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1  ÚVOD 
 

„Cílem �ízení zásob je jejich udržování na takové pr�m�rné úrovni a v takovém 

složení, aby byla zabezpe�ena rytmická a nep�erušována výroba, jakož i pohotovost a úplnost 

dodávek odb�ratel�m, p�i�emž celkové náklady s tím spojené by m�ly být co nejnižší. 

Hlavním p�edm�tem operativního rozhodování je zodpov�zení otázky, kdy a kolik objednat �i 

zadat do výroby pro dopln�ní zásob.  

�ízení zásob obsahuje vedle samostatné existence zásob a jejich vývoje také další 

prvky, a to pé�i o strukturu zásob, o jejich uchovávání a využití, efektivní hospoda�ení s nimi 

a využití všech dostupných rezerv – to by m�la být ohniska zájmu a pozornosti každého 

podniku. Dobré �ízení zásob m�že podstatným zp�sobem p�isp�t ke zlepšení hospodá�ského 

výsledku a k úsp�chu podniku na trhu“ podle Horákové a Kubáta (1999, str. 69). 

V mé diplomové práci se zam��ím na teoreticko metodologické vymezení možností 

�ízení zásob a p�ístupu ke zm�nám v rámci metodologie Six sigma, v praktické �ásti 

porovnám aktuální stav zásob pomocí ABC analýzy a poté budu analyzovat vybrané položky 

zboží pomocí softwarového programu PREWIT ve firm� MANUTAN s.r.o., sídlící  

v Ostrav�-T�ebovicích. 

Cílem této práce bude analýza stavu �ízení zásob a poté navržení jednotlivých díl�ích 

opat�ení v rámci �ízení zásob vybrané skupiny sortimentu vedoucích ke zlepšení sou�asného 

stavu.  
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2 TEORETICKO METODOLOGICKÁ VÝCHODISKA 
 

„Zásoby jsou hlavním konzumentem provozního kapitálu podniku“ podle Lamberta a 

kol. (2000). Cílem �ízení zásob je zvyšování rentability podniku prost�ednictvím kvalitn�jšího 

�ízení stavu zásob, p�edvídání dopadu podnikových strategií na zásoby a minimalizování 

celkových náklad� logistických �inností p�i uspokojování požadavk� zákazníka,  

tzv. zákaznický servis.  

 

2.1 M��ení efektivity �ízení zásob 
�

K posouzení efektivního �ízení zásob se využívá klí�ového m��ítka, kterým je dopad 

zásob na ukazatel rentability podniku. Efektivní �ízení zásob zvyšuje rentabilitu, která m�že 

být dosažena bu� snižováním náklad�, nebo p�ispíváním ke zvýšení prodeje.  

Ke snížení náklad� spojených se zásobami, pat�í snížení po�tu nevy�ízených 

objednávek nebo urychlených dodávek, zbavení se zastaralých položek a mrtvých zásob nebo 

zlepšení p�esnosti prognóz poptávky. Kvalitn�jším plánováním zásob lze snížit p�esuny zásob 

mezi lokálními sklady a p�evoz malého objemu zboží. �ízení zásob zvyšuje schopnost 

kontroly a schopnost predikce vývoje budoucího stavu zásob m�nícího se s politikou 

managementu. M��ítkem výkonu v �ízení zásob je obrátka stavu zásob. Obrátka stavu zásob 

se stanoví pomocí výpo�tového vzorce následovn�: 

 

ro�ní objem prodeje v nákupních cenách 

pr�m�rná hodnota zásob 

Zdroj: Lambert a kol. (2000) 

Za situace nem�nných podmínek, vyšší obrátka zásob znamená pozitivní trend, jenž 

nazna�uje, že zásoby nejsou drženy po dlouhé období na sklad�. Ukazatelem efektivity �ízení 

zásob není pouze obrátka stavu zásob, ale také m��ítka vyjad�ující kvalitu a míru úrovn� 

zákaznického servisu.  

Obrátka zásob = 
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2.2 Míra pln�ní dodávek 
�

Souvisí se zvýšením objemu prodeje, kterého lze docílit dle Lamberta, Stocka a 

Ellrama (2000) tím, že se zvýší hladina zásob a tím se docílí vyšší dostupnosti zásob a vyšší 

úrovn� zákaznického servisu. Ukazatelem výkonu zákaznického servisu je míra spolehlivosti 

pln�ní dodávek. Míra spolehlivosti pln�ní dodávek se nej�ast�ji vyjad�uje jako procento 

jednotek, jež jsou dostupné zákazníkovi v okamžiku jeho požadavku. Hodnota 96 % znamená, 

že 4 % jednotek nebyly k dispozici v dob�, kdy zákazník podal objednávku. Udržování nízké 

úrovn� zásob m�že vést ke snížení spolehlivosti pln�ní dodávek a tím ke snížení kvality 

zákaznického servisu, což m�že následn� vést ke ztrátám prodej�.  

Plánování stavu a pohybu zásob musí být v souladu s pohledem managementu  

na celkové náklady. Podle Lamberta, Stocka a Ellrama (2000) musí management stanovit 

takovou úrove� zásob, aby bylo docíleno co nejmenších celkových logistických náklad� a 

zárove� byly zachovány požadované cíle v oblasti zákaznického servisu. 

Metody �ízení zásob jsou zásadn� ovlivn�ny: 

1. pohybem zásob v logistickém �et�zci - systém tahu (pull system) nebo systém 

tlaku (push system) 

 

Systém tahu (pull system) znamená podle Horákové a Kubáta (1998), že podnik 

neprodukuje výrobek do chvíle, než jej požaduje zákazník. Poptávka zákazník�  

tzv. „vytahuje“ zásoby. V p�ípad�, že podnik vyrábí na základ� predikovaných a 

p�edpokládaných prodej� zákazník�m jedná se o systém tlaku (push system). Podnik 

v o�ekávání prodej� výrobk� „tla�í“ zásoby na trh.  

 

2. poptávka po zásobách - závislá nebo nezávislá poptávka 

 

Závislá poptávka a nezávislá poptávka je rozlišována podle toho, zdali poptávka  

po ur�ité položce, závisí na jiné položce. Nezávislou položkou m�že být nap�. hotový 

výrobek, který zárove� tvo�í nezávislou poptávku. Zatímco závislými položkami jsou 
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suroviny a díly, které se používají k výrob� hotových výrobk�. Závislá poptávka se odvozuje 

na základ� poptávky po hotovém výrobku. 

 

2.3 �ízení zásob v podmínkách jistoty 
�

����� ����	
��������������	�����
�

P�i sestavování strategie dopl�ování zásob je nutno posoudit zárove� objednací 

náklady a náklady na udržování zásob. Objednací náklady pro výrobky, suroviny a díly 

nakupovaných u externích dodavatel� zahrnují dle Lamberta a kol. (2000): 

1. Náklady na vystavení objednávky 

2. Náklady na p�ijetí produktu 

3. Náklady na uskladn�ní produktu 

4. Náklady na vy�ízení faktury 

 

Objednací náklady zahrnují, p�i p�evád�ní do distribu�ních sklad� podniku,  

tyto položky: 

1. Náklady na vy�ízení p�evodu 

2. Náklady na manipulaci, nebo náklady na p�estavení výroby  

3. Náklady na p�evzetí produktu v distribu�ním skladu 

4. Náklady na dokumentaci 

Model EOQ, ekonomického objednacího množství (Economic Order Quantity, 

EOQ), p�edstavuje koncepci, jejímž cílem je minimalizace náklad� na objednávání a 

udržování zásob, a ur�uje optimální objednací množství. Optimální objednací množství 

nastává podle Grose (1993), když p�ír�stkové objednací náklady jsou rovny p�ír�stkovým 

náklad�m na udržování. Optimalizace objednacího množství je posuzováno pouze z hlediska 

objednacích náklad� a náklad� na udržování zásob. 
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Obr. 2.1 Optimální ekonomického objednacího množství 

�

Zdroj: Lambert a kol. (2000) 

Ur�ení optimálního ekonomického objednacího množství je graficky znázorn�no  

na obr. 2.1. Frekvenci a velikost objednacího množství, p�i kterém zárove� dojde 

k minimalizaci náklad� na objednávání a udržování, se stanoví tak, že optimální objednací 

množství se vyd�lí celkovou ro�ní poptávkou po daném zboží. 

Vzorec EOQ 

P = objednací náklady na jednu objednávku 

D = ro�ní spot�eba produktu (po�et jednotek) 

C = ro�ní náklady na udržování zásob  

       (procento z náklad� nebo hodnoty) 

V = pr�m�rné náklady / hodnota jednotky zásob 

Zdroj: Lambert a kol. (2000)          
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P�edpoklady modelu EOQ 

1. Konstantní známá výše poptávky 

2. Známá a konstantní doba dopln�ní zásob, p�ípadn� celková doba dopln�ní zásob 

3. Konstantní nákupní ceny (nezávislost na objednacím množství, �i dob� 

objednávky) 

4. Konstantní p�epravní náklady (nezávislost na objednacím množství, �i dob� 

objednávky) 

5. Uspokojení veškeré poptávky 

6. Žádné zásoby na cest� 

7. Nezávislé položky zásob (jen jeden produkt v zásob�, neexistuje mezi produkty 

žádné vzájemné závislosti) 

8. Neomezený plánovací horizont 

9. Neexistuje omezení dostupnosti kapitálu 

 

����� �����������������	
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Podle N�mce (2002) model EOQ p�edstavuje objednávání strategii pevného bodu 

objednávky. Když se ur�í výše optimálního ekonomického objednacího množství, pokaždé se 

objednává pevn� stanovené množství vycházející z výše EOQ. Na základ� vývoje skute�né 

poptávky se m�že m�nit doba mezi jednotlivými objednávkami. Objednávka se vystaví  

v moment�, kdy zásoby na sklad� dosáhnou hladiny p�edem stanoveného minima pot�ebného  

pro uspokojování poptávky b�hem objednávkového cyklu. Jestli má podnik pln� 

automatizovaný systém �ízení zásob, vygeneruje systém automaticky objednávku nebo 

alespo� vytvo�í požadavek pro management.  
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Strategii dopl�ování zásob pomocí pevného intervalu objednávky, se stav zásob vždy 

kontroluje v ur�itém �asovém intervalu, nap�. každý týden. Objednávky se vystavují  

na variabilní množství zásob navazující na skute�ný stav zásob, tzn. jaký objem zásob je 
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nutný k dopln�ní, aby zásoby dosáhly p�edem stanovené výše. Metoda pevného intervalu 

objednávky se používá tehdy, když podnik u stejného dodavatele nakupuje mnoho položek. 

D�vodem podle N�mce (2002) k zavedení týdenních objednávek, m�že spo�ívat ve snížení 

objednacích náklad�, využití množstevních nákupních slev nebo snížení náklad� na dopravu 

v rámci konsolidace dopravy.  

