA FIRMY 

2.1 Profil společnosti 

Profil společnosti: 

Již od roku 1928 vyrábí 

mateřská firma HUMBEL 

ZAHNRÄDER AG ve Švýcarsku 

ozubená kola. Firma NOVOGEAR 

spol. s r.o. byla jako samostatná 

dceřinná společnost založena v roce 

1993. Firma NOVOGEAR spol. s 

r.o. patří k největším výrobcům 

ozubených kol, součástí převodovek 

a jiných strojních součástí v regionu 

Severní Moravy. 70 % současné 

produkce tvoří exportní dodávky pro mateřskou firmu HUMBEL ZAHNRÄDER AG, 

zbytek je dodáván klientům v celé Evropě. V současné době má 100 zaměstnanců, kteří 

jsou permanentně školeni a motivováni k dosahování maximální kvality a produktivity 

výroby. Díky těmto předpokladům a modernímu strojnímu parku je schopna za 

výhodných podmínek a v krátkých dodacích lhůtách realizovat dodávky celého spektra 

strojních součástí dle přání zákazníka. 

 

2.1.1 Statutární orgán 

Jméno: Thomas Max Kocher 

Funkce: jednatel 

Ve funkci: od: 27.5.2003  

Způsob jednání za společnost: Jednatel jedná jménem společnosti samostatně. 
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2.1.2 Společníci s vkladem 

 Obchodní firma:HUMBEL Zahnrader AG 

 Sídlo:Kradolf, Oberfeldstr. 9, PSČ 9214 

 Švýcarská konfederace 

 Vklad:55 700 000 Kč  

 Splaceno:55 700 000 Kč  

 Obchodní podíl 100% 

 

2.2 Finanční plán 

2.2.1 Bilance majetku 

Rozvaha je ve zjednodušeném rozsahu ke konci  roku 2007. 

 

Rozvaha 

Aktiva          Pasiva 

 

stálá aktiva      I. vlastní zdroje 

1. NDM    16 000 000   1. Základní kapitál      55 700 000 
2. HDM  285 000 000   2. Rezervní fond        6 000 000 

3. HV z minulých let       45 000 000     
oběžná aktiva      4. HV  běžného roku      27 050 000    

1. zásoby  34 221 000   II. cizí zdroje 

2. pohledávky  17 650 000   1. rezervy         9 000 000       
3. peníze  12 179 000   2. závazky – krátk.       17 000 000     
              - dlouh.       95 300 000     
aktiva celkem  255 050 000   pasiva celkem                255 050 000           
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2.2.2 Výkaz zisků a ztrát 

Výkaz zisků a ztrát je ve zjednodušeném rozsahu ke konci roku 2007. 

 

VÝSLEDOVKA 

 

1. spotřeba mater. a E. 106 950 000  1. Tržby za prodej výr.  197 000 000 
2. služby       5 000 000  2. provozní výnosy        3 500 000 
3. náklady osob.    53 000 000   
4. daně a popl.        5000 000 
5. provoz. N      3 500 000 
 

náklady celkem  173 450 000  výnosy celkem    200 500 000

  

 

Výsledek hospodaření činí 27,05 mil. korun za rok 2007 a jsou z něj hrazeny 

splátky úvěru ve výši 25 mil. korun. Výsledek hospodaření měl od vzniku rostoucí trend 

viz tab. č. 1. a graf výsledku hospodaření. 

 

Tabulka č. 1.: Výsledek hospodaření v mil. 

rok 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

HV  8,2 8,6 8,8 10,2 10,9 15,1 15,2 15,4 18,2 19,6 20,2 22,1 24,9 26,4 

 

 

 

Graf č. 1.: Výsledek hospodaření 
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2.3 Výrobní program 

Výrobní možnosti 

jsou všestranné - od 

jednotlivých operací až ke 

kompletnímu projektu. 

Nabídka obsahuje vše, co se 

týče ozubených kol. 

Poradenství, příprava 

výroby, výroba ozubení, 

tepelné zpracování, 

broušení a s tím související 

procesy. Provádí rovněž 

montáže převodovek. 

Zákazníkům je k dispozici 

kompletní servis. 

 

2.4 Technologie 

V následujícím 

odstavci je uvedeno, co 

přesně je firma 

NOVOGEAR spol. s r.o. 

schopna vyrobit. 

Ozubení – rozsah modulu 

0,5 – 12 mm, čelní ozubená 

kola s přímými      i 

s šikmými zuby do Ø 1000 

mm, šroubová kola do Ø 

1000 mm, ozubené věnce 

do Ø 1000 mm, kuželová 

kola s přímými zuby do Ø 

600 mm, šneky jedno a vícechodé do Ø 250 mm, šneková kola a řetězová kola            
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do Ø 1000 mm, ozubené tyče s přímými a šikmými zuby do 2000 mm, vícedrážkové 

profily, evolventní profily, drážkování. 

Broušení - Čelní ozubená kola s přímými a šikmými zuby do Ø 800 mm, Válcové 

šneky a závity do Ø 250, Vícedrážkové profily, evolventní profily, Vnější a vnitřní 

broušení na kulato, broušení na plocho, broušení důlků, ostření odvalovacích fréz. 

Protahování - Drážky pro pero, normované a nenormované profily. 

Soustružení - soustružení, hrotové soustružení. 

Vrtání/frézovaní - frézování drážek, CNC-obráběcí centrum 

Tepelné zpracování - žíhání, zušlechťování, cementace, kalení, nitridování do Ø 500 

mm a délka 700 mm. 

Kontrola ozubení - Kontrola evolventy a přímosti zubů, kontrola dělení, odvalování, 

3D měřící stroj. 

 

2.5 Reference 

V následující kapitole je uvedeno výrobní zaměření firmy. 

Tiskařský průmysl -  Ozubená kola společně s vysokou přesností provedení 

zabezpečují požadavky, které jsou požadovány pro: tiskařské stroje a jejich 

příslušenství, balírny, 

tiskařské lisy pro tisk textu, 

dopravní / pásové systémy. 

Potravinářský průmysl - 

Stroje jsou sestrojeny ze 

speciálních nerezových 

materiálů pro zachování 

standardů tohoto odvětví. 

Jedná se zejména o: mlýny, 

konzervárny, lahvárny, 

dopravníky, vytlačovací 

stroje. 

Veřejná doprava - 

Bezpečnost je považována 

za nejvyšší prioritu v 

oblasti: železnic, prostředků veřejné dopravy, autobusů a tramvají, lanových drah. 
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Průmyslová manipulace -  Spolehlivost, která se může měřit několikanásobným 

opakováním pohybu zejména u: robotů, pohonných mechanismů, přepravních systémů. 

Energie a ekologické stavitelství -  Dlouhá životnost a minimální údržba jsou 

klíčovými požadavky u větrných elektráren, turbín, generátorů, čističek odpadních vod, 

spalování odpadů, pump a čerpadel. 

Automobilový průmysl - Silnou stránkou je výroba velice přesných součástí pro 

výrobu prototypů a speciálních vozidel: komerční automobily, závodní vozy, 

motocykly, součástí pro rychlostní skříně u nákladních automobilů. 

