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Anotace 

 

Tato předložená diplomová práce se zabývá systémem řízení skladu a optimalizací 

skladových zásob. Jejím cílem je užití efektivních postupů a metod logistiky v praxi, které 

se snaží minimalizovat náklady a současně maximalizovat hodnotu a prestiž firmy. První 

část diplomové práce se zabývá cíli a strategiemi logistického systému podniku, službami 

zákazníkům, logistickými řetězci a metodickým aparátem logistiky. Druhá část diplomové 

práce se zabývá porovnáváním jednotlivých druhů metod logistiky v praxi a návrhem 

nejlepší z nich a jejím užitím v praxi. 

 

Klí čová slova: systém řízení skladu, optimalizace skladových zásob, logistika, logistický 

systém, logistický řetězec, metodický aparát logistiky 

 
 
Annotation 
 

This submitted thesis deals with inventory control system and warehouse stock 

optimalization. It's goal is the use of effective procedures and logistic methods in practices, 

which are trying to minimize the cost and simultaneously maximize the worth and prestige 

of the firm. The first part of the thesis deals with goals and logistic system policies of the 

firm, customer services, logistic networks and methodical logistics appliance. The second 

part of the thesis deals with comparison of several logistic methods in practices and design 

the finest of them and its use in pravtices. 
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DC  –  Direct Current 
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Úvod 
 

Jednou z důležitých oblastí aplikace optimalizačních modelů a metod operační analýzy 

je řízení a plánování procesů, vytváření, doplňování, udržování a čerpání zásob. Modelová 

technika spolu s výkonnými počítači je základem teorie zásob, která zkoumá podmínky 

optimalizace zásob a skladů. Skladování je jednou z nejdůležitějších částí logického 

systému a tvoří spojovací článek mezi výrobci a zákazníky. Zabezpečuje uskladnění 

produktů v místech jejich vzniku a mezi místem vzniku a místem spotřeby a poskytuje 

managementu informace o stavu, podmínkách a rozmístění skladovaných produktů . 

Řízení skladu a optimalizace skladových zásob je jedním z klíčových cílů efektivní 

a prosperující firmy současné doby. Proto jsem si zvolila pro námět mé diplomové práce 

právě tuto problematiku.V teoretické části jsem přiblížila výklad modelů, metod a postupů 

používaných při řízení zásob a skladů. V praktické části je demonstrováno, jakým 

způsobem můžeme postupovat při optimalizaci skladových zásob. U předložených 

příkladů jsem simulovala možné praktické užití ve firmě ZAM – SERVIS s.r.o.    

Pro svou diplomovou práci jsem si vybrala firmu ZAM – SERVIS s.r.o.  se sídlem v 

Ostravě. Jedná se o společnost, která během své existence prošla mnoha významnými 

změnami v oblasti výroby a dodávky elektronických výrobků. 

Jako cíl jsem si stanovila navržení efektivnějšího způsobu stávajícího systému řízení 

zásob v podniku, které by vedlo k odstranění nedostatků v tomto procesu.. Ve své práci 

budu analyzovat proces řízení zásob v dané firmě a pokusím se jej optimalizovat, tedy 

například navrhnout nový způsob řízení zásob a prokázat jeho kladný ekonomický dopad 

na společnost, protože problémem zkoumaného podniku je vznik nadskladů a tedy větší 

vázanost kapitálu v zásobách, než je žádoucí. 



  
 
 
 
Logistika                                                                                                                               11  

1. Logistika 

1.1. Historie logistiky 

 

Pojem logistika rozlišuje dva významy. V prvním případě se jedná o symbolickou 

logiku, užívající matematických formulí a metod. Jako druhý význam uvádí slovníky 

označení pro soubor zařízení v hlubokém týlovém území, které slouží armádě jako 

výcvikový prostor, sklady zásob, materiálového vybavení apod. Potřeba organizovat 

zásobování a jeho toky byla vždy nejprve v armádě. První náznaky se objevily již ve 

starověkém Řecku. Existovali důstojníci s titulem Logistikas, kteří byli zodpovědní za 

zásobování. Frontu bylo nutné neustále zásobovat střelivem, zbraněmi, potravinami, ale i 

lidmi.  

Do oblasti obchodu se logistika dostala v 50. letech, v důsledku snahy snížit náklady. 

Vzhledem k tomu, že u průměrného podniku činí náklady na skladování přibližně 20% 

obratu firmy, je tudíž tento obor významný. Aby se v praxi dosáhlo maximálního snížení 

nákladů, využívá se i tzv. metody Just in time. Tato metoda využívá možnosti, kdy jsou 

dodávky uskutečněny přesně v okamžiku, kde je to zapotřebí. Jinými slovy se dá říci, že 

logistika je vědní obor, který se zabývá fyzickými toky zboží od dodavatele k odběrateli a 

informačními toky v písemné nebo ústní podobě. Toky zboží, informací ale i peněz 

zahrnujeme mezi toky proudící v logistice. Účelem je tyto toky optimalizovat tak, aby pro 

firmu z praktického hlediska představovaly co nejmenší náklady. [3] 

 

1.1.1. Pojem logistika 

 

 Logistika je souborem činností, jejichž úkolem je zajištění správného zboží, ve 

správném čase, ve správném množství, ve správné kvalitě, na správném místě a se 

správnými náklady. 
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Logistika propojuje všechny uvedené funkce (nákup, zásobovací logistika, doprava, 

skladování,plánování a řízení výroby, distribuce a podnikové plánování hmotných toků) do 

jednotného systému (Obr. 1). [4] 

 

  Rozsah funkcí 

Nákup Zásobovací  
logistika Doprava Skladování 

Plánování  
a řízení  
výroby 

Distribuce 
Zakázková 
činnost 

Podnikové  
plánování  
hmotných  

toků 

O
rg

an
iz

a
č
ní

 fo
rm

a  
 

          Obr. 1 – Logistika  

Faktory ovlivňující rozvoj logistiky 

• Trh odběratele 

• Převaha nabídky nad poptávkou 

• Konkurence 

• Výpočetní a telekomunikační technika  

• Globalizace trhu 

Cíle logistiky 

Hlavním cílem logistiky je optimalizace logistických výkonů, které zákazník vnímá 

jako logistické služby. Mezi tyto hlavní prvky logistických cílů patří dodací lhůty, 

spolehlivost dodávek, pružnost a jakost dodávaných produktů. 

Nákup  

Klasické 
materiálové 
hospodářství  

Integrované materiálové hospodářství  

LOGISTIKA  
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Dodací lhůty 

Dodací lhůta vyjadřuje čas potřebný pro uspokojení dodávky. Na počátku je vymezen 

bodem předání objednávky k dodavateli a je ukončen okamžikem, kdy lze daný produkt 

použít u zákazníka. Tato doba je tedy časovým úsekem, který potřebuje dodavatel ke 

zpracování objednávky, přes výrobu produktu až po čas potřebný k přepravě 

k zákazníkovi. Čím je poskytována kratší dodací lhůta, tím pružnější může být odběratel ve 

svých požadavcích a naopak. 

Spolehlivost dodávek  

Spolehlivost dodávky je přesnost dodržení dodací lhůty. Právě spolehlivost dodávky je 

jeden z nejdůležitějších prvků, který ovlivňuje výběr dodavatele především u výrobních 

společností, které tento faktor značně ovlivňuje. Je to dáno charakterem výroby, která má-

li být efektivní, musí být plynulá. Spolehlivost dodávky je také velmi problematickým 

faktorem, protože ji ovlivňuje dodržování dodacích lhůt subdodávek a dílčích výrobních 

procesů, ale také vnější faktory jako je spolehlivost přepravy.  

Flexibilita 

Flexibilita dodávek vyjadřuje pružnost, s jakou je dodavatel schopen reagovat na 

změnu požadavků odběratele ve způsobu, množství, kvalitě či změně způsobu dopravy a 

dalších variabilních faktorů dodávek. 

Kvalita dodávek 

Kvalitou dodávek rozumíme nejen jakost dodávek, ale také přesnost dodržení 

předepsaného způsobu balení a úplnost dodaného množství dodávky. Jedná se tedy o 

kvalitu toho, jakým způsobem jsou domluveny a předepsány dodávky. Pokud se 

dodavatelská firma dokáže co nejblíže přizpůsobit požadavkům odběratele, je to pro ni 

významnou výhodou, protože odběrateli tím umožní, aby mu nevznikaly náklady na 

skladování většího množství nebo náklady na opakované dodávky a manipulaci 

s dodávkou v rámci výrobní logistiky odběratele. [4] 
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Členění logistiky 

Podle oblasti zkoumání můžeme logistiku rozdělit na makrologistiku, metalogistiku 

a mikrologistiku. Makrologistika se zabývá globálními aspekty logistiky z hlediska 

národního hospodářství, regionů, ale i vyšších národních celků. Metalogistika se zaměřuje 

na řešení problémů podniku přesahujících jeho právní rámec. Zabývá se problematikou 

dodavatelů surovin, distributorů, zákazníků, meziskladů a kooperací logistických podniků. 

Mikrologistika se zabývá řešením většiny technologických, ekonomických, informačních a 

rozhodovacích metod při řízení toků materiálu, zboží a služeb uvnitř podniku.[3] 

Členění z hlediska systémového pojetí 

• Skladovací logistika 

• Obchodní logistika 

• Dopravní logistika 

• Nákupní (zásobovací) logistika 

• Distribuční logistika 

• Průmyslová logistika 

• Marketingová logistika 

Logistický řetězec 

Klíčovým pojmem logistiky je logistický řetězec, který chápeme jako jednotu jeho 

dvou stránek – hmotné a nehmotné, přičemž hmotná stránka spočívá v přemísťování věcí 

a nehmotná stránka spočívá v přemísťování informací, respektive zpráv a údajů 

obsahujících informace, potřebných k tomu, aby se přemístění věcí mohlo uskutečnit. 

Logistický řetězec je nejdůležitější pojem logistiky. V řetězci se vyskytují pasivní prvky 

(suroviny, materiál, zboží, obaly, odpady, informace apod.) a aktivní prvky (prostředky, 

jimiž se uskutečňují pasivní prvky). Za články logistického řetězce považujeme hmotné 

objekty. Mezi ně řadíme dílny, sklady, komunikace, železnice, přístavy apod. Příklad části 

logistického řetězce ve výrobě a oběhu je na následujícím obrázku (Obr. 2 ). [3] 
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Obr. 2 – Příklad části logistického řetězce ve výrobě a oběhu 



  
 
 
 
Logistika                                                                                                                               16  

Logistický management 

Všechny manažerské rozhodovací aktivity, které se přímo dotýkají plánování a řízení 

materiálových toků jsou logistický management.Jejich úkolem je dosahovat logistických 

cílů stanovených firemní logistickou politikou. 