 

2.4 Stav zásob a kvalita zákaznického servisu 
�

Drahotský a �ezní�ek (2003) �íkají, že stanovení úrovn� zákaznického servisu a 

zárove� zp�sobu dopl�ování zásob je pouze na rozhodnutí managementu. Management by 

m�l posoudit faktory, jako jsou zákaznické vztahy, požadavky a pot�eby zákazník�, schopnost 

podniku zabezpe�ovat nep�etržitý výrobní proces a úrove� servisu, který poskytuje 

konkurence. 

Obr. 2.2 Míra pln�ní zákaznického servisu 

�

Zdroj: Lambert a kol. (2000) 
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V mnoha podnicích je managementem zlepšován zákaznický servis tím, že zvyšují 

výši pojistných zásob, nebo� se náklady na udržování zásob bu� nepropo�ítávají, nebo se 

stanoví na libovolné nízké úrovni. Obr. 2.3 znázor�uje vztah mezi zákaznickým servisem a 

investicemi na stanovení zásob. 

Obr. 2.3 Vztah mezi investicemi do zásob, stavem zásob a úrovni zákaznického servisu 

 

Zdroj: Lambert a kol. (2000) 

 

P�i úrovni zákaznického servisu p�ibližující se 100 %, stav zásob se zvyšuje 

nepom�rn� více. Úrove� zákaznického servisu by se nem�la výhradn� zlepšovat zvyšováním 

zásob, ale management by m�l rovn�ž posuzovat pot�ebné náklady na udržování zásob.  
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K neustálému zlepšování zákaznického servisu, zvyšování kvality poskytovaného 

zákaznického servisu, zapracování požadavk� zákazník�, slouží metoda Six sigma, kterou by 

m�la využívat tém�� každá organizace.  

 

2.5 Metoda Six sigma 
 

Koncept six sigma se stal rozší�eným a uznávaným p�ístupem ke zlepšování 

výkonnosti organizací, ale jeho implementace naráží na �adu komplikací. Úsp�šná 

implementace koncepce 6 
 by v organizaci m�la být podle Novotného (2007) vystavena  

na šesti pilí�ích, viz tab. 2.1. 

Tab. 2.1 Šest pilí�� úsp�šné implementace koncepce 6 	 

 
1.    ZLEPŠOVACÍ PROJEKTY�

 
4. ROLE VEDENÍ A „BELT�"�

�

� � � � � � � � � �

- výb�r a vymezení � � - koordina�ní výbor � � �

- identifika�ní listina 
- projektový tým 

� � - šampion a/nebo sponzor - p�id�lují �as 
   a zdroje 

 � � - master black belt - expert na implementaci  
  6 sigma 

- realizovatelnost a p�ínos � - black belt (plný úvazek) � � �

- neznámé �ešení nebo p�í�ina � - green belt (�áste�ný úvazek) � �

- p�edání projektu - školení a certifikace belt� � �

- etapy �ešení projektu � � - �ešení projektu týmem  �

� � � � - finan�ní belt – musí dosáhnout finan�ních 
  p�ínos� 
 

� � � � � � � � � �
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2. METODOLOGIE DMAIC�

 
5. HLAS ZÁKAZNÍKA�

� �

� � � � � � � � � �

- soubor nástroj� zlepšování � - spokojenost zákazník� � � �

- definování (co zlepšovat a pro�) � - kritické parametry ze zákaznického pohledu  �

- m��ení (jaké existují problémy) � - tolerance a specifika�ní limity � �

- analýza (jaké jsou p�í�iny problém�) - vyjasn�ní, co p�edstavuje defekt � �

- implementace opat�ení � - CTQ strom � � � �

- celkové �ízení procesu  � - Kanova analýza � � �

� � � � - skrytá továrna 
 

� � �

� � � � � � � � � �

 
3. PROKAZATELNÉ ÚSPORY�

 
6. HLAS PROCES��

� �

� � � � � � � � � �

- cíle a zam��ení projektu � - p�edcházení defekt�m � � �

- klí�ová podnikatelská oblast � - zvládnutí proces� � � �

- návaznost na strategii � � - p�edcházení p�sobení variability � �

- dopad na zákazníky � � - sb�r a analýza dat � � �

- dopad na organizaci � � - sigma úrove� zp�sobilosti � �

- obchodní p�ípad � � � � � � � �

- finan�ní dopad a p�ínosy � � � � � � �

- náklady na nejakost � � � � � � � �

Zdroj: Novotný (2007) 
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Organizace, uplat�ující six sigma koncept, �eší „six sigma projekty“. Jedná se  

o projekty, které jsou vymezeny identifika�ní listinou a jsou �ešeny v týmech. Projekty  

„six sigma“ musí mít prokazatelný a využitelný p�ínos pro organizaci, a zárove� musí 

zohled�ovat organiza�ní cíle.  
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Obr. 2.4 Identifika�ní listina six sigma projektu 

 

Zdroj: Novotný (2007) 

Projekt je p�edán šampionem nebo sponzorem vedoucímu projektového týmu, který 

nejprve vyplní identifika�ní listinu projektu. Projekt zlepšování prochází p�ti etapami, 

odpovídajícími t�mto p�ti krok�m vymezených druhým pilí�em - metodologií DMAIC. 
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�ešení podnikatelských problém� prost�ednictvím projektu six sigma postupuje  

dle metodologie DMAIC, která se sestává z t�chto postup�:  

Define - adekvátní definování oblasti zlepšování 

Measure - m��ení stávajícího stavu  

Analyze - analýza všech p�í�in na základ� kterých vznikají komplikace 

Improve - implementace opat�ení pomocí kterých dojde k p�edcházení komplikací  

Control – �ízení a kontrola opat�ení v �ásti improve v každodenní praxi  

Nej�ast�jší komplikací p�i jednotlivých krocích metodologie DMAIC je tendence 

�ešitel� p�eskakovat jednotlivé kroky definovaného postupu.  
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Obr. 2.5 P�t krok� metodologie DMAIC 

 

Zdroj: Novotný (2007, str. 32) 
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Výb�r six sigma projektu je spojen s organiza�ními cíly a zam��ením na aspekty 

klí�ové podnikatelské oblasti, a se strategií organizace a dopady projektu na zákazníky nebo 

organizaci. Každý projekt vedoucí ke zlepšení musí být pojat jako obchodní p�ípad (business 

case), u kterého se musí zvažovat stránka dopadu na podnikatelskou oblast a také na výsledky 

finan�ního hospoda�ení organizace. Základním pravidlem je vždy dosáhnout ekonomického 

p�ínosu tzn., že p�ínosy musí vždy p�evýšit náklady, aby projekt byl akceptovatelný  

pro vrcholové vedení organizace. Výsledkem snížení náklad� m�že být úspora náklad�  

na opravy a neshody s požadavky zákazníka, nižší vázanost finan�ních prost�edk� v zásobách 

dosažená bu� snížením zásob v po�tu kus� na sklad�, nebo snížením rozpracovanosti 

materiálu, nebo zvýšením využitelné kapacity celého skladovacího prostoru. Náklady  

na nejakost se také projevují v tzv. skryté továrn�. Skrytou továrnou (hidden factory) 

ozna�ujeme �innosti využívané neproduktivn� pro ú�ely oprav v pr�myslových procesech, 

nebo plýtvání �asem a spot�eba vzácných zdroj� v administrativních procesech. Mnoho 

administrativních proces� v sob� skrývá potencionální úspory, které se odhalují  

v organizacích nejenom v návaznosti na zlepšování proces� dle metodologie DMAIC. 
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Vedení organizace na po�átku implementace six sigma vytvá�í koordina�ní výbor. 

Výbor plánuje, diskutuje a �ídí aktivity k uplat�ování projektu six sigma. Zástupci vedení, 

kte�í mají autoritu a pravomoc kontroly pln�ní cíl� a závazk�, odstra�ování p�ekážek, 

p�id�lování hmotných a nehmotných zdroj�, jsou ozna�ování jako šampioni nebo sponzo�i. 

Master black belt, mistrovský �erný pásek, získá pouze expert, který má znalosti a 

dovednosti k vedení a podpo�e koordina�ního výboru a také projektových týmu pracujících  

na zlepšovacích projektech. Pozice pracovník� na zlepšovacích návrzích je ozna�ována jako 

role „belt�“. Zde se rozlišují t�i stupn� dle schopností a dosažených výsledk� pracovník�. 

Black belt, pracovník �erného pásku, se podílí na �ešení zlepšovacích projekt� jako pracovník 

na plný pracovní úvazek, zatímco green belt pracovník, pracovník zeleného pásku v�nuje  

na �ešení projekt� p�ibližn� 20 % své pracovní doby. T�etí úrove� p�edstavují pracovníci 
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žlutých pásk�, yellow belt�, kte�í se pouze seznámí na základní úrovni s programem  

six sigma a jejími metodami. 

Školení belt� je p�ímo navázáno na �ešení zlepšovacích projekt� a to tak, že 

pracovníci jsou již seznámeni s projektem, který budou �ešit. Školení je rozd�leno do n�kolika 

�ástí, v úvodním bloku se seznamují s etapou definování a m��ení, v druhém bloku 

následujícím po t�ítýdenní práci na projektu, se pracovníci v�nují analýze a na záv�r je školení 

zam��eno na etapu implementace a celkového �ízení.  

V praxi se také v implementaci p�ístupu six sigma objevuje pracovník finan�ního 

belt�, který má na starosti vy�ešení projekt� s dosažením prokazatelného finan�ního p�ínosu. 

Hodnocení finan�ního p�ínosu poté p�ísluší nezávislému finan�nímu expertu, jako je 

nap�íklad zástupce finan�ního odd�lení. 

 

����� .������ �!����+�#�	�#��	��
�

V každém procesu je nutno dbát na interního nebo externího zákazníka, pro kterého 

jsou vytvá�eny výstupy a které odebírá. Koncept six sigma pracuje s hlasem zákazníka (voice 

of the customer) a zabývá se poznatky zákazníka nejen reaktivn� ale p�edevším proaktivn�. 

Töpfer (2008) hodnocení hlasu zákazníka provádí na základ� získávání dat o požadavcích a  

v ur�ování parametr� kvality CTQ (critical to quality parameters) a tolerované odchylky 

hodnot od t�chto parametr�. Nejd�íve se provede definování zákazník�, kte�í jsou pro projekt 

vhodn� relevantní a stanoví se výstupy, které odebírají a vyžadují. Poté se posuzují parametry 

kvality ur�ené zákazníky, a pokud nespl�ují požadavek na kritický parametr CTQ jsou 

považovány v pojetí six sigma za defekt. Faktory CTQ nejsou pouze definovány  

pro posouzení hlasu zákazníka, ale také hodnotí pro podnik úsp�šnost na daném trhu.  

Cílem CTQ je rozpoznat nejd�ležit�jší požadavky zákazník� a tím definovat výrobek 

s charakteristickými znaky výrobk� i proces�. Výrobek, který je vyvinutý na základ� t�chto 

poznatk�, se stává zp�sobilý k proces�m dosažení požadované úrovn� kvality ve výrobním 

procesu. Ovlivn�na je jak spokojenost, tak i v�rnost zákazníka, a zárove� jsou upravovány 

sm�rem ke strategii podniku.  
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P�i vytvá�ení výstup� prost�ednictvím existujících proces�, jsou dosahovány hodnoty 

kritických parametr� CTQ. Zde hovo�íme o hlasu procesu. Kritické parametry jsou m��eny  

za pomocí ukazatel� st�ední hodnoty a sm�rodatné odchylky.  