Obráběcí stroje - Optimálně sladěná přesnost součástí určená pro dlouhou životnost 

používaná zejména u: součástí převodovek, převodovek, pohonných mechanismů. 

Stavitelství - Části převodů s extremním zatížením: bagry, jeřáby, míchačky a podobná 

mixážní zařízení, důlní a stavební technika. 

Měřící technika - S podporou nejmodernějších měřících systémů je ve výrobě 

dosahována maximální přesnost. Součástí produkce je i výroba vlastních měřících 

zařízení pro speciální účely. 

Řídící systémy - Zde je důraz kladen zejména na spolehlivost a odolnost: komplexní 

pohonná zařízení, železniční soupravy, pohonné mechanismy, výtahy a eskalátory, 

lanové dráhy, automatické otevíraní a zavíraní dveří. 

Letecký a námořní průmysl - Správná volba materiálu a perfektní povrchová úprava 

zabezpečují dlouhodobou funkčnost v náročných podmínkách pro: radarové systémy, 

pohonná zařízení lodí, pumpy a čerpadla. 

 

2.6 Systém řízení jakosti 

Ve společnosti Novogear, spol. s r. o. je zaveden systém managementu jakosti, 

který platí pro oblast předmětu podnikání a výrobního zaměření v rozsahu 

kovoobrábění, tepelné zpracování kovů a montáže převodových skříní. Systém navazuje 

na obecně platné předpisy a zákony, zákon o státním zkušebnictví a předpisy Českého 

normalizačního institutu, které jsou uplatňovány v oblasti výrobního zaměření 

společnosti. Společnost byla úspěšně certifikována dle této normy :ČSN EN ISO 

9001:2001. 
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2.7 Oblast ochrany životního prostředí 

V oblasti ochrany životního prostředí je cílem společnosti zodpovědný přístup k 

ochraně a udržování životního prostředí. Spravování životního prostředí a udržitelný 

vývoj patří mezi nejvyšší priority společnosti. Při výrobě jsou používány pouze takové 

materiály, které nemají prokazatelně škodlivý vliv na zdraví a mají průkaznou kvalitu. 

Proto se společnost rozhodla implementovat systém environmentálního managementu a 

dne 2. ledna 2007 bylo vydáno rozhodnutí  R – 01/07. Rozhodnutí o zavedení systému 

managementu jakosti, enviromentálního systému a jejich vzájemné integraci. 

Společnost byla úspěšně certifikována dle této normy :ČSN EN ISO 14001. 
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3 ANALÝZA VÝKONOVÝCH PARAMETRŮ 

3.1 Analýza kontrolních nástrojů 

Společnost Novogear, spol. s r.o. monitoruje a měří procesy a produkty  v souladu 

s normou ČSN EN ISO 9001:2001. V případě, že během procesů monitorování měření 

jsou zjištěny produkty, které nejsou ve shodě s jeho požadavky, je takový produkt 

identifikován a řízen ve shodě s požadavky s normou ČSN EN ISO 9001:2001 a interní 

směrnice, která určuje zásady a postupy pro monitorování a měření, dále stanovuje 

postupy a metody monitorování a měření procesů a samotného produktu. Určuje také 

zásady a postupy k identifikaci a řízení neshodného produktu tak, aby se zabránilo jeho 

nezamyšlenému použití či dodání. 

 

3.1.1 Monitorování a měření procesů 

Pro analýzu, monitorování a měření se ve společnosti Novogear s.r.o. používají 

základní statistické nástroje, kterými jsou vývojové diagramy, záznamníky, ishikawův 

diagram, paretova analýza, histogram, bodový diagram, regulační diagram. Garantem 

pro používání těchto nástrojů je Manažer jakosti, který je schopen odborně vést 

pracovníky v případě užití těchto nástrojů. Jedním ze zdrojů dat pro analýzu jsou 

databáze ze SW KVP - IMS. 

 

Pověření pracovníci společnosti monitorují následující procesy, aby prokázali 

schopnost procesů dosáhnout plánované výsledky. Výsledky monitorování a měření 

reportují svému vedoucímu a jsou i podkladem pro porady vedení pro přezkoumání 

fungování SMJ. V případě, že není dosahováno v jednotlivých oblastech uspokojivých 

či přímo plánovaných výsledků, musí se učinit náprava a provést opatření k nápravě. 

V následující tabulce jsou uvedené monitorované procesy, včetně kritérií, která jsou 

měřena. 
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Tabulka č. 2.: Monitorování a měření procesů 

                                         Monitorování a měření procesů 

Monitorování procesu Sledovaná kritéria 
Odpovědný 

pracovník 
Termín 

Jakost ve výrobě 
%  zmetků dle zakázek, 

výrobků a zákazníků 
Manažer jakosti 

Průběžně měsíčně, 

souhrnně 1x ročně 

Tok zakázky ve výrobě Průměrná délka zakázky 
Vedoucí výroby a 

logistiky 

Průběžně, souhrnně 1x 

ročně 

Monitorování přijatých poptávek a 

vystavených smluv 

Úspěšnost realizace přijatých 

poptávek a předložených 

nabídek 

Vedoucí obchodně-

technologického 

úseku 

Průběžně, min.1x ročně 

Monitorování počtu přijatých reklamací Počet zákaznických reklamací Manažer jakosti 
Průběžně, souhrnně 1x 

ročně 

Monitorování spokojenosti zákazníků 
Spokojenost zákazníka – 

bodové hodnocení 

Vedoucí obchodně-

technologického 

úseku 

Průběžně, min.1x ročně 

Hodnocení dodavatelů, včetně 

reklamací, problémů s jakostí a 

nedodržených termínů dodání 

 

%  Hodnocení dodavatelů 

Vedoucí obchodně-

technologického 

úseku + pověření 

pracovníci  úseku 

1x ročně 

Monitorování SMJ prostřednictvím 

interních auditů 

Počet realizovaných auditů, 

počet neshod, oblast neshod. 
Manažer jakosti 1x ročně 

Monitorování stavu preventivních 

opatření a opatření k nápravě 
Účinnost, počet. 

Manažer jakosti + 

vedoucí úseků 

Průběžně, souhrnně 1x 

ročně 

Monitorování ekonomických ukazatelů Výnosy, náklady, zisk 
Vedoucí 

ekonomického úseku 

Měsíčně, souhrnně 1x 

ročně 

Personalistika Fluktuace Personalistka Souhrnně 1x ročně 

Personalistika Nemocnost Personalistka Souhrnně 1x ročně 

Bezpečnost práce 
Celkový počet pracovních 

úrazů 
Asistentka jednatele 

Průběžně, souhrnně 1x 

ročně 

Hodnocení spokojenosti zaměstnanců 
Bodové hodnocení 

spokojenosti zaměstnanců 
Asistentka jednatele 1xročně 

Monitorování plnění plánovaných 

školení 

Počet naplánovaných a 

uskutečněných školení, včetně 

nákladů na školení 

Asistentka jednatele 
Průběžně, souhrnně 2x 

ročně 

Hodnocení školení, včetně efektivity  
Bodové hodnocení školeným a 

nadřízeným 
Asistentka jednatele 

Průběžně, souhrnně 2x 

ročně 

Monitorování výrobních procesů Měření výkonů, prostojů.. Mistři 
Průběžně, souhrnně 1x 

měsíčně 

Analýza současného stavu 
Swot analýza (přednosti, 

slabiny, příležitosti, hrozby) 

Vedoucí obchodně-

technologického 

úseku 

Souhrnně 1x ročně 
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3.1.2 Monitorování a měření produktu 

Monitorováním produktu společnosti Novogear spol. s r. o., je zejména kontrola 

rozměrů a vizuální posuzování zpracovávaného výrobku v každé etapě její realizace. 

