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1.   ÚVOD 

 

V dnešním globalizovaném světě je logistika stále velmi důležitou oblastí 

v rozhodujících ekonomických oborech hospodářské činnosti. Podnikatelé, kteří budou chtít 

v tomto tisíciletí na trhu uspět, musí nejen umět soupeřit s velkou konkurencí, ale také vnímat 

rostoucí vliv komunikačních, informačních a hlavně moderních logistických systému. Dnešní 

podnikatelé se hlavně bojí neminout příležitost. Veškeré jejich aktivity se snaží přiblížit 

zákazníkovi a jeho potřebám. 

 

 Logistické požadavky jsou spjaty s vnitropodnikovým řízením. A právě důležitou 

oblastí jsou zásoby podniku, kterým se budu ve své diplomové práci věnovat. Zásoby jsou 

velkou a nákladnou investicí každého podniku, neboť v sobě vážou velké množství finančních 

prostředků. Na druhou stranu jsou nezbytné pro zabezpečení plynulosti výrobního procesu. 

Kvalitnějším řízením zásob se dá docílit lepšího cash-flow a návratnosti těchto investic. 

Pružně fungující podniková logistika hledá a následně realizuje dlouhodobá řešení, která 

postupně optimalizují stavy zásob.  

 

Problematika analýzy zásob v konkrétním podniku vzešla z podnětu poradenské 

organizace DYNAMIC FUTURE s. r. o. Firma se zabývá poradenstvím v oblasti logistiky, 

především optimalizací a zlepšováním podnikových procesů.  

Již od roku 2001 nabízí svým klientům odbornou pomoc při sestavování analýz, 

logistických projektů, logistického a procesního auditu, dynamické simulace a další služby. A 

právě analýza zásob bude předmětem mé diplomové práce.  

 

 Objektem diplomové práce bude podnik, který se zabývá výrobou, prodejem a 

distribucí kvalitních nealkoholických nápojů v České republice a na Slovensku.  

 

Cílem mé diplomové práce bude analyzovat soubor dat o stavu a pohybu zásob           

v podniku a navrhnout opatření vedoucí ke snížení vázanosti finančních prostředků 

v zásobách.  

Na základě analýz rozdělím položky do skupin ABC, doporučím snížení zásob 

některých položek a následně identifikovat: 

� klíčové položky, 

� nadměrné zásoby firmy, 



 2 

� nedostatečné zásoby pro pokrytí požadavků trhu. 

 

V dnešní době je nejen pro výrobní podniky důležité hledání a nalézání kompromisu 

mezi minimálním stavem zásob na skladě a zachováním takové zásoby, při které budou vždy 

a včas splněny všechny požadavky zákazníků. Firma, ve které analyzuji stav zásob, chce 

optimalizovat strukturu zásob vzhledem k závazku vykrytí požadavků s jistotou minimálně 

97,5 %. 

 

Pokud chce podnik začít redukovat zásoby, je základním krokem provést důkladnou 

analýzu. Smyslem analýzy bude dát podnět pro zlepšení řízení zásob v konkrétním podniku a 

následné snížení vázanosti finančních prostředků v zásobách, které představují, nejen 

v období krize, značný problém. Proto po provedení analýz určím položky, které jsou pro 

firmu klíčové a tudíž by měly být kdykoliv a v dostatečném množství na skladě. Naopak je 

nutné identifikovat i položky, které leží na skladě o je o ně minimální zájem.  
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2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

Logistika je významnou oblastí podnikání.  Problematice logistiky se v dnešní době 

věnuje velká míra pozornosti, v důsledku postupující globalizace, zdokonalování 

informačních technologií a také z důvodu orientace podniku na spokojenost zákazníků.  Cílem 

každé logistické činnosti je optimalizace logistických výkonů s jejími komponentami, 

logistickými náklady a logistickými službami. 1 

 

2.1 Charakteristika zásob 

Zásoby v podniku jsou vždy velkou a nákladnou investicí, jelikož v sobě vážou 

kapitál. Ale i přes to jsou zásoby v podniku důležité, jelikož pomáhají podniku dosáhnout 

úspor z rozsahu výroby, vyrovnávají kolísání mezi nabídkou a poptávkou, fungují jako jakýsi 

nárazník mezi kritickými spoji v rámci distribučního kanálu.  

Zásoby poskytují jakousi ochranu před nepředvídanými výkyvy v poptávce nebo 

v době cyklu objednávky. A v neposlední řadě také umožňují specializaci výroby. Zásoby si 

podnik udržuje jako ochranu před nejistotou ale také jako prevenci v případě variability 

poptávky či variability v cyklu doplňování zboží.  

 

Důležitou oblastí je plánování zásob. Podnik by měl tedy na tuto oblast zaměřit, neboť 

nedostatek materiál může narušit chod výroby. Naopak nadměrné zásoby zase firmě zvyšují 

náklady na udržování a stav zásob a snižují rentabilitu zisku.  

Jediným východiskem je tedy dobrá spolupráce s dodavateli a distributory. Neboť 

když budou dobře fungovat tyto vztahy, může si management dovolit snížit objem surovin, 

jenž musí skladovat za účelem pokrytí nepravidelnosti dodávek. 

Zásoba je označení pro suroviny, materiály, součástky, polotovary, moduly, hotové 

výrobky, které v daném momentu určitý podnik vlastní, nebo teprve vlastnit bude. V širším 

pojetí se dají zásoby chápat jako skladování hmotných i nehmotných zdrojů. Díky zásobám 

jsou manažeři do určité míry nezávislí. 

 

Zásoby v podniku členíme na 2: 

a) rozpojovací - jde o zásoby, kdy mezi jednotlivými výrobními procesy došlo k rozpojení 

materiálového toku. Mohlo k tomu dojít z důvodu vyrovnání časového nebo množstevního 

                                                           

1 Schulte, Ch.: Logistika. Praha: Victoria Publishing. 1994. ISBN 80-85605-87-2, str.17. 
2 Macurová, P., Klabusayová, N.: Logistika I. Ostrava: VŠB-TU, 2007, ISBN 978-80-248-1419-3, str 64. 
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nesouladu, nebo proto, abychom mohli eliminovali náhodné poruchy. Rozeznáváme čtyři 

druhy rozpojovacích zásob: 

 

1. Obratová zásoba – mnohdy se označuje také jako běžná a vzniká nákupem, výrobou 

nebo dopravou v dávkách. Velké dávky představují malé objednávky nákladů, ale větší 

náklady spojené s vyššími zásobami, například skladování, doprava. Malé dávky znamenají 

vyšší objednávku nákladů, ale menší náklady na samotné zásoby. 

 

2. Pojistná zásoba – její funkcí je tlumit náhodné výkyvy jak v poptávce během dodací 

lhůty, tak kolísání v dodací lhůtě. Vysoká pojistná zásoba znamená rozptyl jak v odběru, tak v 

dodací lhůtě.  To vede k vysoké úrovni dodavatelských služeb. 

 

3. Zásoba pro předzásobení – slouží k vyrovnání předvídaných výkyvů na vstupu či na 

výstupu.  

 

4. Vyrovnávací zásoba - slouží pro zachycení malých nepředvídatelných výkyvů mezi 

navazujícími procesy. 

 

b) v logistickém kanálu - logistický kanál představuje cestu materiálů nebo výrobků, které 

jsou již určené pro konkrétního odběratele či konkrétní zakázku. Mezi tento druh zásoby 

řadíme: 

1. Dopravní zásobu – ta znamená zboží na cestě. Začíná dobou, kdy je zboží připravené 

k naložení a končí uskladněním u odběratele. 

 

2. Zásobu rozpracované výroby – zde patří materiál, který je již ve výrobě a nachází se 

ve zpracování. Průběžná doba výroby se skládá z vlastních zpracovávacích časů, dávkových 

časů a z čekacích časů. Nákladová cena výrobků se během zpracování mění, a proto je 

stanovení hodnoty rozpracované výroby komplikované. 

 

c) strategické - jsou určeny k zajištění přežití podniku při neočekávaných potížích 

v zásobování. Příkladem může být stávka, přírodní katastrofa či bojkot. 
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d) spekulační - tyto zásoby se vytváří za účelem přídavného zisku výhodným nákupem. 

Většinou jde o základní suroviny, nakupované za účelem budoucího očekávaného zvýšení 

cen. V některých případech se počítá s budoucím prodejem zásoby. 

 

e) bez funkce- zde patří položky s velmi malou až nulovou spotřebou a je u nich velmi 

nereálné, že by byly využity ve výrobě nebo prodány. Zde je velmi důležité, aby tento druh 

zásob, nebyl již objednáván. Řešením by bylo zásoby odepsat, či je prodat za sníženou cenu. 

 

Účel zásob 

Zásoby jsou klíčovou veličinou logistiky. Jsou charakteristické tím, že vážou finanční 

prostředky a z ekonomického hlediska by měly být minimalizovány. Avšak výroba se bez 

nich neobejde. Proto je velmi důležitá optimalizace zásob v podniku. Nezastupitelnou úlohu 

mají zásoby při zabezpečení plynulosti výrobního procesu. 

Zásoby v podniku jsou velkou a nákladnou investicí. Důsledným řízením těchto zásob 

může management zvýšit návratnost investic a také cash-flow podniku. Správná volba 

v oblasti velikosti zásob je velmi riskantní rozhodnutí. Stanovení potřebného množství a 

struktury je kritickým článkem celé logistické strategie.  

Riziko spojené s držením zásob je velmi významné, neboť výše finančních prostředků 

vázaných v zásobách se pohybuje mezi 10 až 25 % aktiv podniku. 3 

Na druhé straně je však tok výrobků klíčový v řízení zásob. Zásoby v podniku slouží 

k pěti účelům: 

 

1) Pomáhají managementu dosáhnout úspor založených na rozsahu výroby. Jestliže chce mít 

podnik úspory z rozsahu, musí udržovat určitou úroveň zásob. Například při nákupu velkého 

množství surovin či zásob může využít slev jednotkových cen. Při nákupu ve velkém se dá 

také využít nižších nákladů na přepravu jednotky zboží, neboť při naplněném kamionu jsou 

nižší tarify než v případě nevyužité plochy. Avšak výroba ve velkých sériích může vést 

k tomu, že některé druhy zásob mohou na skladě ležet i velmi dlouhou dobu, s čímž souvisí 

také vysoké náklady na skladování a riziko s tím spojené. 

 

2) Vyrovnávají nabídku s poptávkou. Důvodem, proč by měl podnik držet zásoby jsou 

sezónní výkyvy v nabídce a poptávce. Například výrobce čokoládových figurek zaznamenává 

                                                           

3 Gros, I. Logistika. Praha: VŠCHT, 1996, ISBN 80-7080-262-6, str 93. 
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zvýšený objem produkce především v období Velikonoc a Vánoc. A kdyby měl přizpůsobit 

kapacitu tak, aby v tomto období zvládal uspokojit poptávku po čokoládových figurkách, 

znamenalo by to velmi vysoké náklady. Navíc podnik nemůže začít vyrábět až v době, kdy 

poptávka vznikne, jelikož by došlo k značnému nevyužití kapacit a vysoké fluktuaci 

pracovních sil. Podnik by tedy neměl během roku měnit úroveň výroby. Sice zde existují 

v určitých měsících výkyvy a dochází k výraznému vzniku zásob, ale celkové náklady 

podniku jsou nižší. 

 

3) Poskytují ochranu před nečekanými výkyvy v poptávce. Zásoby v podniku slouží také jako 

ochrana před vyčerpáním těchto zásob v případě změny v poptávce či variabilitě v dodacím 

cyklu zboží. Vysoké zásoby surovin se někdy stávají výsledkem spekulativních nákupů. To se 

stává v případě, že management podniku očekává zvýšení cen surovin nebo jejich nedostatek. 

Ať už je důvod držení zásob jakýkoliv, měly by se náklady na udržování zásob porovnávat 

s realizovanými úsporami. 

 

4) Napomáhají ke specializaci výroby. Jednotlivé výrobní závody v podniku se mohou díky 

zásobám zaměřit jen na výrobu určitých výrobků. Výrobky z jednotlivých závodů se potom 

vyvážejí do sběrných skladů, kde se dále kombinují dle požadavků zákazníků a jejich 

objednávek. Tím se díky nižším dopravním nákladům dosáhne větších úspor, i když zde 

zahrneme i náklady na dodatečnou manipulaci. 

 

5) Představují jakýsi tlumič mezi kritickými spoji v distribučním kanálu V rámci 

dodavatelského řetězce slouží zásoby jako tlumič mezi kritickými rozhraními. Jedná se o 

vztahy dodavatel – útvar nákup, nákup – výroba, výroba marketing, marketing – distribuce, 

distribuce – prostředník, prostředník – spotřebitel. 4 

Během nákupu, výroby a přepravy se náklady zvyšují a jejich reálnou hodnotu zjistíme až při 

předání výrobku odběrateli.  

Hodnota výrobku se zvyšuje rychlejší přepravou na stanovené místo a urychlením 

samotného procesu pomoci časových změn.  

 

                                                           

4 Lambert, M. a kol. Logistika. Praha: Computer Press, 2000, ISBN 80-7226-221-1, str.37. 
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Přeprava 

  Dokončené   
výrobky 

Produkce 
Zásoba 
surovin 

Regionální 
zásoba 

 

Postup 
výrobku od 
suroviny k 
odběrateli 

 

Zvyšování 
hodnoty 

Zvyšování 
nákladů 

Cyklus objednávek od 
odběratelů 

Obrázek č. 2.1 ukazuje, že nejrychlejší cesta k odběrateli včetně nákladů hraje 

klíčovou roli při zvyšování hodnoty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.2.1 Zvyšování nákladů a hodnoty v dodavatelském řetězci 5  

 

2.2 Řízení zásob 

Zásoby jsou nedílnou součástí každého podniku. Důležitou oblastí je řízení zásob 

podniku a také operativní řízení celého zásobovacího procesu, který začíná nákupem a končí 

výdejem zboží. Každý podnik by měl průběžně sledovat stavy zásob ve skladě, jelikož se tyto 

stavy průběžně mění dle příjmu a výdeje každé položky. Jakmile dojde ke snížení stavu zásob 

na signální úroveň, měl by kompetentní útvar v podniku zásobu doplnit.  

 

Smyslem řízení zásob je udržet je na takové úrovni a v takovém množství, aby mohla 

být zabezpečena  plynulost výroby a náklady s tím spojené byly co nejmenší. Základními 

kategoriemi v oblasti řízení zásob jsou dispoziční zásoba, fyzická zásoba, průměrná celková 

zásoba, pojistná zásoba a běžná zásoba. K posouzení vázanosti finančních zdrojů slouží 

ukazatele rychlosti pohybu zásob. 

 

                                                           

5 Lambert, M. a kol. Logistika. Praha: Computer Press, 2000, ISBN 80-7226-221-1, str.37. 
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Dispoziční zásoba je označení pro fyzickou zásobu sníženou o přijaté, ale dosud 

neuspokojené potřeby a navýšenou vyžádané, ale zatím neuskutečněné doplnění zásoby. 

 

Fyzická zásoba označuje skutečnou hodnotu dané položky v určitém časovém 

okamžiku a v měrné jednotce. 

 

Průměrná zásoba představuje aritmetický průměr stavů zásoby během sledovaného 

období. Průměrná zásoba se vypočte jako: 

 

Zc = Zb + Zp,   (2.1) 

 

Kde Zc je průměrná fyzická zásoba, Zb je zásoba běžná a Zp je zásoba pojistná. 