Zdali je proces zp�sobilý v konceptu six sigma, m��í se tzv. zp�sobilost procesu 

(sigma level). Požadavek zákazníka bude spln�n, pokud bude vyšší sigma úrove� zp�sobilosti 

a tím v�tší pravd�podobnost spln�ní. Pokud nastane situace, že zp�sobilost procesu bude 

odpovídat úrovni šesti sigma, bude menší pravd�podobnost vzniku defektu, než kdyby 

hodnota zp�sobilost procesu odpovídala úrovni t�i sigma. P�i nižší úrovni sigma zp�sobilosti 

plyne riziko nutnosti vynaložení vícenáklad�. 

Chápání a dodržování veškerých pravidel metody six sigma p�ináší mnohé úsp�chy. 

Nedodržování n�kterého výše uvedeného pilí�e nese s sebou negativní d�sledky, protože 

s vyšší pravd�podobností nebude plánovaný výsledek napln�n. V dob� neustálého vývoje je 

zavedení p�ístupu six sigma v organizaci tém�� nutností, aby organizace byly neustále 

konkuren�ní, snižovaly náklady na výrobu a procesy v organizaci, a také z hlediska 

dodržování a napl�ování p�ání zákazník� a tím uspokojování pot�eb zákazník�.  

Obr. 2.6 Zastávané role p�i implementaci Six sigma 

 

Zdroj: Novotný (2007) 



���

�

2.6 Metody �ízení zásob 
�

��1�� )2*������#��
 

Autorem Paretova principu je italský ekonom a sociolog Vilfredo Pareto  

(1848-1923), který ve studii o rozd�lení majetku obyvatel v Milán� zjistil, že 80 % veškerého 

majetku kontroluje 20 % lidí. Pravidlo rozložení d�ležitosti a množství lze zcela jist� použít  

i pro systémy zásob. Manaže�i se dopoušt�jí chyb, když nakládají stejným zp�sobem se všemi 

produkty. Platí, že položky s velkou obrátkou zásob mají být udržovány na úrovni 

maloobchodu, položky se st�edn� rychlou obrátkou pak na úrovni lokálních sklad� a položky 

s pomalou obrátkou mají být skladovány v centrálním skladovacím míst�, kterým m�že být 

bu� sklad výrobního závodu, nebo distribu�ní centrum.  

Analýza ABC založená na Paretov� pravidlu 80 / 20 �íká, že velmi �asto 80 % 

d�sledk� vyplývá z 20 % po�tu možných p�í�in. Uvedené procentuální podíly 80 a 20 neplatí 

absolutn�, v konkrétních p�ípadech mohou být hodnoty jiné, nap�. 50 / 50 podle Macurová a 

Klabusayová (2002). 

V praxi se ukazuje, že zákonitosti podobné Paretov� pravidlu platí jak pro podniky, 

tak i pro jejich sortiment, nap�.: 

� v�tšinu hodnoty spot�eby tvo�í malá �ást položek  

� velký podíl náklad� na objednávání a držení zásob zp�sobuje malá �ást 

sortimentu 

� velká �ást hodnoty nákupu je odebírána od malého po�tu dodavatel� 

� významná �ást tržeb je tvo�ena prodejem sortimentu malému po�tu odb�ratel� 

� v�tší podíl po�tu výdej� sortimentu ze skladu se týká p�evážn� malé �ásti 

sortimentu 

� menší �ást sortimentu vytvá�í pom�rn� zna�nou �ást zisku 

 

Z Paretovy zákonitosti vyplývá, že je pot�eba se soust�edit p�i �ízení na omezený 

po�et nejd�ležit�jších prvk� (skladových položek, výrobk�, dodavatel�, odb�ratel�) mající 

rozhodující vliv na sledovaný jev. 
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P�i sestavování ABC analýzy pro ú�ely �ízení zásob a následnou identifikaci položek 

do jednotlivých kategorií se vychází z ro�ních hodnot prodej� �i výdej�. Podkladem je 

tisková sestava s hodnotou o prodejích nebo výdejích za rok pro každou skladovou položku. 

Poté se stanoví na základ� procentuálního podílu hodnoty spot�eby a kumulovaného 

procentuálního podíl� spot�eby po�adí se�azené sestupn�.  

Jednotlivé kategorie jsou ozna�ovány písmeny ze za�átku abecedy – A, B, C, 

vyjad�ující po�adí klesající d�ležitosti položek. Neznamená to však, že musí existovat práv� 

pouze t�i kategorie, m�že být ú�eln�jší pro konkrétní strukturu sortimentu o n�co v�tší po�et. 

Klasifikace položek je dána volbou hranice kumulovaného podílu spot�eby pro jednotlivé, 

hodnoty 50 %, 80 %, �i 90 %.  

Kritérium, podle kterého jsou položky za�azeny do jednotlivých skupin, je 

následující: 

Skupina A: 70 – 80 % podíl na celkové hodnot� ro�ního obratu podniku, skupinu 

tvo�í p�ibližn� 10 – 20 % podíl na celkovém po�tu prvk� 

Skupina B: 15 – 20 % podíl na celkové hodnot� ro�ního obratu podniku, 15 – 20 % 

podíl na celkovém po�tu prvk� 

Skupina C: 5 – 10 % podíl na celkové hodnot� ro�ního obratu podniku, 60 – 80 % 

podíl na celkovém po�tu prvk� 

Grafická prezentace výsledk� ABC analýzy je provád�na pomocí Lorencové k�ivky, 

znázorn�né na obr. 2.7 – Klasifikace zásob podle obratu.  
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Obr. 2.7 Klasifikace položek zásob dle metody ABC 

 

Zdroj: Macurová a Klabusayová (2002) 

 

2.6.1.1 Charakteristika jednotlivých skupin ABC analýzy 
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Pat�í sem podle Tomka (1996) položky s nejv�tším podílem na obratu a zárove� je 

jim v�novaná nejv�tší pozornost. P�i jejich nákupu je pot�ebný detailní pr�zkum dodacích 

podmínek (kvalita, cena, dodací lh�ta) pro každou položku zvláš�. Velikost pot�eby je 

ur�ována analyticky na základ� výrobních plán�, kusovník� a norem spot�eby materiálu.  

P�i predikci pot�eby a �ízení zásob se používá objednací systém (B, Q) nebo (B, S). 

Tyto systémy na základ� �asté aktualizace dat rychleji reagují na pokles zásoby. Systém  

(B, Q) zjiš�uje po každém prodeji stav zásob, pr�b�žn� se monitoruje, a proto pokles zásoby 

na úrove� signální hladiny se dá tém�� okamžit� zachytit. Objednací množství Q je pevn� 

stanoveno jako optimální velikost. Systém (B, Q) p�ichází nej�ast�ji v úvahu u položek 

s rovnom�rnou, pravidelnou a vysokou spot�ebou. U položek skupiny A se vyplatí provád�t 
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neustálé monitorování stavu zásob, nebo� i nepatrné snížení stavu má výrazný dopad  

na snížení náklad� na skladování zásob.  
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Pat�í sem položky se st�ední hodnotou obratu tržeb podniku. Pozornost v�nována 

t�mto materiál�m je obvykle orientována na jednotlivé materiálové skupiny (ne jen  

na jednotlivé druhy materiál�). Velikost pot�eby zásob m�že být ur�ována i analyticky, 

a�koliv v�tšinou je posta�ující statistický odhad.  

U položek skupiny B je rovn�ž vhodný objednací systém (B, Q) anebo systém (B, S). 

Velikost dávky a pojistné zásoby bývají v�tší. Tyto položky se sledují mén� �asto než  

u skupiny A. Objednací úrove� u objednacího systému (B, S) se stanoví stejn� jako  

u objednacího systému (B, Q). Zásoby se dopl�ují do cílové úrovn� S, tudíž je velikost 

objednávky prom�nlivá. P�i �ízení zásob jsou objednávány položky skupiny B ve v�tších 

objednacích cyklech, protože zvýšení pr�m�rné úrovn� zásob u této skupiny položek nemá 

takový výrazný vliv na výši skladovacích náklad� jako u položek skupiny A.  

�
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Do této skupiny pat�í nízkoobrátkové položky. Položkám skupiny C je v�nována 

nejmenší pozornost. �ízení zásob se provádí bu� pomocí objednacího systému (B, Q) nebo 

(B, S), nebo systémem dvou zásobník�. Jak dávky, tak i pojistné zásoby jsou dostate�n� velké 

s cílem, aby vždy byly tyto položky na sklad�. Stále �ast�ji jsou položky sortimentu C 

objednávány až na základ� p�ímé objednávky od zákazníka.  

�
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Obr. 2.8 Stanovení režim� dopl
ování zásob 

 

Zdroj: Macurová a Klabusayová (2002) 

Tab. 2.2 D�sledky ABC analýzy na �ízení zásob 

Skupina A B C 

Charakteristika Vysokoobrátkové st�ední obrátka nízká obrátka 

P�ístup k �ízení zásob minimální zásoby optimální zásoby dostate�né zásoby 

Frekvence objednávání 
Vysoká 

(den-týden) 

st�ední 

(týden-m�síc) 

nízká 

(2 – 4 krát / rok) 

Objednávané množství Malé st�ední Vysoké 

Pojistná zásoba Nízká st�ední Vysoká 

Ur�ení pot�eby materiálu 

p�esné – 

deterministické 

metody 

deterministické i 

stochastické metody 

podle požadavk� 

podniku 

Evidence 

p�esná evidence údaj� 

o stavu zásob, pohyb�, 

objednávkách, 

dodávkách, cen� a 

kvalit� 

evidence stav� a 

pohyb� zásob, ostatní 

informace podle 

materiálové skupiny 

vizuální evidence 

stav� a pohyb� 

zásob 

Uložení ve sklad� 
nejblíže k expedi�ní 

ploše 

st�ední �ást skladu nejdále od 

expedi�ní plochy 

 

Zdroj: Kraj�ovi� a kol. (1999) 
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Tato metoda podle Schulte (1994) slouží k ur�ení nakupovaného množství materiálu 

a to na základ� odlišných kritérií než analýza ABC. Spolu s metodou ABC analýzy tvo�í 

rámec pro ur�ení �ízení zásob. V metod� XYZ analýze je d�raz kladen p�edevším na �asový 

pr�b�h a strukturu spot�eby materiálu, která se �lení následovn�: 

�  materiál X = materiálové druhy vykazující pom�rn� vysoce konstantní pr�b�h 

spot�eby. Budoucí výše pot�eby položek je lehko p�edvídatelný s velmi vysokou 

p�esností. 

�  materiál Y = materiálové druhy, jejichž spot�eba neustálé pravideln� stoupá 

anebo klesá podle trendu, nebo podléhá sezónním výkyv�m. Predikce budoucího 

vývoje se vyzna�uje pom�rn� st�ední p�esností. 