Vizuální kontrola je nutná pro odhalení některých nedostatků a neshodných stavů, u 

kterých není vhodné provádět měření ani je podchytit žádným jiným způsobem. 

Monitoring a měření znaků produktu probíhá u všech zakázek. Umožňuje včasné 

odhalení neshod a včasné rozhodování o neshodných položkách. Včasná identifikace 

neshod ještě před výstupní kontrolou zvýší účinnost celého procesu zastavením dalšího 

zapracování neshodných položek.  

Společnost si definuje a řídí monitoring a měření produktu dle postupu realizace 

konkrétního díla a dokumentovaným postupem na konkrétní dílo (technologický 

postup). Rozměrovou a vizuální mezioperační kontrolu výrobku provádí vždy každý 

pracovník po ukončení pracovní operace na daném výrobku dle požadavků a rozměrů 

uvedených v technologickém postupu k zakázce. Díky sledovatelnosti je vždy 

jednoduše dohledatelné, kdo kterou operaci na zakázce provedl. Jako pojistka zde slouží 

kontrola prvního kusu  mistrem určeným pracovníkem (m.j. jiný pracovník, než který 

operaci provádí), který provede o kontrole prvního kusu na dané operaci záznam do 

technologického postupu. Není li určeno jinak, provádí operaci provádějící pracovník 

100% kontrolu a požaduje li zákazník, provádí se SPC se záznamem do regulační karty. 

Výstupní kontrola je prováděna po dokončení celé zakázky pověřeným pracovníkem 

kontroly prostřednictvím vizuální kontroly a kontroly rozměrů před předáním.  

Výstupní kontrola se provádí  podle dokumentovaných postupů určených firmou nebo 

dle požadavku zákazníka. Není - li postupem určeno jinak, provádí se kontrola 

namátkově vybraných 10% výrobků z celkového počtu výrobků zakázky. Výsledky 

kontroly jsou zaznamenány pracovníkem kontroly dle charakteru kontroly do 

technologického postupu, do PC, či pokud záznam požaduje zákazník je mu předán ve 

formě protokolu. Tímto je prokázána shoda hotového produktu se specifikovanými 

požadavky. Pak mohou být zákazníkovi předány předávací doklady k zakázce.  

Uvolnění produktu a dodání služby je ukončeno, pokud jsou uspokojivě dokončeny 

plánované činnosti, dané smluvním vztahem. Toto lze změnit pouze v případě, že by to 

zákazník, schválil jinak. 
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Následuje tabulka č. 3.  Monitorování a měření produktu 

                     Monitorování a měření produktu 

Měření a monitorování 

produktu 
sledovaná kritéria odpovědný pracovník 

Vstupní kontrola materiálu Kontrola množství a vizuální kontrola Odpovědný pracovník za operaci 

Kontrola prvního kusu Rozměrové kontroly délkovými měřidly Odpovědný pracovník za 

operaci+Určený pracovník 

SPC  Rozměrové kontroly délkovými měřidly Odpovědný pracovník za operaci 

100% kontrola  Rozměrové kontroly délkovými měřidly Odpovědný pracovník za operaci 

10% výstupní kontrola Rozměrové kontroly délkovými měřidly + jiné 

speciální zkoušky 

Kontrolor 

Speciální zkoušky (např. 

tvrdost, hloubka cementace) 

Dle požadavku technologického postupu Kontrolor, …(dle druhu zkoušky) 

 

Po zkoumání nástrojů kontrol a monitoringu jsem shledal tyto postupy jako velmi 

dobré. Z bilance majetku v rozvaze lze vyčíst přílišná vázanost zásob. Dále se zaměřuji 

na přílišné držení zásob materiálu a tím pádem i finančních prostředků na skladech. 

 

3.2 Zásobování a zásobovací logistika 

Zásobování se zabývá činnostmi spadajícími převážně do úvodní části 

logistického řetězce. Jedná se o optimalizaci vstupních položek pro výrobní proces. 

Pracovníci, působící v této oblasti, se starají nejenom o nákup, ale i o hledání vhodných 

dodavatelů. Proto je k úspěšnému fungování zásobovací logistiky zapotřebí dobrých 

znalostí situace na trhu a postavení dodavatelů i odběratelů na něm. 
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Obrázek č. 4.: Zásobovací logistika 

 

Pramen: Stehlík: Logistika – strategický faktor manažerského úspěchu, 2002, str. 105 

 

Do zásobovací logistiky patří přejímka a kontrola materiálu, skladování a správa 

skladů, vnitropodniková doprava a také plánování, řízení a kontrola hmotných a 

informačních toků. Tyto činnosti v podniku NOVOGEAR jsou řízeny pomocí 

informačního systému ABAS. 

 

3.2.1 Systémový přístup  

Logistika je sama o sobě systém činností, které mají za cíl řídit tok materiálu a 

personál v rámci hodnototvorného řetězce podniku. Následující obrázek znázorňuje 

zjednodušený systém vztahů a vazeb, kterými se logistika zaobírá.  

 

Obrázek č. 5.: Výrobní závod a jeho hmotné toky 
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3.2.2 Hlavní logistické činnosti 

Zde jsou vyjmenovány hlavní činnosti nezbytné pro realizaci hladkého toku 

produkce hodnototvorným řetězcem organizace. Jsou znázorněny i na obrázku č. 6. 

 

Obrázek 6.: Hlavní logistické činnosti 

 

 

Zde jsou vyjmenovány hlavní činnosti nezbytné pro realizaci hladkého toku 

produkce hodnototvorným řetězcem organizace. 

1. zákaznický servis 

2. prognózování a plánování poptávky 

3. řízení stavu zásob 

4. logistická dokumentace 

5. manipulace s materiálem 

6. vyřizování objednávek 

7. balení 

8. podpora servisu a náhradní díly 

9. stanovení místa výroby a skladování 

10. nákup  

11. manipulace s vráceným zbožím 

12. doprava a přeprava  

13. skladování 
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Všechny tyto hlavní logistické činnosti se provádějí v podnikovém informačním 

systému ABAS. 

3.2.3  Význam zásob v logistických systémech 

Funkce zásob lze rozdělit do čtyř oblastí: 

• zabezpečení plynulosti výroby 

• krytí nepředvídaných výkyvů v poptávce nebo poruch v distribučním systému 

• vyrovnání nabídky a poptávky 

• vytváření podmínek pro specializaci územní nebo odvětvovou. 