Logistický systém 

Účelně uspořádané množiny všech technických prostředků, řízení, budov, cest 

a pracovníků, podílejících se na uskutečňování logistických řetězců, můžeme považovat za 

logistický systém. 

Centrální systémové prvky 

• Materiálový systém 

• Řídící systém 

• Informační systém 

Systém řízení skladu 

Systém řízení skladu (WMS) může pokrývat všechny manipulační činnosti v rámci 

skladu, například příjem zboží s příjmovými doklady a přidělování etiket s označením 

umístění, příprava vychystávacích seznamů, přesun zboží do prostoru míst odběru. Využití 

informační a komunikační technologie je dnes v každé firmě nezbytnou součástí. [4] 

 

1.2. Představení společnosti 

 

Společnost ZAM – SERVIS s.r.o. byla založena v roce 1994 fyzickými osobami, 

bývalými pracovníky firmy ZAM s.r.o. a navázala na činnost této společnosti. V 

obchodním rejstříku má společnost zapsány tyto činnosti: 

• koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje 

• montáž a opravy měřící a regulační techniky 

• výroba, opravy a montáž měřidel 
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• montáž, opravy a údržba vyhrazených elektrických zařízení a rozvaděčů NN 

• výroba, instalace a opravy elektronických zařízení 

• poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob 

• podnikání v oblasti související s využíváním ionizujícího záření 

• zřizování, montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení  
 

Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada, která volí a odvolává jednatele 

společnosti a jmenuje ředitele společnosti.  

Základní jmění společnosti činí 180 000 Kč. Za kalendářní rok 2007 dosáhla 

společnost obratu 68 mil. Kč. K 30.11.2008 má společnost 26 zaměstnanců, technicko-

hospodářských pracovníků a dělníků. 

Společnost sídlí ve vlastní provozní budově na ul.Křišťanové č.1116/14 v Ostravě-

Přívoze, PSČ 702 00. 

Hlavním předmětem podnikání společnosti jsou: 

• dodávky “na klíč” elektrozařízení technologických celků 

• výroba a dodávky elektronických výrobků 

• servis elektronických výrobků 

• práce se zdroji ionizujícího záření 
 

Sklad ve společnosti ZAM – SERVIS s.r.o je rozdělen následovně: 

• Sklad materiálu 

• Sklad příjmu a expedice opravovaných výrobků 

• Sklad hotových výrobků 
 

Firma ZAM – SERVIS s.r.o. využívá k evidenci skladových zásob účetního programu 

WIN-DUO, který umožňuje mít přehled o jednotlivých fakturacích. Informační 

a komunikační technologie (ICT, z angl. information and communication technology) 

umožňují sběr, analýzu a vyhodnocování dat a přesun informací z jednoho bodu do 

druhého. ICT tudíž poskytují ohromné výhody, jako například zlepšenou kontrolu zásob, 
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snadné vyhledávání, zlepšení úrovní produktivity a lepší informovanost ohledně 

managementu.  

 Držitelem certifikace kvality dodavatele podle norem ISO je již řadu let také firma 

ZAM – SERVIS s.r.o. Tento požadavek na certifikaci dodavatelů je významný zejména u 

odběratelů, kteří mají sami certifikaci a dochází tak tedy ke standardizaci procesů 

používaných při dodávkách materiálu. Význam certifikace pro odběratele spočívá v tom, 

že má jistotu, že dodávky materiálu od certifikovaného výrobce prochází procesem výroby 

a expedice způsobem, který je sledován a zaručuje mu určitou mírou spolehlivost dodávek 

z pohledu kvality dodávky. 
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2. Výběr dodavatelů 

 

Výběr dodavatelů firmy ZAM – SERVIS s.r.o je členěn podle kritérií jakosti, 

spolehlivosti a ceny. Vyhodnocení dodavatelů se provádí jednou ročně. V příloze je 

uveden seznam dodavatelů a jejich hodnocení a popis činnosti v jednotlivých tabulkách. 

Výběr dodavatelů je úzce spojen s flexibilitou, kvalitou výrobku v kombinaci s cenou, 

spolehlivostí dodávky a rychlostí, kterou může dodat své zboží na sklad, jelikož zákazník 

dnešní doby chce zboží "hned teď". 

Jestliže se cíle zásobování pohybují mezi snižováním nákladů, zlepšováním výkonů a 

zachováním autonomie, musí být tento cíl sledován také ve výběru struktury dodavatelské 

základny. Kritéria pro výběr dodavatelů musí odrážet potřeby konkrétního podniku. Pro 

hodnocení dodavatelů jsou využívány různé metody a řešení, např. bodové hodnocení a 

scoring-modely, nákupní portfoliová analýza a certifikace podle ISO norem. 

 

2.1.  Bodové hodnocení 

 

Při použití metody bodového hodnocení je stěžejní vhodné stanovení hodnocených 

kritérií, která musí co nejlépe odrážet charakteristiku potřeby zákazníka a také popsat 

schopnosti a kvality dodavatelů (Obr. 3). 

Mezi hlavní kritéria lze tradičně zařadit cenu, jakost dodávky a dodací lhůtu. Jedná se 

také o to, v jaké míře je dodavatel schopen dodržovat deklarovanou kvalitu, dodací lhůtu 

nebo dodací množství, případně flexibilitu se kterou je dodavatel schopen reagovat na 

náhlou změnu v potřebách dodávek, dále může být vhodné hodnotit finanční nebo 

technické možnosti dodavatele. 

Každému kritériu je přiznáno bodové hodnocení na dané stupnici a následný součet je 

potom výsledným hodnocením dodavatele. [1] 
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 5 bodů 
velmi dobrá 

4 body 
 dobrá 

3 body 
neutrální 

2 body 
přijatelná 

1 bod 
špatná 

Jakost Špičková Přesahuje 
minimální 
požadavky 

Odpovídá 
minimálním 
požadavkům 

Leží 
částečně 
těsně pod 
minimálními 
požadavky 

Neodpovídá 
v žádném 
případě 
minimálním 
požadavkům 

Cena Více než 5 
% pod 
průměrnou 
cenou 

Až do 5 % 
pod 
průměrnou 
cenou  

Odpovídá 
průměrné 
ceně 

Až do 5 % 
nad 
průměrnou 
cenou 

Více než 5 
% nad 
průměrnou 
cenou 

Lhůta Více než 
 10 % pod 
průměrnými 
dodacími 
lhůtami 

Až do 
 10 % pod 
průměrnými 
dodacími 
lhůtami 

odpovídá 
průměrným 
dodacím 
lhůtám 

Až do 
 10 % nad 
průměrnými 
dodacími 
lhůtami 

Více než 
 10 % nad 
průměrnými 
dodacími 
lhůtami 

Jakost Dodávky 
přesahují 
smluvní 
podmínky 

Dodávky 
přesahují 
částečně 
smluvní 
podmínky 

Dodávky 
odpovídají 
přesně 
smluvním 
podmínkám 

Dodávky 
vykazují 
menší  
nedostatky 

Dodávky 
musí být 
tříděny, 
případně 
odmítnuty 

Lhůta Smluvní 
dodací 
lhůty byly 
dodrženy 
přesně 

Dodávky 
mají časový 
předstih asi 
1 týden 

Dodávky 
mají 
zpoždění asi 
2 dny nebo 
předstih 
více než o 1 
týden 

Dodávky 
mají 
zpoždění asi 
o 1 týden 

Dodávky 
mají přes 
upomínky 
zpoždění 
více než 2 
týdny 

   
 S

po
le

hl
iv

os
t 

Dodané 
množství 

Smluvní 
dodací 
množství 
byla přesně 
dodržena 

Dodací 
množství 
dosahuje až 
5 % přesahu 
nad 
objednaným 
množstvím 

Dodací 
množství 
dosahuje až 
5 % 
nenaplnění 
nebo více 
než 5 % 
přesahu 
objednaného 
množství 

Dodací 
množství 
dosahuje až 
10 % 
nenaplnění 
objednaného 
množství 

Dodací 
množství 
dosahuje 
více než 10 
% 
nenaplnění 
objednaného 
množství 

Obr. 3 – Bodového hodnocení dodavatelů 
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2.2.  Kategorie dodavatelů 

 

Počet firem podle dosaženého celkového hodnocení je sledován podle níže uvedeného 

rozdělení do čtyř kategorií (Tab. 1), které shrnují všechny nabízené dodavatelské 

podmínky. Bodové hodnocení a zařazení do jednotlivých kategorií vzniká na základě 

dosažených výsledků (Příloha I.). 

 

Body Kategorie dodavatele 

1 až 2,4 D 

2,5 až 3,4 C 

3,5 až 4,4 B 

4,5 až 5 A 
 

Tab. 1 – Kategorie dodavatelů 
 

„A“ kategorie  - Tato kategorie označuje dodavatele jako preferovaného a vzájemná 

spolupráce je pro další období vyhledávaná. Tito dodavatelé jsou preferováni při 

poptávkách na dodávky nových a inovovaných dílů.  

 „B“ kategorie  - označuje dodavatele, s nimiž je spolupráce hodnocena jako vyhovující. 

Většinu požadovaných kritérií tato společnost splňuje na standardně požadované úrovni a 

spolupráce s těmito dodavateli je také vyhledávána. 

„C“ kategorie - dodavatelé zařazení v kategorii „C“ splňují ze standardně požadovaných 

kritérií pouze některá a spolupráce s nimi je podmíněna situací na trhu s dodávanými 

výrobky. Pokud lze dodávaný produkt nahradit bez výrazných problémů dostupným 

substituentem od dodavatele, který vykazuje lepší hodnocení, bude spolupráce 

s dodavatelem z této kategorie ukončena. Jestliže je produkt nahraditelný jen velice těžko 

nebo vůbec, musí se hledat cesty, kterými by bylo možno změnit vzájemné vztahy směrem 

k vylepšení daných kritérií.  
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„D“ kategorie  - zařazení do této kategorie není dobrou vizitkou dodavatele a další 

spolupráce s ním není pro firmu ZAM – SERVIS s.r.o. žádoucí. Mohou ovšem nastat 

situace, kdy firma je současně jediným možným dodavatelem požadovaného produktu, 

proto musí být vyvolána jednání, která budou usilovat o vylepšení vzájemných 

dodavatelsko odběratelských vztahů. Případně jsou zahájeny přípravné činnosti pro to, jak 

změnit situaci jediného možného dodavatele a zahájit spolupráci s jiným. Toto je však 

realizovatelné až z dlouhodobého hlediska. [3] 

Seznam dodavatelů pro ZAM – SERVIS s.r.o. je uveden v příloze (Příloha I.). 

K jednotlivým dodavatelům bylo na základě celkového zhodnocení přiděleno bodové 

ohodnocení. Jednotlivé výsledné body spadají do rozsahu kategorií, které byly uvedeny 

v tabulce (Tab. 1). Na následujícím obrázku (Obr. 4) je znázorněn poměr jednotlivých 

kategorií v procentech a na obrázku na následující straně (Obr. 5) je vidět rozdělení firem 

zajišťujících služby. Kategorie dodavatelů na základě celkového hodnocení je v tabulce na 

následující straně (Tab. 2), stejně jako kategorie firem zajišťujících služby (Tab. 3). 

