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1 Úvod 

 Snižování zásob, to je dnes hlavní cíl managementu mnohých společností. K tomuto 

kroku jsou donuceni zejména celosvětovou ekonomickou krizí. Nadměrné zásoby totiž pro 

podnik často znamenají vysokou finanční zátěž, která souvisí se skladováním těchto 

momentálně nevyužitých zásob. 

 V mnoha společnostech je tedy snaha o celkovou reorganizaci logistických a 

skladovacích procesů. Cílem je postupovat efektivně a především s co nejnižšími náklady. 

Dosáhnout kýženého snížení zásob jde mnoha způsoby. Každý podnik si musí zvolit ten pro 

něj nejvhodnější. Pomoci může i pouhá reorganizace vlastních skladů z pevných pozic na 

chaotické skladování. Tento způsob vede k lepšímu využití skladových ploch a šetří velkou 

část nákladů vázaných na skladování a držení zásob. 

 Razantnější řešení snižování zásob, většinou sahá až za brány společnosti. Jednou z 

možností je vyčlenění zásob směrem k dodavatelům a reorganizace dodávek, tak aby byly 

zásoby plynule dodávány do výroby. Společnost tak díky zoptimalizování procesů dodávek 

může snížit pojistnou zásobu z často až čtrnáctidenní třeba na třídenní. Aby však bylo 

dosaženo optimálního stavu zásob, měly by objednávky plně korespondovat s aktuálním 

stavem zásob a potřebami výrobních linek. 

 Pokud existuje spolehlivý dodavatel, ochotný dodávat na základě spotřeby 

jednotlivých zásob ve výrobě, může být aplikován princip dodávek řízených spotřebou. 

Sladěnou spoluprácí dodavatele a výrobce je možné dosáhnout snížení stavu zásob. Tento 

princip je možné realizovat pomocí externího kanbanu, kdy se dodávky realizují na základě 

kombinace dlouhodobějšího plánu a každý den jsou pak upřesňovány v návaznosti na aktuální 

spotřebu. Rozhodující je v tomto případě vzdálenost odběratele od dodavatele a frekvence 

přepravy.  

 Nesmí se však zapomínat na náklady spojené s přepravou zásob. Tyto se zvyšují s 

růstem frekvence dodávek. Společnost by tedy měla k nákladům na skladování minimálních 

zásob nutných pro zachování výroby, přičíst náklady, které se vztahují k velice častým 

dodávkám. Tyto náklady by měly být porovnány s náklady na provoz vlastních skladů při 

skladování většího množství zásob, které však nevyžaduje větší frekvenci dodávek. 
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 Možností jak snížit stav zásob, konkrétně tedy vázanost kapitálu v zásobách, jsou 

konsignační sklady. Tímto odpadají náklady na držení nadměrných zásob, určených jako 

pojistka pro případ výpadku v dodávce.  

 V případech, kdy se společnost snaží přesunout zásoby mimo své vlastní prostory, je 

nutné vždy porovnat náklady spojené s držením větší hladiny zásob vlastními silami a 

náklady spojené sice s menšími zásobami, ale s rostoucími přepravními náklady. 

 Ve své diplomové práci se věnuji zásobovací logistice firmy Siemens 

Elektromotory s. r. o. Jedná se o výrobní společnost, která vyrábí elektromotory. Je dceřinou 

společností německé společnosti Siemens AG.  

 Cílem mé práce bude analyzovat stávající zásobovací logistiku společnosti Siemens 

Elektromotory s. r. o. a navrhnout případné opatření na zlepšení současného stavu. Metody, 

které jsou použity v diplomové práci, vycházejí z uvedeného cíle práce. Celá diplomová práce 

je postavena na teoretickém vymezení základních pojmů, které jsou použitelné ve výrobní 

společnosti. V praktické části použiji metodu praktické aplikace těchto teoretických poznatků 

na aktuální stav zásobovací logistiky ve společnosti Siemens Elektromotory s. r. o. Teoretická 

a kritická analýza je východiskem pro vymezení dané problematiky, nalezení řešení a 

specifikace případných nedostatků.  
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2 Význam dodavatelské logistiky pro podnikovou sféru 

2.1 Vývoj a základní vymezení logistiky 

 Logistika není novou problematikou podnikové sféry, představuje pouze nový způsob 

racionalizace celkového zásobovacího systému až k následnému prodeji zboží. Zabývá se 

tedy pohybem zboží a materiálu z místa vzniku do místa spotřeby. Základem pro fungování 

logistiky je tržní hospodářství. Pojem logistika používali již řečtí filozofové. pochází z 

řeckého slova logistikon, důmysl. Dále je možno ho nalézt v aritmetice, kde znamenal 

praktické počítání s čísly. Od 9. století se objevuje pojem logistika ve vojenství, kde 

zajišťovala veškeré potřeby vojska (zásobování potravou, zbraněmi, municí).  