 

Dle autorů Horákové a Kubáta 6 se dá kvalita řízení zásob ovlivnit zejména: 

- diferencovaným přístupem k jednotlivým druhům zásob, 

- systematickou prací se zásobami, 

- orientováním se v metodách a postupech vhodných k aplikaci  

a znalostí místních podmínek. 

 

Aby podnik mohl používat pro řízení zásob vhodné metody, měl by nejprve rozpoznat, 

zda jde o poptávku závislou či o poptávku nezávislou na spotřebě jiných výrobků. 

 

Závislá poptávka je odvozována z výše poptávky po konečných výrobcích, kterými 

jsou například hotové výrobky. K výpočtu závislé poptávky se využívají deterministické 

výpočty, které vycházejí z údajů. 

 

Nezávislá poptávka  je charakteristická tím, že přichází v různých velikostech a 

v různých časových okamžicích. Často je označována jako poptávka stochastická. Podnik 

nemůže nijak ovlivnit její výši a dobu, kdy vznikne. Příkladem nezávislé poptávky je potřeba 

po konečných výrobcích nebo poptávka po materiálu. Nezávislou poptávku nelze přesně 

                                                           

6 Horáková, H. , Kubát, J. Řízení zásob. Praha: Profess Consulting s. r. o., 1999, ISBN 80-85235-55-2, str 76. 
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vypočítat, jelikož zde působí náhodné vlivy, jenž jí ovlivňují. K predikci se používají 

statistické a intuitivní metody. Řízení zásob pro nezávislou poptávku se zaměřuje na: 

- predikci očekávané budoucí poptávky, 

- stanovení velikostí dávky, 

- určení optimální úrovně dodavatelských služeb, 

- určení velikosti pojistné zásoby a  

- sestavení objednací úrovně. 

 

Úroveň dodavatelských služeb je pravděpodobnost, že během určeného období firma 

uspokojuje poptávku. Jde o rozhodující ukazatel logistických výkonů. V úvahu se zde berou 

především požadavky zákazníků, náklady spojené s dosažením určité úrovně logistických 

služeb a schopnost našich konkurentů. 

Měření úrovně dodavatelských služeb se uskutečňuje následujícími způsoby:7 

V relativním vyjádření jako: 

o procentní podíl všech přijatých zákaznických objednávek, které byly za časovou jednotku 

zcela splněny, 

o procentní podíl počtu řádků všech přijatých objednávek, které byly za časovou jednotku zcela 

splněny, 

o procentní podíl peněžní hodnoty objednané zákazníky, která byla za časovou jednotku ihned 

dodána, 

o v procentech vyjádřený podíl počtu období, během kterých nedošlo k vyčerpání zásoby, tedy 

deficitu. 

 

Objednací úrovní rozumíme výši zásoby, při jejímž dosažení či překročení je 

zapotřebí provést objednávku. Velikost objednací úrovně je určena tak, aby pokryla 

průměrnou spotřebu v dodacím cyklu a tím nedocházelo k čerpání pojistné zásoby.  

 

Systémy doplňování zásob se liší zejména frekvencí testování stavu zásob vůči 

objednací úrovni, pomocí průběžného testování a monitorování po uplynutí pevného časového 

                                                           

7 Macurová, P., Klabusayová, N.: Praktikum z logistického managementu. Ostrava: VŠB-TU, 2002, ISBN 80-
248-0104-03, Str.135. 
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intervalu a způsobem stanovení objednacího množství, které může být pevné nebo 

proměnlivé. Zde se zásoba doplňuje do stanovené hranice. 8 

 

V praxi se rozlišují modely s variabilním okamžikem objednávání, kde je velikost 

zásoby evidována za každý výdej a objednává se, když klesne signální hladina. Jde o tzv. „B“ 

modely. Druhým typem jsou modely s pevným okamžikem objednávání. Zde se zásoba 

sleduje v přesně stanovených a opakujících se intervalech a objednává se až při zjištění 

nedostatečného množství. Těmto modelům se říká „s“ modely. 

Dále se rozlišují modely také dle velikosti objednacího množství. V případě, že jde o 

proměnlivé množství, tak jde o „S“ modely a je-li množství stálé, hovoří se o „Q“ modelu. 

 

Systém (B,Q) – intervaly mezi dvěma po sobě jdoucími objednáními jsou proměnlivé, 

stav zásob se zjišťuje po každém výdeji. Objednací úroveň se stanoví jako:  

 

B = d * L + Zp,   (2.2) 

 

kde d je rychlost spotřeby, L je dodací lhůta a Zp je zásoba pojistná.  

Objednací množství Q je pevné. Jde tedy o objednávání stálého množství ve 

variabilních okamžicích. 

 

Systém (B,S) – stav zásob se zde opět sleduje. Zásoba se doplňuje do úrovně S, jde 

tedy o objednávání variabilního množství v proměnných okamžicích. 

 

Systém (s,Q) – stav zásob se sleduje periodicky po uplynutí intervalu. Objednává se 

zde stále množství po stanoveném intervalu. 

 

Systém (s,S) – objednávání variabilního množství po stanoveném intervalu. Stav 

zásob se zjišťuje po uplynutí intervalu „I“. 

 

                                                           

8 Macurová, P., Klabusayová, N.: Praktikum z logistického managementu. Ostrava: VŠB-TU, 2002, ISBN 80-
248-0104-03, Str.136. 
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Systém (s,T) – objednání se spotřebované množství po stanoveném intervalu. Tento 

systém se používá například u náhradních dílů nebo u drahých luxusních spotřebních 

výrobků. 

 

2.3 Pojistná zásoba 

Pojistná zásoba se vytváří za účelem krytí výkyvů v dodací lhůtě a ve spotřebě 

(poptávce). Její velikost souvisí s úrovní dodavatelských služeb. Čím jsou rozdíly mezi 

skutečnou poptávkou a průměrnou poptávkou vyšší, a čím je úroveň dodavatelských služeb 

větší, tím musí být pojistná zásoba větší. 

Zásoba pojistná se tvoří v objednacích systémech u zásob s nezávislou poptávkou. 

Měla by do určité míry zachytit odchylky v zásobování od očekávaného průběhu. Odchylky 

mohou vzniknout na straně vstupu i výstupu.  

 

 

Obr. 2.2 Vztah mezi úrovní dodavatelských služeb a výši pojistné zásoby 9 

 

Velikost pojistné zásoby závisí na potřebné spolehlivosti zabezpečení proti odchylkám 

a také na očekávané frekvenci těchto odchylek. Velikost zásoby pojistné stoupá s růstem 

úrovně dodavatelských služeb. Optimální velikost dodavatelských služeb, resp. optimální 

velikost pojistné zásoby je maximem rozdílů mezi úsporou nákladů z nedostatku a nákladů na 

držení zásoby pojistné.10 

                                                           

9Macurová, P., Klabusayová, N.: Logistika I. Ostrava: VŠB-TU, 2007, ISBN 978-80-248-1419-3, str.71. 
10 Macurová, P., Klabusayová, N.: Logistika I. Ostrava: VŠB-TU, 2007, ISBN 978-80-248-1419-3, str 76. 
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Pokud chce firma zabezpečit rostoucí úroveň dodavatelských služeb, tedy stupeň 

zajištěnosti (sz), tím je nutné zvýšit velikost pojistné zásoby. S jejím držením jsou však 

spojené náklady. Naopak při vysoké pojistné zásobě se snižuje riziko nedostatečné zásoby na 

skladě a tím se zase snižují náklady z nedostatku. Jde například o náklady na dodatečnou 

dodávku, sankce za zpoždění dodávky, náklady na vícepráce pracovníku odbytu či náklady na 

sledování nevyřízených zakázek a zejména ušlý zisk. 11 

Za předpokladu, že dodací spolehlivost dodavatele je vysoká, stanovuje se pojistná 

zásoba jen na základě odchylek od velikosti poptávky. Velikost pojistné zásoby vychází 

z teorie pravděpodobnosti a vychází se z předpokladu, že odchylky od průměrné poptávky 

mají normální rozložení pravděpodobnosti, které je vyjádřeno Gaussovou křivkou se střední 

hodnotou a směrodatnou odchylkou. Z distribuční funkce normálního rozložení lze pro 

zvolený stupeň zajištěnosti dodávky „sz“ odvodit tzv. pojistný faktor „k“. Ten představuje 

potřebný násobek směrodatné odchylky od průměrné velikosti poptávky. Pojistná zásoba se 

tedy vypočítá jako: 

 

Zp = k * s     (2.3) 

 

kde k je pojistný faktor, s je směrodatná odchylka od průměrného výdeje a L 

představuje délku dodací lhůty.  Směrodatná odchylka se počítá z denních výdejů za celé 

sledované období, jako: 

 

1

)( 2

−

−
=
∑

n

dd

s
ii

  (2.4) 

 

kde di představuje údaje o velikosti poptávky v jednotlivých obdobích,d představuje 

průměrnou velikost poptávky,   n je počet sledovaných období. K výpočtu pojistné zásoby a 

hlavně k určení velikosti pojistného faktoru, tedy stupně zajištěnosti, slouží tabulka 2.1, která 

znázorňuje vztah pojistné zásoby a stupně zajištěnosti dávek. 

 

                                                           

11 Macurová, P., Klabusayová, N.: Praktikum z logistického managementu. Ostrava: VŠB-TU, 2002, ISBN 80-
248-0104-03, Str.139. 
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Tab. 2.1 Vztah mezi pojistnou zásobou a stupněm zajištěnosti 12 

Velikost  pojistné                                                                         
zásoby 

Pravděpodobnost   vzniku 
deficitu 

Stupeň zajištěnosti 
poptávky pojistnou zásobou 

0,00 50,00 % 50,00 % 
0,85 * σ 20,00 % 80,00 % 
1,00 * σ 15,87 % 84,13 % 
1,04 * σ 15,00 % 85,00 % 
1,65 * σ 5,00 % 95,00 % 
2,00 * σ 2,50 % 97,50 % 
2,33 * σ 1,00 % 99,00 % 
3,00 * σ 0,13 % 99,87 % 
 

2.4 Náklady spojené s existencí zásob 

Za logistické náklady můžeme považovat cenu za uskutečnění činností v podniku, 

které si kladou za cíl, změnit prostorové a časové bytí objektů a to bez změn v kvalitě a 

kvantitě.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.3 Náklady spojené se zásobami 14 

Z obrázku č. 2.3 je patrné, že náklady spojené se zásobami členíme do tří skupin: 

 

Objednací náklady 

                                                           

12 Macurová, P., Klabusayová, N.: Praktikum z logistického managementu. Ostrava: VŠB-TU, 2002, ISBN 80-
248-0104-03, Str.42. 
13 Horváth, G. Logistika ve výrobním podniku. Plzeň: Západočeská univerzita, 2007, ISBN 978-80-7043-634-9, 
Str.151. 
14 Macurová, P., Klabusayová, N.: Praktikum z logistického managementu. Ostrava: VŠB-TU, 2002, ISBN 80-
248-0104-03, Str.66. 
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Jde o náklady na pořízení jedné dodávky k doplnění stavu zásobové položky. Patří zde 

zejména dopravní náklady, náklady na přejímku, kontrolu, uskladnění a náklady na úhradu či 

likvidaci faktury. 

 

Náklady na držení zásob 

Tato skupina se ještě dělí na tři složky: 

• Náklady ušlých příležitostí – jde o tzv. oportunitní náklady. Tzn. o jaký zisk 

firma přichází z důvodu vázanosti finančních zdrojů v zásobách. Jejich hodnota je přímo 

úměrná hodnotě průměrné zásoby v nákladových cenách. 

 

• Náklady na skladování – obsahují všechny náklady, které jsou spojené 

s provozováním skladu a s evidencí zásobových položek. Jedná se například o mzdové 

náklady pracovníků ve skladu, odpisy, spotřeba energie, manipulační a skladové techniky, 

pronájem skladu či náklady na osvětlení. Tyto náklady nejsou jednoznačně variabilní k výši 

zásob. Obvykle mívají obrovskou fixní složku. Při překročení určité úrovně zásob, která žádá 

změnu skladovacích prostorů a podmínek skladování, dochází ke změně. 

 

 

• Náklady z rizika – týkají se případné nemožnosti prodat nebo využít zásobu 

na skladě. V tom případě může dojít k jejich znehodnocení, odcizení či zastarávání. Patří zde i 

náklady na likvidaci nepoužitelných zásob. Náklady z rizika se obvykle zvětšují s růstem 

doby jejich skladování. 

 

Náklady z nedostatku (deficitu) zásoby 

O deficitu zásob hovoříme v případě, že podniku nestačí okamžitá skladová zásoba 

k včasnému uspokojení všech požadavků ze strany odběratelů. Růst nákladů se následně může 

projevit např. zrušením nesplněné objednávky.  

Například jako ztráta objemu prodejů, většími náklady na vyřízení dodatečné 

objednávky. Náklady z nedostatku zásob mají velmi malou míru predikce. 

 

2.5 Ukazatelé rychlosti pohybu zásob 

Hlavním úkolem analýzy obrátkovosti je rozdělit položky podle obrátky a odhalit 

málo obrátkové a neobrátkové zásoby na skladě.  
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Rychlost pohybu zásob je dána ukazateli obrátky a doby obratu. Ukazatel obrátky 

zásob charakterizuje rychlost procesu, přeměny finančních prostředků vložených do nákupu 

surovin, materiálu a nakupovaných dílů v zásoby rozpracovanosti, poté v zásoby hotových 

výrobků, jenž se nacházejí u výrobce, resp. v různých fázích distribuce, a tržby, po jejichž 

inkasování může dojít k opakování celého koloběhu.15 

 

Obrátka zásob firmě říká, kolikrát za rok se průměrná zásoba obrátí v tržby. Obrátka 

zásob vyjadřuje počet obratů za sledované období. 

 

Obrátka zásob = Tržby za sledované období / Průměrná zásoba (2.5) 

 

Za jinak neměnných podmínek je vysoká hodnota obrátky pozitivní jev, neboť zásoby 

procházejí podnikem rychle a nejsou zbytečně dlouho na skladě. 

 

Doba obratu zásob představuje dobu, za kterou jednotlivé zásoby projdou každou fází 

koloběhu až po přeměnu v tržby. Obecně platí, že čím je doba obratu kratší, tím menší 

množství zásob je ve firmě vázáno. Tato doba je vyjádřena ve dnech. 

 

Doba obratu = Počet dnů za sledované období / Obrátka zásob (2.6) 

 

2.6 ABC analýza zásob 

Tato metoda je založena na tzv. Paretově principu, který říká, že ve většině případů je 

80 % všech důsledků způsobeno jen 20 % všech možných příčin. Při řízení zásob z toho tedy 

vyplývá, že by se firma měla zaměřit na zmiňovaných dvacet procent, které tvoří omezený 

počet položek. Jelikož soustředěním pozornosti na nejdůležitější příčiny lze lépe vyřešit daný 

problém. Poměr 80:20 je pouze rámcový.  