 

Zásoby obecně v sobě váží značné kapitálové prostředky. Další náklady pak vyvolává 

provoz skladových systémů, včetně systémů manipulací uvnitř skladů. Je proto vhodné 

• minimalizovat nebo zcela vyloučit některou kategorii zásob a ty nahradit 

funkčním systémem dopravním nebo informačním 

• na nejnižší míru omezit zásoby tak, aby kapitálová vázanost v zásobách byla co 

nejmenší a kapitál mohl být vkládán do obchodních aktivit a inovací výrobních 

programů a investování do těchto perspektivních projektů 

 

3.2.4 Logistické náklady 

Logistické náklady jsou vyvolány či tvořeny činnostmi, které podporují 

logistický proces. Jsou to tyto náklady:  

1. náklady spojené se zákaznickým servisem,  

2. dopravní náklady, 

3. skladovací náklady,  

4. náklady na vyřizování objednávek a informatiku,  

5. množstevní náklady,  

6. náklady na udržování zásob.  

 

3.2.5 Cíle zásobovací logistiky 

Cílem zásobovací logistiky je zajištění dostatečného množství materiálových 

vstupů pro výrobu v odpovídající kvalitě. Dalším významným cílem je snižování všech 
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souvisejících nákladů s opatřováním zásob. Nalezení vhodných dodavatelů a 

subdodavatelů pro zajištění možnosti nákupu zásob z více různých zdrojů. 

 

Snižování nákladů a zajištění dostatku zásob jsou značně protichůdné cíle. Pro 

zajištění dostatku surovin pro výrobu, je nezbytné mít dostatečnou zásobu (výkyvy na 

straně poptávky). Tvorba zásob je nákladná záležitost, a proto snižuje zisk podniku. 

Mezi těmito dvěma cíli je tedy nutné najít kompromis, který bude nejlépe vyhovovat 

strategickým cílům celého podniku. Zvolení vhodné strategie řízení zásob přináší 

jednak úspory podniku, jednak spokojenost zákazníků díky získanému produktu v čas a 

za přijatelnou cenu.  

 

3.2.6 Orientace na dodavatelském trhu 

K řešení problémů, se kterými se podnik setkává, a to nejen logistických, je 

zapotřebí mít k dispozici určité informace: 

• o situaci v podniku – získané prostřednictvím informačního sytému podniku a 

tyto informace by měly být definovány již při jeho tvorbě. 

• o situaci na trhu – získané prostřednictvím kontinuálního průzkumu trhu. Nelze 

však sledovat nepřetržitě všechny faktory pro celý sortiment. Je třeba z nich 

vybrat ty relevantní. 

 

Díky těmto informacím je možné, aby vedení podniku provádělo správná 

rozhodnutí, protože správné rozhodnutí nelze provést bez dostatečného množství 

relevantních a pravdivých informací. 

 

Průzkumem dodavatelského trhu by se mělo dosáhnout: 

• zlepšení orientace na trhu prostřednictvím soustavného získávání a 

vyhodnocování informací o situaci na trhu. 

• zajištění vhodných a včasných informací pro rozhodování – pro výběr strategie 

zásobování. 

• získání nových zdrojů nákupu tak, aby mohla být zajištěna nezávislost podniku. 

• stanovení substitučních materiálů a komponentů za účelem zajištění nezávislosti 

podniku i za účelem dosažení jeho lepších ekonomických výsledků. 
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• získání informační základny pro optimální nákup jako závěrečná část 

vyhodnocení získaných informací. 

 

Kategorie informací, které jsou nezbytné pro posouzení dodavatelského trhu a 

následně umožní správné rozhodování, jsou zejména: 

a) data o výrobku (vývoj, substituce, výrobní postupy) 

b) data o dodavatelích (podíl na trhu, spolehlivost, flexibility, likvidita) 

c) data o nabídce (druh, množství, ceny, dodací lhůty, regionální rozdělení) 

Souhrnná hospodářská data o příslušném odvětví (hospodářský růst, nákup, stav 

zakázek, sezónní vlivy, vývoj mezd) 

d) údaje o konkurenci na zásobovacím trhu (počet konkurentů, jejich dodavatelský 

potenciál, podíl na trhu) 

e) přehled právních rámcových podmínek 

 

Tyto informace jsou základem a podporou pro volbu optimální zásobovací strategie 

či výběr odpovídajících dodavatelů. Pokud porovnáváme jednotlivé potenciální 

dodavatele jedné položky zásob, největší důraz většinou klademe na celkovou 

výkonnost dodavatele. Je ale také vhodné zohlednit i další ukazatele, které mohou při 

rozhodování pomoci. Jsou to například: 

• pověst a postavení na trhu 

• kapitálová síla 

• finanční způsobilost dostát svým závazkům 

• výkonnost 

• schopnost realizovat objednávku 

• objem dodávky 

• cena za realizaci objednávky 

• náklady na přepravu 

 

3.2.7 Klasifikace zásob 

Obecně lze zásoby dělit na nehmotné rezervy a zásoby hmotné. Hmotné zásoby 

lze charakterizovat jako část majetku podniku, které již prošly zhodnocovacím 
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pracovním procesem, ale ještě nebyly uvedeny do výrobního procesu nebo ke konečné 

spotřebě.  

 

 

Z hlediska členění typu zásob je účelné zásoby rozdělit do čtyř oblastí: 

1. Zásoba obratová (běžná) 

2. Zásoba pojistná 

3. Zásoba technologická 

4. Zásoba spekulativní   

3.2.7.1 Zásoba obratová (běžná) 

Obratovou zásobu je nutné definovat jako zásobu, která uspokojuje očekávanou 

potřebu (krytí poptávky) v průběhu dodávkového cyklu. Dodávkový cyklus je doba, 

která uplyne mezi dvojím po sobě následujícím doplněním zásob. Tato zásoba vzniká 

působením dvou činitelů, a to místním nesouladem mezi výrobou a potřebou a 

nesouladem v intenzitě výroby a potřeby. Místní nesoulad mezi výrobou a potřebou se 

překonává přepravou v dávkách (silniční, železniční přeprava), nebo kontinuální 

přepravou (potrubí, pásový dopravník). Oba činitelé ovlivňující výši běžné zásoby se 

mohou v praxi kombinovat. 

3.2.7.2 Pojistná zásoba 

Pojistná zásoba se vytváří záměrně. Důvodem je skutečnost, že v praxi nelze 

stanovit s jistou určitostí průběh budoucí spotřeby, ani průběh dodávek. Obojí lze 

prognózovat a odhadovat. Pojistná zásoba má čelit oběma druhům nejistot. Účelem je 

zabezpečovat uspokojování potřeby při náhodných odchylkách od plánované spotřeby a 

odchylky od dodacích termínů. Optimální výše pojistné zásoby závisí na těchto 

činitelích: 

1. Velikost náhodných odchylek skutečné spotřeby od plánované a skutečných 

dodávek od plánovaných. 

2. Na délce období, pro které jsou plánovány odhady budoucí spotřeby. Čím delší 

plánovací horizont, tím vyšší pojistné zásoby (interval nejistoty). 

3. Průměrná výše obratové zásoby 
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4. Úroveň obsluhy tzn.  s jakou pravděpodobností si přejeme, aby pojistná zásoba 

vyrovnávala obě skupiny náhodných odchylek. 

3.2.7.3 Zásoba technologická (technická) 

Je to takové množství zásob, kde neproběhly všechny přípravné operace, které 

musí být ukončeny před vstupem do výroby. V praxi se hovoří například o tom, že 

výrobek se musí ještě „uležet“, „dozrát“. 