�  materiál Z = materiálové druhy, jejichž spot�eba probíhá nepravideln� a 

vyzna�ují se nahodilým pr�b�hem spot�eby, který je t�žko p�edvídatelný. Tyto 

položky se velmi �asto objednávání až v okamžiku, kdy vznikne pot�eba jejich 

dodání na sklad. 

Obr. 2.9 XYZ analýza 

 

Zdroj: Kraj�ovi� a kol. (1999) 
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Metody ABC analýzy a XYZ analýzy se vzájemn� prolínají a dopl�ují p�i �ízení 

stavu zásob na sklad�. Kombinací metod viz tab. 2.3 lze dosáhnout t�chto výhod: p�esn�jší 

podklady pro plánování a kontrolu, rychlejší a snadn�jší �ízení materiálového hospodá�ství a 

možnost snižování náklad� na objednávání a držení zásob uvedené. 

Tab. 2.3 Vzájemná kombinace ABC a XYZ analýzy tvo�ící dev�t materiálových skupin 

 Skupina A 

položky s vysokým 

obratem 

Skupina B 

položky se st�edním 

obratem 

Skupina C 

položky s nízkým 

obratem 

Skupina X 

položky se stálou 

spot�ebou 

vysoká hodnota 

spot�eby, vysoká 

p�esnost p�edpov�di, 

plynulá spot�eba 

st�ední hodnota 

spot�eby, vysoká 

p�esnost p�edpov�di, 

plynulá spot�eba 

nízká hodnota 

spot�eby, vysoká 

p�esnost p�edpov�di, 

plynulá spot�eba 

Skupina Y 

položky s prom�nlivou 

spot�ebou 

vysoká hodnota 

spot�eby, st�ední 

p�esnost p�edpov�di, 

poloplynulá spot�eba 

st�ední hodnota 

spot�eby, st�ední 

p�esnost p�edpov�di, 

poloplynulá spot�eba 

nízká hodnota 

spot�eby, st�ední 

p�esnost p�edpov�di, 

poloplynulá spot�eba 

Skupina Z 

položky s ob�asnou 

spot�ebou 

vysoká hodnota 

spot�eby, nízká 

p�esnost p�edpov�di, 

stochastická spot�eba 

st�ední hodnota 

spot�eby, nízká 

p�esnost p�edpov�di, 

stochastická spot�eba 

nízká hodnota 

spot�eby, nízká 

p�esnost p�edpov�di, 

stochastická spot�eba 

 

Zdroj: Jurová (2004) 
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2.7 JUST-IN-TIME (JIT) 
 

Just-in-time (JIT) je specifická spolupráci dodavatele a odb�ratele, která �asto 

p�ekra�ují standardní tržní hranice založené na cen� a množství. Týkají se p�edevším 

dodávek, zajiš�ování kvality, informací, nositel� rizika a komunikace. To vede ke vzniku 

smluv a komunika�ních forem se spole�ným zájmem co nejnižších transak�ních náklad�.  

Tato nejznám�jší logistická technologie, která vznikla po�átkem 80. let v USA a 

Japonsku, se záhy rozší�ila do Evropy. Jak �íkají Sixta a Ma�át (2005), jedná se o zp�sob 

uspokojování poptávky v distribu�ním �et�zci po ur�itém druhu materiálu ve výrob�, nebo 

hotovém výrobku. Dodávky se uskute��ují v p�esn� stanovených a dodržovaných termínech  

v relaci „práv� v�as“ dle pot�eb odebírajících �lánk�. 

Systém fungování JIT podle Riebesmeiera (1994) lze shrnout do t�ech princip�: 

1. Základním principem JIT je p�ipravovat, dohotovovat, p�epravovat a montovat 

suroviny, komponenty, díly a produkty až tehdy, když je po daném prvku 

poptávka. 

 

2. Použití JIT vede ke zlepšení plynulosti toku materiálu a také informací, ke zvýšení 

transparentnosti, k lépe plánovatelné a realizovatelné flexibilit� a k výraznému 

zlepšení disciplíny dodavatel�, p�epravc� a spot�ebitel�. 

 

3. Uplatn�ní výše uvedených obou princip� vede ke snížení náklad� na celkový 

proces. 

 

Systému JIT Stehlík a Kapoun (2008) sledují ve dvou rovinách logistického �et�zce, 

rozlišují JIT-dodávky, spadající do logistické oblasti objednávaní, a JIT-výrobou, pat�ící  

do výrobní logistiky. Ve výrob� se také používá podobná metoda Just-in-Sequence (JIS).    

V�asné a synchronní dodávky si vyžadují mnohem užší spolupráci mezi odb�ratelem 

a dodavatelem. Místo jednotlivých objednávek jsou uzavírány dohody, jejichž uskute�n�ní a 

napln�ní p�edpokládá intenzivn�jší informa�ní propojení. Jednotlivé dodávky probíhat jak  

na výzvu, tak i v pevn� stanovených termínech dodání, nap�. v denních rytmech.  
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V rámcových smlouvách mezi dodavatelem a odb�ratelem jsou stanoveny specifické 

dohody, vztahující se zpravidla na množstevní p�edpov�di, na volné kapacity, na zajišt�ní 

požadované kvality, na pravidla vým�ny dat a informací a na množstevní a �asové struktury 

jednotlivých výzev. Výzvy k dodávce stanovují závazné množství, místa a termíny dodání, 

kde rozlišujeme mezi nap�. denními a týdenními detailními výzvami.  

Synchronizace podnikových proces� m�že být mezi dodavatelem a odb�ratelem 

r�zn� široce rozvinuta a m�že být uskute��ována na principu tzv. sekven�ních dodávek - 

dodávané díly jsou mezi sebou zam�nitelné a nemusí být proto dodávány ve specifickém 

po�adí, nebo tzv. dodávek blok� - vztahujících se na jistý dohotovený blok, p�i n�mž 

dodavatelé a disponují delší fázi na p�ípravu. 
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3 CHARAKTERISTIKA PODNIKU  
�

Firma MANUTAN s.r.o. je spole�nost zabývající se obchodní �inností v oblasti 

vybavení sklad�, dílen a kancelá�í. Spole�nost se zabývá prodejem za�ízení a spot�ebního 

materiálu pro firmy a nabízí 20 000 �ešení pro sklady, dílny i kancelá�e - od paletového regálu  

po kancelá�skou sponku.  

 

3.1 Údaje z obchodního rejst�íku 
 

Obchodní firma:  
MANUTAN s.r.o. 

Datum zápisu:  14. zá�í 1998 

Sídlo:  Ostrava, T�ebovice, Provozní 5493/5, PS� 722 00 

Identifika�ní �íslo:  258 20 702 

Právní forma:  Spole�nost s ru�ením omezeným 

Registrace:  oddíl C, vložka 19221, Krajský soud v Ostrav� 
 

P�edm�t podnikání:  

-  koup� zboží za ú�elem jeho dalšího prodeje a prodej 
-  zprost�edkovatelská �innost 
-  reklama a propagace 
-  vydavatelská a nakladatelská �innost 
-  �innost podnikatelských, finan�ních, organiza�ních a 
    ekonomických poradc� 

Jednatelé:  Jean-Pierre Gerard Guichard 

  Brigitte Marthe Juliette Auffret 
 

Spole�níci: 

Manutan International S.A. 
32 BIS Brd. De Picpus, 755 83 Pa�íž  
Francouzská republika 
 

Základní kapitál:  19 300 000,- K� 

�
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Obr. 3.1 Logo firmy MANUTAN s.r.o. 

�

Zdroj: �miel (2008) 

 

3.2 Manutan v �eské republice 

 

Firma Manutan s.r.o. p�sobí již od roku 1992 v �eské republice, d�íve pod názvem 

PLUS vybavení sklad�, dílen a kancelá�i s.r.o., a úsp�šn� roste již 10 let. V roce 2005 se stal 

Manutan s.r.o. sou�ástí mezinárodní skupiny MANUTAN International, který se stal 

majoritním vlastníkem spole�nosti. V sou�asné dob� Manutan s.r.o. obsluhuje více než  

60 000 zákazník� v rámci celé �eské republiky, od t�ch nejmenších až k t�m nejv�tším. 

Spole�nost disponujeme svým vlastním moderním logistickým zázemím umíst�ném 

v Ostrav�, call centrem v Ostrav� a v Praze pro p�íjem objednávek, obchodním odd�lením a 

týmy, které zajiš�ují tvorbu katalog� a správu internetového obchodu. Významní zákazníci 

mají možnost nakupovat pomocí e-procurement �ešení1. 

Manutan s.r.o. v rámci skupiny MANUTAN EAST AREA obsluhuje a zásobuje 

zákazníky v 5 zemích regionu st�ední a východní Evropy, mezi které pat�í �eská republika, 

Slovensko, Polsko, Ma�arsko a Slovinsko. Z logistického centra v Ostrav� se denn� expeduje 

do tohoto regionu více než 700 zásilek, s jednou hlavní prioritou: co nejrychlejší doru�ení 

zboží zákazníkovi.  

���������������������������������������� �������������������
1
�E-procurement (��������	�
�����������
����������
 �
����������������
������� je oblastí elektronické 

komerce (e-tržišt�, elektronické aukce, e-aukce). Ú�astníci systém� získávají možnost kontrolovat své 
nákupy, snižovat nákupní cenu, zlepšovat výrobní cyklus, získávat nového odb�ratele a zbavovat se 
nadbyte�ných zásob podle Stehlíka a Kapouna (2008)�

�
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Obr. 3.10 Rozložení regionálního p�sobení ve skupin� MANUTAN INTERNATIONAL 

 

Zdroj: Manutan s.r.o. 

Skupina MANUTAN International je rozd�lena geograficky na 5 centrálních �ástí, 

z jejichž st�edisek �ídí pobo�ky v dané oblasti. Na obr. 3. 1. jsou vyzna�eny tyto zóny: zóna 

Východ se sídlem ve Stockholmu (WITRE), zóna Západ se sídlem v Londýn� (KEY), zóna 

St�ed se sídlem v Amsterdamu (OVERTOOM), zóna Východ se sídlem v Ostrav� (Manutan) 

a zóna Jih se sídlem v Pa�íži (Manutan International).  

�

3.3 Manutan v Evrop� 

 

Skupinu, Manutan International, sídlící ve Francii v Pa�íži, tvo�í nyní 23 dce�iných 

spole�ností p�sobící ve 20 zemích Evropy, pod obchodními zna�kami Manutan, Witre, 

Overtoom a KEY. Tyto spole�nosti pat�í v zemích své p�sobnosti mezi lídry v dodávce 
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širokého a uceleného sortimentu vybavení pro sklady, kancelá�e a dílny. Spolupráce  

mezi sesterskými spole�nostmi pomáhá rozvíjet se v souladu s trendy doby a neustále 

zvyšovat úrove� poskytovatel�, aby Manutan s.r.o. vyhovoval co nejširšímu spektru 

zákazník�.  