Metoda ABC umožňuje podniku věnovat se klíčovým problémům. ABC analýza je 

metoda řízení zásob, která podniku snižuje náklady jak na držení zásob, tak na jejich řízení a 

zajištění požadované úrovně služeb zákazníkům. Jako efektivní se jeví rozdělit skladové 

zásoby do několika kategorií a položky v těchto kategoriích řídit diferencovaně. Tím bude 

řízení zásob efektivní. Třídícím kritériem může být hodnota obratu za období, ve kterém se 

                                                           

15 Macurová, P., Klabusayová, N.: Logistika I. Ostrava: VŠB-TU, 2007, ISBN 978-80-248-1419-3, str 43. 
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analýza provádí. Výsledky ABC analýzy se znázorňují do grafu pomocí tzv. Lorenzovy 

křivky (obr. 2.4). Zkušenosti říkají, že na malý počet položek připadá velký podíl na 

celkovém objemu zásobování. U těchto zásob se tedy očekává, že zásobování bude 

synchronní s výrobou a při přesné kontrole postupů přinese velké racionalizační efekty. 

 

Obr. 2.4 Grafické znázornění Lorenzovy křivky 16 

 

Aplikace metody v praxi rozděluje všechny skladové položky nejméně do tří kategorií, 

tedy A, B a C, ale skupin může být i více. 

 

Při analyzování se postupuje tak, že: 

1. se pro každou položku zjistí její hodnota ročního obratu za celé období a tyto 

položky se dle hodnoty uspořádají sestupně, 

2. následně se zjistí hodnota kumulovaného obratu jednotlivých uspořádaných  

druhů zásob, 

3. výsledná kumulovaná spotřeba se vyjádří v procentech, 

4. následně se položky roztřídí do skupin A, B a C, dle využití Paretovy zákonitosti. 

Skupina A by měla zahrnovat asi 80 % hodnoty obratu, položky ve skupině B asi 15 % a 

skupina C zhruba 5 %. V praxi se tyto hodnoty dost často liší. 

 

Aby podnik mohl své rozhodnutí realizovat, posuzuje u jednotlivých položek jejich: 

- obrat, 

- cenu,  

- skladovací podmínky,  

- riziko znehodnocení, 

                                                           

16 Schulte, Ch.: Logistika. Praha: Victoria Publishing. 1994. ISBN 80-85605-87-2, str.57. 
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- dodací lhůty aj. 

 

Využití klasifikace ABC pro řízení zásob 17 

Skupina A 

Při řízení zásob se vždy věnuje největší pozornost skupině A, tedy velmi důležitým 

položkám. Právě ony se mají sledovat průběžně a jejich predikce spotřeby, velikost dávky i 

norma pojistné zásoby se stanovují individuálně za pomocí nejpřesnějších metod. Pro tyto 

položky se doporučují řídící systémy (B,Q), které signalizují pokles zásoby pod objednací 

úroveň prakticky ihned. Termíny dodávek se určují z pravidla s přesností alespoň na týdny, 

v některých případech i vyšší. Stav zásob těchto položek a plnění jejich dodávek by se měl 

průběžně kontrolovat. Položky v kategorii A by se měly objednávat v malých, ale poměrně 

častých dávkách. 

 

Skupina B 

Položky zařazené ve skupině B jsou pro firmu tzv. středně důležité a sledují se méně 

často, než zásoby skupiny A. Jejich řídící veličiny se také stanovují individuálně, někdy za 

pomocí jednodušších metod. Velikost objednacích dávek i pojistná zásoby jsou větší než mají 

položky zařazené do skupiny A. Pro tyto položky je vhodný systém řízení (B,S) s poměrně 

kratším, nanejvýš dvoutýdenním intervalem. 

 

Skupina C 

Položky, jenž patří do kategorie C jsou označovány jako tzv. málo důležité a proto by 

jim firma měla věnovat co nejmenší pozornost. Pro predikci se často využívá aritmetický 

průměr spotřeby, který se vypočítá z časové řady. Objednávat by se měly velké dávky, které 

dokážou zajistit vysokou úroveň dodavatelských služeb. Tyto položky se řídí objednacím 

systémem (B,S) s dlouhým kontrolním intervalem. Položky této kategorie jsou na skladě 

obsaženy ve velkém množství, proto je dobré, rozdělit tuto skupinu na několik podskupin.  

Pojistná zásoba těchto položek by měla být velká, aby se nemusely tyto položky 

objednávat příliš často. 

 

 

                                                           

17 Macurová, P., Klabusayová, N.: Praktikum z logistického managementu. Ostrava: VŠB-TU, 2002, ISBN 80-
248-0104-03, Str.141. 
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2.7 Analýza XYZ 

Při rozhodování firmy, jakými pravidly pro objednávání a skladování zásob se má 

daný podnik řídit, slouží XYZ analýza, která odhalí u položek na skladě, zda je spotřeba 

pravidelná, náhodná, nebo zda jí prakticky nelze předvídat. 

 

V praxi se využívá následující členění do jednotlivých skupin: 

� kategorie X obsahuje položky s pravidelnou, konstantní spotřebou 

doprovázenou náhodnými výkyvy. To firmě umožňuje vysokou spolehlivost predikce jejího 

výdeje, 

 

� kategorie Y se řadí zásoby, jejichž spotřeba vykazuje silnější výkyvy. Zde je 

proto možnost predikce omezená, 

 

� do kategorie Z patří zásoby, které mají nepravidelnou spotřebu, kterou firma 

prakticky nedokáže předvídat. 

 

Rozdělení jednotlivých položek je prováděno na výpočtu tzv. variačního koeficientu. 

Pro jeho výpočet je důležité znát hodnoty průměrné spotřeby každé položky a také 

směrodatnou odchylku denního výdeje každé položky. 

 

Výpočet variačního koeficientu pro každou položku se provádí dle vztahu18: 

 

100.
i

i
i

h

s
V =    (2.7) 

 

kde hi – průměrná hodnota i-té materiálové položky, 

si – směrodatná odchylka spotřeby i-té materiálové položky počítána dle vztahu. 

 

2

1

)( i

n

j
iji hhs −= ∑

=

  (2.8) 

                                                           

18 Lenort, R. a kol. Logistika. Soubor odborných příspěvků k metodologii a aplikačním nástrojům. Řada 
ekonomická a řada hutnická. Ostrava: VŠB – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, 2001, ISBN 80-7078-
915-8, Str.43. 
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kde: 

hij – hodnota spotřeby i-té materiálové položky v j-tém měsíci, 

n – počet měsíců. 

 

Následně se položky seřadí dle vzestupného pořadí variačního koeficientu a definují se 

intervaly pro samotnou klasifikaci do příslušných skupin X,Y a Z, popřípadě do většího počtu 

skupin. 

Skupina X by měla zahrnovat položky s hodnotou variačního koeficientu do 50 %. 

Skupina Y by se měla pohybovat v intervalu 50 – 90 % a do skupiny Z patří položky 

s hodnotou variačního koeficientu nad 90 %. 

 

Pro řízení zásob s využitím této metody existují následující doporučení: 19 

� pro materiály zařazené do skupiny X by se měl vypracovat systém zásobování, 

který bude synchronizovaný s výrobními procesy. Při vzniku zásob není potřeba předpokládat 

vysoké úrovně zajištění, 

 

� u materiálu patřícího do skupiny Y by se mělo zohledňovat vytvoření určité 

úrovně skladových zásob, 

 

 

� u materiálu ze skupiny Z se zohledňuje nepravidelnost jeho spotřeby. Konkrétně 

má tedy význam analýza alternativ, tedy vysoká pojistná zásoba nebo vyšší náklady speciální 

objednávky. 

 

Kombinací analýzy ABC a XYZ dostaneme další užitečné informace. Hledají se 

vhodné přístupy k jednotlivým položkám v oblasti řízení zásob. Vytváří se podskupiny:  

� AX, AY, AZ. 

� BX, BY, BZ. 

� CX, CY, CZ. 

 

                                                           

19 Lenort, R. a kol. Logistika. Soubor odborných příspěvků k metodologii a aplikačním nástrojům. Řada 
ekonomická a řada hutnická. Ostrava: VŠB – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, 2001,, ISBN 80-7078-
915-8, Str.43. 
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Výrobkové skupiny,20 pro které je možné doporučit výrobu na sklad, jsou umístěny 

v polích AX, AY a BX. Pro tyto výrobkové skupiny lze navrhnout limity řízeného skladování.  

Vyšší míra bezpečí při sestavení potenciální výše zásob se uplatňuje u skupin BY. Zde 

totiž dochází k větším výkyvům v prodejích než u skupin AX a BX. 

U ostatních výrobkových skupin by se měly i nadále vyrábět výrobky výhradně 

zakázkovým způsobem výroby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

20 Lenort, R. a kol. Logistika. Soubor odborných příspěvků k metodologii a aplikačním nástrojům. Řada 
ekonomická a řada hutnická. Ostrava: VŠB – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, 2001,, ISBN 80-7078-
915-8, Str.49. 
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3. ANALÝZA ZÁSOB 

 

V rámci třetí kapitoly provedu obecnou charakteristiku analyzované firmy a popíšu 

data, která mi byla dána k dispozici.  

V další části analyzuji zásoby pomocí tří metod. Jedná se o ABC analýzu, XYZ 

analýzu a analýzu obrátkovosti a doby obratu. Ke všem výpočtům budu používat MS Excel. 

Pomocné tabulky se všemi výpočty budou uvedeny v přílohách. Dílčí a výsledné výpočty 

budou publikovány v textu. Všechny tabulky a obrázky jsou z vlastního zdroje. 

Dle kontextu budu v textu diplomové práce používat synonyma výdej, prodej a obrat. 

Značnou pozornost věnuji především metodě ABC, pomocí níž rozdělím položky zásob dle 

hodnoty jejich obratu a tím určím klíčové položky zásob, kterým se budu nadále věnovat        

i v ostatních analýzách.  

Druhou analytickou metodou, kterou ve své práci použiji, je XYZ analýza. Ta je 

založena na klasifikaci zásobových položek dle charakteru jejich prodeje. Dle této analýzy 

zjistím, které položky mají pravidelný prodej s náhodnými výkyvy v poptávce a které mají 

zcela nepravidelný prodej 

Analýzou obrátkovosti a doby obratu se pokusím klasifikovat položky dle hodnoty její 

obrátky a doby obratu na vysoko obrátkové, středně obrátkové a pomalu obrátkové.  

V poslední části této kapitoly provedu analýzu variability prodejů a zaměřím se zde 

hlavně na klíčové položky, kterým by firma měla věnovat vysokou pozornost.  

 

Podklady, které mi byly dány k dispozici, neobsahují žádné informace o řízení zásob a 

tím pádem ani o doplňování zásob v analyzovaném podniku. Také nemohu objektivně 

posoudit úroveň dodavatelské spolehlivosti, protože nevím jaké byly zákaznické objednávky a 

zda byla objednávka splněna.  

 

3.1 Obecná charakteristika analyzovaného podniku 

Společnost je největším producentem nápojů po celé České republice i Slovensku. 

Firma má sedm  výrobních závodů a dvanáct distribučních center. Nápoje si sama vyrábí        

a následně je prodává jak pod vlastní značkou, tak i maloobchodním řetězcům pod jejich 

soukromou značkou. Mezi zákazníky této firmy patří jak hypermarkety, supermarkety, 

čerpací stanice, tak i podnikové prodejny. Prodej je realizován přes distribuční centra 

k zákazníkům nebo velkoobchodům na základě uzavřené smlouvy a to do 48 hodin               

od objednání pomocí vlastní nebo smluvní dopravy, kterou zajišťuje.  
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Cílem společnosti je výroba, prodej a distribuce kvalitních nealkoholických nápojů, 

uspokojujících potřeby a požadavky spotřebitelů v České republice. Firma, kterou ve své 

práci analyzuji, si přála zůstat v anonymitě.   

 

3.2 Současná situace podniku a okruh analyzovaných dat 

Klient se potýká s problémem vysokého stavu zásob a cítí potřebu snížit stav zásob. 

V období krize, ale samozřejmě i mimo ni, jsou zásoby vždy problém, jelikož vážou finanční 

prostředky a náklady s nimi spojené.  

 

Na druhou stranu si chce firma i nadále zachovat vysokou úroveň dodavatelských 

služeb. Požadovaná hodnota úrovně dodavatelských služeb je 97,5 %. Znamená to tedy, že 

zákazník musí dle uzavřené smlouvy obdržet minimálně 97,5 % objednaných kusů. Od firmy 

jsem dostala informaci, že dodací lhůta do skladu je u všech položek 7 dnů, ale neznám 

odchylky od dodacího cyklu, zda byla dodržena dodací lhůta ani kolik kusů bylo objednáno.   

 

Klient provádí sledování celkového objemu zásob na skladech, informační systém zde 

mají na dobré úrovni. Je zde však nutné optimalizovat strukturu zásob. Z toho vyplývá 

pravidelná potřeba analyzovat stav a obrátku zásob a také jejich celkový objem a poptávku po 

jednotlivých položkách. 

 

Mým úkolem tedy bude na základě analýzy rozdělit položky do skupin ABC, 

doporučit snížení zásob některých položek a následně identifikovat: 

� klíčové položky, 

� nadměrné zásoby firmy, 

� nedostatečné zásoby pro pokrytí požadavků trhu. 

 

Poskytnutá data: 

Data jednoho ze svých klientů mi poskytl Ing. Roman Klepek, MBA, který je 

konzultantem v poradenské firmě DYNAMIC FUTURE, s. r. o. 

Podnik, ve kterém budu analyzovat zásoby, má několik skladů, v nichž skladuje 

všechny své zásoby. Patří zde například zboží, vstupní materiály, náhradní díly, ostatní 

položky. Ve své práci budu analyzovat jen dvanáct doporučených položek z kategorie nápojů, 

které představují výběr z jednoho skladu. 



 23 

Tabulka 3.1 znázorňuje výběr struktury dat, která mi byla dána k dispozici. Je zde 

dvanáct skladových položek C1001001 až C1001012.  

Jde o denní pohyby a stavy zásob za půl roku všech analyzovaných položek. Délka 

sledovaného období je tedy 180 dnů.  

Sloupec „Product“ obsahuje názvy dvanácti položek. Každá položka má za určitý den 

svůj příjem, výdej a stav, konkrétně od 5.1.2009 do 5.7.2009. Vycházela jsem tedy ze všech 

údajů, které mi byly poskytnuty pro účely diplomové práce.  

Stock IN znamená příjem zboží na sklad v kusech. Jsou zde zaznamenány každodenní 

příjmy jednotlivých položek. Některé z analyzovaných položek mají jen malou četnost 

příjmů. 

Stock OUT představuje výdej zboží ze sklad. Jde tedy o obrat firmy v kusech, na který 

se ve své práci zaměřím především. Analyzovat budu jak obrat v kusech, tak i obrat v Kč       

a také četnost výdeje každé položky v kusech. 

TOTAL udává stav každé položky na konci dne v kusech. Pomocí těchto hodnot budu 

identifikovat kritickou hodnotu stavu zásob, minimální hodnotu stavu zásob a nadměrnou 

zásobu zboží na skladě v kusech. 

Skladové položky jsou vyjádřeny v kusech včetně jednotkové ceny všech 

analyzovaných položek v Kč/ks, kterou jsem následně vynásobila hodnotu příjmu, výdeje      

a stavu zásob v kusech a tím dostala skladové položky vyjádřené v Kč.  