3.2.7.4 Zásoba spekulativní 

Je tvořena v souvislosti s cenovými výkyvy na světových trzích. Nejvíce se této 

zásoby využívá při nákupu komodit jako železné rudy, štěrku, bavlny, zemního plynu… 

 

3.2.8 Teorie zásob 

Řízení zásob a skladového hospodářství bylo jednou z prvních činností, kterými se 

logistika začala zabývat. Byla vypracována metodologie, obecně známá jako teorie 

zásob. Tuto teorii je možné klasifikovat jako jednu z metod operačního výzkumu. 

Teorie zásob je shrnutím řešení problémů ekonomicko-matematických modelů, které 

popisují a řeší problematiku hromadění zásob, surovin a výrobků kvůli zachování 

plynulosti produkce, nebo distribuce a odbytu. Jedná se o použití matematických metod 

a postupů z různých oblastí matematického modelování. Nejde tedy o jednotnou 

ucelenou teorii. Řízení zásob se provádí tak, že se optimalizuje: 

• frekvence provádění objednávek 

• velikost objednávek 

 

3.2.9 Klasifikace modelů řízení zásob 

1. Podle způsobu určení výše potřeby a délky pořizovací lhůty 

1.1. Deterministické – předpokládají úplnou informovanost řídícího subjektu o stavu 

zásob, výši poptávky či spotřeby, délce pořizovací lhůty. 

1.2. Stochastické modely – vycházejí z pravděpodobnostního charakteru poptávky 

nebo spotřeby, případně i délky pořizovací lhůty. 

1.3. Nedeterministické modely – charakter poptávky či spotřeby není znám. 
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2. Podle způsobu doplňování zásob 

2.1. Statické modely – pořízení zásoby se realizuje jedinou dodávkou. 

2.2. Dynamické modely – zásoba je dlouhodobě udržována na skladě a čas od času 

musí být doplňována. 

 

3.2.9.1 Systémy řízení zásob 

Výchozí předpoklady: 

Stavy zásob se v důsledku jejich využívání ve výrobě postupně snižují. Pro 

zjednodušení budeme považovat toto snižování za rovnoměrné. Ve chvíli, kdy se zásoba 

sníží na nulu, je třeba ji opět doplnit. Kvůli procesu objednávání, manipulaci s 

materiálem, nákladům na dopravu apod., dochází k doplňování v dávkách o určité 

velikosti označované „Q“. Při určování kdy objednat, musíme vycházet z faktu, že 

vyřízení objednávky trvá určitou dobu tL označovanou jako dodací lhůta. Je tedy nutné 

provést objednávku dříve, než zásoba klesne na nulu, a to právě o dobu tL. 

Stanovujeme tedy objednací úroveň „B“, která odpovídá množství zásob 

spotřebovaných za dobu tL. Je zde ale i možnost neočekávaných událostí, které mohou 

dodávku opozdit nebo může dojít k náhlému zvýšení poptávky během této doby. Z 

těchto důvodů se vytváří ještě tzv. pojistná zásoba „PZ“. Jejím úkolem je vykrýt právě 

tyto odchylky. 
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Obrázek č. 7.: Dodávkový cyklus (tc) je doba, která uplyne mezi dvěma dodávkami 

 

Pramen: Vaněček: Logistika, 1998, str. 58 

 

Poptávka po produktech může být dvojího typu: 

1. Nezávislá poptávka - je taková poptávka, která není odvoditelná z poptávky po 

jiných druzích výrobků. Vzniká libovolně. Příkladem takovéto poptávky je 

poptávka zákazníků po zboží v obchodním domě. Takovou poptávku nelze 

přesně dopředu určit nebo vypočítat. Lze ji pouze predikovat. Někdy se také 

označuje jako poptávka stochastická. 

 

2. Závislá poptávka je taková, kterou je možné odvodit z poptávky po jiném zboží 

(položce). Je to například poptávka montážní dílny, která požaduje od skladu 

určité druhy součástí a jejich konkrétní množství, aby mohla sestavit plánovaný 

počet konečných výrobků. Tento druh potřeby lze vypočítat a naplánovat 

pomocí kusovníku. 

 

Jestliže v oblasti nezávislé poptávky je nutné udržovat pojistnou zásobu na 

vyrovnání rozdílů mezi předpokládanou a skutečnou spotřebou, u závislé poptávky 

můžeme pojistnou zásobu zmenšit, případně ji zcela vynechat (princip JUST - IN - 

TIME). 
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Podle těchto dvou typů poptávky můžeme rozdělit systémy řízení zásob do dvou 

hlavních skupin následovně: 

 

Tabulka č. 4.: Dělení poptávky 

 Nezávislá poptávka Závislá poptávka 

Zjišťování údajů Prognóza, predikce Výpočet 

Pouze množství Statistická metoda stanovení  

velikosti dávky 

Metoda plánování spotřeby  

dávek 

Množství a čas Metoda časově rozvrženého  

objednacího okamžiku 

Technika plánování spotřeby  

materiálu 

 

 

Pro nezávislou poptávku 

Statistická metoda stanovení velikosti dávky je běžně používaná metoda řízení 

zásob pro uspokojování nezávislé poptávky. Nevýhodou je, že neumožňuje plánovat 

budoucí okamžiky objednávání (např. výpočet dávky dle Campova vzorce). 

Podle metody časově rozvrženého objednacího okamžiku se k prvkům, jako je 

velikost dávky, pojistná zásoba aj., které byly vypočteny konvenčními způsoby, 

doplňuje ještě veličina času. Počítá se, ve  kterém termínu budou muset být podány 

objednávky a zakázky, aby se zabezpečila očekávaná potřeba. Výpočetní a plánovací 

metoda použitá v tomto systému je shodná s podstatou metody MRP1. 

 

Pro závislou poptávku 

Metodu plánování potřeby dávek lze použít ve výrobních (montážních) 

podnicích. Pro všechny konečné výrobky se sestaví montážní program. Pak se pomocí 

kusovníku vypočte potřeba všech součástek. Tyto součástky musí být pochopitelně k 

dispozici dříve než konečné výrobky. Časový předstih se však v tomto systému 

nepočítá. Praktický význam to má tehdy, jsou-li průběžné doby výroby krátké, nebo 

když se dají stanovit jinými postupy, které však nejsou součástí tohoto systému. 

Technika plánování spotřeby materiálu  (MRP1) je určena pro výpočet závislé 

poptávky v množství i čase. Používá se ve výrobních podnicích. Výpočet vychází ze 

stanoveného výrobního plánu, z kusovníku, z údajů o existujících i dosud nevyřízených 



32 

 

objednávkách aj. Systém plánování je zaměřen takovým způsobem, aby byl konečný 

výrobek hotov v okamžiku, kdy ho požaduje zákazník. 