 

Obr. 4 – Rozdělení dodavatelů na základě celkového hodnocení 

Rozdě lení dodavatel ů na základ ě celkového hodnocení

Kategorie A

Kategorie B

Kategorie C

Kategorie D
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 Počet dodavatelů 

jednotlivých 
kategorií  

Podíl jednotlivých 
dodavatelů vyjádřený v 
procentech 

Kategorie A  7 17,94 % 
Kategorie B 18 46,15 % 
Kategorie C 9 23,07 % 
Kategorie D 5 12,82 % 

 
Tab. 2 – Kategorie dodavatelů na základě celkového hodnocení 

 

Obr. 5 – Rozdělení firem zajišťujících služby 

 

 

 Počet firem 
jednotlivých 
kategorií  

Podíl jednotlivých firem 
vyjádřený v procentech 

Kategorie A  9 39,13 % 
Kategorie B 9 39,13 % 
Kategorie C 5 21,74 % 
Kategorie D 0 0 % 

 
Tab. 3 – Kategorie firem zajišťujících služby 

Rozdě lení firem zajiš ťujících služby

Kategorie A

Kategorie B

Kategorie C

Kategorie D
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3. Řízení skladu 

 

Sklad je důležitou součástí moderního dodavatelského řetězce. Efektivní provoz 

skladu je podmíněn nasazením vhodného informačního systému pro řízení skladového 

provozu (Warehouse Management System, WMS) v kombinaci s ostatními logistickými 

technologiemi (skladování, manipulace, identifikace), vybranými s ohledem na daný typ 

materiálových toků a na průběh souvisejících obchodních procesů.  

Při realizaci řízeného skladu je zapotřebí vymezit jeho úlohu a místo v logistickém 

řetězci, navrhnout jeho organizaci a technologickou dispozici, vytvořit podrobný procesní 

model skladu i jeho okolí a v této souvislosti rovněž rozhodnout o výběru vhodného 

aplikačního softwaru a o způsobu jeho integrace do celého systému řízení dodavatelského 

řetězce (Supply Chain Management, SCM). 

V minulosti byl sklad považován spíše za pasivní úložiště více či méně potřebných 

zásob, hraje v současné době stále více aktivní roli ve schopnosti podniku reagovat nejen 

na požadavky trhu a svých zákazníků, ale zajišťovat rovněž potřebnou plynulost výroby a 

její efektivnost za situace, kdy se objem dodávek snižuje, ale zároveň roste jejich 

frekvence a variabilita. 

Při řešení skladového provozu se na prvním místě obvykle objeví otázka, jakou 

koncepci skladu je účelné realizovat. Vedle zajištění potřebné skladovací a manipulační 

kapacity a s tím spojených investičních a provozních nákladů, hraje při návrhu stále větší 

roli pružnost skladu (schopnost přizpůsobit se měnícím se a kolísajícím požadavkům trhu v 

krátkodobém i dlouhodobém horizontu) a dále jeho logistický výkon, vyjádřitelný 

například následujícími ukazateli: 

• stupeň úplnosti, přesnosti a spolehlivosti dodávek průměrná dodací lhůta  

• průměrná doba obratu skladové zásoby  

• velikost provozních nákladů skladu ve vztahu k celkovým logistickým 
nákladům v logistickém řetězci  

• výše přidané hodnoty služeb poskytovaných skladovým provozem 
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Je zřejmé, že některé z výše uvedených ukazatelů působí do určité míry protichůdně. 

Tak například v důsledku nadměrného snižování průměrné doby obratu může dojít ke 

zhoršení kvality dodávek a ke ztrátě zákazníků, zkracování dodací lhůty bez ohledu na 

charakter dodávek může zase výrazně zvýšit provozní náklady a v důsledku toho snížit 

schopnost konkurence. Je proto nezbytné najít pro každý skladový provoz individuální 

kompromis mezi jeho „štíhlostí“ (produktivitou) a „agilností“ (pružností) na strategické, 

taktické i operativní úrovni. To v praxi mimo jiné znamená: 

• Rozhodnout o stupni zákaznických služeb, který bude poskytován, a určit 
úroveň zásob nezbytnou k jeho zajištění.  

• Zvolit odpovídající prostorovou a technologickou dispozici a technické 
vybavení skladového provozu a jeho jednotlivých částí.  

• Stanovit základní provozní procesy a úroveň jejich podpory informačním 
systémem.  

• Vyhodnotit navržené varianty jak z pohledu investičních a provozních 
nákladů, tak z hlediska jejich citlivosti k případným změnám základních 
výchozích parametrů. 

 

Předmětem činnosti každého skladového provozu je realizace materiálových transakcí 

spojených ve vstupní fázi s vykládkou zboží, jeho příjmem a zaskladněním a ve výstupní 

fázi s vyskladněním a vychystáním zboží, kompletací dodávky a její nakládkou.  

Další materiálové transakce mohou souviset například s reorganizací skladu, řešením 

rozdílů mezi fyzickým a evidenčním stavem, inventarizací zásob, odběrem kontrolních 

vzorků, likvidací nekvalitního zboží a dalšími aktivitami zajišťovanými v rámci skladu 

(například přebalování a označování zboží, vytváření zákaznických setů, apod.).  

Každá transakce je součástí nějakého procesu probíhajícího obvykle souběžně s 

procesy dalšími. Skladový provoz je tak ve své podstatě složitým dynamickým systémem, 

který je třeba efektivně plánovat a řídit. [3] 
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3.1. Skladování 

 

Úkolem zásobování je zabezpečení všech druhů materiálu v potřebném množství, 

kvalitě, čase a místě k zajištění plynulosti výroby s co nejnižšími náklady. Nedílnou 

součástí skladování jsou činnosti, kterými podnik zajišťuje nákup zásob, vytváří a udržuje 

potřebné množství zásoby a využívá je k dalším operacím firmy. Zásoby tvoří oběžný 

majetek ve věcné podobě. 

Skladování tvoří spojovací článek mezi  výrobci a zákazníky a zabezpečuje uskladnění 

produktů. Sklady nám umožňují překlenout prostor a čas. Komplexní systém skladovacích 

činností znázorňuje (Obr. 6). 

 

 

Obr. 6 – Komplexní systém skladovacích činností   

 

3.2. Funkce skladování 

 

Rozeznáváme tři funkce skladování, mezi které patří přesun produktů, uskladnění 

produktů a přenos informací. Přesun produktů v sobě zahrnuje činnosti příjem zboží, 

ukládání zboží, kompletace zboží podle objednávky, překládka zboží (cross-docking z 

místa příjmu do místa expedice ) a expedice zboží. Uskladnění produktů dále dělíme na  

nepřechodné a časově omezené uskladnění. Přenos informací se týká stavu zásob, stavu 

zboží v pohybu, vstupních a výstupních dodávek, zákazníků a využití skladových prostor. 

Osobní počítače hrají tedy při výměně dat důležitou úlohu. 

 Informační systémy urychlují, zefektivňují a zkvalitňují přenos informací potřebných 

k zajištění všech funkcí skladování. Skladování má významný vliv na zajišťování potřebné 

úrovně zákaznického servisu při co možná nejnižších celkových nákladech. Nákladové 
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vazby je nutné respektovat v logistickém systému, jelikož jsou důležitými faktory od 

kterých se odvíjí výsledná cena daných produktů (Obr. 7). [4] 

 

 

Obr. 7 – Nákladové vazby, které je nutné respektovat v logistickém systému 

 

3.2.1. Význam skladování 

 

Skladování zabezpečuje uskladnění produktů (zásob),v průběhu všech fází logického 

procesu. Existují dva základní typy zásob, které podnik potřebuje uskladnit: 
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• suroviny, součástky a díly  

• hotové výrobky 

 

Kromě dvou výše uvedených zásob má většinou výrobní podnik: 

• zásoby zboží ve výrobě 

• zásoby materiálu určených k likvidaci nebo recyklaci 

 

3.3. Vztah  skladování a logistiky 

 

Ne všechny podniky používají sklady k tomu, aby dosáhly nejnižších celkových 

logistických nákladů při udržení úrovně zákaznického servisu. Je však možné upozornit na  

širokou škálu faktorů, které celkové náklady ovlivňují. Mezi faktory, které ovlivňují 

strategii skladování, lze zařadit tyto: 

• odvětví 

•  podnikovou strategii 

• dostupnost kapitálu 

• charakter výrobků 

• ekonomické podmínky 

• konkurenci 

• sezónnost poptávky 

• použití přístupů JIT případně dalších logistických technologií 

• použitý výrobní proces 
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3.4. Velikost a počet skladů 

3.4.1. Velikost skladu 

 

Jak by měl být sklad velký, určuje řada faktorů. Zavedená zvyklost hodnotí velikost 

skladu buď pomocí velikosti skladové plochy nebo objemu skladového prostoru. Faktory, 

které jsou určující pro stanovení velikosti skladu: 

• úroveň zákaznického servisu 

• velikost trhu (který bude sklad obsluhovat) 

• počet skladovaných produktů 

• velikost skladovaných produktů 

• používaný systém manipulace s materiálem (velikost uliček) 

• typ použitého skladu (regály, police) 

• pohyb zboží ve skladu 

• celková doba výroby produktu 

• velikost kancelářských prostor 

 

Velikost skladu souvisí s typem požitého manipulačního zařízení. Poptávka má také 

důležitý význam při stanovení velikosti skladu. 

 

3.4.2. Počet skladů 

 

Při rozhodování o počtu skladů jsou významné čtyři faktory: náklady související se 

ztrátou prodejní příležitosti, náklady na zásoby, náklady na skladování a přepravní 

náklady. Na následující straně je graficky znázorněn vztah  těchto nákladových oblastí, 

s výjimkou nákladů souvisejících se ztrátou prodejní příležitosti (Obr. 8).  
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Obr. 8 – Vztah mezi celkovými logistickými náklady a počtem skladů 

 

3.5. Funkce a druhy skladů 

 

Mezi hlavní funkce skladování patří: vyrovnávací funkce (při vzájemně odchylném 

materiálovém toku), zabezpečovací funkce (vyplývající z nepředvídatelných rizik), 

kompletační funkce (pro tvorbu sortimentu podle potřeb individuálních provozů), 



  
 
 
 
Řízení skladu                                                                                                                        31  

spekulační funkce (vyplývající z očekávaných cenových zvýšení na zásobovacích a 

odbytových trzích) a funkce zušlechťovací (zaměřená na jakostní změny). 

Druhy skladů je možné dělit podle celé řady různých kritérií. Z pohledu logistiky je 

nejdůležitějším dělení skladů dle postavení skladu v hodnotovém procesu.  