 

 

 

 

 

    Tab. 3.1 Struktura dat  

 Calendar Day  

05.01.2009  06.01.2009 

PRODUCT 
Stock IN 

Stock 

OUT 
TOTAL  Stock IN 

Stock 

OUT 
TOTAL  

Struct. ST ST  ST ST  

C1001001          

C1001002          

          

Položka Příjem  

zboží v 

ks 

Výdej  

zboží v 

ks 

Stav 

zásoby v 

ks 

Datum 
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3.3 ABC analýza podle obratu 

3.3.1  ABC analýza prodeje v ks 

Aplikace metody ABC vychází ze sestupného uspořádání celkového prodeje               

za sledované období dle hodnoty obratu. V příloze č. 1 je uveden přehled všech výdejů za 

sledované období. Výpočet ABC analýzy prodeje v Ks znázorňuje tab. 3.2.  Souhrnný prodej 

položek  jsem vypočítala tak, že jsem sečetla všechny denní výdeje ze skladu od 5.1. 2009 do 

5.7.2009, tedy za celé sledované období. Výsledné hodnoty jsem následně sestupně seřadila 

od nejvyššího prodeje v kusech. Součtem všech celkových výdejů za sledované období 

dostanu celkový souhrnný výdej ze skladu v kusech. Kumulovaný výdej dostanu kumulací 

jednotlivých seřazených výdejů. Posloupnost těchto výdejů se rovná celkovému souhrnnému 

výdeji v kusech. Kumulovaný průměrný výdej v procentech jsem vypočítala jako podíl 

kumulovaného výdeje v kusech a celkového souhrnného výdeje za sledované období v kusech 

a vynásobím stem. Následně v této posloupnosti určím hranice mezi skupinami položek 

skupiny A, B, C1, C2. Rozdělení položek jsem provedla na základě grafického vyjádření.  

 

    Tab. 3.2 Uspořádaná tabulka ABC analýzy prodeje v ks 

Položka 
Souhrnný výdej 

(5.1. - 5.7.09) 

Kumulovaný 

výdej v ks 

Kumulovaný 

průměrný výdej v %  Skupina 

C1001010 18 726 412 18 726 412 53,823 A 

C1001001 8 900 564 27 626 976 79,405 

C1001012 5 354 220 32 981 196 94,794 
B 

C1001009 595 835 33 577 031 96,506 

C1001002 572 065 34 149 096 98,151 

C1001006 171 674 34 320 770 98,644 

C1001011 164 790 34 485 560 99,118 

C1 

C1001008 129 803 34 615 363 99,491 

C1001004 89 812 34 705 175 99,749 

C1001007 56 544 34 761 719 99,911 

C1001005 30 584 34 792 303 99,999 

C1001003 280 34 792 583 100,000 

C2 

Celkem 34 792 583 x x x 
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Výsledky analýzy ABC prodeje v kusech jsem zpracovala do přehledného grafu. 

Sloupce vyjadřují jednotlivé položky zásob firmy  za období od 5.ledna do 5. července roku 

2009. Lorenzova křivka znázorňuje kumulativní výdej v kusech.  

 

Graf 3.1 Paretův diagram prodeje v kusech 

Lom této křivky je zde patrný. To je způsobeno tím, že některé položky vykazují 

rozdílné hodnoty výdeje firmy. 

Při rozdělení položek do skupin jsem vycházela z grafického vyjádření. V přehledné 

tabulce 3.2 jsou výsledky ABC analýzy prodeje v kusech. 

Tab. 3.3 Výsledky ABC analýzy v kusech 

Skupina 

zásob 
Položky 

Podíl skupin 

položek  

na obratu v % 

Počet položek  

ve skupině 

Podíl počtu 

položek  

ve skupině 

A C1001010 53,8 1 8,33% 

B C1001001, C1001012 41,0 2 16,67% 

C1 
C1001009, C1001002, 

C1001006, C1001011 
4,3 4 33,33% 

C2 

C1001008, C1001004, 

C1001007, C1001005, 

C1001003 

0,9 5 42,00% 

Celkem x 100 12 100% 

 

Paretův diagram prodeje v kusech
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Tab. 3.3 zobrazuje hodnotu podílů položek v kusech na obratu firmy v %. Skupiny 

jsou celkem čtyři A, B, C1 a C2.  

Graf 3.2 znázorňuje procentuální vyjádření podílů skupin položek na hodnotě obratu 

v kusech. Nejpočetnější skupinu A tvoří položka C1001010. 

 

 

Graf 3.2 Podíl skupin položek na obratu v kusech vyjádřeno v % 

 

SKUPINA A  

Do skupiny A jsem zařadila položky s 53,8 %-tním výdejem. Patří zde položky            

s největší expedicí v období od 5. ledna do 5. července roku 2009.Skupina A zabírá               

na hodnotě celkových tržeb z prodaných zásob 53,8 % a je tvořena jednou položkou (tedy 

8,33 % položek ze všech analyzovaných). Konkrétně jde tedy o položku C1001010. Tato 

položka je pro firmu klíčová, a proto byla i vyjmenovány (u ostatních skupin nebude 

jednotlivým položkám věnována tak velká pozornost). Zásoby skupiny A mají největší vliv      

na tržby z prodeje a tedy i na zisk společnosti.  

 

SKUPINA B 

Skupina B obsahuje položky s nižším podílem na celkovém prodeji firmy. Tyto 

výrobky zabírají na hodnotě celkových tržeb z prodaných zásob 41  %  a spolu se zásobami 

skupiny A 94,8  %.  Zařadila jsem zde položky C1001001 a C1001012. 

SKUPINA C 
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Skupina C obsahuje 9 položek, které se podílejí 5,2 %. Jde o vysoký počet položek 

s nízkým podílem na prodeji, proto jsem skupinu rozdělila na dvě podskupiny a to na C1        

a C2. 

 

3.3.2    ABC analýza prodeje v Kč 

ABC analýzu prodeje jsem dále provedla v Kč. Postupovala jsem obdobně jako 

v kapitole 3.3.1. K dispozici mi byly dány jednotkové ceny každé položky. 

 

        Tab. 3.4 Jednotkové ceny v Kč                     

Položka Kč / Ks 

C1001001 19,9 

C1001002 22,5 

C1001003 60 

C1001004 24,7 

C1001005 35 

C1001006 15,9 

C1001007 10,35 

C1001008 9,5 

C1001009 4 

C1001010 7,9 

C1001011 8,8 

C1001012 9,2 

 

Jak ukazuje tabulka 3.4, nejvyšší jednotkovou cenu má položka C1001003. Její 

hodnota je 60 Kč/Ks. Jde tedy o nejdražší položku z celkových 12 skladovaných zásob. 

Naopak nejmenší jednotkovou cenu má položka číslo C1001009 s hodnotou 4 Kč/Ks.  

 

V tabulce 3.5 jsou sestupně seřazeny položky dle hodnoty obratu v korunách. Postup 

výpočtu je totožný s postupem v kapitole 3.3.1.  

 

Celkový výdej v Kč jsem vypočítala jako souhrnný výdej v ks x jednotková cena 

Kč/ks. 
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U všech dvanácti analyzovaných položek jsem spočítala kumulovaný výdej v Kč         

a následně kumulovaný průměrný výdej v %. Položky jsem následně rozdělila do skupiny A, 

B, C1 a C2 dle logického uvážení. 

 

     Tab. 3.5. Výpočet ABC analýzy prodeje v korunách 

Položka 
Souhrnný výdej 

(5.1. - 5.7.09) 

Kumulovaný 

výdej v Kč 

Kum. průměrný 

výdej v % Skupina 

C1001001 177 149 402,00 177 149 402 44,4 

C1001010 148 205 990,80 325 355 393 81,5 
A 

C1001012 49 330 142,00 374 685 535 93,8 

C1001002 12 871 462,50 387 556 997 97,1 
B 

C1001006 2 729 616,60 390 286 614 97,8 

C1001009 2 391 212,00 392 677 826 98,4 

C1001004 2 218 356,40 394 896 182 98,9 

C1 

C1001011 1 450 152,00 396 346 334 99,3 

C1001008 1 233 128,50 397 579 463 99,6 

C1001005 1 070 440,00 398 649 903 99,8 

C1001007 585 230,40 399 235 133 100,0 

C1001003 16 800,00 399 251 933 100 

C2 

Celkem 399 251 933 x x x 

 

Skupinu A, tedy pro firmu velmi důležité položky, tvoří dvě zásobové položky, 

skupinu B, tedy pro firmu středně důležité položky, tvoří dvě zásobové položky. Do skupiny 

C1 a C2, tedy pro firmu méně důležité položky, patří  celkem 5 položek. 

 

Na základě výsledku Paretovy analýzy jsem v Excelu zkonstruovala Paretův diagram 

(graf 3.3). Na ose y je znázorněn souhrnný prodej v Kč a na ose x jsou umístěny jednotlivé 

položky seřazené sestupně dle velikosti již  prodeje (v Kč).  

Součástí Paretova diagramu je také Lorenzova křivka, jenž znázorňuje kumulativní 

prodej v %.   
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Graf 3.3 Paretův diagram prodeje v korunách 

 

SKUPINA A 

Do skupiny A jsem zařadila dvě položky, konkrétně tedy C1001001 a C1001010, 

které se podílejí na hodnotě celkových tržeb z prodaných zásob 81,49 %.  

Jak vidíme, tak již zde je vidět zřejmý rozdíl mezi analýzou prováděnou v Ks              

a analýzou zásobových položek v Kč.  

 

SKUPINA B 

Skupina B obsahuje položky s nižším podílem na celkovém prodeji firmy. Tyto 

výrobky zabírají na hodnotě celkových tržeb z prodaných zásob 15,58  %  a spolu                 

se zásobami skupiny A 97,1  %.   

Zařadila jsem zde položky C1001012 a C1001002. Jak vidíme, je zde také patrný 

rozdíl než u ABC analýzy prováděné v Ks.  

 

SKUPINA C 

Skupina C obsahuje 9 položek z celkových 12, které se podílejí 2,9% na obratu firmy. 

Jde o vysoký počet položek s nízkým podílem na prodeji, proto jsem skupinu rozdělila na dvě 

podskupiny a to na C1 a C2.  
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Tab. 3.6 Rozdělení zásob do skupin dle ABC analýzy prodeje v korunách 

Skupina 
zásob Položky 

Podíl skupin 
položek  

na obratu v % 

Počet 
položek 

 ve skupině 

Podíl počtu 
položek ve skupině 

A C1001001, C1001010 81,5 2 16,67% 
B  C1001012, C1001002 15,6 2 16,67% 

C1 
C1001009, C1001006, 

C1001011 1,8 3 25,00% 

C2 
C1001008, C1001004, 
C1001007, C1001005, 

C1001003 1,1 5 42,00% 
Celkem x 100,00 12 100% 

 

Tab. 3.6 zobrazuje hodnotu podílů položek v korunách na obratu v %. Skupiny jsou 

celkem čtyři a nejpočetnější skupinou je skupina A. Ta obsahuje 2 položky s 81,49%-ním 

podílem.  

Skupina B je tvořena dvěmi položkami, které se podílejí na obratu firmy 15,58 % ze 

všech dvanácti analyzovaných položek. 

Oproti tomu skupinu C1 tvoří tři položky s celkovým podílem na hodnotě obratu 1,84 

%.  

Skupina  C2 představuje nejmenší podíl skupin na obratu a to 1,09 % a obsahuje 5 

položek z celkového počtu všech analyzovaných položek. Graf 3.4 znázorňuje procentuální 

vyjádření podílů skupin položek na hodnotě obratu v korunách. Nejpočetnější skupinu A tvoří 

položky C1001001 a C1001010. 

 

 

Graf 3.4 Podíl skupin položek na obratu v % 
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3.3.3   Výsledky ABC analýzy  

Po provedení  ABC analýz v kusech a v korunách jsem zjistila, že položky zařazené do 

skupiny A se u obou kritérií liší.  

Nejprodávanější položkou se po sestavení ABC analýzy v kusech jevila zásoba 

C1001010. Souhrnný výdej byl 18 726 412 ks, což představuje 53,8 %-ní kumulovaný 

průměrný prodej. Položka C1001001 již byla s celkovým výdejem 8 900 564 kusů zařazena 

do skupiny B s průměrným výdejem 25,6 % 

U ABC analýza prodeje v korunách se ukázala jako nejprodávanější položka 

C1001001 a následně i C1001010, jejíchž souhrnný prodej ve sledovaném období 

představoval 325 355 393 Kč, což je 81,5%-ní kumulovaný průměrný prodej (viz Tab. 3.6).  

Středně důležitou položkou, která se podílí na obratu firmy v Kč je položka C1001012, která 

má hodnotu souhrnného výdeje 49 330 142 Kč.  

 

3.4 Analýza obrátkovosti a doby obratu zásob 

Výchozím bodem k analýze zásob v mé práci je výpočet ukazatelů aktivity. Zaměřím 

se konkrétně na ukazatele rychlosti obratu zásob a doby obratu zásob.  

 

3.4.1 Výpočet obrátky a doby obratu podle položek 

Pomocí analýzy obrátkovosti roztřídím položky dle jejich obrátky a budu identifikovat 

pomalu obrátkové a neobrátkové zásoby na skladě.  

Pomocí vzorce: 

 

Obrátka zásob = Celkový výdej v ks /  Průměrná zásoba v ks    (3.1) 

 

jsem vypočítala obrátku zásob a seřadila sestupně dle velikosti obrátky (tab. 3.7). 

Průměrnou zásobu v kusech jsem vypočítala jako průměr denních stavů zásob (příloha č.2). 

Celkový výdej v kusech jsem vypočítala jako součet denních výdejů ze skladu (příloha č.1). 

Stejný postup jsem uplatnila při výpočtu průměrné zásoby v korunách a celkového výdeje 

v korunách. Délka sledovaného období je 180 dnů.  

Vysoká obrátka zásob představuje pozitivní jev, protože firmě říká, že zásoby 

procházejí firmou rychle a tím nedochází k držení těchto zásob na skladě po dlouhou dobu. 

Dobu obratu jsem vypočítala pomocí vzorce: 

Doba obratu = Počet dnů za sledované období / Obrátka zásob,  (3.2) 
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 Doba obratu = 180/ obrátka zásob 

Doba obratu zásob ve dnech vyjadřuje dobu, za kterou se zásobové položky přemění 

v tržby. Čím kratší je doba obratu zásob, tím menší množství zásob je vázáno v logistické síti. 

 

                      Tab. 3.7 Výpočty obrátky zásob a doby obratu zásob 

Položka 

Průměrná 

zásoba v 

ks 

Půlroční 

výdej v ks 

Obrátka 

zásob za 

6 měsíců 

Doba 

obratu 

(dny) 

C1001001 236 622 8 907 728 38 5 

C1001002 28 703 572 209 20 9 

C1001003 24 280 12 15 

C1001004 8 227 89 812 11 16 

C1001005 5 430 30 584 6 32 

C1001006 7 702 171 674 22 8 

C1001007 6 457 56 544 9 21 

C1001008 7 595 129 803 17 11 

C1001009 23 516 595 883 25 7 

C1001010 156 829 18 760 252 120 2 

C1001011 13 450 164 790 12 15 

C1001012 42 648 5 366 760 126 1 

 

Pomocí analýzy obrátkovosti jsem rozdělila položky do tří skupin a to na základě 

logického uvážení (viz Tab. 3.8).  

Nejmenší doba obratu je u položky C1001012, tedy 1 den a zároveň obrátka této 

zásoby je 126 x za půl roku, což je nejvyšší hodnota analyzovaných položek.  

Naopak nejméně obrátková je položka C1001005, která se obrátí jen 6 x za půl roku   

a doba obratu je nejdelší, ze všech analyzovaných položek a dosahuje hodnoty 32 dnů. 