 

3.4 P�ístup k zákazník�m 

 

Manutan s.r.o. se snaží nabídnout svým zákazník�m vst�ícný a zodpov�dný p�ístup 

prost�ednictvím prov��eného zboží od vybraných �eských a zahrani�ních dodavatel�. Od roku 

2005 je Manutan s.r.o. držitelem uznávaného certifikátu ISO 9001:2000. Záru�ní lh�ta 

dodaného zboží za�íná b�žet p�evzetím zboží a �iní 10 let. Na vrácení nebo vým�nu zboží má 

zákazník právo do 14 dní ode dne p�evzetí zboží. Zákazník má možnost využít pojišt�ní 

vrácení zboží za poplatek 2,9 % z ceny zboží maximáln� 290 K�. Pojišt�ní umož�uje 

zákazníkovi bez udání d�vodu bezplatn� vrátit dodané zboží až do 45 dn� ode dne p�evzetí.  

V takovém p�ípad� zboží Manutan s.r.o. odveze na vlastní náklady.  

Ceny nakupovaného zboží v internetovém obchod� jsou vždy uvád�ny bez DPH. 

Zákazníci, kte�í mají smluvní slevu, mohou tuto slevu uplat�ovat na veškerý sortiment vyjma 

výprodejových akcí. V p�ípad� nákupu zlevn�ného sortimentu se vždy uplat�uje pouze jedna 

ze slev - ta nejvyšší (bu� smluvní sleva, nebo sleva na výrobku). Slevy se nekumulují. 

Dopravu zdarma spole�nost Manutan s.r.o. garantuje u objednávek p�esahujících 

�ástku 1000 K� bez DPH. U objednávek, které dosahují nižší hodnoty, je p�i fakturaci 

zaú�tován poplatek ve výši 95 K� za dopravné a balné. Termíny dodání objednaného zboží 

jsou uvedeny u každého produktu v on-line katalogu. P�edání zboží zákazníkovi probíhá  

bu� pomocí dopravní p�epravní spole�nosti PPL CZ s.r.o. nebo DHL Express s.r.o. Zásilky 

do 40 kg doru�í zákazníkovi spole�nost PPL CZ s.r.o. prost�ednictvím svého �idi�e  

za 1. dve�e kupujícího. Zásilky nad 40 kg dodává �idi� p�epravní spole�nosti DHL Express 

s.r.o. na rampu kupujícího, p�ípadn� na chodník p�ed domem. Expedice zboží v rámci �eské 

republiky je tedy provád�na firmami PPL CZ s.r.o. a DHL Express s.r.o., zahrani�ní zakázky 

p�epravuje firma Rhenus IHG s.r.o. 



�
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Technická podpora a vzorníky pro zákazníky Manutanu s.r.o. spo�ívá ve zpracování 

projektu rozvržení vybavení kancelá�e v 3D návrzích a v poskytnutí vzork� látek �i dezén� 

nábytku. Vše pro Vás je samoz�ejm� ZDARMA. 3D návrh je zpracován do 1 až 3 dn� a vždy 

bezplatn�. 

 

3.5 Kategorie sortimentu Manutan s.r.o. 
�

Jednotlivé kategorie sortimentu, které nabízí Manutan s.r.o. je rozd�len do 24 skupin. 

Jednotlivé kategorie jsou také uvedeny v p�íloze �. 1.  

 

Tab. 3.1  Kategorie sortimentu 

Sedací nábytek Prezenta�ní technika Dílenské stroje a za�ízení 
Kancelá�ský a kovový nábytek Dopl�ky pro kancelá� Údržba a opravy 
Šatny a sociální za�ízení Odp. koše a manipul. s odpadem Spot�ební kancelá�ský materiál 
Manipula�ní technika Bezp. práce a ochranné pom�cky Nástroje a ná�adí 
Dílenský nábytek Podl. desky, rošty a rohože Úklidové a �istící prost�edky 
Regály Nádoby a manip. se sudy a kap. Váhy 
Skladovací boxy a p�epravky Venkovní vybavení Kuchy�ky a sva�ínárny 
Balící technika a materiály Za�ízení budov Komunika�ní technika 

Zdroj: Manutan s.r.o. 

 

3.6 Ekonomická situace ve spole�nosti Manutan s.r.o. 
�

Tab. 3.2 Finan�ní ukazatele hospoda�ení 

období tržby Náklady �istý zisk po zdan�ní 

2004/2005 329 817 000 K� 299 991 000 K� 29 826 000 K� 
2005/2006 417 323 000 K� 384 675 000 K� 32 648 000 K� 
2006/2007 548 943 000 K� 507 709 000 K� 41 234 000 K� 
2007/2008 588 687 000 K� 534 213 000 K� 54 474 000 K� 
2008/2009 376 954 000 K� 367 517 000 K� 9 437 000 K� 

�
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Graf 3.1 Sloupcový graf vývoje tržeb, náklad� a zisk� 

 

Zdroj: výpo�et autora 

Graf 3.2 Spojnicový graf vývoje tržeb, náklad� a zisk� 

�

Zdroj: výpo�et autora 
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V sou�asnosti pat�í spole�nost Manutan s.r.o. mezi nejv�tší firmy pohybující se 

v oblasti katalogového prodeje. Tržby spole�nosti zaznamenávaly od roku 2004 konstantní 

meziro�ní r�st. V hospodá�ském roce 2007/2008 bylo dosaženo rekordních tržeb tém��  

589 milionu korun a zisku p�ed zdan�ním 54 milionu korun.  

Vzhledem k celosv�tové hospodá�ské recesi se v hospodá�ském roce 2008/2009 

p�edpokládal vedením spole�nosti pokles obratu o cca 30 %. Ve skute�nosti pokles obratu 

�inil 36 %, celkové tržby klesly o 211 milionu korun na kone�ných 377 milionu korun. Pokles 

prodeje se také projevil ve snížení náklad�, které dosáhly hodnoty 367,5 milionu korun. 

Spole�nost Manutan s.r.o. po 5-ti letém r�stu �istého zisku po zdan�ní zaznamenala pokles 

z rekordní úrovn� z období 2007/2008 o 82 %, což v kone�ném výsledku znamenalo pokles 

�istého zisku po zdan�ní na 9,4 milionu korun.  

Mírné oživení se podle zpráv o�ekává v 1. pololetí roku 2010 vzhledem ke zlepšení 

ekonomické situace firem a zákazník� odebírajících zboží spole�nost Manutan s.r.o. Dosažení 

úrovn� tržeb a �istého zisku z období 2007/2008 bude trvat minimáln� 5 let. Strategickým 

zám�rem spole�nosti je i nadále poskytovat služby zákazník�m na vysoké úrovni, v�novat 

zvýšenou pé�i svým klí�ovým zákazník�m a zvyšovat tak podíl na trhu v oblasti zásilkového 

prodeje.  
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4 ANALYTICKÁ �ÁST 
 

4.1 Aktuální situace 
 

Nyní má Manutan s.r.o. prostor pro vytý�ení nových cíl� p�edevším v oblasti 

logistiky. Jde p�edevším o systém skladování a �ízení zásob. Systém skladování byl prov��en 

a zm�n�n v roce 2006, kdy prob�hla dynamická simulace WITNESS na obr. 3.4, vypracována 

spole�ností Dynamic Future s.r.o., spo�ívající v po�íta�ovém zpracování návrhu skladu a také 

optimalizace práce v expedi�ním skladu. Analýza prov��ovala možnosti skladových kapacit 

skladovaného zboží, možnosti využití manipula�ní techniky a pracovník� obsluhy. 

Vytvo�ením dynamického modelu se analyzovaly p�edevším procesy manipulace a skladování 

zboží v�etn� prov��ení sezónnosti a možnosti trend� zm�n požadavk� zákazník�. Výsledkem 

simulování bylo navržení zm�n vedoucí ke snížení nákladovosti procesu manipulace 

s velkoobrátkovým a maloobrátkovým zbožím.  

Obr. 4.1 Dynamická simulace expedi�ního skladu Manutan s.r.o. 

�

�Zdroj: �miel (2008) 
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Druhou oblastí, na kterou by se m�lo odd�lení logistiky zam��it, je �ízení zásob a to 

p�edevším na položky sortimentu, které jsou maloobrátkovými, tzv. ležáky ve sklad�. Tyto 

položky nabízeného sortimentu znamenají pro spole�nost náklady na držení zásob, náklady  

na manipulaci v rámci p�emís�ování a odpisy t�chto položek, které jsou bu� již vy�azeny 

z katalogu, nebo jsou poškozeny z neustálého p�ekládání.  

Nakupované zásoby jsou ocen�ny skute�nými po�izovacími cenami s použitím 

metody pr�m�rných cen. Výše opravné položky k zásobám je stanovena podle pravidel 

skupiny Manutan: 

- opravné položky (OP) u zboží mimo inkaso – jedná se o zboží, které má 

spole�nost na sklad�, ale už není za�azeno do nového katalogu (mén�  

než 6 m�síc� = 25 % OP a více než 6 m�síc� = 90 % OP) 

- opravné položky (OP) u neprodejných a maloobrátkových zásob (mén�  

než 24 m�síc� bez obratu = 90 % OP a více než 13 a mén� než 24 m�síc�  

bez obratu = 50 % OP) 

 

Tab. 4.1 Opravné položky v období 2006 - 2009 

období 2006/2007 Z�statek Tvorba Rozpoušt�ní Z�statek 
Opravné položky k: 1. 10. 2006 2006 2006 30. 9. 2007 
 - zásobám         
   - k maloobrátkovému zboží 1 196 2 820 0 4 016 
   - ke zboží mimo inkaso 671 1 673 0 2 344 

období 2007/2008 Z�statek Tvorba Rozpoušt�ní Z�statek 
Opravné položky k: 1. 10. 2007 2007 2007 30. 9. 2008 
 - zásobám         
   - k maloobrátkovému zboží 4 016 1 050 472 4 594 
   - ke zboží mimo inkaso 2 344 1 031 614 2 761 

období 2008/2009 Z�statek Tvorba Rozpoušt�ní Z�statek 
Opravné položky k: 1. 10. 2008 2008 2008 30. 9. 2009 
 - zásobám         
   - k maloobrátkovému zboží 4 594 2 967 1 522 6 039 
   - ke zboží mimo inkaso 2 761 904 972 2 693 

 

Zdroj: data Manutan s.r.o. 
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Graf 4.1 Vývoj opravných položek maloobrátkového zboží 

�

Zdroj: výpo�et autora 

�

Graf 4.2  Vývoj opravných položek zboží mimo inkaso 

 

Zdroj: výpo�et autora 
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4.2 ABC ANALÝZA  
�

Metoda ABC analýza nabízí komplexní pohled na zásoby a zjistí nejvíce obrátkovou 

skupinu a nejmén� obrátkovou skupinu zboží uskladn�nou ve skladu MANUTAN s.r.o. V mé 

Bakalá�ské práci na téma: Možnosti optimalizace skladování vzhledem k požadavk�m  

na expedici, jsem provád�l ABC analýzu, abych poté mohl navrhnout nové uspo�ádání 

skladovacích bun�k ve sklad� Manutan s.r.o. v Ostrav�-T�ebovicích. V roce 2007 bylo 20 000 

položek rozd�leno do 24 skupin dle vhodného za�azení sortimentu zboží podle p�íslušnosti 

k dané skupin�. Poté bylo 24 skupin roz�len�no do 3 hlavních skupin: Sklad (položka 1-7, 

ozna�eny žlutou barvou), Dílna (položky 9-16, ozna�eny zelenou barvou) a Kancelá� 

(položky 17-24, ozna�eny �ervenou barvou). Takovéto roz�len�ní porovnám v této práci a 

bude výchozím pro mou další analýzu, tentokrát nejmén� obrátkových položek.  