 Až na začátku 20. století se začíná o logistice hovořit v souvislosti s podporou 

obchodní strategie podniku. Na důležitosti získává logistika až po druhé světové válce v USA, 

kde díky efektivní distribuci a zásobování přispěla k úspěchu spojenců.  

 Pro řešení zásobovacích problémů a procesů se zásobováním spjatých, byly používány 

matematické metody. Ty byly po válce uplatněny i v podnikové logistice. Jednalo se 

například o určení optimálního množství produkce, rozmístění skladů, nebo problémy spojené 

s dopravou a náklady na ni.  

 Logistika a její význam roste s globalizací a se silnými konkurenčními tlaky. Díky ní 

je možné snižovat náklady a tím dosahovat vyšších zisků. Logistika jako základní metoda 

managementu své vlastní metody nevytváří, ale opírá se o využití poznatků z některých 

známých věd, jako jsou produktivita, ergonomie a synergika. Produktivita je vědní disciplína, 

která na základě nejširšího komplexu různých údajů optimalizuje nejrůznější technické, 

výrobní, provozní řídící a jiné obdobné děje na ucelené systémy s využitím nejnovějších 

poznatků elektroniky, výpočetní techniky a robotiky. Ergonomie je vědní disciplína, jejímž 

posláním je vytváření souladu mezi požadavky stroje, předpoklady pracovníka a pracovním 

prostředím. Jejím cílem je vytváření takových pracovních podmínek, při nichž se snižuje 

psychická i fyzická námaha člověka. Synergika je vědní disciplína, která zkoumá spolupráci 

mezi lidmi. [1] 
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2.2 Cíle logistiky 

 Hlavním cílem logistiky je optimalizovat dva protichůdné cíle podniku. Na jedné 

straně se společnosti snaží pohotově dodávat výrobky na trh, což sebou nese nutnost 

dostatečného množství zásob na skladě. Na straně druhé se snaží snižovat kapitálovou 

vázanost v těchto zásobách. Nutností je tedy vytvořit takové dodavatelsko-logistické vztahy, 

které by zrychlily materiálové toky. Ke vzniku logistiky vedl zájem o zvýšení efektivnosti 

komplexního hospodaření.  

 Hlavní motivy vzniku logistiky:  

- úspěšněji řešit čím dál složitější výrobní i distribuční procesy,  

- zvládnout problémy v internacionalizace dodavatelsko - odběratelských vztahů a 

prohlubující se dělbě práce,  

- optimálně řídit velikost zásob,  

- lépe zabezpečit náročnější dopravu a realizaci „mnoha malých toků“ na velké 

vzdálenosti, 

- optimalizovat synchronizaci dílčích procesů a tím snížit ztráty z nevyužití kapacit i 

neúměrnou vázanost prostředků v zásobách.  

 Hlavní logistické toky 

- tok materiálu - jde o zajištění zásob podle plánování, příjmu a kontroly zásob, uvolnění 

do výroby, samotná výroba, skladování, expedice a doprava zboží zákazníkovi. 

- tok informací - zahrnuje interní a externí informace. Interními informacemi jsou 

informační systémy, které společnost používá. Externími informacemi jsou toky mezi 

oběrateli, dodavateli a dopravními společnostmi. Příkladem může být Forecast - 

prognóza potřeb na další období, dodací listy, fakturace, platební příkazy, reklamace. 

2.3 Účelové pojetí logistiky 

 Logistika je jen jedna, ale z hlediska účelového pojetí se rozlišuje více druhů logistiky.  
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Obrázek 2.1: Rozdělení logistiky 1
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Obrázek 2.2: Rozdělení podnikové logistiky 2
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Tématem mé práce je zásobovací logistika, a proto se budu dále zabývat už jen touto oblastí.  

2.4 Management zásobování 

 Logistika se zaměřuje především na zákazníka. Schopnost firmy reagovat na 

požadavky zákazníka je závislá na zásobování provozními prostředky od vnějších dodavatelů 

tak, aby mohla zabezpečit dispozici zboží a služeb potřebných k provedení svých výkonů.[10] 

 Management zásobování se dělí na: 

- nákup, 

- zásobovací logistiku. 

                                                 
1 PRECLÍK, V. Průmyslová logistika. 2006, str. 56. 

2 PRECLÍK, V. Průmyslová logistika. 2006, str. 59. 
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2.4.1 Úkol zásobovací logistiky 

 Úkoly zásobovací logistiky se dělí do dvou dílčích úkonů. Jeden je orientovaný spíše 

na trh - nákup. Druhý souvisí s toky materiálu a zboží - zásobování. 

 Do podniku vstupují z okolí vstupy a on sám produkuje do okolí výstupy. Hlavní 

vstupy zabezpečují procesy zásobování podniku surovinami, polotovary a výrobky. Na straně 

druhé jsou výstupy, kterými je vyrobená produkce nebo práce na trhu. Pojem logistika 

zahrnuje obě dvě tyto činnosti, jak zásobování podniku vstupy, tak realizací výstupů. Nákupní 

logistika je zodpovědná především za vstupní činnost dodávkového řetězce.  