Z tabulky 3.8 je zřejmé, že nejvíce obrátková je položka C1001012, která projde 

logistickým systémem za 1 den. Vysokou obrátku mají také položky C1001010 a C1001001, 

které se na základě ABC analýzy obratu v ks a v Kč nejvíce podílejí na obratu firmy.  To tedy 

znamená, že položka C1001010, která je pro firmu velmi důležitá (dle ABC analýzy 

v kusech) projde logistickou sítí 120 x za půl roku a položka C1001001, která je pro firmu 
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také důležitá (dle ABC analýzy prodeje v korunách), projde logistickou sítí  38 x za půl roku, 

což je zhruba o jednu třetinu méně, než obrátka u předchozí položky. 

        Tab. 3.8 Rozdělení položek dle analýzy obrátkovosti     

Položka 
Obrátka 

zásob 

Doba obratu 

(dny) Skupina 

C1001012 126 1 

C1001010 120 2 
Rychlo obrátkové 

C1001001 38 5 

C1001009 25 7 

C1001006 22 8 

C1001002 20 9 

C1001008 17 11 

C1001011 12 15 

C1001003 12 15 

C1001004 11 16 

Středně obrátkové 

C1001007 9 21 

C1001005 6 32 
Pomalu obrátkové 

 

Graf 3.5 znázorňuje položky z hlediska doby obratu zásob ve dnech. Jak je na první 

pohled zřejmé, nejméně obrátková je položka C1001005, která se obrátí za 32 dní.  

 

 

Graf 3.5 Doba obratu zásob ve dnech 
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První skupina je tvořena položkami s nadprůměrnou obrátkovosti nad 38 x /půl roku. 

Patří zde položka  C1001012 s obrátkou 126 x za půl roku a položka C1001010, která se 

obrátí 120 x za půl roku. Druhá skupina tzv. středně obrátkových zásob obsahuje 10 položek 

s průměrnou obrátkou 6 až 38 x za půl roku. Tedy více než 50 % všech analyzovaných 

položek. Do pomalu obrátkové skupiny jsem zařadila položku C1001007, která se obrátí 9 x 

za půl roku a položku C1001005 s obrátkou 6 x za půl roku. 

 Poslední skupinu tvoří tzv. bez obrátkové položky. Zde jsem nezařadila žádnou 

položku. Kdyby ovšem se do budoucna takovéto položky objevily, měl by se je podnik snažit 

eliminovat. 

 

3.4.2 Analýza vývoje celkové obrátky a doby obratu podle měsíců 

Celková doba obratu všech položek za sledované období slouží k vyhodnocení vývoje 

rychlosti pohybu zásob. Při výpočtu celkové obrátky a doby obratu jsem vycházela z denních 

výdejů a stavů zásob v kusech. Jak ukazuje tabulka 3.9, nejvyšší průměrnou zásobu v kusech 

měla firma na skladě v období od 6.3 do 5.4 v hodnotě 67 466 kusů. V tomto období byl 

zaznamenán  i největší celkový výdej 7 255 995 kusů. Celkový výdej všech položek jsem 

vypočítala jako součet denních výdejů v kusech. Celkovou obrátku za jednotlivé měsíce jsem 

vypočítala pomocí vzorce  

 

Obrátka zásob = Celkový výdej za měsíc v ks / Průměrná zásoba v měsíci v ks. (3.3) 

Největší celková obrátka zásob byla v období 6.2. až 5.3 v hodnotě 176 x za měsíc.  

 

   Tab. 3.9 Výpočet průměrné zásoby v ks, celkového výdeje v ks a obrátky všech zásob  

Období 

Průměrná zásoba v ks 

všech položek 

 za měsíc 

Celková hodnota 

výdejů v ks  

za měsíc 

Obrátka všech 

zásob  

za měsíc 

5.1.– 5.2. 44 548 4 448 790 99,87 

6.2. - 5.3. 39 116 6 357 363 176,03 

6.3. - 5.4. 67 466 7 255 995 107,55 

6.4. - 5.5. 61 196 4 673 771 76,37 

6.5. - 5.6. 39 508 5 507 116 139,39 

6.6. - 5.7. 45 348 6 594 524 145,42 

Celkem 49 531 34 837 559 - 
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Celkovou obrátku všech položek v ks za půl roku jsem vypočítala jako celkový výdej 

v ks za půl roku / celková průměrná zásoba v ks za půl roku, tedy 34 837 559 / 49 531  = 703 

x za půl roku.  

Celkovou dobu obratu všech položek v kusech za půl roku jsem vypočítala jako 

celkový počet dnů / celková obrátka všech položek za půl roku, tedy 180 / 703 = 0,26 dnů. 

 

Výsledek je pro firmu velmi příznivý, jelikož celková obrátka všech zásob je vysoká    

a celková doba obratu zásob je 0,26 dnů.  

 

Graf 3.6 Vývoj celkové obrátky všech analyzovaných položek dle měsíců 

 

Graf 3.6 jsem zpracovala z údajů v tabulce 3.9. Je zde zobrazen vývoj obrátky zásob 

všech položek za jednotlivé měsíční období. Vývoj obrátky je kolísavý. První měsíc byla 

obrátka všech položek nízká s hodnotou 99,87 x za měsíc. V druhém měsíci obrátka zásob 

prudce vzrostla na 176 x za měsíc, což je velmi příznivý jev. Zrychlování obrátky zásob bylo 

způsobeno tím, že se v daném měsíci zvýšily celkové výdeje v kusech a zároveň poklesla  

průměrná zásoba v ks. 

 

V dalším měsíci obrátka všech zásob poklesla na 107,55 x za měsíc. To bylo 

způsobeno velkým nárůstem průměrné zásoby v kusech. 

V období od 6.4 do 5.5 rychlost obrátky opět poklesla na 76,37 x za měsíc, což bylo 

způsobeno velkým snížením celkového výdeje, tedy o 2 582 224 kusů, zatímco průměrná 

zásoba poklesla jen o 6 270 kusů. 
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V následujícím období došlo k nárůstu obrátky na 139,39 x za měsíc, a v posledním 

měsíci byla obrátka 145 x za měsíc. To znamená, že se posledních dvou měsících obrátka 

stabilizovala na hodnotu cca 140x za měsíc, což je pro firmu velmi příznivý výsledek. 

 

3.4.3 Shrnutí analýzy obrátkovosti a doby obratu 

Analýza obrátkovosti nám ukázala, že vysoko obrátkové položky jsou dvě z celkových 

dvanácti položek.  

 

Jde o položky C1001012 a C1001010 s hodnotou obrátky 126 až 120 x za půl roku, 

což je pro firmu velmi příznivé, jelikož vysoká rychlost obratu zásob znamená pozitivní trend, 

protože zásoby procházejí podnikem rychleji a tím pádem neleží zbytečně dlouho na skladě. 

Cílem firmy by proto mělo být udržení těchto položek na vysoké úrovni obrátky a tudíž také 

malé doby obratu. 

 

Tab. 3.10 ukazuje podíl každé položky na obratu v Kč, na průměrné zásobě 

v objemovém vyjádření a na průměrné zásobě v peněžním vyjádření. Položky jsem 

uspořádala podle výsledků analýzy ABC obratu v Kč. Výpočty jsem provedla v příloze č. 4. 

Výsledné hodnoty jsou v procentech.  

 

Položka s největším podílem na obratu je C1001001 s hodnotou 44,4 % za půl roku. 

Jako druhá se umístila položka C1001010 s hodnotou 37,1 % podílu na obratu za půl roku. 

Položka C10010012 se podílí na průměrné zásobě v Kč 5 %. 

 

Hodnota podílů na průměrné zásobě v peněžním vyjádření ostatních položek se 

pohybovala v rozmezí 0 – 8,2 %.  
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           Tab. 3.10 Podíl položek na obratu a na průměrné zásobě 

Položka 

Podíl položky 
na obratu 

za 6 měsíců 
v % 

Podíl na průměrné 
zásobě v objemovém 

vyjádření v % 

Podíl na průměrné 
zásobě v peněžním 

vyjádření v % 

C1001001 44,4 44,0 60,0 

C1001010 37,1 29,2 15,8 
C1001012 12,4 7,9 5,0 

C1001002 3,2 5,3 8,2 

C1001006 0,7 1,4 1,6 

C1001009 0,6 4,4 1,2 

C1001004 0,6 1,5 2,6 

C1001011 0,4 2,5 1,5 

C1001008 0,3 1,4 0,9 

C1001005 0,3 1,0 2,4 

C1001007 0,1 1,2 0,9 

C1001003 0,0 0,0 0,0 
 

Tab. 3.11 ukazuje podíl skupin položky na obratu, na průměrné zásobě v objemovém 

vyjádření a na průměrné zásobě v peněžním vyjádření. Výpočty jsou uvedeny v příloze č.5. 

Výsledné hodnoty jsou v procentech. Položky jsem uspořádala podle obrátkovosti do tří 

skupin: 

• Skupina rychle obrátkových položek zaujímá na celkové hodnotě obratu 49,5 %-ní podíl 

. Je to způsobeno tím, že zde patří položky C1001012 a C1001010, které jsou nejvíce 

obrátkové položky.  Tato skupina položek se také podílí    66,4 % na průměrné zásobě 

v ks. Naopak na průměrné zásobě v Kč se podílí tato skupina 20,8 %.  

• Skupina středně obrátkových položek zabírá na hodnotě obratu firmy více než 50 %, což 

je příznivý výsledek. Její podíl na průměrné zásobě v Kč zaujímá 76 %. To je způsobeno 

položkou C1001001, která se podílí nejvíce na hodnotě průměrné zásoby v Kč. Naopak 

podíl středně obrátkové skupiny na velikosti průměrné zásoby v kusech je necelých 30 

%. 

• Skupina pomalu obrátkových položek se podílí na hodnotě obratu firmy necelým půl 

procentem, což je příznivé. Naopak podíl této skupiny na průměrné zásobě jak v Kč, tak 

i v ks je téměř 4 %, což je neúměrně velký výsledek ve srovnání s hodnotou podílu na 
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obratu. Tyto položky zbytečně zabírají prostor, tzn., že zde by podnik mohl najít úsporu 

a to jak z kusového, tak i z peněžního  hlediska. 

 

     Tab. 3.11 Podíl skupin na obratu a na průměrné zásobě  

Položka Skupina 
Podíl skupiny 
na obratu v ks 

v % 

Podíl skupiny 
na průměrné zásobě 

v objemovém 
vyjádření v % 

Podíl skupiny 
na průměrné zásobě 

v peněžním 
vyjádření v % 

C1001012 
C1001010 

Rychle 
obrátkové 

49,5 66,4 20,8 

C1001001 
C1001009 
C1001006 
C1001002 
C1001008 
C1001011 
C1001003 
C1001004 

Středně 
obrátkové 

50,1 29,7 76,0 

C1001007 
C1001005 

Pomalu 
obrátkové 

0,4 4,0 3,3 

Celkem  100,00 100,00 100,00 
 

3.5 Analýza variability prodejů a doplňování zásob 

3.5.1 Analýza počtu dnů s výdejem 

V další části provedu analýzu výdeje v kusech, pomocí které zjistím počet dnů 

s výdejem každé položky za sledované období, tedy pohyb na dané položce od 5.1 do 5.7. 

Vycházela jsem z denních četností výdejů v kusech. Analyzovala jsem výdej každé položky 

pomocí vzorce: 

 

Počet dnů s výdejem / Celkový počet dnů za sledované období x 100.   (3.4) 

 

Počet dnů s výdejem každé položky jsem vypočítala jako výskyt četností výdeje  za 

půl roku (příloha č. 6). Celkový počet dnů za sledované období je 180. Výsledné hodnoty 

v procentech jsem sestupně seřadila do tabulky 3.12.  
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         Tab.3.12 Počet dnů s výdejem  

Položka 
Počet dnů 
s výdejem 

 za půl roku 

Procentuální 
vyjádření 
počtu dnů 
s výdejem 

C1001010 159 88 
C1001012 147 82 
C1001001 146 81 
C1001008 143 79 
C1001004 139 77 
C1001007 137 76 
C1001011 135 75 
C1001002 132 73 
C1001009 126 70 
C1001006 124 69 
C1001005 85 47 
C1001003 5 3 

 

Největší četnost výdeje ve sledovaném období byl u položky C1001010 a proto by 

měla být uskladněna nejblíže k expedici. Firma by tedy měla umožnit nejsnazší pohyb, jelikož            

za sledované období byl zjištěn pohyb položky C1001010 v 88 procentech, tj.159 dnů.  

V grafu 3.7 je znázorněno procentní vyjádření počtu dnů s výdejem všech položek     

za sledované období. Nejvíce dnů s výdejem bylo zaznamenáno u položky C1001010, která 

také patří do skupiny s největším podílem na obratu v kusech. Naopak po položce C1001003 

byla poptávka jen 5x za sledované období. Výdej položky C1001001 byl 81 %-ní, tedy 

v celkem 146 dnech, což je dobrý výsledek, jelikož tato zásoba má také největší podíl           

na obratu firmy v Kč.  

Graf 3.7 Procentuální vyjádření počtu dnů s výdejem 
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U položek C1001012 a C1001001 byl výdej ze skladu zaznamenán z 82  % a 81 %.  

Položky, které patří do skupiny pomalu obrátkových položek z hlediska analýzy obrátkovosti, 

měly zaznamenaný výdej: 

� položka C1001007 celkem 137 dnů, což je 77 %, 

� položka C1001005 celkem 85 dnů, což je 47 % . 

 

Položka s nejmenším počtem výdejů ze skladu je C1001003 a to 5x za celé sledované 

období, tj. jen 3 % a velikost dávky ve srovnání s ostatními položkami je velmi malá. Jde       

o hodnoty z intervalu od 0 do 196 kusů. Jde tedy o položku s tzv. sporadickou nebo občasnou 

poptávkou. Ta je charakteristická vysokým počtem období s nulovou poptávkou, je zde 

relativně nízká velikost dávek s mnohdy velkým rozptylem. Gros21 se odkazuje na Boylana 

(2005), který hovoří o sporadické poptávce v případech, kdy ve více než 20 % intervalů 

nejsou žádné požadavky na dodávky, a říká, že u takovýchto položek ani velké zásoby 

nezabezpečují požadovanou úroveň služeb, tzn. stále dochází k situacím, kdy některé položky 

na skladě scházejí. 

Navíc cena za kus jedné položky C1001003 je 60 Kč (tab. 3.4). Jde tedy i o nejdražší 

položku ze všech analyzovaných. 

 

3.5.2 Analýza pohybu zásob vybraných položek 

Na základě předešlých analýz jsem si vytipovala položky, na které se v této části 

zaměřím. Na základě údajů z analýzy ABC v kusech a analýzy obrátkovosti v kusech jsem    

si sestavila  dvoukriteriální matici, tabulka 3.13. 

 

Tab. 3.13 Dvoukriteriální matice 

  

Rychlo obrátkové 
položky 

Středně obrátkové 
položky 

Pomalu obrátkové 
položky 

A C1001010   

B C1001012 C1001001  

C1 
 

C1001002, C1001006, 
C1001009, C1001011 

 

C2 
 

C1001003, C1001004, 
C1001008 

C1001005, C1001007 

Zdroj: Vlastní zpracování 

                                                           

21 Gros, I., Dyntar. J., Grosová, S. Předpovědi sporadické poptávky. Logistika č.4/2006. Str. 32. 
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Budu se tedy věnovat položkám,  které jsou pro firmu: 

a) důležité: 

 C1001010 se nejvíce podílí na obratu firmy v kusech a jde o položku rychlo 

obrátkovou, 

C1001012, která patří mezi středně důležité položky z hlediska podílů na obratu firmy 

v kusech a jde o tzv. rychlo obrátkovou položku, 

C1001001 patří mezi středně důležité položky z hlediska podílů na obratu firmy 

v kusech a jde o položku středně obrátkovou. 