Na straně vstupu můžeme hovořit o skladech (zásobovací sklady), meziskladech a 

skladech na výstupu z výrobního podniku (odbytové sklady), vyrovnávající časové rozdíly 

mezi výrobou a odbytem.    

Mezi metody strategického skladování položek skladu patří metoda pevného ukládání, 

metoda záměnného ukládání, metoda skladových zón, metoda dynamické zóny, metoda 

přípravného vyskladňování a metoda předvídajícího uskladňování. [4] 

 

3.5.1. Manipulační a přepravní jednotky 

 

Mezi přepravní prostředky materiálu řadíme ukládací bedny a přepravky, palety, 

přepravníky, kontejnery. Ukládací bedny jsou přepravní prostředky určené pro skladování 

materiálu a pro mezioperační manipulaci, a to jak ve výrobě, tak ve skladech 

velkoobchodu. [4] 

 

3.5.2. Obaly 

 

Obal spoluvytváří manipulační nebo přepravní jednotku, nese informace důležité pro 

identifikaci a určení jeho obsahu, pro identifikaci odesílatele a příjemce, pro volbu 

správného způsobu manipulace, přepravy a uložení ve skladech a v překladištích, 

informace důležité pro spotřebitele.  
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Česká státní norma definuje tři základní funkce obalových prostředků: 

• funkce manipulační 

• funkce ochranná 

• funkce informační, 

 

3.5.3. Identifikace pasivních prvků 

 

Názvem pasivní prvky označujeme materiál, přepravní prostředky, obaly, odpad a 

informace. Identifikací pasivních prvků rozumíme zjišťování totožnosti pasivního prvku a 

to některým z následujících způsobů: 

• podle fyzických znaků 

• podle kódu (např. laserovým snímačem podle čárového kódu, výhodou je 
vysoká rychlost snímání a minimální počet chyb. Automatická identifikace 
usnadňuje řízení procesů skladových operací, kontrolu stavů zásob, sběr 
informací a provádění transakčních procesů jako například výstupní 
kontrolu materiálu.) 

  

3.6. Dopravní prostředky 

 

Nejběžnější dělení dopravních prostředků jak jsou v praxi používány je uvedeno níže 

(Obr. 9). Dle druhového třídění dělíme dopravní prostředky na obsluhované, samoobslužné 

a speciální. Nákladovou jednotkou se rozumí nákladní automobil, přívěs, výměnná 

nástavba nebo velký kontejner. Podle definic EU se za kombinovanou dopravu obecně 

považuje přeprava materiálu loženého v jedné a téže nákladové jednotce, při použití 

několika druhů dopravy. [4] 

Na přepravu servisních a montážních dílů se využívá převážně motorové dopravy. 
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Obr. 9 – Dělení dopravních prostředků 
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3.7. Sklad a provozní principy 

3.7.1. Skladové operace 

 

Skladové operace a činnosti spadají do následujících kategorií: 

• Příjem zboží 

• Odložení zboží do skladovacích prostor 

• Výběr objednávky a vychystávání či balení 

• Expedice zboží 

 

Příjem zboží 

Do oblasti příjmu jsou zahrnuty činnosti spojené s vytvořením areálu pro vykládku 

zboží, zaznamenání příjezdu vozidel, kontrola objednávkových dokladů a zaevidování 

každé položky proti dodacímu listu, vyložení vozidla,  shromáždění zboží v areálu příjmu 

zboží, kontrola jeho množství a možných škod, provedení kontrol kvality, zaznamenání 

nesrovnalostí, přesun zboží z areálu příjmu na dané místo ve skladu či překládání zboží bez 

naskladnění (cross-docking). 

Odložení zboží do skladovacích prostor 

Poté, co byl výrobek přijat a byly určeny jeho skladovací nároky, musí být někde ve 

skladu umístěn. Existují dvě metody rozmísťování zásob, metoda pevného rozmístění a 

metoda nahodilého rozmístění, která je určena předdefinovanými algoritmy a obvykle je 

kontrolována systémem řízení zásob. 

Výběr objednávky a vychystávání či balení 

Jakmile jsou objednávky přijaty, výrobky musí být vychystány nebo odebrány ze 

skladu. Mezi důležité znaky vychystávacích operací patří doba přesunu, umístění výrobku, 

plánování a s tím spojená  délka vychystávání, úroveň služeb, přesnost při vychystávání. 
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Mezi metody vychystávání patří: 

• položkové nebo kusové vychystávání 

• vychystávání do beden nebo krabic 

• celopaletové vychystávání 

 

3.7.2. Skladové informační a komunikační technologie 

 

Správné načasování a kvalita informací usnadňuje rozhodování. Informační a 

komunikační technologie (ICT, z angl. information and communication technology) 

umožňují sběr, analýzu a vyhodnocování dat a přesun informací z jednoho bodu do 

druhého. Mnoho technik v rámci řízení zásob se spoléhá na elektronický sběr a manipulaci 

s daty. Znamená to, že je možné se rychleji a lépe rozhodovat. Užití dokazují následující 

příklady: 

• opakované objednávání zásob podle předem nastavených úrovní a množství 

• automatická vyhledávací kontrola vybavení, výrobků a příslušenství 

• automatické sledování výkonu a kontroly    

 

Systém řízení zásob 

Systém řízení zásob může řídit toky informací, týkající se všech skladových položek, 

které projdou skladem. Může tedy poskytovat informace o následujícím: 

• charakteristika poptávky 

• určuje metody doplňování zásob (týká se toho, co a kolik objednat) 

• sleduje míry spotřeby jednotlivých skladových položek 

• poskytuje informace potřebné k řízení (které položky jsou spotřebovány, 
kdy a v jakém množství, kolik položek je momentálně po ruce, kde jsou ve 
skladu umístěny, kdo je dodavatel, jaké jsou dodací lhůty, jaké jsou ceny za 
jednotlivé skladové položky) [1] 
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3.8. Logistické technologie 

 

V logistických systémech se snažíme pomocí vhodných metod přístupů a řídících 

procedur vybrat a uspořádat jednotlivé operace tak, aby optimálně fungovaly. Tento 

systémově chápaný sled procesů, úkonů a operací uspořádaných do dílčích ustálených 

procesů nazýváme logistické technologie.  

Mezi nejdůležitější logistické technologie je možno zařadit: 

• Kanban 

• Just in Time (JIT) 

• Quick Response 

• Efficient Consumer Response 

• Hub and Spoke 

• Gross – docking 

• koncentraci skladové sítě  

• kombinovanou přepravu 

• automatickou identifikaci 

• počítači integrované technologie přípravy a řízení výroby i oběhu 

• komunikační technologie 
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4. Optimalizace skladových zásob 

4.1. Optimalizace zásobovacích procesů 

 

Jednou z důležitých oblastí aplikace optimalizačních modelů a metod operační analýzy 

je řízení a plánování procesů vytváření, doplňování, udržování a čerpání zásob. Modelová 

technika spolu s výkonnými počítači je základem tzv. teorie zásob, která zkoumá 

podmínky optimalizace zásob a skladů. 

Zásobu zpravidla chápeme jako pohotové, ale dosud nevyužité zdroje různého druhu. 

Tak například hovoříme o zásobách nebo rezervách materiálu, výrobků, zboží, strojů, 

finančních prostředků, pracovních sil apod. 

Podmínkou řízení nebo optimalizace zásobovacích procesů je možnost regulovat 

množství zdrojů, regulace buď jejich doplňování nebo čerpání. 

Cílová funkce v úlohách tohoto druhu vyjadřuje nejčastěji minimalizaci celkových 

skutečných nebo očekávaných nákladů, které vznikají při vytváření, doplňování, udržování 

a čerpání zásob. Jejich výše vždy více či méně závisí na úrovni zásob a na způsobu jejich 

doplňování. Ovlivňuje-li výše zásoby potřebu popř. poptávku, použijeme jako cílové 

kritérium maximum skutečného nebo očekávaného zisku.   

Nejčastějším cílem optimalizace je proto stanovit takovou strategii řízení zásob, které 

nám umožní zodpovědět otázku, kdy a kolik vyráb ět nebo objednávat, aby cílová funkce 

dosáhla požadovaného extrému. Hledáme optimum mezi dvěma nežádoucími hraničními 

situacemi. Jednou z nich je nedostatečná výše zásob, s kterou jsou sice spojeny nižší 

náklady na udržování zásob, ale na druhé straně se zvyšuje pravděpodobnost vzniku ztráty 

z důvodů přerušení výrobního nebo zásobovacího procesu.  

V opačném případě, kdy zásoby na skladě jsou  zbytečně velké, nedochází sice téměř 

nikdy k poruchám nebo přerušení výrobního popřípadě zásobovacího procesu, ale 

v zásobách jsou vázány značné oběžné prostředky, rostou náklady udržování zásob, 
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nehledě na to, že skladované zdroje zastarávají nebo dokonce mohou podléhat zkáze a 

tudíž se znehodnocují. 

Při tvorbě zásob rozlišujeme především obratovou (provozní) zásobu z důvodů 

časových  nebo místních nesouladů, pojistnou zásobu abychom čelili  náhodným 

poruchám nebo neočekávanému vývoji. Mezi další typy zásob řadíme zásobu pro 

předzásobení, zásobu strategickou a zásobu spekulativní. 

K řiditelným proměnným v zásobovacích úlohách zpravidla patří: 

• Objem zdrojů, požadovaných na sklad 

• Frekvence nebo termín vyžádání zdrojů na sklad 

 

K neřiditelným proměnným, které se vyskytují v zásobovacích úlohách patří: 

• Náklady (ztráty), obvykle se jedná o dva typy:   

 Proměnlivé (variabilní) náklady 

 Pevné (fixní) náklady 

Z věcného  hlediska  rozlišujeme tři druhy nákladů: 

 Náklady na vytváření popř. doplňování zásob 

 Náklady na udržování zásob 

 Náklady (ztráty) v důsledku nedostatku zásob 

• Velikost potřeby popř. poptávky v určitém časovém intervalu 

 Deterministický charakter (velikost potřeby známe) 

 Stochastický charakter poptávky (lze popsat teoretickým 
rozdělením pravděpodobnosti) 

 Statická poptávka (velikost poptávky je konstantní) 

 Dynamická poptávka (závislá na čase) 

• Pořizovací lhůta zásob, neboli předstih objednávky, je doba potřebná od      
zadání objednávky k příchodu dodávky na sklad. 

 Pořizovací lhůta 

 Dodací lhůta 

 Objednací lhůta 
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Jedním z hlavních kritérií klasifikace úloh řízení popřípadě optimalizace zásob je 

právě charakter poptávky či potřeby a pořizovacích lhůt. [2] 

 

4.1.1. Optimalizační modely zásob deterministického typu 

 

Základním předpokladem uplatnění modelů zásob tohoto typu je, že velikost poptávky 

či potřeby i délka pořizovací lhůty zásob jsou předem dány.  Přitom poptávka  či potřeba 

mohou být v čase konstantní nebo se v závislosti na čase mění předem známým nebo 

přesně odhadnutelným způsobem.  