 Úkolem zásobovacích činností je finanční a hmotné naplánování zajištěnosti potřebných 

materiálových vstupů, tedy: 

- výběr vhodného dodavatele, 

- smluvní zajištění dodávek, 

- jejich převzetí a příjem, kontrola, 

- uložení do skladu, 

- vychystání a výdej, 

- zajištění veškeré potřebné manipulace se zásobami, a to vše za podmínky vysoké 

hospodárnosti. [6] 

 Jde tedy o zajištění materiálu pro výrobu a prodej v požadovaném množství, ve 

správném čase, v požadované kvalitě, na správném místě a co nejvýhodněji. 

2.4.2 Úkol nákupu 

 Oddělení nákupu v podniku se v první řadě zabývá průzkumem trhu. Následně na 

základě cenové a hodnotové analýzy vybírá vhodného dodavatele pro daný druh zásob. S 

tímto dodavatelem oddělení nákupu projednává a následně uzavírá smlouvu. Má za úkol také 

vytvářet a zdokonalovat informační systém, který zabezpečuje řízení nákupního procesu. 

 Etapy nákupního procesu 

- specifikace potřeb organizace, 

- určení druhu výrobků a jejich kvality, 

- detailní specifikace potřeb, 

- identifikace dodavatelů, 

- analýza nabídek, 
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- výběr dodavatele, návrh ceny, 

- vystavení objednávky, uzavření hospodářské smlouvy, 

- trvalé sledování dodavatelů. 

 Jedním ze zásadních rozhodnutí, které musí oddělení nákupu učinit je výběr vhodného 

dodavatele. Tento musí vyhovovat nejen z hlediska ceny, ale i množství, které je schopen 

dodat, na správné místo a ve správný čas, musí splňovat i kvalitativní požadavky. 

 Při výběru dodavatele je třeba klást důraz na následující kritéria: 

- solventnost a finanční zdraví dodavatele, 

- úroveň řízení jeho výrobního procesu, schopnosti rozšířit kapacity, 

- garance za kvalitu zboží, 

- dodací lhůty a jejich spolehlivost, 

- vyhovění požadavkům na druh a množství balení, 

- rychlost výměny vadné dodávky, 

- pružnost ve vztahu k požadavkům zákazníka. 

- nabízený výrobní sortiment, balení výrobků, 

- cenový vývoj, trendy v cenové politice,  

- schopnost akceptovat moderní trendy v řízení výroby, např. JIT, KANBAN.[6] 

2.5 Modely zásobování synchronizovaného s výrobou 

 Zásobování, které je synchronizované s výrobou souvisí se zaváděním koncepce a 

strategie JIT.   

 Tři základní principy přípravy a opatřování materiálu: 

a) individuální systém zásobování v případě potřeby, 

b) pořizování zásob,  

c) zásobování synchronizované s výrobou.[9] 

Ad c) Při zásobování synchronizovaném s výrobou jsou dodávky určovány přímo potřebami 

výroby a skladování se stává pouze formou přechodného uschování zásob.  

 V této oblasti se vyvinuly tři modely zabývající se synchronizací zásobování s výrobou 

 Přímé odvolávky (rámcové dohody, rámcové kontrakty, množstevní přímá odvolávka) 

- fungují na principu zadávání konkrétních materiálových požadavků, tehdy, vyskytnou-li se u 
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odběratele skutečné objednávky od zákazníků. Množství je určeno podle rámcové smlouvy. 

Rámcová dohoda umožňuje dodavateli určitou jistotu, pro předzásobení nebo pro předvýrobu. 

 Alokace dodavatelů v blízkosti provozů odběratele - umístění dodavatelů v blízkosti 

odběratele přináší snížení investic odpadnutím procesů při přejímce zboží, kontrole počtu, 

skladování a dopravě, redukci správních nákladů, snížení nutného předzásobení a podstatné 

snížení skladovacích nákladů.  

 Model společného řízení zásob (spedičních skladů) [9] - při velké vzdálenosti 

dodavatele od odběratele nebo velkém počtu typů výrobků není vhodné použít zásobování v 

systému Just-In-Time. V těchto případech je vhodné použít modely spedičních skladů. Jejich 

cílem je optimalizovat mezipodnikové materiálové toky podle nákladových kritérií. 

 Při rozhodování o dodavatelské strategii je třeba zohlednit několik protichůdných 

požadavků. Jeden požadavek hovoří o snižování kapitálu vázaném v zásobách. Na straně 

druhé je požadavek zachovat dostatečnou zásobu pro případ nedostatku materiálu či náhlého 

přerušení dodávek. Stejně tak stojí proti sobě požadavky na pružnost a dodávky menších 

množství v kratších periodách a požadavky na minimalizaci přepravních nákladů. 