 

3.2.9.2 Další možná hlediska pro klasifikaci zásob  

Dalšími možnými hledisky pro klasifikaci zásob mohou být: 

1. Podle spojitosti spotřeby na modely spojité a nespojité. 

2. Podle počtu skladovacích systémů na systémy s jedním nebo více sklady. 

3. Podle zvolené strategie řízení skladů na modely: 

a) strategie (s, S) – Zde se určuje optimální signální úroveň zásob s. (při poklesu 

zásob pod tuto úroveň je nutné tyto zásoby doplnit, resp. vystavit objednávku) a 

objednací úroveň zásob S (to je velikost objednávky na kterou je nutné množství 

zásob ve skladu doplnit). 

b) Strategie (t, S) – Zde se určuje dodávkový cyklus t (pravidelný interval realizace 

objednávek) a optimální objednávací úroveň zásob S. Řízení zásob probíhá 

způsobem tak, že v intervalech t se zásoby doplňují o rozdíl mezi aktuálním 

stavem zásob a objednávací úrovní S. 

c) Strategie (s, x) – Zde se určuje optimální signální úroveň zásob s a optimální 

velikost objednávky x. Řízení zásob probíhá způsobem tak, že při poklesu zásob 

pod signální úroveň s se vystaví objednávka na konstantní množství s. 

d) Strategie (t, x) – Zde se určuje optimální dodávkový cyklus t a optimální 

velikost objednávky x. Řízení zásob probíhá způsobem tak, že v pravidelných 

intervalech t se objednává konstantní množství x. 
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Obrázek č. 8.: Strategie řízení zásob 

 

Na obrázku 8. je vývoj stavu zásob v čase při jednotlivých strategiích graficky 

znázorněn. Průběh strategie (s, S) předpokládá, že mezi okamžikem objednávání a 

dodání uplyne časový interval d. Aby byla zásoba v tomto případě vždy doplněná na 

stav S, je nutno velikost objednávky určovat na základě správného odhadu spotřeby 

zásoby v tomto intervalu. U strategie (t, S) je nutné při každém objednávání odhadnout 

spotřebu v intervale mezi objednáváním a dodáním. Hodnota d v tomto případě nemusí 

být konstantní. Když je interval mezi objednáváním a dodáním zásob nulový, nebo je 

zanedbatelný jsou strategie (s, S) a (s, x) totožné. Strategie (t, x) je stabilní jen za 

předpokladu, že spotřeba zásoby v několika po sobě jdoucích intervalech t, se rovná 

hodnotě x. 

 

3.3 Analýza zásob 

Analýzu zásob je možné rozdělit na dva možné přístupy řízení zásob. Jejich 

podskupiny jsou zobrazeny v tabulkách č. 5. Pro bakalářskou práci je účelné využít 

analýz ABC a XYZ. 
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Tabulka č. 5.: Analýzy zásob 

Souhrnné analýzy Individuální analýzy 

ABC analýza Statistická analýza průběhu spotřeby zásob 

XYZ analýza Simulace průběhu spotřeby zásob 

Analýza obrátkovosti  

Analýza termínů poslední spotřeby  

 

3.3.1 ABC analýza 

Základem metody ABC analýzy je tzv. „Paterova zákonitost“, která říká, že ve 

většině případů pouze 20% všech možných příčin vyvolává 80% důsledků. Díky tomuto 

přístupu se rozdělují problémy podle významnosti. Tato metoda se v logistice velice 

hojně využívá. Metoda ABC aplikovaná na řízení zásob vychází ze sestupného 

uspořádání položek nakupovaného materiálu podle hodnoty obratu a kumulovaných 

hodnot obratu od počátku posloupnosti. Pro zvolené kritérium se určí v této 

posloupnosti hranice mezi skupinami položek skupiny A, B a C. 

 

Aplikace metody ABC při řízení zásob tedy vyžaduje: 

• Rozdělit všechny skladované položky do několika kategorií, nejméně do tří (A, 

B, C), ale pokud je to vhodné může být těchto skupin i více. 

• Každou skupinu položek řídit odlišným způsobem (tj. stanovit pro ni například 

různé velikosti objednacích dávek (Q) a různě velké pojistné zásoby (Pz). 

 

Kategorie A 

• často provádět inventury, 

• u každé objednávky propočítávat očekávanou poptávku, velikost dávky a 

pojistnou zásobu, 

• objednávat v malých množstvích ale poměrně často, 

• pravidelně vyhodnocovat předpověď poptávky, 

• sledovat nevyřízené objednávky a provádět vhodná opatření ihned, jakmile 

dojede k překročení. 
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Kategorie B 

• velikost objednacích dávek i pojistná zásoba budou větší než u položek skupiny 

A, 

• ostatní opatření používat stejná jako u skupiny A, ale méně často, 

• používat řídící systém založený na objednávání v pevných okamžicích. 

 

Kategorie C 

• objednávat velká objednací množství a tím zajišťovat vysokou úroveň 

dodavatelských služeb, 

• inventury provádět nahodile, s větším časovým odstupem, například ročně, 

• používat řídící systém založený na objednávání v pevných okamžicích nebo 

systém dvou zásobníků. 

 

Aplikace metody ABC při řízení zásob tedy vyžaduje: 

- rozdělit všechny skladované položky do několika kategorií, nejméně do tří (A, B, C), 

ale pokud je to vhodné může být těchto skupin i více. 

- každou skupinu položek řídit odlišným způsobem (tj. stanovit pro ni například různé 

velikosti objednacích dávek (Q) a různě velké pojistné zásoby (Pz). Rozhodnutí o tom, 

které položky zařadit do skupiny A, B, C nebo dalších je založeno na tom, jaký vliv má 

tato skupiny na: 

- náklady na zásoby 

- úroveň dodavatelských služeb 

- příspěvek k zisku 

 

Abych své rozhodnutí mohl realizovat, posuzuji u jednotlivých položek jejich:  

- cenu 

- roční obrat 

- dodací lhůty 

- skladovací podmínky 

- riziko překročení doby trvanlivosti aj. 

 

Pro různé situace je také vhodné použít jiná kritéria. Nejvyužívanějším kritériem je ale 

hodnota ročního obratu v Kč za položku. Zvolím toto kritérium, postupuji následovně: 
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- zjistím roční potřebu každé položky v kusech a vynásobím cenou za tuto položku. 

- sečtením ročních potřeb v Kč u jednotlivých položek získám hodnotu celkového 

ročního obratu ve skladu. 

- vyjádříme procentuální podíl každé položky na celku a položky seřadíme v sestupném 

pořadí podle tohoto podílu. 

- vypočtu kumulativní procentní podíly (tj. vždy součet všech procent od první až k 

posuzované položce, takže u poslední položky musí být výsledek 100%) 

- vytvořím skupiny A, B, C tak, že skupina A by měla zahrnovat zhruba 80% ročního 

obratu, skupina B asi 15% a skupina C asi 5%. Udané procentuální hodnoty jsou 

samozřejmě orientační. Záleží na individuální situaci v podniku. Navíc lze položky 

rozdělit do více skupin, pokud je to v dané situaci výhodnější. 

 

Skupiny potom vypadají následovně : 

Skupina A - je tvořena malým počtem položek s klíčovým podílem na celkovém 

objemu zásob. Představuje tzv. životně důležité položky, kterými je zapotřebí se 

zabývat detailně a individuálně. 

Skupina B – je tvořena podstatně větším počtem položek než skupiny A, avšak její podíl 

na celkovém objemu zásob je výrazně menší než u skupiny A. 