U modelů s pevně danou neměnnou úrovní poptávky vycházíme buď z toho, že 

dodávka zboží na sklad se uskuteční vždy a včas, nebo bereme v úvahu možnost 

nedodržení dodavatelských lhůt. 

Periodické doplňování zásob při rovnoměrné poptávce a neměnné velikosti dodávky 

Jedná se o nejjednodušší systém řízení zásob, kdy poptávka (potřeba) je v čase 

rovnoměrná, takže za předpokladu spojitě probíhajícího čerpání zásob ji lze znázornit 

lineární funkcí.  

Výrobky docházejí pravidelně na sklad v dodávkách o stejné velikosti q v okamžiku, 

kdy zásoba klesne na nulu, takže maximální výše zásob je také q.  

U tohoto systému řízení zásob se určuje optimální velikost dodávky q0, která zaručuje 

nepřetržité uspokojování požadavků s minimálními celkovými náklady. Proces doplňování 

a čerpání zásob je znázorněn na obrázku (Obr. 10). 
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Obr. 10 – Proces doplňování a čerpání zásob 

 

Q   –  Celková poptávka během jednoho roku 

q

Q   –  Počet dodávek za rok 

c1   –  Náklady skladování jednotky množství výrobku po dobu celého roku 

c2   –  Fixní náklady na objednání dodávky o velikosti q 

cs   –  Náklady na dodávku 

q   –  Velikost dodávky 

q0   –  Optimální velikost dodávky 

N   –  Celkové roční náklady 

2

q
  –  Průměrná výše zásob během roku 

T   –  Doba po kterou sledujeme zásobovací proces 

τ   –  Předstih objednávky 
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Celkové roční náklady na pořízení a udržování zásob závislé na velikosti q můžeme 

vyjádřit ve tvaru: 

21 **
2

c
q

Q
c

q
N +=         4.1 

Optimální velikostí dodávky bude takové q0, pro které nákladová funkce bude 

minimální. Derivujeme tedy výraz podle q a položíme první derivaci rovnu nule. 

0
*

2 2
21 =−=

q

cQc

dq

dN
         4.2 

Řešením dostaneme optimální velikost dodávky pro q0 > 0  

Q0 = 
1

2**2

c

cQ
         4.3 

Protože druhá derivace je kladná, minimální celkové roční náklady N0 jsou: 

N0 = 21 ***2 ccQ         4.4 

Jelikož délka dodacího cyklu t = 
Q

q
, bude pro optimální délku cyklu t0 odpovídající 

výrazu Q0 = 
1

2**2

c

cQ
platit 

t0 = 
Q

q0 =
1

2

*

*2

cQ

c
        4.5 

Není-li pořizovací lhůta zásob zanedbatelná, musíme provést objednávku v časovém 

předstihu, aby dodávka přišla včas, tedy v okamžiku, kdy zásoba klesá na nulu. Je-li 

předstih objednávky nezávislý na její velikosti τ a označíme-li jako m největší celé číslo 

menší nebo rovno τ/t0, pak pro bod znovuobjednávky  s0 můžeme psát 

s0 = Q*( τ – m*t0) = µ – m*q0       4.6 
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Výraz µ = Q* τ je předstih poptávky, tedy počet vzniklých požadavků od okamžiku 

zadání objednávky  do příchodu dodávky. Provedeme tedy objednávku velikosti q0  

v okamžiku, kdy zásoba klesne na kritickou úroveň s0, pak při příchodu dodávky klesá 

zásoba na nulu. 

Při popsané zásobovací strategii je průměrná výše zásob daná výrazem 

2
0q

=
1

2

*2

*

c

cQ
         4.7 

Srovnáme-li nyní optimální náklady N0 s náklady N , čili náklady při použití jiné 

strategie , obdržíme 

  ( ) 2

1

2121
0

***2***
2

−








+= ccQc

q

Q
c

q

N

N
     4.8 

a po úpravě 









+=

0

0

0

*
2

1

q

q

q

q

N

N
        4.9 

Pomocí tohoto výrazu, nezávislého na systému parametrů, je možno ukázat, že 

pohybuje-li se při jiné strategii  doplňování zásob podíl 
0q

q
 v rozmezí (0,5 – 2,0), pak 

celkové náklady N budou až o 25% vyšší ve srovnání s optimálními náklady N0. Je-li tedy 

objednávka o polovinu nižší nebo dvojnásobně vyšší než optimální výše q0, pak v obou 

případech vzrostou celkové náklady o 25%.   

Použití deterministického modelu si ukážeme na konkrétním příkladu 
 

Výroba analyzátoru spalin na měření O2, CO, CO2  potřebuje pro zajištění výroby 

roční objednávku náhradních 3 000 kusů. Objednávka se uskutečňuje pouze jeden krát 

ročně a předstih je 
3

1
 roku. Náklady na pořízení jedné dodávky byly vykalkulovány na 40 

kč. Jednotkové skladovací náklady jsou 0,04 Kč.  
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V daném případě vypočítáme: 

• optimální velikost dodávky,  

• velikost celkových nákladů, 

• interval mezi dodávkami. 

 

Poptávka Q = 3 000 ks 

Skladovací náklady c1 = 0,04 Kč 

Náklady na dodávku cs =  40 Kč 

T = 1; τ = 
3

1
; 

Optimální velikost dodávky: 

q = 2450
04,0

40*3000*2

*

**2

1

==
Tc

cQ s Ks     4.10 

Celkové náklady: 

N = 981*40*04,0*3000*2****2 1 ==TccQ s Ks   4.11 

Interval mezi dodávkami: 

t = 816,0
3000*04,0

40*1*2

*

**2

1

==
Qc

cT s roků     4.12 

Praktický výpočet pro výrobu analyzátoru spalin nám vykazuje optimální velikost 

dodávky o počtu 2450 Ks, velikost celkových nákladů zde činí 98 Kč a interval mezi 

dodávkami činí 0,816 roků. 

 Užití tohoto typu optimalizace skladových zásob se v praxi využívá méně často 

jelikož k objednávce dochází v době kdy je stav skladových zásob nulový. Jelikož se jedná 

o položky dražší, proto se užívá jednorázová objednávka, aby byla celková nákladová cena 

nižší.  
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4.2. Analýza ABC 

 

Aby bylo možné zvolit vhodný způsob zásobování z hlediska optimalizace nákladů 

pro celé spektrum nakupovaných součástí, je nutné provést analýzu charakteristik 

jednotlivých součástí. Pro zjištění u kterých položek vznikají vyšší než optimální zásoby, 

je vhodné aplikování klasické ABC a případně i XYZ analýzy.  

Prostřednictvím těchto rozborů rozčleníme soubor nakupovaných součástí do tříd, pro 

které následně volíme vhodné způsoby zásobování pro jednotlivé typy produktů. ABC 

analýza se provádí u hodnotových kritérií jako je zejména hodnota zásob, případně 

hodnota potřeb na určité časové období. 

Tato analýza využívá Paretův zákon, který říká, že dvacet procent sortimentních 

položek váže osmdesát procent finanční hodnoty zásob. Všechny dodávané položky jsou 

roztříděny na základě kritéria kvantity dodávek a jednotkové ceny a rozděleny nejčastěji do 

tří skupin A, B a C (Obr. 11). 

Ve skupině A jsou zařazeny položky s malým objemem dodávky a vysokou cenou. 

Oproti tomu ve skupině C jsou obsaženy položky s nízkou cenou a velkým objemem 

dodávek.  

Pro účely optimalizace skladových zásob a zavedení systému zásobování 

synchronního s výrobou je nutné se zaměřit na finančně nejnáročnější položky, tedy 

položky ve skupině A, případně i B. U těchto položek bude možno očekávat příznivý 

dopad racionalizačních opatření. 

Základní princip ABC analýzy 

Významnou pomůckou pro efektivní řízení zásob je analýza ABC, která vychází 

z Paterova pravidla 80/20.  

Základním principem je rozdělení produktů do tří skupin na produkty typu A, B, C. 

Pro jednotlivé typy položek jsou pak dána následující doporučení: 
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Produkty typu A: 

• Provádět přesné analýzy trhu 

• Neustále dohlížet na stav zásob a termíny 

• Optimalizovat plán 

• Pravidelně a pečlivě sledovat vývoj na trhu 

• Pečlivě vybírat dodavatele (dlouhodobě) 

 

Produkty typu B: 

• Podle účelnosti přiřadit k jedné nebo druhé skupině 

 

Produkty typu C: 

• Hospodařit velkoryse 

• Usilovat o jednoduchý způsob objednání 

• Pozorovat a analyzovat trh se středními náklady 

• Zjednodušit kontrolu příchodu zboží 

 

Obecně přijímaná kategorizace, která je pouze doporučeným vodítkem, ale musí být 

v každém případě jednoznačná, dělí produkty takto: 

• A 10 – 20 % počtu položek 80 % hodnoty 

• B 30 – 50 % počtu položek 15 % hodnoty 

• C 45 – 50 % počtu položek   5 % hodnoty 

 

Produkty jsou seřazeny podle hodnoty skladových zásob, objemu objednávek nebo 

spotřeby za časovou jednotku a následně kumulovány. Těmto kumulovaným hodnotám je 

pak přiřazeno určité procentuální vyjádření podílu na celkovém množství. Následuje 

porovnávání procentuálních částí kumulované hodnoty objemu objednávek nebo 

potřebného množství s procentuálním vyjádřením podílu na množství. 
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Obr. 11 – ABC analýza 

 

4.2.1. Analýza XYZ 

 

Kromě ABC analýzy a diferencování položek podle objemu, je možné podrobit soubor 

nakupovaných dílů také analýzou jejich spotřební struktury, tzv. XYZ analýzu, která 

zohledňuje pravidelnost spotřeby materiálů a také rozsah výkyvů ve spotřebě. Analýza 

XYZ  se doporučuje jako doplněk ABC analýzy. 

Jak je již zmíněno provedením XYZ analýzy získáme přehled o charakteru potřeby 

dodávek materiálu. 
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X - konstantní spotřeba, pouze příležitostné výkyvy, 

Y - spotřeba se silnějšími výkyvy 

Z - zcela nepravidelná spotřeba 

 

Kombinace těchto dvou metod nám umožní diferencovat nakupované produkty do 

sourodých kategorií, pro které budeme následně vyhledávat odpovídající metody 

opatřování materiálu. U uvedených metod je nutné zvážit další faktory, které mohou 

ovlivňovat způsoby zásobování. Zejména jsou to tyto faktory: 

• reprodukční časy 

• četnost technologických změn součástí 

• životnost a stárnutí součástí 

• náklady na chybějící množství, jako faktor ovlivňující výši zásob 

• pojistné zásoby 

• počet a vzdálenost míst spotřeby v podniku 

 

V příloze (Příloha I.) je dále uvedeno praktické rozdělení vedených položek skladu 

firmy ZAM – SERVIS s.r.o podle ABC analýzy a  grafické znázornění rozdělených 

položek pomocí Paterovy křivky.  