2.5.1 Systém KANBAN  

 Jedná se o stále častěji používaný systém v oblasti výrobních a logistických činností. 

Je také znám jako systém TPS - Toyota Production Systems. Jak již název napovídá byl 

vyvinut společností Toyota Motor Company v průběhu 50. a 60. let minulého století. Je 

účinným nástrojem pro řízení materiálových toků, který umožňuje pružně a efektivně 

regulovat množství zásob v dodavatelském řetězci.   

 Mezi nejdůležitější prvky systému Kanban patří:  

- samořídící regulační okruh mezi dodavatelem a odběratelem,  

- princip „vzít si“ pro následující spotřebitelský stupeň namísto principu „přines“,  

- flexibilní nasazení pracovní síly a výrobních prostředků,  

- přenesení krátkodobých řídících funkcí na provádějící pracovníky,  

- použití kanbanové karty jako nosiče informací.[8] 

 Princip systému kanban spočívá v tom, že materiály a díly by se měly dodávat přesně 

v tom okamžiku, kdy je výrobní proces potřebuje. Mezi dodávajícím a odebírajícím článkem 

fungují tzv. samořídící regulační okruhy, které jsou spojeny jednosměrným řetězcem, jejichž 

vztahy se řídí pull principem.[1] Odběratel zašle dodavateli dopravní prostředek, který je 
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prázdný. Funkci objednávky zde plní výrobní průvodka, což je štítek (japonsky kanban), který 

je připojený ke kontejneru. Existují dva druhy kanbanových karet: pohybové nebo též  

přesunové karty a výrobní karty.[4] Po té co se materiál z kontejneru začne používat, odebere 

se z něj pohybová karta a ta se pošle buď do oddělení logistiky nebo přímo dodavateli. Toto je 

pro dodavatele znamení k zahájení výroby požadovaného zboží. Zboží se vloží do prázdného 

kontejneru a spolu s průvodkou se odešle k odběrateli. Tento nový kontejner má na sobě 

připojenu výrobní kartu, která se před odesláním nahradí kartou přesunovou. Výrobní karta je 

pak impulsem k výrobě dalšího kontejneru požadovaného materiálu. Kanbanová karta nemusí 

mít jen papírovou podobu. V případě elektronické zakázky, je možné úplně vynechat tištění 

kanbanových karet. Výhodou je hlavně to, že odběratel ani dodavatel nemusí vytvářet žádné 

zásoby.  

 Aby systém kanban fungoval efektivně, je nutné dodržovat následující pravidla: 

a) Ke kontejneru musí být v jednom okamžiku připojena vždy pouze jedna karta; 

b) Přesun dílů z dodávacího (nebo předcházejícího) pracoviště musí iniciovat středisko 

momentálně používající  kontejner (nebo následné pravoviště); 

c) Středisko nesmí vyrábět díly, pokud nedostane výrobní kanbanovou kartu; 

d) Nikdy se nesmí přesunout/vyrábět více výrobků, než kolik udává kanbanová karta; 

e) S kanbanovými kartami je nutno pracovat v systému First-In, First-Out (FIFO); 

f) Hotové díly se musí ukládat na to místo, které udává kanbanová karta; 

 Důležitým bodem celého systému je kvalitní a spolehlivý dopravce. Jde o optimální 

strategii, jak z nákladového hlediska, tak z hlediska úrovně služeb. Systém kanban je vhodný 

pro jakýkoliv výrobní proces, který používá položky pravidelně se opakující (viz obr. 2.3). 

Funguje hlavně dobře tam, kde je omezený počet variant dodávaných komponentů a také tam, 

kde nejsou velké vzdálenosti mezi výrobcem a spotřebitelem.  
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Obrázek 2.3: Systém kanbanových karet3

 

 Pomocí KANBANU lze velice jednoduše kontrolovat stav zásob, protože každá 

kanbanová karta představuje určitý počet spotřebovaných dílu, spočítáním karet v oběhu. 

2.5.2 JIT 

 Je nejznámější logistickou koncepcí. Rozšiřuje systém KANBAN, neboť propojuje 

nákup, výrobu a logistiku. Mezi hlavní cíle systému JIT patří : 

- minimalizovat zásoby, 

- zlepšit kvalitu výrobků, maximalizovat efektivnost výroby, 

- poskytovat optimální úroveň zákaznického servisu. [4] 

 Překlad zní "právě včas" a znamená uspokojování poptávky po určitém produktu 

přesně v dohodnutém termínu podle aktuální potřeby odběratele. Dodávky se uskutečňují v 

nejpozdějším možném okamžiku a ve velice malém množství. Díky těmto častým a malým 

dodávkám umožňuje systém JIT minimální pojistnou zásobu. JIT jde aplikovat jen tam, kde 

jsou minimální náklady na změnu výstupu, a kde je stabilní poptávka. Také v tomto systému 

hraje klíčovou roli spolehlivý dopravce. Při zavádění je nutno zvážit náklady na takto častou 

dopravu, ty musí být nižší než úspory z omezení nebo likvidace skladů. 