Skupiny C – zahrnuje velký počet položek s celkově nepatrným podílem na celkovém 

objemu zásob. 

 

 

 

Typické kritérium pro seřazení položek do skupin: 

Skupina A …. 20% položek s kumulativně 80% podílem na celkovém obratu 

Skupina B …. Dalších 30% položek s kumulativně 15% podílem na celkovém obratu 

Skupina C …. Zbývající položky se zhruba 5% podílem na celkovém obratu 

 

3.3.2 Analýza XYZ 

Analýza XYZ je možným rozšířením analýzy ABC. Při použití této metody 

přiřazuji jednotlivým položkám statistické váhy podle rozložení jejich potřeby v delším 

sledovaném období. Položky zásob tedy zařazuji do skupin takto: 
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X – skupiny položek s konstantní spotřebou (pouze příležitostné výkyvy) a tedy                

s vysokou predikční schopností 

Y – skupiny položek se silnějšími výkyvy ve spotřebě (střední predikční schopnost) 

Z – položky se zcela nepravidelnou spotřebou (vysoký stupeň nejistoty) 

Při požití tohoto rozšíření ABC analýzy, je třeba při volbě modelu zásobování věnovat 

největší pozornost skupinám AX, BX a AY. 

 

 

Tabulka č. 6.:Charakteristika XYZ                                                                                                            

  Charakteristika Obtížnost prognózování 

X položky s konstantní  
spotřebou a malými výkyvy 
ve spotřebě 

lehce prognózovatelné, 
nízká variabilita 
 

Y položky s proměnlivou spotřebou  
a proměnlivými výkyvy ve spotřebě 

střední obtížnost prognózování,  
střední variabilita 

Z položky s nárazovou spotřebou  
a velkými výkyvy ve spotřebě 

velmi těžce prognózovatelné, 
vysoká variabilita 
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4 Návrh změn vedoucích k růstu efektivnosti 

Z majetkové bilance ve zkráceném rozsahu ke konci roku 2007 je patrná vysoká 

vázanost kapitálu v zásobách a to ve výši 34 221 000 Kč. Rozhodl jsem se na tuto 

skutečnost reagovat analýzou zásob. Využiji analýzy ABC a XYZ pro rozdělení 

jednotlivých položek do skupin. V tabulce 7. je seznam měsíční spotřeby konkrétních 

položek, které podnik využívá k výrobě vlastních produktů. V tabulce 7. je uvedena 

měsíční spotřeba v tis. Kč vybraných položek podniku.  

 

Tabulka 7.: Spotřeba vybraných položek materiálu 

Číslo 

položky 

Měsíční spotřeba v tis. Kč. 

Roční 

spotřeba 

v tis.  

Kč 

Roční 

spotřeba 

v % 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII z celku 

1 189 188 185 184 186 193 195 195 185 199 180 188 2 267 6,625 

2 18 19 20 21 17 14 16 19 25 19 14 15 217 0,634 

3 210 220 190 220 215 180 245 215 190 235 210 190 2 520 7,364 

4 32 28 26 24 38 36 38 24 22 34 52 40 394 1,151 

5 1155 1255 1345 1105 1005 1405 1112 0 1105 958 0 0 10 445 30,522 

6 44 40 38 36 52 54 48 41 48 48 40 39 528 1,543 

7 236 246 216 219 248 260 180 356 120 268 226 250 2 825 8,255 

8 10 8 6 4 8 12 14 6 8 20 14 15 125 0,365 

9 1026 1100 958 850 1250 822 958 1300 1200 1100 950 800 12 314 35,984 

10 56 50 48 55 78 48 49 55 55 58 65 55 672 1,964 

11 50 55 55 45 45 65 45 55 58 45 52 45 615 1,797 

12 43 52 51 55 55 60 60 0 0 50 0 0 426 1,245 

13 43 42 41 45 45 50 50 40 38 40 58 40 532 1,555 

14 16 11 10 0 24 0 15 0 0 11 0 0 87 0,254 

15 20 25 21 24 28 26 25 24 18 16 14 13 254 0,742 

            Celkem 34 221  
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Setřídění položek materiálu v sestupném pořadí a výpočet jejich procentuálních 

podílů z celku a kumulativně. 

Tabulka č. 8.: Roční spotřeba vybraných položek materiálu 

Číslo 

položky 

Roční spotřeba v % 

Z celku kumulativně 

9 35,98 35,98 

5 30,52 66,50 

7 8,26 74,76 

3 7,36 82,12 

1 6,63 88,75 

10 1,96 90,71 

11 1,80 92,51 

13 1,56 94,07 

6 1,54 95,61 

12 1,25 96,86 

4 1,15 98,01 

15 0,74 98,75 

2 0,63 99,38 

8 0,37 99,75 

14 0,25 100,00 

 

4.1 Klasifikace materiálových položek do skupin A, B a C 

Tabulka č. 9.:Rozdělení položek dle A,B a C 

Skupina Čísla položek Roční spotřeba v % 

Počet položek  v 

% 

A 5,9 66,5 13,33 

B 7,3,1 22,25 20,00 

C 10,11,13,6,12,4,15,2,8,14 11,25 66,67 

 

Do skupiny A patří položky číslo 5, 9. Tyto položky tvoří 66,5% roční spotřeby. 

Z celkových 14ti položek tvoří skupina A 13,33%. Do skupiny B patří položky číslo 7, 

3, 1. Tyto položky tvoří 22,25% roční spotřeby. Z celkového počtu 14ti položek tvoří 

skupina B 20%. Do skupiny C patří zbývající položky, které tvoří 11,25% roční 

spotřeby. To je celkového počtu položek 66,67%. 
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Grafické znázornění klasifikace ABC se provádí formou Lorenzovy křivky: 

Obrázek č. 9.: Klasifikace materiálových položek 

 

Pozn.: Spotřeba jednotlivých položek se bude u různých podniků odlišovat, ale tvar 

křivky bude podobný. 

 

Řízení všech položek zásob stejným způsobem je pro podnik neefektivní. Systém, 

ve kterém by byla individuální pozornost věnována všem skladovým položkám, je 

zjevně pracný a nákladný. Pokud bychom zvolili pro všechny položky stejný systém 

řízení zásob, vedlo by to ke zvýšení vázanosti kapitálu v zásobách, nebo by nastaly 

problémy ve výrobě.  Řešením je klasifikace materiálu do skupin. Obecně platí, že 

výrobky skupiny A mají pro výrobu rozhodující význam, proto vyžadují pravidelnou 

kontrolu jak při objednávání, tak při skladování. Díky vysoké hodnotě jednotlivých 

zásob, představuje každé zbytečné skladování umrtvení kapitálu.  Důležité je jednotlivé 

sledování jejich spotřeby. Nejmenší pozornost zasluhují položky skupiny C, jejichž 

dopad na vázání kapitálu je relativně malý. Uvedené položky mohou být skladovány po 

delší dobu bez větších dopadů na efektivnost hospodaření. 

 

 

4.2 XYZ analýza zásob 

XYZ analýza slouží k rozdělení položek do skupin podle variability spotřeby. 

V bakalářské práci je řešena problematika položek spadající do skupiny A, které tvoří 
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66,5% z celkové hodnoty spotřeby položek, a dále spadající do skupiny X. Jedná se tedy 

o velice problematické položky.  