 

b) problémové: 

C1001005 – jde o položku, která patří do skupiny tzv. pomalu obrátkových položek    

a zároveň je málo důležitá z hlediska analýzy prodeje v kusech, proto by jí firma měla  

věnovat malou pozornost, 

C1001007 – tato položka je pro firmu z hlediska obratu také málo důležitá a také 

pomalu obrátková. 

Dále také tyto dvě položky se podílejí celkem 4 % na průměrné zásobě vyjádřené 

v kusech a 3,3 % na průměrné zásobě v Kč. Jde tedy o relativně velký podíl ve srovnání s 0,4 

procentním podílem na obratu firmy.  

  

U těchto položek budu analyzovat příjem na sklad, výdej ze skladu a stav zásob. 

Hodnoty jsou v kusech a analyzované období je od 5.1 do 5.7 

 

Položka C1001010 

V kapitole 3.5.1 jsem již analyzovala výdej této položky. Z celkového počtu 180 dnů 

byl výdej ze skladu uskutečněn v 88 % , tj. 159 dnů. 

Jak vidíme z grafu 3.8, tak příjem i výdej položky je vyrovnaný, tzn. že podnik má 

účinný informační systém, což je dobré. Jen v období 6.4 do 3.5 byla na skladě držena  

zásoba, avšak probíhal pouze minimální výdej ze skladu. Naopak v období od 11. 6 do 16.6 

byl stav zásob na skladě pod úrovní průměrného denního výdeje ze skladu a dostal se až       

na hodnotu 2 406 kusů. Přičemž průměrný denní výdej činí 104 743 kusů. Pokud bychom 

porovnávali stav zásoby na skladě s průměrným denním výdejem, dostali bychom se ve 40 % 

do situace, kdy bude zásoba nedostatečná.  
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Pokud bychom si stanovili hranici pro nadměrnou zásobu na skladě například pomocí 

vztahu průměrný denní výdej x (dodací lhůta + rezerva), tedy 104 743 x (7 + 1), dostali 

bychom se na hodnotu 837 944 kusů. Z grafu 3.8 je patrné, že na tuto hodnotu se zásoba       

za sledované období nedostala.  

 

Graf 3.8 Analýza položky C1001010 

 

Položka C1001012 

V kapitole 3.5.1 jsem již analyzovala výdej této položky. Z celkového počtu 180 dnů 

byl výdej ze skladu uskutečněn v 82 % .  

Jak vyplývá z grafu 3.9, příjmy i výdeje položky C1001012 jsou opět vyrovnané, což 

nasvědčuje tomu, že podnik sleduje pohyb zásob a má sladěn přísun na sklad se zásobováni 

objednávkami. Vidíme, že v některých obdobích jsou zaznamenány extrémní výdeje, které 

ovšem jsou kryty extrémními příjmy. Naopak by se dalo  říci, že v některých dnech byla 

zásoba  na skladě nedostačující, jelikož se stav pohyboval jen kolem 650 kusů. 

Přičemž průměrný denní výdej činí 29 816 kusů. Pokud bychom porovnávali stav 

zásoby na skladě s průměrným denním výdejem, dostali bychom se v 53 % do situace, kdy 

bude zásoba nedostatečná.  

Pokud bychom si stanovili hranici pro nadměrnou zásobu na skladě například pomocí 

vztahu průměrný denní výdej x (dodací lhůta + rezerva), tedy 29 816 x (7 + 1), dostali 
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bychom se na hodnotu 238 528 kusů. Z grafu 3.9 je patrné, že na tuhle hodnotu se zásoba      

za sledované období nedostala.  

 

Graf 3.9 Analýza položky C1001012 

 

Položka C1001001 

V kapitole 3.5.1 jsem již analyzovala výdej této položky. Z celkového počtu 180 dnů 

byl výdej ze skladu uskutečněn 146 x, což je  81 % .  

Jak vidíme z grafu 3.10, příjmy i výdeje položky C1001001 jsou opět vyrovnané,       

to znamená, že podnik má účinný informační systém, což je dobré. Vidíme, že v některých 

obdobích jsou zaznamenány extrémní výdeje, které ovšem jsou kryty extrémními příjmy. 

Například od 6.3 je výdej položky C1001001 rozkolísaný. V grafu 3.10 vidíme, že vysoké 

výdeje jsou kryty i vysokými příjmy této položky. Avšak příjmy jsou větší než výdeje,          

to znamená, že se začíná na skladě tvořit velká zásoba. Je potřeba zpružnit informační systém, 

který bude optimalizovat výši příjmů a výdejů.  

Stav zásoby na skladě byl také hodně rozkolísaný. Na začátku analyzovaného období 

byla zásoba velká ve srovnání s jejím výdejem. To mohlo být způsobeno mnoha důvody. 

Např. mohlo jít o tzv. spekulativní důvody nebo vyráběli zboží na sklad, neboť chtěli využít 

kapacitu. Jelikož nemám žádné informace o tom, co zapříčinilo vysoký stav zásoby na 

začátku analyzovaného období, nemohu tedy objektivně posoudit danou situaci.  
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 V období od 6.1  do 27.1 nebyl zaznamenán žádný příjem, firma tedy čerpala ze 

zásoby na skladě. Tím se zásoba snižovala a 23.2 klesla pod úroveň tzv. kritické hodnoty 

zásoby a následoval další až na hodnotu 28 230 ks. Stav zásoby se opět stabilizoval dne 6.3, 

kdy byl zaznamenán příjem 337 069 kusů na sklad.    

Kritickou hodnotu jsem si stanovila jako průměrný denní výdej v ks, tedy 49 490 kusů. 

Pokud bychom porovnávali stav zásoby na skladě s průměrným denním výdejem, dostali 

bychom se v 6 % do situace, kdy bude zásoba na skladu nedostatečná.  

Pokud bychom si stanovili hranici pro nadměrnou zásobu na skladě například pomoci 

vztahu průměrný denní výdej x (dodací lhůta + rezerva), tedy 49 490 x (7 + 1), dostali 

bychom se na hodnotu 395 920 kusů. Z grafu 3.10 je patrné, že nad uvedenou hodnotu          

se zásoba dostala v období: 

• od 8.3 do 10.3,  

• od 14.3 do 21.3,  

• od 28.3 do 2.4, 

• od 16.4 do 23.4. 

To by tedy znamenalo, že nadměrný stav položky C1001001 by byl na skladě v téměř 

14 % z celkových 180 dnů.  

U položky byl zaznamenán vyšší výskyt pohybu, avšak příjem převyšoval výdej tato 

zásoby. Jelikož mám k dispozici jen údaje za půl roku, nemohu zjistit, zda jde o sezónnost či 

jen o náhodný jev.  

Pokud by šlo jen o náhodný jev, doporučila bych stanovit maximální zásobu na 

395 920 kusů. Naopak pokud by šlo o sezónní výkyvy, doporučila bych maximální hranici 

stavu zásob na skladě zvýšit. 
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Graf 3.10 Analýza položky C1001001 

C1001005 

V kapitole 3.5.1 jsem již analyzovala výdej této položky. Z celkového počtu 180 dnů 

byl výdej ze skladu uskutečněn v 47 %, tedy 85 x. Příjem položek jsem analyzovala pomocí 

vzorce: 

 

Počet dnů s příjmem / Celkový počet dnů za sledované období x 100.   (3.5) 

 

Vycházela jsem z denních četností příjmů v kusech. Počet dnů s příjmem položky 

jsem vypočítala jako výskyt četností příjmu za půl roku (příloha č. 7).  

Celkový počet dnů za sledované období je 180. Příjem položky C1001005 byl jen 31x 

za 180 dnů. Jak je zřejmé z grafu 3.11, je příjem i stav této položky neúměrně vysoký           

ve srovnání s jejím výdejem. Jen v období od 3.3 do 5.5 byl stav zásoby na nule. Jak jde vidět, 

nebyl v tomto období zaznamenán ani žádný příjem a výdej této položky. Pravděpodobně     

se zde jedná o sezónnost. V období od 6.5 opět nastal pohyb této položky. Příjmy i stav 

zásoby na skladě byly ve srovnání s výdejem této položky neúměrné vysoké. Proto si myslím, 

že by firma měla lépe sladit velikost příjmů a výdeje, aby nedocházelo k tvorbě příliš 

zbytečné zásoby na skladě. Cena této položky je 35 Kč za kus. Jde tedy o dražší položku        

a tedy i o vyšší peněžní částku vázanou v zásobách.  
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Graf. 3.11 Analýza pohybu položky C1001005 

 

C1001007 

V kapitole 3.5.1 jsem již analyzovala výdej této položky. Z celkového počtu 180 dnů 

byl výdej ze skladu uskutečněn v 76 %, tedy 137x. Příjem položek jsem analyzovala pomocí 

vzorce: 

 

Počet dnů s příjmem / Celkový počet dnů za sledované období x 100.   (3.6) 

 

Vycházela jsem z denních četností příjmů v kusech. Počet dnů s příjmem položky 

jsem vypočítala jako výskyt četností příjmu za půl roku (příloha č. 7).  

Celkový počet dnů za sledované období je 180. Příjem položky C1001005 byl jen 28 x 

za 180 dnů. Z grafu 3.12 je patrné, že výdeje položky probíhají velmi často a v malých 

dávkách  do 2 000 kusů. Jen v období 19. 1., 27.1., 29.3. a 29.5. se výdej dostal nad          

2 000 kusů. Příjem položky C1001007 je hodně kolísavý a to od 12 kusů do 6 547 kusů.  

Stav zásoby je také kolísavý s klesajícím trendem. Na začátku období byla zásoba     

na skladě v hodnotě 16 760 kusů a na konci sledovaného období bylo na skladě 1 284 kusů. 

Z dostupných údajů nelze říci, co způsobilo, že zásoba na začátku období byla tak obrovská. 

Mohlo zde jít o tzv. spekulativní důvody, tedy šlo o jakousi kampaň nebo vyráběli na sklad, 

protože chtěli využít kapacitu. 
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Graf. 3.12 Analýza pohybu položky C1001007 

 

3.5.3 Analýza XYZ  

XYZ analýza je založená na klasifikaci zásobových položek dle charakteru jejich 

výdeje, což vypovídá o variabilitě a tím i předvídatelností poptávky. Spolu s ABC analýzou 

tvoří základní rámec, který pomáhá určit způsob řízení zásobových položek.  

 

Rozdělení zásob do příslušných skupin jsem provedla na základě výpočtu variačního 

koeficientu (viz tab.3.14) v souladu s metodikou uvedenou v literatuře. 22 

Nejdříve jsem zjistila hodnotu výdeje jednotlivých zásobových položek za sledované 

období.   

Vycházela jsem z denního prodeje v kusech (viz příloha č. 8), ze kterého jsem 

vypočítala měsíční průměr. 

Variační koeficient pro každou položku jsem vypočítala jako poměr výběrové 

směrodatné odchylky a průměrného denního výdeje v kusech, tedy: 

 

                                                           

22 Lenort, R. a kol. Logistika. Soubor odborných příspěvků k metodologii a aplikačním nástrojům. Řada 
ekonomická a řada hutnická. Ostrava: VŠB – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, 2001,, ISBN 80-7078-
915-8, Str.43. 
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Variační koeficient = Výběrová směrodatná odchylka od denních výdejů / Průměrný 

denní výdej  v kusech         (3.7) 

 

Variační koeficient jsem následně vyjádřila v %. Směrodatnou odchylku jsem 

vypočítala pomocí funkce „SMODCH.VÝBĚR“ v Excelu, tj. podle vzorce: 

 

1

)( 2

−

−
=
∑

n

dd

s
ii

,         (3.8) 

 

kde di představuje údaje o velikosti poptávky v jednotlivých obdobích,d představuje 

průměrnou velikost poptávky,   n je počet sledovaných období. 

 

         Tab. 3.14 Výchozí údaje pro XYZ analýzu 

 
Položka 

Průměrný denní 
výdej v ks 

Výběrová 
směrodatná 

odchylka  
od průměrného 
denního výdeje 

Variační 
koeficient  

v % 

C1001001 49490 97897 198 
C1001002 3183 5226 164 

   C1001003 23 2 20 1304 
C1001004 499 985 197 
C1001005 170 363 213 
C1001006 954 1160 122 
C1001007 314 759 242 
C1001008 721 820 114 
C1001009 3321 13458 405 
C1001010 104130 145847 140 
C1001011 916 1574 172 
C1001012 29815 65459 220 

 

Následně jsem setřídila položky dle vzestupného pořadí variačního koeficientu            

a definovala jsem  intervaly pro klasifikaci  do skupin X, Y a Z. 24 

 
                                                           

23 V kapitole 3.3.1 jsem položku C1001003 označila za položku s tzv. sporadickou poptávkou, proto variabilitu 
prodejů této položky nemá smysl analyzovat. 
24 Lenort, R. a kol. Logistika. Soubor odborných příspěvků k metodologii a aplikačním nástrojům. Řada 
ekonomická a řada hutnická. Ostrava: VŠB – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, 2001, ISBN 80-7078-
915-8, Str.43. 
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Do skupiny X patří položky, které mají hodnotu variačního koeficientu do 50 %,        

do skupiny Y jsem patří položky v intervalu 50 až 90 % a do skupiny Z se řadí položky, 

jejichž hodnota variačního koeficientu je nad 90 % (viz Tab. 3.14). 

 

V tabulce 3.15 jsou již hodnoty variačního koeficientu seřazeny a jde vidět, že u všech 

položek byla hodnota variačního koeficient v intervalu 114 až 1304, což znamená, že jsou 

zařazeny ve skupině Z, tedy ve skupině zásob s velmi vysokou variabilitou poptávky a malou 

předvídatelností.  

Jde o zásoby s nepravidelným prodeje, který nelze prakticky předvídat.  

 

        Tab. 3.15 XYZ klasifikace zásobových položek 

Položka 
Variační 
koeficient 

v % 

Klasifikace 
XYZ 

Klasifikace 
Z1, Z2, Z3, Z4 

C1001008 114 
C1001006 122 

Z1 

C1001010 140 
C1001002 164 
C1001011 172 
C1001004 197 
C1001001 198 
C1001005 213 
C1001012 220 
C1001007 242 

Z2 

C1001009 405 Z3 
C1001003 1304 

Z 

Z4 
 

Následně jsem provedla ještě klasifikaci do podskupin Z1, Z2, Z3 a Z4 dle grafického 

znázornění hodnot variačního koeficientu jednotlivých položek. V grafu 3.13 je znázorněna 

hodnota vzestupně seřazeného variační koeficient každé položky.  

 

Do skupiny Z1 patří dvě položky, jejichž hodnota koeficientu je 114 %  a 122 %. Jsou    

to položky s nepravidelnou spotřebou, ale oproti ostatním je predikce jejich spotřeby 

předvídatelnější, než u ostatních položek. Konkrétně jde o položky C1001008 a C1001006.  

 

Skupinu Z2 tvoří 8 položek s hodnotou variačního koeficientu v intervalu od 140      

do 242 %. Předvídat spotřebu těchto položek je horší než u skupiny Z1.  
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Do skupiny Z3 jsem zařadila jen položku C1001009 s hodnotou variačního 

koeficientu 405 %. Jde o položku s největší hodnotu ze všech analyzovaných. Predikce této 

položky je prakticky nemožná. 