                                                 
3 Logistika - Douglas M. Lambert, 2000, str. 201. 
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 Myšlenka systému JIT je v opozici s tradičním pojetím tzv. Just-In-Case. Dle tohoto 

původního systému se na skladě udržovaly velké pojistné zásoby.  

 Přínosy vyplývající ze zavedení systému JIT: 

- zlepšení produktivity a větší úroveň řízení mezi různými úseky výroby, 

- snížení stavu zásob surovin  ve výrobě a zásob hotových výrobků, 

- zkrácení doby cyklu výroby, 

- výrazné zlepšení doby obrátky zásob.[4] 

 JIT má tři základní složky, a to JIT dodávky (výrobky a polotovary), JIT výroby a 

podstatu JIT. Hlavním úkolem JIT dodávky je zabezpečit, aby se přesný počet položek 

v určité struktuře dostal ve stanoveném čase na určité místo. Hlavní výhodou JIT výroby je 

zabezpečení požadavků první části, tedy JIT dodávky. Základní změnou je organizace výroby 

tak, aby zabezpečila požadované dodávky, které jsou odvozené od parametrů objednávek. 

Podstata JIT rozpracovává metody a způsoby realizace jednotlivých  činností v rámci systému 

JIT tím způsobem, aby bylo dosaženo špičkové úrovně všech činností výroby. Jejím základem 

je vybudování komplexního systému, který přetváří celou organizaci s cílem dosáhnout 

rovnováhu mezi její pružností a výkonností.[7] 

2.5.3 Konsignace 

 Konsignace je pojem, který vyjadřuje zřízení konsignačního skladu u odběratele. 

Konsignační sklady jsou možností jak snížit stav zásob, konkrétně tedy vázanost kapitálu 

v zásobách. Tímto odpadají náklady na držení nadměrných zásob, určených jako pojistka pro 

případ výpadku v dodávce. Konsignační zásoba sama splňuje funkci určité bezpečnostní 

pojistky. 

 Jedná se o fyzický sklad materiálů, polotovarů nebo hotových výrobků. Tyto sklady se 

zřizují buď v blízkosti odběratele, nebo často přímo ve výrobním závodě. Od běžného skladu 

se liší tím, že zboží v něm uskladněné je až do doby spotřeby v majetku dodavatele. Tím 

z velké části odpadají náklady na držení bezpečnostních zásob. Odběratel většinou skladuje 

zásoby v konsignačním skladu odděleně od vlastních zásob, které má ve svém vlastnictví. 

Konsignační sklad je možné zřídit na základě spolupráce dvou obchodních partnerů 

(dodavatel - odběratel). Dodavatel poskytuje na své náklady odběrateli skladovou zásobu 

umístěnou v prostorách odběratele. Skladová zásoba je v rámci výrobního procesu 

odběratelem spotřebovávána.  
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 I zde je důležité optimalizovat náklady na přepravu. Výrobce si většinou může vybrat, 

jestli bude přepravu z konsignačního skladu organizovat a zajišťovat sám, nebo přenechá 

celou zodpovědnost konsignátorovi. Každá z těchto variant má své výhody a nevýhody pro 

dodavatele i odběratele. Pokud se odběratel rozhodne vlastními náklady krýt dopravu, má 

možnost si jí sám naplánovat. Určuje také jaké množství zásob bude v dané době 

přepravováno. Pokud se odběratel rozhodne pro druhou variantu, zříká se kontroly nad 

přepravou i nad velikostí dodávky. Dodavatel si optimalizuje přepravu sám. Může například 

využít jednoho kamionu k rozvezení zásob více odběratelům najednou. Dodavatel je tímto 

schopen rozpustit přepravní náklady do více zakázek. To může být výhodou i pro odběratele, 

u něhož se to projeví na nižší ceně za celkové služby a tím snížením logistických nákladů.  

 Různé možnosti jsou i při správě konsignační zásoby jako např. manipulace, 

skladování, přebalování a etiketování. Ačkoliv je konsignační zásoba majetkem dodavatele až 

do chvíle její vydání do výroby, může za ní být zodpovědný i spotřebitel. Nejčastěji je za 

správu konsignační zásoby odpovědný dodavatel. Dodavatel tak má často své pracovníky ve 

skladu (konsignačním) i na výrobní lince. Další možností je správa konsignační zásoby třetí 

stranou, většinou jde o nějakého poskytovatele logistických služeb.  

 Výjimečně je možné setkat se i s možností, kdy je sám odběratel odpovědný za správu 

konsignace. V takovém případě je konsignační zásoba umístěna přímo ve skladech 

odběratele. Nastává tedy paradoxní situace, kdy má odběratel na starosti správu zásob, které 

mu účetně ještě nepatří.   Úhrada spotřebovaných zásob probíhá na základě odběrů ze 

skladů. Ze strany dodavatele pak dochází k průběžnému doplňována konsignačního skladu. 