Tato metoda rozdělení položek na jednotlivé kategorie urychluje proces objednávání a 

snižuje tak skladové náklady, které by vznikly, kdyby se objednávaly položky, které by 

objemově zabíraly místo a držely finanční hodnotu ve skladových zásobách.  

Díky ABC analýze nedochází k časovým ztrátám při rozhodování, kterou položku je 

zapotřebí objednávat týdně a u které stačí kvartální navýšení na sklad, nebo u které 

položky se počítá pouze se sezónní zásobou.       
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Skladový sortiment se skládá z 64 různých položek. Celková hodnota ročního obratu 

činí  2 538 765,- Kč. Roční spotřeba všech položek za minulý rok činí 5 303 kusů.  

Kdybychom pro celý sortiment požili stejnou velikost dávky, například jednoměsíční 

spotřebu a pro všechny položky drželi pojistnou zásobu ve výši  půlměsíční spotřeby, 

vedlo by to k průměrné výši zásob:  

• obratová zásoba: 2 538 765/(2x12) = 105 782 Kč 

• pojistná zásoba:  2 538 765/(2x12) = 105 782 Kč 

 

Celková průměrná zásoba:    211 564 Kč 

Celkový roční počet objednávek:   64 x 12 = 768 objednávek 

 

Jestliže však pro kategorie položek zavedeme normy zásob, které odpovídají relativní 

důležitosti skupin, pak celkové zásoby ve finančním vyjádření poklesnou, přičemž se 

rovněž sníží počet řádků objednávek. V našem případě si u každé kategorie zavedeme 

následující odstupňované normy zásob: 

• 78,9 % obratu je realizováno 19,4 % všech položek, 

• 16,7 % obratu 17,7 % všech položek, 

•   4,4 % obratu 62,9 % všech položek. 

 

Pro upravené řízení zásob zavedeme následující zásady: 

• Kategorie A: objednávat dvakrát měsíčně, pojistná zásoba: 

spotřeba za 1 týden 

• Kategorie B: objednávat jednou za dva měsíce, pojistná zásoba: 

spotřeba za 1/2 měsíce 

• Kategorie C: objednávat jednou za čtvrtletí, pojistná zásoba: 

spotřeba za 1 měsíc 
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Tato diferenciace vede k následujícím zásobám: 

Obratová zásoba       

Kat. A: 78,9 % x 2 538 765 / (2 x 24) = 41 731,- Kč 

Kat. B: 16,7 % x 2 538 765 / (2 x 6)   =   8 833,- Kč 

Kat. C:   4,4 % x 2 538 765 / (2 x 4)   =   2 327,- Kč 

 

Pojistná zásoba  

Kat. A: 78,9 % x 2 538 765 / 52 = 38 521,- Kč 

Kat. B: 16,7 % x 2 538 765 / 24  = 17 666,- Kč 

Kat. C:   4,4 % x 2 538 765 / 12  =   9 309,- Kč 

 

Celková zásoba 

Kat. A: 41 731 + 38 521 = 80 252,- Kč 

Kat. B:   8 833 + 17 666 = 26 499,- Kč 

Kat. C:   2 327 +   9 309 = 11 636,- Kč 

Celková zásoba:   118 387,- Kč 

 

Počet objednávek bude činit: 

Kat. A: 19,4 % x 64 položek x 24 za rok = 298 řádek objednávek 

Kat. B: 17,7 % x 64 položek x   6 za rok =   68 řádek objednávek 

Kat. C: 62,9 % x 64 položek x   4 za rok = 161 řádek objednávek 

Celkový počet řádků objednávek:       257 za rok 
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Zavedení výše uvedeného odstupňování systému řízení zásob má tento výsledek: 

• pokles hodnoty zásob z 211 564,- Kč na 118 387,- Kč, což znamená snížení 
o 44 %, 

• zmenšení počtu objednávek ze 768 na 257 objednávkových řádek, což  
odpovídá snížení o 67 % 

 

Při volbě norem zásob musíme proto vycházet z obecných zásad. Čím vyšší je hodnota 

obratu v kategorii, tím častěji se bude muset objednávat, přičemž pojistná zásoba bude 

muset být udržována na co nejnižší úrovni. Tím může sice být výše zásob kritická, takže 

musí být neustále sledována, ale  více se ušetří na náklady zásob, které tato práce znamená. 

Položky z nízkou hodnotou obratu budou většinou objednávány méně často, čímž se 

průměrná zásoba zvýší a budeme muset udržovat i vyšší pojistnou zásobu.       
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5. Ekologické aspekty 

 

Mezi klíčové legislativní nařízení, které se týkají skladu, optimalizace skladový zásob 

a způsobu jakým daný výrobek prodávat, můžeme zařadit zákon č. 477/2001 Sb. o 

obalech. Do konce roku 2001 Zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech upravoval i nakládání s 

odpady z obalů. Od 1. ledna 2002 platí soustava dvou zákonů, které upravují nakládání s 

odpady z obalů: 

• zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech 

• zákon č. 477/2001 Sb., o obalech 

 

Do těchto dvou zákonů byla implementována Evropská směrnice č. 94/62/EC. 

Firma ZAM – SERVIS s.r.o. vyrábí zařízení určená pro montáž a provoz v prostředí s 

nebezpečím výbuchu plynů a prachů převážně u hlubinných dolů. Hlavními atributy těchto 

výrobků je schopnost bezpečně pracovat v prostředí s nebezpečím výbuchu metanu, 

robustnost a provozní spolehlivost.  

Všechny výrobky mají certifikát autorizované zkušebny č.210 v Ostravě – 

Radvanicích podle evropské Směrnice EU č.94/9/EC-ATEX. Podnik je schopen 

modifikovat stávající výrobky nebo vyvinout zcela nové zařízení podle  požadavků 

zákazníka.  

Má vlastní konstrukční oddělení vybavené speciální měřící technikou (EMC apod.), 

jejíž pracovníci jsou schopni zkonstruovat elektrické, elektronické zařízení do prostředí s 

nebezpečím výbuchu prachů a plynů v oboru silnoproudé a slaboproudé spínací techniky, 

komunikace na velké vzdálenosti, detekce a analýzy plynů, snímačů a speciálních přístrojů.  
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5.1. Povinnosti firmy podle směrnice EU č.94/9/EC-ATEX 

 

Firma musí provést analýzu rizik, která musí zohledňovat pravděpodobnost výskytu 

výbušné atmosféry a dobu jejího trvání, pravděpodobnost výskytu zdrojů iniciace, 

používaná zařízení, včetně infrastrukturních, látky, technologické procesy, pracovní 

postupy a rozsah předpokládaných účinků výbuchu.  

Dále musí vytvořit písemnou dokumentaci s názvem Dokument pro ochranu proti 

výbuchu. Evidovat klasifikaci prostor s prostředím s nebezpečím výbuchu včetně označení 

místa vstupu do prostorů s nebezpečím výbuchu výstražnými značkami. Musí zajistit 

opatření k zajištění bezpečnosti, včetně zajištění monitorování, kontroly a vyhodnocování 

výbušnosti atmosféry.  
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Závěr 

 

V této diplomové práci jsem v úvodu seznámila čtenáře se základními cíli logistiky a 

jejím členěním. Cílem této práce bylo komplexní zlepšení systému řízení zásob. Důležitým 

bodem bylo snížit zásoby v podniku a vyvarovat se navyšování neefektivních položek.   

Pomocí ABC analýzy jsem dosáhla v systému řízení zásob efektivnějšího přehledu 

mezi jednotlivými položkami, časově jsem urychlila proces objednávek a tím zároveň 

snížila skladové zásoby. V porovnání s využitím deterministické metody optimalizace 

skladových zásob se ABC analýza jeví jako univerzálnější metoda pro užití v praxi 

v mnoha podnicích.  

Pokud firma dostatečně přesně analyzuje poptávku mělo by v důsledku toho docházet 

k minimalizaci nadzásob. Z praktického hlediska se však s úplnou eliminací chyb počítat 

nedá a proto je velmi důležité zvolit správnou metodu řízení zásob. Nadzásoby vznikaly 

především v minulých letech, kdy se řízením zásob většiny podniků nezabývaly, avšak 

dnešní doba plná konkurence vyžaduje přesnost objednávek včasnost a dostupnost 

produktů za správnou cenu a ve správný čas.  

Při psaní této diplomové práce jsem se seznámila s metodami užívanými v logistice a 

získala mnoho užitečných informací z oblasti řízení skladu, které jsem uplatnila prakticky 

ve firmě ZAM – SERVIS s.r.o.       
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Seznam příloh 

 

Příloha I. – Dodatečné tabulky a grafy 

Obsahuje dodatečné tabulky a grafy, které nejsou součástí vlastního textu diplomové 

práce, ale napomáhají lépe se orientovat v dané problematice.     

Příloha II. – Vložené CD 

Obsahuje diplomovou práci s přílohami v elektronické podobě.  
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SEZNAM DODAVATEL Ů PRO ZAM - SERVIS A JEJICH 
HODNOCENÍ 

Dodavatel Jakost Cena Lhůta Spolehlivost Body 
MEP Postřelmov 4 4 2 4 3,5 
GAS Hodonín 4 1 4 3 3 
GENERI Šumperk s.r.o. 4 5 4 3 4 
JANČA Ostrava 4 5 3 2 3,5 
ELEKTROCENTRUM Ostrava 4 5 5 2 4 
URRO SERVICE Ostrava 3 1 5 1 2,5 
ARGOS Ostrava 5 5 5 5 5 
DABOX Ostrava 4 5 5 4 4,5 
SBS - ELEKTRO Ostrava 4 5 5 2 4 
GM ELECTRONIC Ostrava 2 2 5 3 3 
HADEX Ostrava 5 3 3 5 4 
ARON  TRADE  Ostrava 1 2 5 2 2,5 
RYSTON 3 4 5 4 4 
TESTO 5 5 5 5 5 
SICK 1 1 1 1 1 
ITALINOX 4 3 4 3 3,5 
ŠVAGERLOK 4 3 4 5 4 
Zámečnictví GMKO 4 5 4 5 4,5 
Ex TECHNIK Ostrava 4 5 4 3 4 
ENIKA Nová Paka 4 5 4 3 4 

SEMIC TRADE Praha 5 2 4 3 3,5 
VVV Most  4 1 3 4 3 
MEDER Praha 4 2 4 2 3 
TELVIS POLSKO 4 1 4 5 3,5 
ELECO Výškov 4 5 4 5 4,5 
Řemeslné potřeby Ostrava 1 3 1 1 1,5 
RADIOBASTLER Bratislava 4 4 5 3 4 
TRONIC Praha 4 5 5 4 4,5 
OHR Opava 2 2 3 1 2 
PLUS Ostrava 4 5 1 2 3 
FERUM Ostrava 2 1 2 3 2 
FABORY Ostrava 4 5 3 4 4 
MERCI Ostrava 4 5 2 1 3 
GES Ostrava 5 5 2 4 4 
ALFA Ostrava 2 1 4 1 2 
AUTOCONT Ostrava  5 5 3 5 4,5 
VANĚK strojní výr. Ostrava 4 1 3 4 3 
IZOTOPE PRODUCTS CESIO  4 2 5 5 4 

ISOTREND Praha 5 4 2 5 4 

Tab. I – Seznam dodavatelů – část 1. 