 

Do skupiny Z4 bych na základě XYZ zařadila položku C1001003, jejíž hodnota 

variačního koeficientu je 1304 %. Jelikož jde o  položku s tzv. sporadickou spotřebou, nemá 

smysl variabilitu poptávky této položky analyzovat. 

 

Položky C1001010, C1001001 i C1001012 jsem zařadila do skupiny Z2 s hodnotou 

variačního koeficientu 140 % , 198 % a 220 %. Jde o vysoký koeficient, který znamená           

i vysokou variabilitu poptávky a firma tudíž nemůže výdej těchto položek předvídat,což může 

být problém, jelikož jde o položky klíčové z hlediska obratu firmy. A navíc položka 

C1001012 je dle analýzy obrátkovosti  položkou s největší obrátkou. 

 

Graf 3.13 Klasifikace položek do skupin Z1, Z2, Z3 
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4. NÁVRHY A DOPORUČENÍ 

Na základě provedených analýz ve 3. části jsem došla k názoru, že z celkového počtu 

12 položek jsou tři položky velmi významné, a proto by jim firma měla věnovat velkou 

pozornost. Konkrétně jde o položky C1001001, která se podílí 44,4 % na hodnotě obratu 

v Kč, položka C1001010, která se podílí na obratu firmy v kusech celkem 53,8 % a položka 

C1001012, která je nejrychleji obrátková. Při návrhu optimalizace zásob je důležité pracovat 

s jednotlivými položkami podle toho, jaká je velikost jejich obratu. Tato hodnota totiž 

podniku ukazuje, jaká byla skutečná poptávky po jeho nápojích.  

Proto jsem se ve své práci zaměřila právě na velikost obratu jako na třídící kritérium 

pro jednotlivé položky do příslušných skupin. 

Bohužel podklady, které mi byly dány k dispozici, neobsahují žádné informace o 

řízení zásob a tím pádem ani o doplňování zásob v analyzovaném podniku. Také nemohu 

objektivně posoudit úroveň dodavatelské spolehlivosti, protože nevím jaké byly zákaznické 

objednávky a zda byla objednávka splněna. Jelikož také nevím, jak velké jsou náklady 

spojené se zásobami, nemohu tedy učinit závěr, zda podnik má či nemá tvořit pojistnou 

zásobu. Doporučuji tedy podniku na základě dalších analýz, ve kterých zohlední i související 

náklady, se rozhodnout zda u klíčových položek bude tvořit pojistnou zásobu. 

 

4.1 Výsledky analýz a návrhy na zlepšení  

Po provedení ABC analýzy obratu v Kč a analýzy obrátkovosti a doby obratu ve 3. 

kapitole jsem výsledky obou analýz zobrazila do tabulky 4.1. V řádcích jsou skupiny A, B a C 

a ve sloupcích jsou následující skupiny: 

� Skupina 1 – jde o skupinu rychle obrátkových položek, 

� Skupina 2 – jde o skupinu středně obrátkových položek, 

� Skupina 3 – jde o skupinu pomalu obrátkových položek. 

 

Tab. 4.1 Kombinace výsledků ABC analýzy obratu v Kč a analýzy obrátkovosti 

 Skupina 1 Skupina 2 Skupina 3 
A C1001010 C1001001  
B C1001012 C1001002  

C 
 
 

C1001006, 
C1001009, C1001004, 
C1001011, C1001008, 

C1001003 

C1001005, 
C1001007 
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Skupina A1 

Položka C1001010 patří do skupiny A1, což znamená, že jde o zásobu, která patří do 

skupiny rychle obrátkových položek a zároveň má velký podíl na obratu firmy v Kč. Hodnota 

půlročního obratu je 148 205 991 Kč. Klíčovost zásob skupiny A je dána jak jejich finanční 

náročností, tak i jejich přínosem v oblasti tržeb, ale pro podnik je důležitější jejich finanční 

náročnost a vázanost peněžních prostředků. Firma by se tedy měla zaměřit hlavně na expedici 

již zmiňované položky. Pro tyto zásoby se doporučuje objednávání vždy okamžitě, když 

dojde k poklesu hodnoty zásob na objednací úroveň. Je tedy nutné, aby společnost velikost 

těchto zásob průběžně monitorovala. Objednávanými zásobami mám na mysli objednávky na 

doplnění z výroby. Velikosti objednávky by měly být rovnoměrné. Skladování položky 

C1001001 by mělo být co nejblíže k expediční ploše. 

Skupina A2 

Položka C1001001 patří do skupiny A2, což znamená, že jde o zásobu, která patří do 

skupiny středně obrátkových položek a má největší podíl na obratu firmy v Kč. Hodnota 

půlročního obratu je 177 149 402 Kč. Klíčovost zásob skupiny A je dána jak jejich finanční 

náročností, tak i jejich přínosem v oblasti tržeb, ale pro podnik je důležitější jejich finanční 

náročnost a vázanost peněžních prostředků. Firma by se tedy měla zaměřit hlavně na expedici 

již zmiňované položky. Pro tyto zásoby se doporučuje objednávání vždy okamžitě, když 

dojde k poklesu hodnoty zásob na objednací úroveň. Je tedy nutné, aby společnost velikost 

těchto zásob průběžně monitorovala. Objednávanými zásobami mám na mysli objednávky na 

doplnění z výroby. Velikosti objednávky by měly být rovnoměrné. Podnik by si měl udržovat 

zásobu na optimální úrovni, se střední frekvencí objednávání, tedy objednávat tyto položky 

často. Velikost objednací dávky by měla být středně velká. Firma by měla tyto položky 

skladovat ve střední části skladu. Cílem podniku by mělo být udržování a také zvyšování 

obrátky u položky C1001001. 

 

Skupina B1 

Zde patří položka C1001012, která má velmi vysokou obrátku a zároveň se podílí na 

obratu firmy celkem 49 330 142 Kč za půl roku. U této položky je také vhodné stanovit 

objednací úroveň a monitorovat zásoby, avšak výše objednávky může být odvozena od 

predikce poptávky. Jde o položku, která je pro firmu  drahá a proto by měla být zásoba držena 

v co nejmenším množství. Cílem firmy u této položky by mělo být udržování i nadále vysoké 

obrátky. 
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Skupina B2 

Zde patří položka C1001002, která má středně vysokou obrátku a zároveň se podílí na 

obratu firmy 12 871 463 Kč za půl roku. Cílem by mělo být  udržovat a také zvyšovat obrátku 

této položky. Objednací dávka by měla být větší a v méně častých intervalech, než je tomu u 

položek ze skupiny A. Firma by měla tuto položku skladovat ve střední části skladu. 

 

Skupina C2 

Jde o nejpočetnější skupinu, ve které jsou tzv. pomalu obrátkové položky a zároveň 

položky, které se podílejí na obratu firmy jen malou částí. Konkrétně jde o položky 

C1001006, C1001009, C1001004, C1001011, C1001008.  U těchto položek bych doporučila 

udržovat dostatečné zásoby na skladě a tím objednávat méně často a ve velkých dávkách. 

Firma by měla tyto položky skladovat co nejdál od expediční plochy. Proto by firma měla 

volit velikost nákupní dávky a normu zásoby pojistné velké, aby byly zásoby neustále na 

skladě a aby mohl vyhovět požadavkům zákazníků. Nevýhodou vysoké držby pojistné zásoby 

je samozřejmě jejich vázanost peněžních prostředků, a proto by společnost měla periodicky 

kontrolovat stav zásob. Myslím si, že tato zásoba nikterak významně neovlivní celkovou 

průměrnou hodnotu zásob ve firmě a to proto, že hodnota jejich zásoby je malá. Podnik by se 

této kategorii zásob měl věnovat co nejméně. Základem je mít tyto zásoby neustále na skladě 

a mít pouze periodický přehled o zásobách. 

 

Do skupiny C2 patří i položka C1001003, která je ovšem zásobou se sporadickou 

poptávkou. Zde bych tedy doporučila neskladovat tuto položku a vyrábět ji až v případě 

konkrétního požadavku, tedy konkrétní zakázky. 

 

Skupina C3 

Do skupiny C3 patří položky C1001005 a C1001007, které jsou pomalu obrátkové a 

zároveň se podílejí jen malým procentem na obratu firmy. Zde bych doporučila provést další 

analýzy, kde by se počítalo i s náklady na tyto položky,  pomocí kterých by firma zjistila, zda 

by nebylo úspornější tyto položky neskladovat. 

4.2 Výstup z dvoukriteriální analýzy obratu 

V této části práce jsem se zaměřila na srovnání výsledků analýzy ABC v kusech          

a analýzy XYZ. Pro vícekriteriální analýzu obratu jsem zvolila následující hlediska: 
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� A, B, C1, C2 – jsou výsledky analýzy ABC v kusech 

� Z1, Z2, Z3, Z4 – jsou výsledky analýzy XYZ v kusech 

Na základě analýzy XYZ v kapitole 3.5.3 jsem určila, že všechny položky mají 

variační koeficient nad 90 %, tzn. všechny položky patří do skupiny Z. Proto jsem následně 

tuto skupinu rozdělila do tří podskupin na Z1, Z2, Z3 opět na základě hodnoty variačního 

koeficientu. Tabulka č. 4.1 ukazuje kombinace výsledků analýzy ABC v ks a analýzy XYZ 

v ks. Analýza ABC rozděluje zásoby podle výše obratu, analýza XYZ rozděluje položky 

podle pravidelnosti ve spotřebě. Výsledkem je 16 vzniklých skupin. 

Tab. 4.2 Kombinace výsledků analýzy ABC v ks a analýzy XYZ v ks 

 Z1 Z2 Z3 Z4 
A  C1001010   

B  
C1001001, 

C1001012 
  

C1 C1001006 
C1001002, 

C1001011 
C1001009  

C2 C1001008 
C1001004, 

C1001007, 
C1001005 

 C1001003 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z tabulky č. 4.2 je zřejmé, že některé skupiny jsou bez položek, jde o skupiny A1Z1, 

A1Z3, A1Z4, B1Z1 a B1Z3, B1Z4, C1Z4 a C2Z3.  

Skupina B1Z2  obsahuje dvě položky. Jde o C1001012 a C1001001. Tyto položky 

firmu středně důležité co se týče obratu firmy v kusech a mají nepravidelnou spotřebu. 

Do skupiny A1Z2 jsem zařadila položku C1001010, která se nejvíce podílí na obratu 

firmy v kusech a má nepravidelnou spotřebu.  

Nejpočetnější je skupina CZ, konkrétně C2Z2. Poptávka po těchto položkách je velmi 

omezená. Firma by tedy měla zvážit, zda je nutné všechny položky této skupiny skladovat. 

Tím by na skladě neleželo takové množství zásob a snížily by se tak i finanční prostředky 

vázané v těchto zásobách. 

Do skupiny C2Z4 patří položka C1001003. Jde o položku se sporadickou poptávkou, 

tedy její variabilitu poptávky nemá smysl posuzovat. Navíc jde o položku, která je pro firmu, 

co se týče velikosti obratu, nedůležitá. Zde bych tedy navrhla vyřadit tuto položku ze skladu. 
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4.3 Návrh objednacích systémů 

Položky ve skupině A dle analýzy ABC provedené z obou hledisek (obrat v ks a Kč) 

se významným způsobem podílí na celkovém obratu firmy. Proto jsem pro tuto skupinu 

navrhla objednací systém (B, Q), proto že tato skupina položek má vysokou spotřebu. Tyto 

položky je potřeba průběžně sledovat a objednávat často. 

 

Skupina B stanovená dle analýzy ABC (v ks a Kč) v sobě zahrnuje položky, které 

není potřeba objednávat tak často, jako položky ve skupině A, jelikož jejich spotřeba je nižší. 

Tyto položky je potřeba také průběžně monitorovat. Navrhla bych tedy firmě zvolit objednací 

systém (B, S).  

 

Skupina C obsahuje velké množství položek, které se podílejí na obratu firmy jen 

malým procentem, tudíž nejsou pro firmu významné. Možnost predikce těchto položek je 

velmi omezená. U této skupiny je třeba zvážit, zda je potřeba všechny tyto položky skladovat. 

Zde bych navrhla objednací systém (s, S), tedy objednávání variabilního množství 

s doplňování do cílové úrovně S. 

 

V tabulce 4.3 jsem vypočítala rychlost spotřeby, pojistnou zásobu, objednací úroveň, 

objednací dávku a cílovou úroveň pro každou položku. Položky jsem seřadila dle výsledků  

ABC analýzy prodeje v kusech. Jednotlivé ukazatele jsem vypočítala následovně: 

 

Rychlost spotřeby každé položky v kusech (d)  za týden jsem vypočítala jako: 

 

d = půlroční spotřeba v ks / počet týdnů za půl roku.    (4.1) 

 

Počet týdnů za půl roku je 25. 

 

Pojistnou zásobu jsem stanovila pomocí vzorce: 

 

ZP =  k x s,          (4.2) 

kde s je výběrová směrodatná odchylka od průměrného denního výdeje vypočítaná 

v kapitole 3.5.3,  k je pojistný faktor, který jsem stanovila na základě tabulky č. 2.1. Hodnota 

pojistného faktoru tedy vychází z podnikového údajů, který říká, že stupeň zajištěnosti 

poptávky pojistnou zásobou je 97,5 %. Odtud je tedy pojistný faktor 2,00. Při výpočtu 
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pojistné zásoby se také bere v úvahu velikost dodací lhůty. Pro výpočet konkrétní pojistné 

zásoby v tabulce 4.3 jsem zvolila použít jednodušší vzorec, tedy bez dodací lhůty z důvodu, 

abych zbytečně nenavyšovala velikost pojistné zásoby. 

 

Objednací úroveň  jsem vypočítala pomocí vzorce: 

 

B = d x L+ Zp,         (4.3) 

 

kde d je rychlost spotřeby za půl roku vypočítaná pomocí vzorce 4.1, L je dodací lhůta 

(v týdnech) je 7 dnů, tj. 1 týden a Zp je zásoba pojistná, vypočítaná dle vzorce 4.2. 

 

Tab. 4.3 Ukazatele pro řízení zásob z hlediska spotřeby v ks 

Položka Půlroční 
výdej v ks 

Skupina 
Týdenní 
rychlost 

spotřeby d 

Pojistná 
zásoba Zp 

Objednací 
úroveň 

B 

C1001010 18 726 412  AZ2 749 056 295 666 1 044 722  

C1001001 8 900 564  BZ2 356 023 200 488 556 511 

C1001012 5 354 220 BZ2 214 169 137 248 351 417 

C1001009 595 835 C1Z3 23 833 29 032 52 865 

C1001002 572 065 C1Z3 22 883 10 922 33 805 

C1001006 171 674 C1Z1 6 867 2 320 9 187 

C1001011 164 790 C1Z2 6 592 3 288 9 880 

C1001008 129 803 C2Z1 5 192 1 636 6 828 

C1001004 89 812 C2Z2 3 592 2 076 5 668 

C1001007 56 544 C2Z2 2 262 1 628 3 890 

C1001005 30 584 C2Z2 1 223 814 2 037 

C1001003 280 C2Z4       

 

V teorii se uvádí, že u položek ve skupině A by se neměla vytvářet pojistná zásoba, ale 

jelikož jsou tyto položky ještě v kombinaci se skupinou Z, což znamená vysokou variabilitu 

spotřeby, doporučuji pojistnou zásobu vytvořit, viz tab. 4.3. 