Odběratel pravidelně informuje dodavatele o množství odebraných zásob ze skladu. Na 

základě tohoto pravidelného reportu dochází k fakturaci odebraných zásob. Odběratel je od 

okamžiku dodání zásob do konsignačního skladu odpovědný za vzniklé škody nebo ztráty na 

zásobách v tomto skladu. 

 Konsignační sklady vyhovují současnému trendu snižování zásob, kdy skladování a 

nutnost držení zásob ovlivňuje konkurenceschopnost podniků.  

 Při zakládání konsignace je nejdůležitější určit umístění konsignace. Pokud je 

konsignační zásoba umístěna do skladu odběratele spolu s vlastní zásobou, je velká 

pravděpodobnost vzniku chyby. Komplikuje se způsob záznamu skladových pohybů a 

evidence zásob. Různé skladové pohyby mají také různé účetní dopady podle jejich typu. 

V praxi se stává, že o zaúčtování transakce rozhoduje skladník, pak se riziko vzniku chyby 
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zvětšuje. Jako vhodné se tedy jeví podpořit konsignaci informačním systémem. Správný 

informační systém, by měl zabránit např. tomu, aby jedna účetní položka byla zaúčtovaná 

jako vlastní i konsignační zásoba. Je nutné vést analytickou evidenci o obou typech zásob. Pro 

konsignaci je nezbytná přesnost evidence zásob. Spolehlivá a přesná evidence je důležitá jak 

pro fakturaci, tak pro důvěru a dobrou spolupráci mezi odběratelem a dodavatelem.  

 Důležitou roli hraje transparentnost předávání informací o stavu a pohybu konsignační 

zásoby. Jako vhodný se nabízí systém EDI neboli elektronická komunikace. Jde o moderní 

způsob komunikace mezi dvěma nezávislými subjekty. Umožňuje rychlý a bezpečný přenos 

informací mezi informačními systémy obou obchodních partnerů. 

 Také mnohé internetové aplikace umožňují zpřístupnění potřebných dat. Ty však 

neřeší nejproblematičtější místo v předávání komunikace a tím je, způsob, jak přenést 

potřebné informace mezi informačními systémy dvou nezávislých subjektů.  

 V případě konsignace v externím skladu přebírá správu nad manipulací a skladováním 

logistický partner. Tento partner si sám sleduje množství a pohyb zásob. I zde je nutné 

věnovat pozornost výměně dat mezi systémem dodavatele a logistického partnera. Kritickým 

bodem ve vztahu mezi dodavatelem a odběratelem je zajištění správnosti příjmu. Systém 

logistické firmy totiž často neumožňuje kontrolu příjmu proti nákupní objednávce. Chyby 

vznikají i díky nedostatečné znalosti materiálových položek pracovníky externího skladu. 

Problémy v plánování nákupu, jsou způsobeny rozporem mezi stavy skladů a otevřenými 

nákupními objednávkami, které v informačním systému neodpovídají realitě. Logistický 

partner způsobuje problémy mezi dodavatelem a odběratelem také z hlediska zpětné 

sledovanosti produktů. 

2.5.3.1 Konsignace v blízkosti odběratele zřizovaná dodavatelem 

 Typickým příkladem tohoto způsobu konsignace jsou dodávky zásob do automobilky 

například v jiné zemi. Pro zajištění pravidelných (např. denních) dodávek využívají výrobci 

komponent konsignaci hotových výrobků blízko montážního závodu automobilky. Z pohledu 

logistiky není řízení takového konsignačního skladu poskytovatelem služby (konsignátorem) 

příliš náročné. Poskytovatel služby zajišťuje příjem zásob od dodavatele, vstupní kontrolu 

(množství a poškození obalů), převod na sklad, vychystávání (většinou na základě kanbanu od 

zákazníka) a transport na místo spotřeby. Výhodou je úspora vlastních kapacit a výdajů na 

správu. V případě konsignace přímo ve výrobním závodě nebo u dodavatele odpadají 

odběrateli veškeré náklady na skladování zásob přijatých ke konsignaci. 
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 Dodavatel i odběratel komunikuje s poskytovatelem služby pomocí EDI. Dodavatel 

zasílá konsignátorovi avíza o dodávce požaduje informace o stavu zásob v konsignačním 

skladu a také o historii příjmů a výdejů. Konsignátor je odpovědný za komunikaci s finálním 

odběratelem (pomocí EDI nebo kanbanu). Zákazník měsíčně informuje dodavatele 

o množství odebraného zboží, na jehož základě dochází k fakturaci. 