  
 
  

 

SEZNAM DODAVATEL Ů A JEJICH POPIS ČINNOSTI  
Dodavatel Druh dodávky 

MEP Postřelmov Součásti nevýbušných skříní 
GAS Hodonín Součásti ventilů 
GENERI Šumperk s.r.o. Nevýbušné závěry 
JANČA Ostrava Silnoproudé zařízení 
ELEKTROCENTRUM Ostrava Montážní zařízení 
URRO SERVICE Ostrava Svorky 
ARGOS Ostrava Silnoproudé zařízení 
DABOX Ostrava Nevýbušná zařízení pro doly 
SBS - ELEKTRO Ostrava Rozvaděče 
GM ELECTRONIC Ostrava Součástky 
HADEX Ostrava Součástky 
ARON  TRADE  Ostrava Spínače, tlačítka 
RYSTON Součástky 
TESTO Přístroje, analyzátory 
SICK Přístroje, analyzátory 
ITALINOX Nerezový materiál 
ŠVAGERLOK Šroubení 
Zámečnictví GMKO Šroubení 
Ex TECHNIK Ostrava Vývodky 
ENIKA Nová Paka Čidla 

SEMIC TRADE Praha Součástky 
VVV Most  Lankové spínače 
MEDER Praha Relé 
TELVIS POLSKO Průmyslové telefony typu TPN  
ELECO Výškov Kontrolky 
Řemeslné potřeby Ostrava Různé plasty 
RADIOBASTLER Bratislava Součástky 
TRONIC Praha Trafa, cívky 
OHR Opava Převodníky 
PLUS Ostrava Náhradní díly  
FERUM Ostrava Železo 
FABORY Ostrava Šroubky, hutní materiál 
MERCI Ostrava Chemikálie 
GES Ostrava Součástky 
ALFA Ostrava Počítače, komponenty 
AUTOCONT Ostrava  Síťová a sériová komunikační technika 
VANĚK strojní výr. Ostrava Skříně 
IZOTOPE PRODUCTS CESIO  Nuklidy - zářiče 

ISOTREND Praha Transport, certifikace, likvidace RAO 

Tab. I – Seznam dodavatelů – část 2. 

 



  
 
  

SEZNAM DODAVATEL Ů A JEJICH POPIS ČINNOSTI  
Dodavatel Druh dodávky 

MESIT Uherské Hradiště Zdroje, měřící přístroje 
SCHRACK Ostrava Relé, stykače 
AMTEK Brno Stabilizované zdroje 
DINEL Zlín Moduly, čidla 
VAE PROSYS Ostrava Elektropřístroje, jističe 
SCHMACHTL Líbeznice Rozvaděče 
TRITON Pardubice Rozvaděče 
TEMEX Ostrava Výroba rozvaděčů a elektrosoučástek 
LUĆEBNÍ ZÁVODY Kolín Zalévací hmoty 
TURCK Hradec Králové Čidla a převodníky 
GFG EUROPE Čidla a analyzátory 
RITTAL Zdiby u Prahy Rozvaděče 
SIEMENS Ostrava Převodníky, automaty 
SPÁLOVSKÝ Zdounky Rozvaděče 
BKE Hrušovany Spínané zdroje 
ATD ELEKTRONIK Tlumivky, výroba cívek 
ELCHEMCO Zalévací hmoty 
IES spol. s r.o. Speciální kabeláž 
FK TECHNIX CONRAD Praha Cívky, bočníky 
Q - ELECTRIC Ostrava Elektromateriál, kontrolky  

CONEC Újezd u Valašských Klobouk  Konektory 
HT EUREP Praha Součástky 
KUSÝNOVÁ Hošťálkovice Koaxiální kabely 
ZPA EKOREG Ústí nad Labem Čidla 
WEICON - Šafařík Teplice Lepidla 
HIM DYRK PETERS  Anemometry 
RETECH Kutná Hora Materiály pro opravy v průmyslu 
REPOS Ostrava Ochrany proti přepětí, hlídače izolace 
ELEKTROKOV Znojmo Transformátory 
OBZOR - Válek Ostrava Vačkové spínače 
BATERIA - Slaný Akumulátory, baterie 
ROT - HSWARE Pardubice Součástky 
MICROWELL CZ s.r.o. Ostrava Čidla 
EXIMET Jevišovice Transformátory do Ex  
FISCHER ELEKTRONIK Milevsko Chladiče, plasty 
PEPPERL FUCHS Praha Převodníky, čidla 
AXIMA Brno Zdroje DC 
BIBUS Brno Čidla, automaty 

SENSIT Rožnov pod Radhoštěm Čidla, automaty 

Tab. I – Seznam dodavatelů – část 3. 

 



  
 
  

 

SEZNAM DODAVATEL Ů A JEJICH POPIS ČINNOSTI  
Dodavatel Druh dodávky 

JSP Jičín Převodníky, displeje 
RUS Chodov Pásové váhy 
SAR Montáže Ostrava Houkačky, sirény 
BARTEC Kralupy nad Vltavou Převodníky Ex 
PMEC Šumperk Cívky, transformátory 
ITM ELECTRONIC Průhonice Čidla, senzory 
ELOK Opava Majáčky, sirény 
MERAWEX Katovice Zdroje do van 
MEGATRON Praha - Strašnice Součástky, vodiče 
MAGNETON Kroměříž Alternátory 
MANN HUMMEL O říšky Čidla, senzory 
QUITTNER & SCHIMEK Nová Paka Součástky 
RELKO Trutnov Relé 
MARKAGRO Frýdek - Místek Kovovýroba, technický plyn 
ANTACT Praha Mikrospínače 
BINDER Engineering Průtokoměry 
ŠKROBÁNEK Velké Hoštice Důlní závěry, součásti Ex 
NESKOM Benešov u Prahy Elektronické systémy komunikace 
JORK Praha Výkonové měniče 
KABLO ELEKTRO Vrchlabí Kabely, bužírky 

POLY ANALYSER  Analyzátory 
WAGNER MAGNETE - Heimertinger Detektory kovů 
KRASNYJ METALIST Konotop Analyzátory 
ELING BOHEMIA Kunovice Skříňky 
LHZ GUMA – SIL Ostrava - Koblov Těsnící kroužky 
ŘEMPO – Holoubek Pardubice Plasty 
FIGARO – ENGINEERING Osaka Čidla plynu  
WILPO Katovice Popeloměry gama 

Tab. I – Seznam dodavatelů – část 4. 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
  

SEZNAM FIREM ZAJIŠ ŤUJÍCÍCH SLUŽBY PRO ZAM - SERVIS 
Dodavatel Jakost Cena Lhůta Spolehlivost Body 

PLÁČEK – Elektro 5 5 5 5 5 
VACEK - Zámečnictví 3 5 4 4 4 
KRÁL – Dokumentace strojní 4 4 3 3 3,5 
ŠAŠINKA - Rozvaděče 5 4 4 5 4,5 
ŠKROBÁNEK – Zámečnictví strojní 4 5 3 2 3,5 
MARPOS – Výroba tištěných spojů 3 5 2 4 3,5 
ANKRA - Vulkanizace 4 4 4 4 4 
VVUÚ a.s. – Zkouška analyzátorů 1 3 2 4 2,5 
FTZÚ AO 210 – Zkoušky Ex zařízení 3 3 3 3 3 
EZÚ AO 201 – Zkoušky el. zařízení 4 4 2 4 3,5 
FIAT SERVIS 1 4 4 1 2,5 
AUTOCENTRÁLA - Hlučín 2 4 5 5 4 
FRIDL - Instalatérství 5 5 5 5 5 
VDI - Papírnictví 3 5 5 5 4,5 
FLECK - Reprografie 4 2 5 1 3 
GRAPHIC LINE - Reprografie 4 2 2 4 3 
3C - Kopírování 5 5 5 3 4,5 
SLUNE – Překladatelská činnost 5 5 5 5 5 
LINDE - Technoplyn 5 3 3 5 4 
HBZS Ostrava 5 3 5 5 4,5 

SÚRAO Praha 3 5 5 5 4,5 
ČLPR Praha 5 2 4 5 4 
EDU Dukovany 4 5 5 4 4,5 

Tab. II – Seznam firem zajišťujících služby 

 

 



  
 
  

 

Seznam skladových položek firmy ZAM-SERVIS s.r.o. 
Skladové číslo   Název                            Cena bez DP H      Zůstatek   MJ        
10-0608          500/600/24V10A                   1470,39 7 ks        
10-0644          Absorption cap MAIHAKč.2028260   567,15 10 ks        
10-0977          Alternátor NVX28V/25A 9516.870   5203,4 2 ks        
10-1294          Ampule merkaptan                 360 82 ks        
10-0720          AXA 012 RoHS ID-12 čtečka        654,5 20 ks        
10-1388          AZ1 24V/1,2A 24V/1,2A            1530 3 ks        
10-1191          Baterie BZI pro sig.PST          2267,73 3 ks        
10-1194          Baterie Sanyo 1,2V 3000mAh       210,93 6 ks        
10-2053          Bezkont.karta IS-EM4100-NP-RD    20,86 44 ks        
10-1220          Bimetal.tepel.och.70-90°C G3/4   1 084,3 8 ks        
10-0445          CGTG 4x1,5                       18,13 20 m         
10-0567          Cívka X1Hz4,5 3-900015N/04       406,52 31 ks        
10-0446          CYKY-J 3x1,5                     8,08 100 ks        
10-2376          Časové relé CRM-93H              743,14 7 ks        
10-2547          Čidlo metanu MCH-1               47931,65 1 ks        
10-2548          Čidlo Metanu MCH-1               48043,12 6 ks        
10-2658          Čtecí slot" PSO " dotek (Škrob   200 208 ks        
10-2659          DALLAS 1990R-F5                  23,94 350 ks        
10-1050          DALLAS DS 1982 -F5+              38,15 127 ks        
10-0556          DALLAS kov.klíčenka (Škrob.)     29 102 ks        
10-1464          DIN-Rail AC/DC(303-DPP15-24)     550,67 3 ks        
10-1255          DP-02-výroba                     200 13 ks        
10-0642          Držák potenc. č.019619-MAIHAK    174 2 ks        
10-1768          Elekromat.dle d.l.               2320,17 1 ks        
10-0518          Elektromagnet EVJ2D2 220V        1155,47 14 ks        
10-1778          Elektromat dle D.L.              631,87 2 ks        
10-1777          Elektromat dle D.L.              12 50 ks        
10-1759          Elektromat dle D.L.              1368,27 3 ks        
10-1754          Elektromat dle D.L.              7583,7 1 ks        
10-1773          Elektromat dle D.L.              16,45 100 ks        
10-1765          Elektromat dle D.L.              5060,35 1 ks        
10-1769          Elektromat dle D.L.              3722,82 1 ks        
10-1772          Elektromat dle D.L.              1413,52 1 ks        
10-1770          Elektromat dle D.L.              2205 1 ks        
10-2544          Elektromat dle D.L.              1013,87 3 ks        
10-1774          Elektromat dle D.L.              1520,42 4 ks        
10-1762          Elektromat dle D.L.              1119,04 3 ks        
10-0286          Elektromat dle D.L. *            1,47 96 ks        
10-1756          Elektromat. dle D.L.             1048,26 2 ks        
10-1760          Elektromateriál dle d.l.         2686,64 1 ks        

Tab. III – Seznam skladových položek – část 1. 