 

Tabulka č. 10.: XYZ analýza zásob 

Číslo 

položky 

Měsíční spotřeba v tis. Kč. 

Roční 

spotřeba 

v tis.  

Kč 

Roční 

spotřeba 

v %  
Průměrná 

spotřeba v 

tis. Kč I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII z celku 

1 189 188 185 184 186 193 195 195 185 199 180 188 2 267 6,625 188,92 

2 18 19 20 21 17 14 16 19 25 19 14 15 217 0,634 18,08 

3 210 220 190 220 215 180 245 215 190 235 210 190 2 520 7,364 210,00 

4 32 28 26 24 38 36 38 24 22 34 52 40 394 1,151 32,83 

5 1155 1255 1345 1105 1005 1405 1112 0 1105 958 0 0 10 445 30,522 870,42 

6 44 40 38 36 52 54 48 41 48 48 40 39 528 1,543 44,00 

7 236 246 216 219 248 260 180 356 120 268 226 250 2 825 8,255 235,42 

8 10 8 6 4 8 12 14 6 8 20 14 15 125 0,365 10,42 

9 1026 1100 958 850 1250 822 958 1300 1200 1100 950 800 12 314 35,984 1 026,17 

10 56 50 48 55 78 48 49 55 55 58 65 55 672 1,964 56,00 

11 50 55 55 45 45 65 45 55 58 45 52 45 615 1,797 51,25 

12 43 52 51 55 55 60 60 0 0 50 0 0 426 1,245 35,50 

13 43 42 41 45 45 50 50 40 38 40 58 40 532 1,555 44,33 

14 16 11 10 0 24 0 15 0 0 11 0 0 87 0,254 7,25 

15 20 25 21 24 28 26 25 24 18 16 14 13 254 0,742 21,17 

            Celkem 34 221   

 

2.1 Průměrná spotřeba: 

Vzorec č. 1. 

hi = ∑xi / n 

 

 

2.2 Směrodatná odchylka: 

Vzorec č. 2. 

Si = 2)(
1

hihij
n

−⋅∑  

 

 

hi =  Průměrná spotřeba 

xi = Jednotlivé položky množstevní spotřeby 

n  = Množství 

Si = Směrodatná odchylka 

hij = Průměrná spotřeba jednotlivá 
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2.3 Variační koeficient: 

Vzorec č. 3.  

Vi = (Si / hi )100 

 

Tabulka č. 11.: Zaznamenání průměrné spotřeby, směrodatné odchylky a variačního 

koeficientu 

Číslo 

polož

ky 

Průměrná spotřeba v 

tis. Kč 

Směrodatná 

odchylka 

Variační 

koeficient 

1 188,92 5,30 2,80 

2 18,08 3,04 16,81 

3 210,00 18,71 8,91 

4 32,83 8,30 25,29 

5 870,42 516,96 59,39 

6 44,00 5,61 12,76 

7 235,42 53,09 22,55 

8 10,42 4,46 42,84 

9 1 026,17 159,47 15,54 

10 56,00 8,09 14,45 

11 51,25 6,29 12,27 

12 35,50 25,46 71,73 

13 44,33 5,53 12,47 

14 7,25 8,00 110,36 

15 21,17 4,76 22,48 

 

Vi =  Variační koeficient 
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Rozdělení položek do skupin XYZ 

Tabulka č. 12. 

Skupina Čísla položek Variační koeficient Počet položek v % 

X 1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,13,15 do 50% 80 

Y 5,12 od 50 do 90 % 13,33 

Z 14 nad 90 % 6,67 

 

 

Pro materiály zařazené do skupiny X ( 80 %)  je nutné vypracovat systém 

zásobování synchronizovaný s výrobními procesy. Je zde nutná dobrá predikce 

spotřeby.  Při tvorbě zásob není potřeba předpokládat vysoké úrovně zajištění. U 

materiálů ze skupiny Y je vhodné zohledňovat vytvoření určité úrovně skladových 

pojistných zásob (13,33 %). Existuje zde omezená možnost predikce. U materiálu 

skupiny Z je nutné zohledňovat nepravidelnost spotřeby a krýt se vysokou pojistnou 

zásobou nebo vyššími náklady speciální nabídky. 

 

4.3 Rozdělení položek do skupin AX, BX a AY  

Další užitečné informace může přinést použití kombinace analýzy ABC a XYZ. 

Například pro skupiny AX, BX, případně AY, tj. pro výrobky vyznačující se vysokou 

pravidelnou spotřebou, kde je důraz kladen na bezproblémové dodávky synchronní 

s výrobou vytvořit optimální velikost pojistné zásoby. Výsledkem je identifikace 

položek vhodných pro řízené skladování. Podniku bylo na základě analýz ABC a XYZ 

doporučeno vytvořit zásobu pojistnou u konkrétních položek skupin AX, BX a AY. U 

jednotlivých skupin byla pak navržena tvorba pojistné zásoby u takto nově vzniklých 

skladových zásob vhodným násobkem koeficientu jištění a směrodatné odchylky. 

 

Tabulka č. 13. 

Skupina Čísla položek Koeficient jištění 

AX 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,15 1,645 

BX 7,3,1,2,4,6,8,9,10,11,13,15 2 

AY 5,9,12 2,4 
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5 PROGÓZA EFEKTU ZMĚN 

 

Tato bakalářská práce se věnovala problematice logistiky podniku, jejím cílům,                    

možnostem a problémům. V bakalářské práci jsem se zaměřil především na otázky 

spojené s řízením zásob, jako jsou systémy řízení zásob a jejich specifika nebo náklady 

spojené se zásobováním a možnosti jejich snížení. 

 

Cílem práce bylo na základě teoretických poznatků navrhnout možnosti snížení 

nákladů spojených se zásobováním ve společnosti NOVOGEAR, s.r.o. a doporučit 

možná opatření ke zlepšení stávající situace. Rozhodl jsem se využít kombinace analýz 

ABC a XYZ a navrhnout možná řešení, které byly uplatněny. Pomocí rozdělení zásob 

do jednotlivých skupin AX, BX a AY došlo ke snížení vázanosti kapitálu v zásobách.  

 

Pomocí těchto analýz došlo ke snížení nákladů vztahujícím se k zásobám. 

Konkrétně došlo ke snížení nákladů na objednávání a nákladů z nadbytečného držení 

maloobrátkových zásob. Tato optimalizace se projevila efektivním řízením zásob. 

Umožnila tvorbu pojistných zásob u konkrétních položek, dále přinesla úsporu 

logistických nákladů a vyvarování se tvorby tzv. „ležáků“.  

 

Na vyjádření efektivnosti zavedených opatření kombinací analýz ABC a XYZ 

pro řízení zásob je v současnosti problematické nazírat z kvantitativního hlediska. 

Hospodářská krize promítající se v recesi ekonomiky, zpomaluje tempo růstu 

ekonomických ukazatelů, a proto zkresluje výsledek zavedení těchto opatření. I přesto 

lze však pozorovat zlepšení hospodaření se zásobami díky snížení počtu „ležáků“ a 

snížení nákladů na objednávání o 15%. 
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