2.5.3.2 Konsignace s přidanou hodnotou v blízkosti odběratele zřizovaná 

dodavatelem 

 Poskytovatel služby (konsignátor) provádí činnosti nad rámec popsaných v předchozí 

kapitole (příjem zásob, vstupní kontrolu, převod na sklad, vychystávání a transport na místo 

spotřeby). Realizuje i drobné služby s přidanou hodnotou, jako jsou např. dílčí montážní práce 

nebo vychystávání a plnění přepravních kontejnerů. Komunikace mezi dodavatelem a 

poskytovatelem služby je stejná jako v předchozím případě. Přenesení zodpovědnosti za 

konsignaci na externího poskytovatele služeb má vliv na konečnou cenu služeb, která 

samozřejmě při zapojení dalšího článku vzroste. Velké nároky jsou však kladeny na 

komunikaci a výměnu dat mezi poskytovatelem služeb a odběratelem (EDI). 

2.5.3.3 Konsignace zřízená a provozovaná zákazníkem 

 Skladování materiálu a činnosti, které s tím souvisí přebírá externí logistický partner. 

Konsignační zásoba je fyzicky umístěna mimo vlastní podnik odběratele, tedy do externího 

skladu. Logistický partner v některých případech spravuje nejen konsignační zásobu, ale 

i standardní materiálovou zásobu. Odběratel si ve výrobě udržuje pouze nejnutnější 

materiálovou zásobu. Logistický partner má zodpovědnost za procesy příjmu materiálu, 

kontroly, skladování a vychystávání do výroby. Pro zásobování výroby z externího skladu 

partnera se nejčastěji používá kanban.  

 Fungování externího skladu je velice náročné na předávání informací mezi 

konsignátorem a zákazníkem, proto je tento systém nutné podpořit kvalitním informačním 

systémem. Pokud nejsou informační systémy obou účastníků plně kompatibilní, mohou 

vznikat problémy s přiřazením přijaté zásoby k nákupní objednávce, dochází tak k duplikacím 

a vzniku chyb. Vhodným řešením je tedy zavedení logistického systému zákazníka i do 

skladu konsignátora. Konsignátor pak tento systém využívá pro všechny logistické procesy a 

obě společnosti mají společnou evidenci, tím i spolehlivé informace. 
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2.5.3.4 Konsignace zřízená v prostorách dodavatele 

 V praxi funguje také druh konsignace, kdy dodavatel u sebe zřídí tzv. konsignační 

sklad pro své zákazníky. Tito zde mají po určitou dobu k dispozici zásoby, které až do odběru 

nejsou evidovány v jejich majetku.  

  U konsignace je možno použít pouze doložku INCOTERMS DDU nebo DDP (rozdíl 

ve CLU), z důvodu zodpovědnosti za náklad. 

2.6 Teorie zásob 

 Zásoby jsou chápány jako bezprostřední prvek ve výrobních a také distribučních 

organizacích. Může jí být jakýkoliv produkt ve výrobě, který byl nakoupen, ale zatím nebyl 

spotřebován ani prodán, nebo materiál, nedokončené výrobky, hotové výrobky, zboží na 

skladě. Zásoby váží podnikový kapitál, ale na oplátku umožňují správný průběh procesů v 

podniku.  

 Zásoby jsou velkou a nákladnou investicí. Zkvalitněním řízení podnikových zásob lze 

dosáhnout zlepšení cash-flow podniku i návratnost investic. Většina podniků praktikuje 

v průběhu roku program totálního snižování zásob, což je rituální se zbavování zásob.  

 hlavní důvody pro udržování zásob v rámci podniku: 

- Efekty založené na rozsahu výroby - podniky mohou mít úspory plynoucí z nákupu ve 

velkém rozsahu. Například při objednávce velkého množství surovin nebo zásob 

hotových výrobků může výrobce využít nabízených slev, které jsou spojeny s nákupem 

ve velkém množství. To vede i k snížení nákladů na přepravu jednotky zboží. 

- Vyrovnávání nabídky a poptávky - vyrovnávání sezónních výkyvů nabídky a poptávky 

je jedním z důvodů pro udržování zásob.  

- Ochrana před nepředvídatelnými událostmi - zásoby slouží také jako ochrana před 

nejistotou, a aby se předešlo vyčerpání zásob v případě variability poptávky nebo 

variability v cyklu doplňování zboží. V případě, kdy se očekává nárůst cen nebo 

nedostatek surovin a management realizuje spekulativní nákup, se mohou tvořit 

nadměrné zásoby surovin. Při hodnocení držení zásob by se měly porovnávat náklady 

na udržování zásob s náklady, kterým se díky držení zásob předešlo. 
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- Zásoby jako nárazník mezi články řetězce - celá řada dodavatelského řetězce je od sebe 

geograficky vzdálena, proto je nezbytné udržovat zásoby, aby se dosáhlo přínosu času a 

místa.  

 rizika spojená s držbou zásob: 

- zastarávání 

- neprodejnost, 

- specifičnost, 

- snižování flexibility podniku, 

- krádeže, 

- technologické ztráty, atd.[3] 