  
 
  

 

Seznam skladových položek firmy ZAM-SERVIS s.r.o. 
Skladové číslo   Název                            Cena bez DP H      Zůstatek   MJ        
10-1456          Filtr.membr.VE 69 MAIHAK+výlo    447,93 1 ks        
10-1454          Filtr.membrána VE 104 MAIHAK     382 1 ks        
10-0314          Filtr.vložka S2 č.023703         94,6 2 ks    
10-1675          Hadice CHEMFFLUOR PTFE 6x8       112 10 m         
10-2283          HIS 73 24+42V AC                 5695 26 ks        
10-0153          HIS 73 24V,42V                   5695 14 ks        
10-2148          Hladin.kapac.snímač E100         3470,24 3 ks        
10-1383          Houkačka nevýbušná DB3-D,C1      21525 4 ks        
10-1065          Hydroxid sodný                   105 1 ks        
10-2481          Induk.snímač IM12-04NAO-ZUO      1251,38 7 ks        
10-0676          Instal.sada 50m,440E-A13084      4027,02 1 ks        
10-2054          kabel 20x2x0,5                   422,5 50 m         
10-2577          Kabel LiYDY-CY TP 18x2x0,5       473,26 140 m         
10-2730          Kamera GV IP1,3M                 16670 3 ks        
10-2514          Kladka roh. vnejší               731,48 4 ks        
10-0565          Klíč.plast. DS 9093,AR,G,B,Y     30,79 2 ks        
10-0363          Klíčenka plast DS9093A+          10,36 199 ks        
10-0362          Klíčenka plast DS9093AR          15,6 24 ks        

10-1625          Kohout- olivka 6mmx4mm           66,8 7 ks        

10-1761          Elektromateriál dle d.l.         14,49 50 kg        

10-0065          EPOV 1 P1                        3220 2 ks        

10-0066          EPOV 1 P2                        3050 7 ks        
Tab. III – Seznam skladových položek – část 2. 



  
 
  

 

Hodnota ro čního obratu  Číslo 
položky Cena [K č] 

Roční spot řeba                   
[kusy] [Kč] [%] 

10-0608         1470,39 1 1470,39 0,05792 
10-0644         567,15 1 567,15 0,02234 
10-0977         5203,4 15 78051 3,07437 
10-1294         360 251 90360 3,55921 
10-0720         654,5 1 654,5 0,02578 
10-1388         1530 31 47430 1,86823 
10-1191         2267,73 2 4535,46 0,17865 
10-1194         210,93 10 2109,3 0,08308 
10-2053         20,86 56 1168,16 0,04601 
10-1220         1084,3 23 24938,9 0,98232 
10-0445         18,13 150 2719,5 0,10712 
10-0567         406,52 8 3252,16 0,12810 
10-0446         8,08 20 161,6 0,00637 
10-2376         743,14 12 8917,68 0,35126 
10-2547         47931,65 7 335521,55 13,21593 
10-2548         48043,12 1 48043,12 1,89238 
10-2658         200 1 200 0,00788 
10-2659         23,94 763 18266,22 0,71949 
10-1050         38,15 73 2784,95 0,10970 
10-0556         29 2266 65714 2,58842 
10-1464         550,67 1 550,67 0,02169 
10-1255         200 133 26600 1,04775 
10-0642         174 2 348 0,01371 
10-1768         2320,17 1 2320,17 0,09139 
10-0518         1155,47 19 21953,93 0,86475 
10-1778         631,87 2 1263,74 0,04978 
10-1777         12 8 96 0,00378 
10-1759         1368,27 280 383115,6 15,09063 
10-1754         7583,7 20 151674 5,97432 
10-1773         16,45 4 65,8 0,00259 
10-1765         5060,35 1 5060,35 0,19932 
10-1769         3722,82 1 3722,82 0,14664 
10-1772         1413,52 1 1413,52 0,05568 
10-1770         2205 16 35280 1,38965 
10-2544         1013,87 3 3041,61 0,11981 
10-1774         1520,42 2 3040,84 0,11978 
10-1762         1119,04 7 7833,28 0,30855 
10-0286         1,47 44 64,68 0,00255 
10-1756         1048,26 98 102729,48 4,04643 
10-1760         2686,64 1 2686,64 0,10582 

Tab. III – Seznam skladových položek – část 3. 



  
 
  

 

Hodnota ro čního obratu  Číslo 
položky Cena [K č] 

Roční spot řeba                   
[kusy] [Kč] [%] 

10-1761         14,49 4,7 68,103 0,00268 
10-0065         3220 20 64400 2,53667 
10-0066         3050 6 18300 0,72082 
10-1456         447,93 1 447,93 0,01764 
10-1454         382 1 382 0,01505 
10-0314         94,6 15 1419 0,05589 
10-1675         112 1 112 0,00441 
10-2283         5695 15 85425 3,36482 
10-0153         5695 71 404345 15,92684 
10-2148         3470,24 16 55523,84 2,18704 
10-1383         21525 8 172200 6,78282 
10-1065         105 2 210 0,00827 
10-2481         1251,38 4 5005,52 0,19716 
10-0676         4027,02 11 44297,22 1,74483 
10-2054         422,5 60 25350 0,99852 
10-2577         473,26 140 66256,4 2,60979 
10-2730         16670 3 50010 1,96986 
10-2514         731,48 60 43888,8 1,72875 
10-0565         30,79 8 246,32 0,00970 
10-0363         10,36 400 4144 0,16323 
10-0362         15,6 21 327,6 0,01290 

10-1625         66,8 100 6680 0,26312 

Kusy roční spotřeby: 5303,7     

Suma hodnoty ročního obratu:   2538765,5   

Suma ročního obratu v procentech:     100,0 
Tab. III – Seznam skladových položek – část 4. 

 



  
 
  

 

Setřídění   

Hodnota ro čního obratu   Číslo 
položky 

Roční obrat                   
[Kč] [%]z celku [%]kumulativní Třída položek   

10-0153        404345 15,9 15,9   A 
10-1759        383115,6 15,2 31,1   A 
10-2547        335521,55 13,2 44,3   A 
10-1383        172200 6,8 51,1   A 
10-1754        151674 6,0 57,1   A 
10-1756        102729,48 4,0 61,1   A 
10-1294        90360 3,6 64,7   A 
10-2283        85425 3,4 68,1   A 
10-0977        78051 3,1 71,2   A 
10-2577        66256,4 2,6 73,8   A 
10-0556        65714 2,6 76,4   A 
10-0065        64400 2,5 78,9 78,9 A 

10-2148        55523,84 2,2 81,1   B 
10-2730        50010 2,0 83,1   B 
10-2548        48043,12 1,9 85,0   B 
10-1388        47430 1,9 86,9   B 
10-0676        44297,22 1,7 88,6   B 
10-2514        43888,8 1,7 90,3   B 
10-1770        35280 1,4 91,7   B 
10-2054        25350 1,0 92,7   B 
10-1220        24938,9 1,0 93,7   B 
10-1255        26600 1,0 94,7   B 
10-0518        21953,93 0,9 95,6 16,7 B 

10-2659       18266,22 0,7 96,3   C 
10-0066        18300 0,7 97,0   C 
10-2376        8917,68 0,4 97,4   C 
10-1762        7833,28 0,3 97,7   C 
10-1625        6680 0,3 98,0   C 
10-1191        4535,46 0,2 98,2   C 
10-1765        5060,35 0,2 98,4   C 
10-2481        5005,52 0,2 98,6   C 
10-0363        4144 0,2 98,8   C 
10-0608        1470,39 0,1 98,9   C 
10-1194        2109,3 0,1 99,0   C 
10-0445        2719,5 0,1 99,1   C 
10-0567        3252,16 0,1 99,2   C 
10-1050        2784,95 0,1 99,3   C 
10-1769        3722,82 0,1 99,4   C 
10-1772        1413,52 0,1 99,5   C 

Tab. IV – ABC analýza – část 1. 



  
 
  

 

Setřídění   

Hodnota ro čního obratu   Číslo 
položky 

Roční obrat                   
[Kč] [%]z celku [%]kumulativní Třída položek   

10-2544       3041,61 0,1 99,6   C 
10-1774        3040,84 0,1 99,7   C 
10-1760        2686,64 0,1 99,8   C 
10-0314        1419 0,1 99,9   C 
10-1768        2320,17 0,1 100,0   C 
10-0644        567,15 0,0 100,0   C 
10-0720        654,5 0,0 100,0   C 
10-2053        1168,16 0,0 100,0   C 
10-0446        161,6 0,0 100,0   C 
10-2658        200 0,0 100,0   C 
10-1464        550,67 0,0 100,0   C 
10-0642        348 0,0 100,0   C 
10-1778        1263,74 0,0 100,0   C 
10-1777        96 0,0 100,0   C 
10-1773        65,8 0,0 100,0   C 
10-0286        64,68 0,0 100,0   C 
10-1761        68,103 0,0 100,0   C 
10-1456        447,93 0,0 100,0   C 
10-1454        382 0,0 100,0   C 
10-1675        112 0,0 100,0   C 
10-1065        210 0,0 100,0   C 
10-0565        246,32 0,0 100,0   C 
10-0362        327,6 0,0 100,0 4,4 C 

Suma hodnoty ročního 
obratu: 100,0   100,0   

Tab. IV – ABC analýza – část 2. 
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Obr.I - Závislost počtu položek na hodnotě obratu v procentech 
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Obr.II - Závislost počtu položek v procentech na hodnotě obratu v procentech 



  
 
  

            
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obr.III - ABC analýza  a grafické znázornění položek pomocí Paterovy křivky  
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Přílohy – Příloha II. 
 
 