 

V následující tab. 4.2 jsou zobrazeny vzniklé skupiny s hodnotami ro�ních obrat�  

za období roku 2007 a 2009:  
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Tab. 4.2 Položky zboží a hodnoty ro�ního obratu v letech 2007 a 2009 

rok 2007 rok 2009 

�íslo 

položky 
název skupiny zboží 

hodnota 

ro�ního 

obratu v K� 

hodnota 

ro�ního 

obratu v %   

hodnota 

ro�ního 

obratu v K� 

hodnota 

ro�ního 

obratu v % 

1. Balící technika a materiály 24 242 855 4,44% 14 454 270 4,35% 
2. Dílenský nábytek 48 548 585 8,89% 25 036 578 7,54% 
3. Kancelá�ský a kovový nábytek 70 743 283 12,95% 38 889 451 11,71% 
4. Sedací nábytek 76 967 621 14,09% 48 721 492 14,66% 
5. Šatny a sociální za�ízení 66 201 691 12,12% 28 022 506 8,43% 
6. Váhy 3 699 197 0,68% 1 870 073 0,56% 
7. Venkovní vybavení 9 562 582 1,75% 7 556 087 2,27% 
8. Za�ízení budov 8 935 357 1,64% 6 246 824 1,88% 
9. Dílenské stroje a za�ízení 8 765 724 1,61% 5 191 391 1,56% 
10. Manipula�ní technika 57 103 782 10,46% 31 562 627 9,50% 
11. Nádoby a manip. se sudy a kap. 9 717 908 1,78% 7 314 023 2,20% 
12. Nástroje a ná�adí 4 185 686 0,77% 1 978 145 0,60% 
13. Podl. desky, rošty a rohože 10 318 896 1,89% 9 425 552 2,84% 
14. Regály 41 741 829 7,64% 26 803 597 8,07% 
15. Skladovací boxy a p�epravky 26 278 292 4,81% 17 211 003 5,18% 
16. Údržba a opravy 5 286 079 0,97% 4 101 130 1,23% 
17. Bezp. práce a ochranné pom�cky 10 495 113 1,92% 8 186 117 2,46% 
18. Dopl�ky pro kancelá� 19 457 671 3,56% 14 563 537 4,38% 
19. Komunika�ní technika 394 835 0,07% 590 837 0,18% 
20. Kuchy�ky a sva�ínárny 1 207 499 0,22% 411 357 0,12% 
21. Odp. koše a manipul. s odpadem 12 939 951 2,37% 9 198 801 2,77% 
22. Prezenta�ní technika 20 220 392 3,70% 17 700 804 5,33% 
23. Spot�ební kancelá�ský materiál 5 137 510 0,94% 4 825 142 1,45% 

24. Úklidové a �istící prost�edky 3 898 162 0,71%   2 378 995 0,72% 

 
Zdroj: Manutan s.r.o. 

 

Zobrazením ro�ních obrat� v letech 2007 a 2009 v grafu 4.3 lze vypozorovat pokles 

ro�ních tržeb u všech položek zp�sobené p�edevším hospodá�skou recesí, která p�inesla 

nemalé problémy všem firmám v oblasti logistiky. Hospodá�ská recese vedla ke snížení 

poptávky po zboží, nebo� firmy nem�ly dostatek pen�žních prost�edk� na vybavení a zboží 

do kancelá�í, dílen a sklad�. V roce 2009 se firmy p�evážn� orientovali na úsporu náklad�. 

Nejv�tší rozdíly v ro�ních obratech jednotlivých skupin zaznamenaly p�edevším položky:  

�. 2 - Dílenský nábytek, �. 3 - Kancelá�ská a kovový nábytek, �. 4 - Sedací nábytek,  

�. 5 - Šatny a sociální za�ízení, �. 10 - Manipula�ní technika, �. 14 - Regály a  
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�. 15 - Skladovací boxy a p�epravky. Celková hodnota obrat� klesla z hodnoty 546 milionu 

K� v roce 2007 na 332 milionu K� v roce 2009.  

Graf 4.3 Porovnání ro�ních obrat� v roce 2007 a 2009 

�

Zdroj: výpo�et autora 

Prvním krokem zpracování ABC analýzy je se�azení položek sortimentu zboží a 

vytvo�ení kumulativního obratu v %. Na základ� podílu hodnot na obratu jsem identifikoval 

pomocí pravidla 50 / 50, hlavní d�ležitou skupinu položek pro Manutan s.r.o., kterou je 

skupina Sklad podílející se na celkovém obratu firmy 51,41 %.  

 

Tab. 4.3 Rozd�lení položek do skupin  

název skupiny �ísla položek podíl hodnot na obratu podíl po�tu položek 

Sklad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 51,41% 33,33% 
Dílna 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 31,18% 33,33% 

Kancelá� 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 17,41% 33,33% 

Zdroj: výpo�et autora 
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Pravidlo 50 / 50 bylo použito na základ� stejného výskytu jako v Bakalá�ské práci, 

kde pravidlo 80 / 20 nebylo možno uplatnit p�i �ešení. P�i obvyklém pravidle ABC analýzy  

80 / 20 bylo nejd�ležit�jších položek skupiny A tém�� 40 %, což znemož�uje detailn�jší 

analýzu sortimentu zboží, které se nejvíce podílejí na ro�ním obratu firmy.  

Skupinu položek Sklad tvo�í 33,33% všech položek zboží Manutan s.r.o. Skupiny 

Dílna a Kancelá� se také každá podílí 33,33 % na celkovém po�tu položek, avšak celkem 

spole�n� dosahují hodnoty na celkovém obratu firmy 48,59 %, kterou lze vypozorovat  

z grafu 4.4.  

Graf 4.4 ABC analýza – pravidlo 50 / 50 

�

Zdroj: výpo�et autora 

Tab. 4.4 Položky zboží a hodnoty ro�ního obratu skupiny Sklad 

�íslo 

položky 
název skupiny zboží 

hodnota ro�ního obratu 

v K� 

hodnota ro�ního obratu 

v % 

1. Balící technika a materiály 14 454 270 4,35% 
2. Dílenský nábytek 25 036 578 7,54% 
3. Kancelá�ský a kovový nábytek 38 889 451 11,71% 
4. Sedací nábytek 48 721 492 14,66% 
5. Šatny a sociální za�ízení 28 022 506 8,43% 
6. Váhy 1 870 073 0,56% 
7. Venkovní vybavení 7 556 087 2,27% 
8. Za�ízení budov 6 246 824 1,88% 

 
Zdroj: výpo�et autora 
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Podrobn�jším analyzováním skupiny Sklad dojedeme k ur�ení jednotlivých pozic 

skupin položek ABC analýzy. Identifikace skupin A, B a C se provede sestupným se�azením 

položek podle kumulativního po�tu hodnot ro�ního obratu v K� a v procentuálním vyjád�ení. 

Tab. 4.5 Se�azené položky zboží podle hodnoty ro�ního obratu skupiny Sklad 

�íslo 

položky 
název skupiny zboží 

hodnota ro�ního obratu 

v K� 

hodnota ro�ního obratu 

v % 

4. Sedací nábytek 48 721 492 28,53% 
3. Kancelá�ský a kovový nábytek 38 889 451 22,77% 
5. Šatny a sociální za�ízení 28 022 506 16,41% 
2. Dílenský nábytek 25 036 578 14,66% 
1. Balící technika a materiály 14 454 270 8,46% 
7. Venkovní vybavení 7 556 087 4,42% 
8. Za�ízení budov 6 246 824 3,66% 
6. Váhy 1 870 073 1,09% 

Celkem 170 797 282 100,00% 

 

Zdroj: výpo�et autora 

�Graf 4.5 ABC analýza – pravidlo 50 / 50 

�

Zdroj: výpo�et autora 
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Na základ� sestupného uspo�ádání jsem dosp�l k záv�ru, že skupinu položek  

A v ABC analýze tvo�í položky �. 4 - Sedací nábytek a �. 3 - Kancelá�ský a kovový nábytek, 

skupinu B položky �. 5 - Šatny a sociální za�ízení, �. 2 - Dílenský nábytek, �. 1 - Balící 

technika a materiály a �. 7 - Venkovní vybavení, a skupina C je tvo�ena položkami  

�. 8 - Za�ízení budov a �. 6 - Váhy. Nejd�ležit�jšími položkami Skladu, skupina A, byly 

v Bakalá�ské práci v roce 2007 položky �. 4 a 51,30 % a je tvo�ena 25 % položek skupiny 

Sklad. Podíl na obratu skupiny B �iní 43,95 % a položky „málo d�ležité“, skupina C, se podílí 

4,75 % na obratu firmy Manutan s.r.o. znázorn�né v tab. 4.6 a v grafu 4.6. 

Tab. 4.6 Rozd�lení položek do skupin A, B a C 

skupina položek �ísla položek podíl hodnoty na obratu podíl po�tu položek 
A 4, 3 51,30% 25,00% 
B 5, 2, 1, 7 43,95% 50,00% 
C 8, 6 4,75% 25,00% 

 

Zdroj: výpo�et autora 

 

Graf 4.6 ABC analýza – pravidlo 50 / 50 skupiny „Sklad“ 

 

Zdroj: výpo�et autora 
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Na základ� provedené analýzy ABC bylo zjišt�no, že položky �. 8 - Váhy a  

�. 6 - Za�ízení budov tvo�í skupinu C nazývanou nízkoobrátkovou nebo málo d�ležitou. Tato 

skupina bude p�edm�tem dalšího analyzování vedoucím k navržení dalšího postupu p�i �ízení 

zásob t�chto položek. Budou u�in�ny záv�ry, které by m�ly vést k úsporám v podob� nižších 

opravných položek zboží a k nižším transak�ním náklad�m (náklady na objednání a náklady 

na manipulaci). 