U položek C1001007 a C1001005 navrhuji na základě dalších analýz, které zohlední i 

náklady spojené se zásobami, zda je tyto položky potřeba skladovat a pokud ano, tak zda u 

nich tvořit pojistnou zásobu. 
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Položka C1001003 je zásobou s výrazně sporadickou spotřebou, tedy nemá smysl jí 

skladovat a tudíž vypočítávat velikost pojistné zásoby a objednací úrovně. 

 

Položka C1001003 

Jde o položku se sporadickou poptávkou, proto nemá smysl držet zásobu na skladě. 

Navrhuji tedy, aby tato položka byla vyráběna až v případě konkrétního požadavku, tedy 

konkrétní zakázky. Jelikož jde o položku, jejíž jednotková cena je 60 Kč za kus, jde tedy o 

velmi drahou položku. Zde je tedy potenciální prostor pro finanční úsporu.  

Položku, jejíž spotřeba je sporadická, 25může firma předpovídat speciálními metodami 

vhodnými pro předpověď sporadické poptávky.  Naopak použití klasických metod předpovědi 

poptávky by u této položky vedlo k výraznému nadhodnocení predikce a tedy i úrovně 

zásoby. 

 

Položka C1001005 

Tato položka je pomalu obrátková a navíc představuje malý podíl na obratu firmy.  

Naopak má relativně vysoký podíl na průměrné zásobě podniku (ve srovnání s podílem na 

obratu). Cena za jeden kus této položky činí 35 Kč, tzn. položka C1001005 patří mezi dražší 

položky. Také z analýzy výdeje vyplývá, že četnost výdeje byla jen 85 dnů z celkových 180 

analyzovaných dnů, tj. 47 % a zároveň velikost dávky se pohybovala v intervalu od 0 kusů do 

2 166 kusů, což je v porovnání s ostatními položkami velmi málo. 

Doporučila bych i nadále analyzovat tuto položku a následně ji úplně přestat 

skladovat. Navrhuji, aby tato položka byla vyráběna až v případě konkrétního požadavku, 

tedy konkrétní zakázky. Také bych doporučovala sledovat vývoj této položky, jelikož  je zde 

totiž podezření na sezónnost.  

 

Položka C1001007 

Jde o položku, která je pomalu obrátková a také představuje malý podíl na obratu 

firmy. Navrhuji objednávat tuto položku ve velkém množství a jednou za delší období. Z toho 

také vyplývá, že by si měl podnik držet pojistnou zásobu. V kapitole 4.4 jsem stanovila tuto 

zásobu na 1 628 kusů. U této položky by měl podnik periodicky kontrolovat stav zásob. Měla 

by se lépe sladit velikost příjmu a výdeje, aby nedocházelo k tvorbě příliš velké zásoby na 

                                                           

25 Gros, I., Dyntar. J., Grosová, S. Předpovědi sporadické poptávky. Logistika č.4/2006. Str. 32. 
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skladě. Doporučila bych tuto položku neskladovat v době sezónnosti a následně s předstihem 

doplnit tuto zásobu na skladě. Tím bych zde viděla možnost jak pro finanční úsporu, tak pro 

úsporu prostoru. 

 

Položka C1001001 

Jde o položku, která má největší podíl na obratu firmy v Kč a zároveň je její obrátka 

38 x za půl roku. U této položky bych doporučila i nadále sledovat vývoj, jelikož je zde 

podezření na sezónnost. Velikost zásoby na skladě by se měla monitorovat. Podnik by měl u 

položky C1001001 provádět hloubkové analýzy a zvlášť provádět predikci poptávky, a 

spolehlivost dodání zboží na sklad. Jelikož nevím, jak velké jsou náklady spojené se zásobou 

této položky, tedy náklady na držení zásoby, objednací náklady a náklady z nedostatku 

zásoby, nemohu tedy učinit závěr, zda podnik má či nemá tvořit pojistnou zásobu. Dle 

výpočtu v kapitole 4.3 by hodnota pojistné zásoby položky C1001001 činila 200 488 kusů. 

K objednání zásoby by mělo dojít okamžitě, když dojde k poklesu hodnoty zásob na 

objednací úroveň, tedy na hodnotu 556 511 kusů.  

 

Položka C1001010 

Jde o položku, která má největší podíl na obratu firmy v ks a zároveň je její obrátka 

120 x za půl roku, tzn. jde o rychle obrátkovou položku. Tato položka má také největší četnost 

výdeje, tudíž navrhuji aby byla uskladněna nejblíže k expedici, tím umožníme nejsnazší 

pohyb při manipulaci. Velikost zásoby na skladě by se měla monitorovat. Podnik by měl u 

položky C1001010 provádět hloubkové analýzy a zvlášť provádět predikci poptávky, a 

spolehlivost dodání zboží na sklad. Jelikož nevím, jak velké jsou náklady spojené se zásobou 

této položky, tedy náklady na držení zásoby, objednací náklady a náklady z nedostatku 

zásoby, nemohu tedy učinit závěr, zda podnik má či nemá tvořit pojistnou zásobu. Dle 

výpočtu v kapitole 4.3 by hodnota pojistné zásoby položky C1001010 činila 295 666 kusů. 

K objednání zásoby by mělo dojít okamžitě, když dojde k poklesu hodnoty zásob na 

objednací úroveň, tedy na hodnotu 1 044 722 kusů.  

Jde vidět, že podnik již sleduje pohyb zásob a má sladěn přísun zboží na sklad se 

zásobováni objednávkami. Avšak na základě analýzy stavu a pohybu této položky jsem 

zjistila, že pokud bychom porovnávali stav zásoby na skladě s průměrným denním výdejem, 

byla by zásoba ve 44 % na skladě nedostatečná pro pokrytí požadavků zákazníků. Podnik by 

tedy měl tuto položku dlouhodobě sledovat a měl by vytvořit užší vazbu mezi výrobním 

střediskem a nákupním střediskem. 
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Položka C1001012 

Jde o položku, která má střední podíl na obratu firmy v ks i v Kč a zároveň je její 

obrátka 126 x za půl roku, tzn. jde o rychle obrátkovou položku. Velikost zásoby na skladě by 

se měla monitorovat. Podnik by měl u položky C1001012 provádět hloubkové analýzy a 

zvlášť provádět predikci poptávky, a spolehlivost dodání zboží na sklad. Jelikož nevím, jak 

velké jsou náklady spojené se zásobou této položky, tedy náklady na držení zásoby, objednací 

náklady a náklady z nedostatku zásoby, nemohu tedy učinit závěr, zda podnik má či nemá 

tvořit pojistnou zásobu. Dle výpočtu v kapitole 4.3 by hodnota pojistné zásoby položky 

C1001012 činila 137 248 kusů. K objednání zásoby by mělo dojít okamžitě, když dojde 

k poklesu hodnoty zásob na objednací úroveň, tedy na hodnotu 351 417 kusů.  

Jde vidět, že podnik již sleduje pohyb zásob a má sladěn přísun zboží na sklad se 

zásobováni objednávkami. Avšak na základě analýzy stavu a pohybu této položky jsem 

zjistila, že pokud bychom porovnávali stav zásoby na skladě s průměrným denním výdejem, 

byla by zásoba ve 53 % na skladě nedostatečná pro pokrytí požadavků zákazníků. Podnik by 

měl tedy pro optimalizaci skladové zásoby položky C1001012 vytvořit užší návaznost 

výroby, kterou si sám zajišťuje, na poptávku po tomto produktu. V kapitole 4.5 jsem provedla 

návrh skladové evidence, pomocí niž by mohl podnik lépe sladit příjem a výdej a tím 

redukovat stav zásoby na skladě. 

 

4.4 Návrh na zlepšení evidence skladových zásob v podniku  

Firma, ve které jsem zásoby analyzovala již svou evidenci používá. Stávající evidence 

zaznamenává příjem položky na sklad, výdej ze skladu a také její konečný stav. Stávající 

evidenci jsem tedy doplnila o signalizaci, která v případě, že se stav zásoby na skladě dostane 

na předem nastavenou hodnotu, obarví příslušnou hodnotu barevně, dle předem stanovených 

kritérií. K tomu jsem využila MS Excel a funkce „podmíněné formátování“. V příloze č. 9 

jsem poskytla ukázku tohoto systému evidence na příkladu konkrétní položky. Vybrala jsem 

položku C1001001, na které jsem ukázala, jak by tento systém evidence v podniku mohl 

probíhat. Údaje o položce jsou v seřazeny v tabulce. V prvním sloupci je datum 

uskutečněného sledování. Zásoby jsem analyzovala denně v období od 5.1.2009 do 5.7.2009. 

Druhý sloupec obsahuje příjem dané položky. V příloze č. 9 vidíme, že příjem byl 

zaznamenán v různých intervalech a také v různých velikostech dávky. Třetí sloupec 

zaznamenává výdej konkrétní položky ze skladu v kusech. Jak vidíme opět v příloze č. 6 a 7, 
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byl výdej ze skladu četnější, než příjem analyzované položky. Další sloupec ukazuje stav 

zásoby na skladě ke každému dni.  

• Pomocí funkce podmíněného formátování jsem si nastavila konkrétní podmínky: 

• pokud je hodnota buňky Stav zásoby menší nebo rovna hodnotě buňky Pojistná 

zásoba, zbarví se buňka Stav zásoby červeně, 

• pokud je hodnota buňky Stav zásoby větší než hodnota buňky Pojistná zásoba    a 

zároveň menší nebo rovna buňce Objednací úroveň, zbarví se příslušná buňka 

modrou barvou, 

• pokud je hodnota buňky Stav zásoby větší než hodnota buňky Objednací úroveň, 

zabarví se příslušná buňka žlutou barvou, která signalizuje, že na skladě je 

zásoba konkrétní položky dostačující.  

Hodnoty, na základě kterých se budou příslušné buňky zabarvovat, jsem nastavila pod 

samotnou tabulku. Konkrétně u položky C1001001 jsem si stanovila následující parametry: 

- hodnota pojistné zásoby činí 200 488 Ks, 

- hodnota objednací úrovně je stanovena na hodnotu 556 511 Ks. 

Po dosazení těchto hodnot do funkce „podmíněné formátování“ jsem na základě 

vizualizace zjistila, že stav zásoby na skladě je v 74 případech, tj. ve 41 % menší než pojistná 

zásoba. Ve 101 případech, tj. v 56 % je stav zásoby na skladě větší než pojistná zásoba a 

zároveň menší než objednací úroveň. A v pěti případech, tj. ve 3 % je zásoba na skladě větší 

než hodnota objednací úrovně. To signalizuje, že zásoba na skladě je momentálně dostačující.  

 

4.5 Očekávané přínosy   

Na základě všech provedených analýz, jsem navrhla opatření, na základě kterých 

může podnik očekávat: 

1) snížení zásob, konkrétně tedy navrhuji položku C1001003 vůbec neskladovat, a u 

položek C1001005 a C1001007 provést další analýzy, které zohledňují náklady spojené se 

zásobami, pomocí kterých se firma rozhodne, zda je potřeba tyto položky skladovat. Snížením 

zásob dojde ke snížení vázanosti peněžních prostředků v zásobách. Dále se ve skladu uvolní i 

prostor, který může firma efektivně využít. 

2) udržení úrovně dodavatelských služeb, například pomocí monitorování velikosti 

objednací úrovně a zásoby pojistné. K monitorování stavu zásob může podnik využít evidenci 

zásob, ve které jsem navrhla, pomocí funkce v Excelu „podmíněné formátování“ barevnou 

signalizaci stavu zásoby na skladě. 
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5. ZÁVĚR 

 

V současné ekonomické situaci, hledá každá firma možnosti, díky nimž by mohla 

dosáhnout okamžitých úspor. Manažeři jsou v dnešní době nuceni lépe a efektivněji využívat 

své finanční zdroje a také věnovat pozornost optimalizaci zásob v podniku. 

 

Velikost zásob by měla byt na jedné straně co nejmenší, zejména kvůli co nejnižšímu 

objemu peněz, který je v nich vázán, ale třeba také v souvislosti s kapacitou a počtem 

skladů a pracovníků v nich. Na druhé straně je ovšem vhodné mít k dispozici co možná 

nejvíce zboží pro dostatečnou pohotovost dodávek, neboli pro co největší úroveň služeb a 

uspokojeni zákazníků. Jelikož se jedna o protichůdné požadavky, musí vedeni podniku či 

zodpovědní manažeři volit vhodný kompromis. Investováni do zásob představuje mnohdy 

jednu z největších finančních položek všech podniků, proto by mu měla byt věnována náležitá 

pozornost.  

Proto jsem se ve své práci zaměřila na analýzu pohybu a stavu zásob v podniku, jehož 

předmětem činnosti je výroba, prodej a distribuce kvalitních nealkoholických nápojů po 

České republice  Slovensku. 

 

Zásoby jsem analyzovala z různých hledisek. Nejdříve jsem analyzovala položky 

z hlediska obratu jak v peněžním, tak v objemovém vyjádření. Pomocí analýzy ABC jsem 

rozdělila zásoby do tří skupin podle toho, jak se podílejí na velikosti obratu firmy. 

 

Analýzu obrátkovosti jsem provedla pro každou položku zvlášť a určila jsme rychle 

obratové, středně obratové a pomalu obrátkové položky. Dále jsem vypočítala celkovou dobu 

obratu a obrátku všech zásob v podniku. Analyzovala jsem také podíl položek a jednotlivých 

skupin na obratu firmy a průměrné zásobě, jak v peněžním, tak objemovém vyjádření. 

 

Dále jsem analyzovala příjem na sklad, výdej ze skladu a stav zásoby na skladě 

vybraných položek. Na základě toho, jsem vytipovala položky, kterým by firma měla věnovat 

velkou pozornost, tedy ty položky, které jsou pro firmu klíčové a položky tzv. problémové, 

které mají relativně velký podíl na průměrné zásobě v porovnání s podílem na obratu a proto 

by je firma neměla vůbec skladovat, ale vyrábět je až v době konkrétního požadavku. 

Dokonce jsem mezi analyzovanými položkami objevila i položku se sporadickou spotřebou, 

pro kterou jsem navrhla konkrétní opatření. 
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Pomocí analýzy XYZ jsem zkoumala variabilitu jednotlivých položek. Všechny 

položky mi vyšly ve skupině Z. Jde tedy o položky, které mají vysokou variabilitu spotřeby. 

Následně jsem provedla syntézu dílčích poznatku, a navrhla doporučení ke zlepšení, 

která se opírají o analýzy provedené ve třetí části této práce. 

 

Firmě jsem navrhla, jak přistupovat k jednotlivým skupinám položek a také jsem 

provedla návrh objednacích systémů. Vypočítala jsme velikost pojistné zásoby a objednací 

úroveň.  

Stávající evidenci zásob v podniku jsem navrhla vylepšit v tabulkovém programu MS 

Excel, ve kterém jsem naformátovala hodnoty buněk tak, aby barevně signalizovaly, kdy je 

zásoba na skladě dostatečná a kdy je potřeba jí objednat. Pro podnik, který drží na skladě 

velké množství zásob je nutné pracovat na pružném informačním systému, který dokáže 

pracovat  i s minimální zásobou ve skladu. 

 

Jelikož mým úkolem bylo zásoby v podniku pouze analyzovat a ne navrhnout 

konkrétní změny ve stávajícím systému řízení zásob, považuji stanovený cíl práce za splněný. 

Nyní tedy záleží na podniku, zda mou navržené doporučení bude realizovat.  
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