 

4.3 Software PREWIT 

 

Software PREWIT, jenž umož�uje rychlé aktualizace analýz zásob, byl vyvinut  

na základ� dosavadních pracovních zkušeností firmy Dynamic Future s.r.o. se zpracováním 

analýz zásob a �ízení zásob. Zpracování analýzy zásob pomocí po�íta�ového softwaru 

PREWIT a zárove� správná interpretace výsledk� je po�áte�ním krokem k optimalizaci 

struktury a objemu zásob a tím k dosažení p�inášených efekt� v podob�:  

� snížení vázaného kapitálu v zásobách až na minimální pot�ebnou úrove� 

� eliminace ztrát a náklad� zp�sobených zastaráním, poškozením �i ztrátou lh�t 

exspirace 

� úspora náklad� na objednání a udržování zásob 

� zvýšení úrovn� služeb zákazník�m 

� eliminace ztrát zp�sobených nedostatkem vstup� pro výrobu 

� omezení náklad� (investi�ních a provozních) na rozší�ení skladových kapacit 

� zvýšení produktivity a vyšší propustnost sklad� 

Pro správné, rychlé a efektivní stanovení optimálního objemu a struktury zásob je 

pot�eba mít k dispozici pravidelné, p�ehledné a aktuální podklady rychle dostupné a 

s pot�ebnou vizualizací. Výstupem analýzy zásob je strukturovaný pohled na stav zásob a 

pohyby zásob kumulovaného objemu zásob zpracováním ABC a XYZ analýz a podává 

ucelený pohled na zásoby formou matic DF a k�ížové matice. 
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DF matice slouží k analýze zásob a identifikuje strukturu zásob z hlediska obrátky 

hodnoty zásob, poptávky po dané položce nebo frekvenci skladových pohyb� za sledované 

období. Ukázka DF matice je zobrazena na obr. 4.2. 

Obr. 4.2 DF matice 

 

Zdroj: Dynamic Future s.r.o.  

Obr. 4.3 K�ížová matice zpracovaných analýz 

 

 Zdroj: Dynamic Future s.r.o. 
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Zpracování výsledk� analýz s možností exportu do formátu XLS a vhodných graf� 

pro rychlé rozhodování, prezentaci výstup� aktuálního stavu a struktury zásob v�etn� 

srovnání s minulostí a výpo�tu pojistné zásoby. Použití tohoto softwarového nástroje p�ináší 

také možnosti: 1. m�nit parametry za�azení položek do p�íslušných skupin ABC a XYZ 

analýz a 2. modelovat výši pojistné zásoby v závislosti na zvolené % úrovni pln�ní požadavk� 

zákazník�. 

 

4.4  Analýza dat skupiny zboží Váhy pomocí softwaru 

PREWIT 

�

K analýze máloobrátkové skupiny C, která nám vyplynula z ABC analýzy, 

použijeme data �áste�n� uvedena v tab. 4.7 za posledních 7 m�síc� poskytnutých spole�ností 

Manutan s.r.o. k podrobn�jší identifikaci jednotlivých položek skupiny Váhy. Veškerá data 

jsou uvedeny v p�íloze �. 2. Pomocí výpo�tového softwarového programu PREWIT bude 

analyzována skupina pomocí ABC analýzy a XYZ analýzy na základ� t�ech kritérii v rámci 

každé analýzy. ABC analýza bude provedena na základ�: 1. objemu prodeje položky v ks,  

2. hodnoty prodeje v m�n� EUR, a 3. obrátky položky. XYZ analýza bude vycházet z t�chto 

hodnot: 1. objem spot�eby položky, 2. hodnota prodeje v m�n� EUR, 3. hodnota varia�ního 

koeficientu. Pr�m�rná zásoba každé položky na sklad� je 2 ks. 
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Tab.  4.7 Vstupní data skupiny Váhy za období 10/2009 – 4/2010 

ID název položky   EUR KS den výdeje 

735105  EN/ POCKET BALANCE         

735106  EN/ POCKET BALANCE         

735188  KAPESNI VAHA DESIGNER SXHXV=67X100X22         

43013  VAHA BALIKOVA PAKET         

43042  VAHA ELEKTRONICKA DOPISNI EASY BARVA BILA, ROZSAH 0   45 1 3.12.2009 

43042  VAHA ELEKTRONICKA DOPISNI EASY BARVA BILA, ROZSAH 0   44 1 17.12.2009 

43042  VAHA ELEKTRONICKA DOPISNI EASY BARVA BILA, ROZSAH 0   47 1 12.2.2010 

43043  VAHA WEDO 2000    65 1 12.10.2009 

43043  VAHA WEDO 2000    65 1 3.11.2009 

735026  EN/ BALANCE    226 1 9.10.2009 

735007  EN/ HANGING BALANCE INCL. BATTERY   105 1 9.3.2010 

735150  EN/ CRANE SCALE         

12  Vahy   20 036 112   

Zdroj: Manutan s.r.o. 

 

Jednotlivé výstupy softwarového šet�ení jsou uvedeny v p�ílohách �. 2, 3, 4, 5, 6 a 7. 

Souhrnná matice obou analýz na základ� výše uvedených kritérii a v p�íloze �. 1 je �áste�n� 

zobrazena v tab. 4.8. Úplná výsledná souhrnná tabulka ABC a XYZ analýz je obsažena 

v p�íloze �. 9. Každá z položek je v tabulce identifikována v ABC analýze písmeny A, B, C 

znázor�ující umíst�ní položky v rámci šet�ení dle daného kritéria a v XYZ analýze X, Y, Z. 

Písmeno D ozna�uje položku, která se nepodílí na tvorb� obratu spole�nosti Manutan s.r.o., 

váže kapitál, ale je stále zahrnuta v katalogové nabídce, nebo je držena stále na sklad� 

z d�vodu malé frekvence objednávek této položky a nebyla dosud odepsána v opravných 

položkách.    
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Tab.  4.8 ABC a XYZ analýza v souhrnné tabulce 

název položky pABC hABC oABC oXYZ hXYZ vXYZ 

 VAHA WEDO UNIVERSAL A A A X X Z 

 EN/ HANGING BALANCE INCL. BATTERY A A A Y X Z 

 EN/ PLATFORM BALANCE ECB 50 K 50 A A A Y X Z 

 EN/ PLATFORM SCALE A A A X X Z 

 KANCEL. VAHA EMB ROZSAH DO 0,22 KG A A A Y X Z 

 VAHA PACKET 50, NEREZ VAZIVOST 50KG, DILEK 20G A A B Y X Z 

 EN/ PLATFORM BALANCE DE 30 WEIGHING PLATE310 X 310 MM A A B Z X Z 

 EN/ PLATFORM BALANCE DE 60 L WEIGHING PLATE 500 X 400 MM, A A B Z X Z 

 EN/ PLATFORM BALANCE DE 150 K 50 L WEIGHING PLATE 500 X 400 MM A A B Z X Z 

 PLOSINOVA VAHA ,ROZSAH 0 A A B Z X Z 

 KOMPAKTNI VAHA A A B Z X Z 

 VAHA OPTIMO STEEL 5000, NEREZ VAZIVOST 5KG, DILEK 1G A B A Y Y Z 

 VAHA PROFI A B B Z Y Z 

 EN/ PLATFORM BALANCE ECB 20 K20 WEIGHING PLATE 320 X 260 MM A B B Z Y Z 

 VAHA ELEKTRONICKA DOPISNI EASY BARVA BILA, ROZSAH 0 A C B Z Y Z 

 VAHA COMPACT 24 + ADAPTER VAZIVOST 24KG ,DILEK 20G A C C Z Y Z 

 VAHA WEDO 2000  A C C Z Y Z 

 EN/ HANGING BALANCE INCL. BATTERY A C C Z Y Z 

 EN/ BALANCE  B A C Z Y Z 

 PLOSINOVA VAHA, ROZSAH 0 B A C Z Y Z 

 EN/ COUNTING SCALE B A C Z X Z 

 EN/ PLATFORM BALANCE DE 6 K 2 WEIGHING PLATE310 X 310 MM B B C Z Y Z 

 KAPESNI VAHA, ROZSAH 0 D D D Z Z Z 

 PRUMYSLOVA VAHA, ROZSAH 0 D D D Z Z Z 

 PLOSINOVA VAHA, ROZSAH 0 D D D Z Z Z 

 POCITACI VAHA, DO 6 KG D D D Z Z Z 

Zdroj: výstup softwaru PREWIT 

Po identifikaci jednotlivých položek zboží do p�íslušných skupin v analýze ABC a 

XYZ podle stanovených t�í kritérií v každé analýze se promítnou výsledky do k�ížové matice, 
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která má další vypovídací schopnost využitelnou v rozhodování o �ízení zásob jednotlivých 

položek. K�ížová matice umís�uje jednotlivé položky v kombinacích do �íselných hodnot 

v grafu 4.7. 

Graf 4.7 K�ížová matice skupiny zboží Váhy 

 

Zdroj: výstup softwaru PREWIT 

K�ížová matice srovnává položky v rámci dvou kritérii a porovnává jak ABC 

analýzy mezi sebou tak i ABC analýzu s XYZ analýzou. P�íklad uvedený v tab. 4.9 

znázor�uje, že 11 položek jsou skupinou A podle objem� prodej� i hodnoty v m�n� EUR.  

Naopak hodnota v �erveném ráme�ku 2, znamená, že 2 položky jsou skupinou C  

podle objem� prodej� a hodnoty v EUR. Je nutno se zam��it na tyto položky a u�init záv�ry 

k redukci t�chto položek, �i marketingovou podporou, aby se stali položkami skupiny B nebo 

A. Softwarov� je možno identifikovat tyto dv� položky a jsou jimi Kancelá�ská váha EMB 

rozsah do 2,2 kg a Kancelá�ská váha EMB rozsah do 5,2 kg. 

Tab. 4.9 Kombinace hodnotové analýzy a analýzy objem� prodej� 

hA hB hC 

pA 11 3 4 
pB 3 5 5 
pC 1 3 2 
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Spole�nost Manutan s.r.o. by se m�la v rámci této skupiny položek zboží Váhy 

zam��it prvotn� na kritické hodnoty uvedené v k�ížové matici �erveným polem s hodnotou 

položek, které spadají do skupiny C v analýzách ABC, XYZ nebo v kombinacích ABC a 

XYZ analýzy.  

Tab.  4.10 DF matice skupiny zboží Váhy 

�

Zdroj: výstup softwaru PREWIT 

Hodnoty DF matice vyhodnocují jednotlivé položky p�id�lené do konkrétního 

kvadrantu na základ� souhrnných analýz ABC dle objemu prodeje, hodnoty prodeje a obrátky 

položky. Položky zboží jsou rozloženy do oblastí dle výskytu charakteristik uvedených  

ve výchozí tabulce 4.7. V DF matici se nezobrazují údaje sortimentu pat�ícího do skupiny D, 

tzv. skladových ležák�, které se nepodílely na obratu a žádný ks zboží nebyl prodán. �ádky 

AA, AB, AC nám vypovídají o tom, kolik položek se umístilo ve t�ech analýzách ABC  

ve skupin� A. Poté dalším ukazatelem byl podíl na obratu, který položky zboží dosahují  

za testované období, kolik ks zboží položek se prodá b�hem jednoho m�síce a poté jak je 

náro�ná predikce jednotlivých položek A podle varia�ního koeficientu.  

Výskyt jednotlivých položek v DF matici je výchozím pohledem na zm�ny v �ízení 

zásob, které budou p�edm�tem návrhu této práce vedoucí ke zlepšení celkového stavu 

segmentu zboží Váhy.  
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4.5 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK�, NÁVRHY A �EŠENÍ 
�

Na základ� analýz ABC, XYZ, souhrnné k�ížové a DF matice v sortimentu zboží 

Váhy spole�nosti Manutan s.r.o. jsem dosp�l k n�kolika návrh�m na �ešení �ízení stavu zásob 

této položkové skupiny. Položky byly rozloženy do jednotlivých skupin podle výsledk� ABC 

a XYZ analýz. Vstupní data a rozložení DF matice m� vedlo k navržení t�chto zm�n: 

1. vy�azení položek z nabídky 

2. marketingová podpora položek zboží Prioritní skupiny 

3. zvýšení pojistné zásoby na úrove
 zákaznického servisu 2 	 

4. EDI systém 
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Tento krok by se týkal p�edevším položek, které byly pomocí ABC analýzy 

identifikovány jako skupina D, tzv. skladové ležáky. Skladovými ležáky byly za období 

posledních 2 let ur�eny položky v tab. 4.11. Celá tabulka je uvedena v p�íloze �. 10. 

Tab.  4.11 Položky D, tzv. skladové ležáky 

ID název položky cena EUR 

735010  EN/ PLATFORM BALANCE DE 6 K 2 WEIGHING PLATE310 X 310 MM 96 

735011  EN/ PLATFORM BALANCE DE 15 WEIGHING PLATE 310 X 310 MM 96 

735016  EN/ STAND FOR DISPLAY DEVICE HEIGTH 800 MM 51,9 

735033  EN/ PLATFORM BALANCE VB 405 

735037  EN/ COUNTING BALANCE VC15 189 

735085  KOMPAKTNI VAHA 123 

735133  EN/ COUNTING SCALE 175,5 

735150  EN/ CRANE SCALE 580,5 

Zdroj: Manutan s.r.o. 
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Tyto položky se držely v pojistné zásob� 2 ks na sklad� i p�esto, že již 2 roky nebyly 

prodávány a držely pouze vázaný kapitál na sklad�. Položky budou bu� prodány s výraznou 

slevou v rámci akce Bazar, nebo budou odepsány v podob� opravných položek. U t�chto 

položek navrhuji okamžité vy�azení z katalogové a e-shop nabídky a stornování pravidelných 

objednávek pokud jsou stále provád�ny za ur�itou �asovou periodu. Vy�azením a ukon�ením 

prodeje se v dalších letech ušet�í náklady ve výši 391 987 K� uvedené v tab. 4.12, které 

nebudou za�azeny mezi opravné položky.   

Tab.  4.12 Úspora náklad� vy�azením položek D 
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Zdroj: výpo�et autora 

  

-���� (��	����&������������������	�#���������������+	3���
�

 

Prioritní skupinu tvo�enou zboží umíst�nou v levém horním kvadrantu, kterou 

reprezentuje 6 položek s velmi vysokým podílem na obratu spole�nosti Manutan s.r.o. a 

s prodeji za sledované období vyššími než 7 ks v tab. 4.13. 

Tab.  4.13 Položky Prioritní skupiny 

podskupina ID název položky po�et ks 

AA 43058  VAHA WEDO UNIVERSAL 11 

AA 735009  EN/ PLATFORM BALANCE ECB 50 K 50 10 

AA 735160  KANCEL. VAHA EMB ROZSAH DO 0,22 KG 9 

AA 735062  EN/ PLATFORM SCALE 8 

AA 735007  EN/ HANGING BALANCE INCL. BATTERY 6 

AB 43180  VAHA OPTIMO STEEL 5000, NEREZ VAZIVOST 5KG, DILEK 1G 7 

Zdroj: výpo�et autora 
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Prioritní skupina by m�la být marketingov� podpo�ena, aby si udržela svou velmi 

dobrou dosavadní pozici. Jako vhodnou podporu vnímám slevy pro stále odb�ratele  

za kumulovaný odb�r výše uvedených položek v rámci definovaného období, nap�. 1 roku. 

Sleva by se vyvíjela progresivn� dle po�tu kus�. Tento krok by m�l vést k udržení stávajícího 

stavu prodej� položek a zárove� využít možnost potenciálního r�stu po�tu prodej� kus�. 
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Tato zm�na spo�ívající ve zvýšení pojistné zásoby u položek zboží Kancelá�ská váha 

EMB rozsah do 0,22 kg a EN Platform balance ECB 50 K 50. Zvýšení pojistné zásoby  

ze stávající výše 2 ks na 3 ks položky Kancelá�ská váha EMB rozsah do 0,22 kg a položky 

EN Platform balance ECB 50 K 50 až na po�et 4 ks pojistné zásoby znamená zajišt�ní 

zákaznického servisu na úrovni 2 
, 97,72 % a zárove� zvýšení vázaného kapitálu o 1 ks, 

respektive o 2 ks. Toto zvýšení zásob by znamenalo celkov� vyšší náklady o 9 740 K�. Nutno 

však vzít na v�domí pohled zákazníka na uspokojení jeho požadavku p�i v�tším odb�ru než 

jsou 2 ks na sklad� v pojistné zásob�. Zákazník nebude nucený �ekat na svou dodávku 

objednaného zboží delší dobu než je tomu v p�ípad�, že pojistná zásoba bude vyšší a bude 

stanovena na 3 ks  a 5 ks u t�chto dvou položek. Úrove� pojistné zásoby je pot�eba 

kontrolovat v pravidelných intervalech, aby nedošlo v p�ípad� poklesu prodej� u t�chto 

položek ke zbyte�n� velké pojistné zásob�, a tím k vázání kapitálu ve zboží. 

Tab.  4.14  Výpo�et zákaznického servisu položky Kancelá�ská váha EMB rozsah do 0,22 kg 
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Zdroj: výpo�et autora 
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Tab.  4.15  Výpo�et zákaznického servisu položky EN Platform balance ECB 50 K 50 
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Zdroj: výpo�et autora 
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Elektronická vým�na dat – EDI umož�uje pružn�jší komunikaci mezi dv�ma 

obchodními partnery. V našem p�ípad� Manutan s.r.o. – dodavatel zboží. EDI systém bych 

uplatnil u položek zboží pat�ící do t�í skupin matice DF. Jedná se o skupiny:  

1. Rychloobrátkové položky s nízkou poptávkou, 2. Zásoby se st�ední obrátkou a nahodilou 

poptávkou a 3. Nahodilá poptávka, minimální zásoby a  bezobrátkové položky. Implementaci 

EDI systemu mezi Manutan s.r.o. a dodavatelem umožní mít položky stále v nabídce a 

zárove� nedržet tyto položky na sklad�. Tím se sníží náklady na držení zásob a zárove� se 

sníží opravné položky tohoto zboží. Je pot�eba dále provést úpravy v garantovaných 

termínech dodání uvedených v katalogové nabídce a v e-shopu a to prodloužit dobu. Doba 

dodání zboží bude závislá na smlouvách s dodavateli, s jejich spolehlivosti a také s vým�nou 

dat o stavu zásob a požadavk�. Dodávky by m�li být realizovány dodavatelem avšak jménem 

Manutan s.r.o. 

Um�ním EDI není pouze spojení dvou partner�, nýbrž je zapojit do sít�, vym��ovat 

si standardizované údaje a využít je k prosp�chu obou zú�astn�ných stran. EDI m�že zajistit 

rychlejší a p�esn�jší vzájemnou vým�nu informací elektronickou cestou zahrnující �innosti 

jako jsou objednávání, fakturace a reklamace. Zavád�ní komunikace prost�ednictvím EDI 

není jednoduchou záležitostí a zárove� je spojená s náklady na úpravu dosavadního systému 

nebo zavedení nového systému. Na druhou stranu úspory tohoto systému a uspokojení 

zákaznických požadavk� p�evýší náklady spojené s implementací nebo p�em�nou 
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informa�ního systému. Tento systém je vhodný pro �ízení zásob prakticky celé této skupiny 

zboží Váhy. Bude pouze na managementu, jakou cestou se vydá, zdali postupnými kroky 

navrženými v kapitole 4.5, anebo radikálním �ešením spo�ívajícím ve vy�azení celé této 

skupiny, nebo implementací systému EDI s dodavateli.  
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5 ZÁV�R 
 

V této diplomové práci jsem se zabýval �ízením zásob ve firm� MANUTAN s.r.o.  

Na základ� teoreticko metodologické �ásti jsem mohl uplatnit p�ístup six sigma a analyzovat 

poskytnuta data pomocí ABC a XYZ analýzy v softwarovém programu PREWIT. Dále jsem 

teoreticky vymezil možnosti �ízení zásob, vzájemnou kombinací ABC a XYZ analýz a �ízení 

zásob vzhledem k napln�ní zákaznických požadavk�, tzv. zákaznický servis. 

 V druhé �ásti diplomové práce jsem charakterizoval firmu MANUTAN s.r.o. 

z hlediska postavení v rámci skupiny MANUTAN International, popsal jsem základní 

�innosti a sortiment nabízeného zboží a porovnal jsem základní finan�ní ukazatele, jako jsou: 

tržby, náklady, zisk a opravné položky.  

V analytické �ásti jsem porovnal data z mé bakalá�ské práce a aktuální data  

pro zpracování ABC analýzy. Na základ� zkušeností z bakalá�ské práce a z d�vodu 

porovnatelnosti dat za jednotlivá období jsem prodávaného zboží rozd�lil do 24 souhrnných 

skupin. Na základ� podílu skupin na tvorb� ro�ního obratu jsem vybral nejd�ležit�jší skupinu 

„Sklad“, kterou jsem dále analyzoval. Pro navržení zm�n ve zp�sobu �ízení zásob jsem se 

zam��il na nejmén� obrátkovou skupinu Váhy zjišt�nou pomocí ABC analýzy. Dalším 

krokem bylo softwarové analyzování této skupiny kombinací 3 analýz ABC a 3 analýz XYZ 

podle jednotlivých kritérií. Tato analýza, pomocí softwaru PREWIT, vedla ke zjišt�ní 

stávajícího stavu �ízení zásob skupiny Váhy. Poté jsem u�inil návrh �ty� možných �ešení 

vedoucích ke zlepšení sou�asného stavu.  

Prvním návrhem �ešení je vy�azení všech položek D z nabídky firmy Manutan s.r.o., 

kterým by se dosáhlo úspory 393 tisíc K�. Druhý návrh spo�ívá v marketingové podpo�e 

položek zboží Prioritní skupina. Zvýšení pojistné zásoby u vybraných položek zboží 

uvedených v tab. 4.14 a 4.15 by vedlo k zvýšení zákaznického servisu na úrove� 2 
. 

Posledním návrhem je p�evedení skladových kapacit p�ímo na dodavatele zavedením systému 

EDI.  
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SEZNAM ZKRATEK A SYMBOL� 

�

3D trojrozm�rný rozm�r 

apod. a podobn� 

CTQ critical to quality parameters (hrani�ní meze rozhodující o kvalit�) 

�.  �íslo 

DPH  da� z p�idané hodnoty 

EDI Electronic Data Interchange (elektronická vým�na dat) 

EOQ Economic Order Quantity (ekonomické objednací množství) 

EUR Euro 

K� koruna �eská 

kg kilogram 

kol.  kolektiv 

ks kus 

m metr 

nap�. nap�íklad 

OP opravná položka 

s.r.o. spole�nost s ru�ením omezením 

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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