 Na obrázku je popsán typický pohyb zásob v dodavatelském řetězci, který se většinou 

skládá z výrobce, zprostředkovatele a spotřebitele. Suroviny se přemisťují z místa zdroje do 

místa spotřeby - výroby (stávají se vstupem výrobního procesu). Po dokončení výrobního 

procesu je nutno přemístit hotový produkt na sklad hotových výrobků. Ze skladu hotových 

výrobků putují výrobky do jednotlivých distribučních center. Mohou jimi být např. veřejné 

sklady nebo sklady velkoobchodních firem. Nastávají také případy, kdy je tento mezičlánek 

v podobě velkoobchodů přeskočen a hotové výrobky jsou dodány přímo spotřebiteli.  
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Obrázek 2.4: Pohyb zásob v logistickém řetězci4

 

2.6.1 Definice a druhy zásob 

 Zásobování je jednou z nejdůležitějších  podnikových aktivit. Zajišťuje jak hmotné, 

tak nehmotné výrobní činitele potřebné k činnosti podniku. Zásobami je nazýván materiál, 

zboží nebo výrobky, které teprve čekají na své použití.  

 Dělení zásob : 

výrobní - zabezpečují schopnost výroby, 

obchodní - plynule zásobují obyvatelstvo. 

 V praxi je nutné, aby zásoby výrobní (také označované jako provozní) byly co možná 

nejblíže místu spotřeby. Blízkost skladování k místu spotřeby je důležité pro nepřetržitost a 

plynulost zásobování výroby. Výrobní (provozní) zásoby by měly být pouze v takové výši, 

která je pro plynulost výrobního procesu nezbytně nutná.  

                                                 
4 Logistika - Douglas M. Lambert, Praha 2000, str. 115. 
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 Velikost zásob je odvozena z několika částí: 

- běžná část - její velikost je dána průměrným stavem nezbytně potřebných zásob, 

- pojistná zásoba - slouží pro překlenutí období, kdy se dodávka zpozdila, 

- sezónní zásoba - v odvětvích kde dochází k sezónním výkyvům. Je určitou formou 

spekulativních zásob. Podnik shromažďuje zásoby před začátkem nějakého 

specifického období. 

- spekulativní zásoby - jsou na skladě udržovány z jiného důvodu než pro uspokojování 

potřeb běžné poptávky. Důvodem může být nákup většího množství zásob, za účelem 

získání množstevních slev, nebo spekulace ohledně růstu cen. 

- technická zásoba -udržuje se jen u některých druhů zásob, jako je např. dřevo. Tuto 

zásobu není možné čerpat předčasně, protože tato zásoba ještě není technologicky 

připravená pro výdej do výroby. 

 Zásoby v podniku mají pozitivní i negativní vlastnosti. Za negativní u zásob se 

považuje to, že váží kapitál, spotřebovávají práci a nesou sebou i riziko znehodnocení, 

nepoužitelnosti a nebo neprodejnosti. Pozitivní vlastností zásob je to, že řeší časový, místní, 

kapacitní a sortimentní nesoulad mezi výrobou a spotřebou, zajišťují plynulost výrobního 

procesu a kryjí různé nepředvídatelné výkyvy. V podniku je samozřejmě zájem na tom, aby 

nevznikaly nadnormativní zásoby, proto je nutné velikost těchto zásob optimalizovat. 

2.6.2 Náklady spojené se zásobami 

 U logistických nákladů je nutno určit, zda jsou spojeny se zásobami pořízenými od 

dodavatele, nebo zda byly vytvořeny vlastní činností. Zásoby jsou součástí celého 

logistického řetězce, je u nich obtížné určit, které konkrétní náklady s nimi souvisí. Náklady 

mohou mít jak fixní podobu, tak variabilní. Ve většině výpočtů se využívá nákladů spojených 

s vyřizováním objednávek v minulém období a jejich počet, přičemž podíly těchto dvou 

hodnot (náklady/ jednu objednávku) se považují v příštích výpočtech za konstantní. [9] 

 Pořizovací náklady 

- dopravní náklady, cena zásob, náklady na objednávku. 

 Náklady držení zásoby 

- náklady ušlých příležitostí - jedná se o náklady vzniklé ztrátou příležitosti investovat 

finanční prostředky vázané v těchto zásobách. 
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 náklady skladování 

- údržba a provoz skladů, úroky z úvěru na skladované zásoby, ostatní náklady spojené 

s provozem skladovacích prostor a s evidencí zásob.Tyto náklady jsou z velké části 

fixní - i při nedostatečném využití kapacity skladu je nutno zabezpečovat mnoho 

činností. 

 náklady spojené s rizikem 

- jsou to náklady možné budoucí neprodejnosti, poškození, zastarávání nebo 

nepoužitelnosti zásob. 

 Náklady nedostatku zásob 

- případy, kdy okamžitá zásoba na skladech nestačí k včasnému uspokojení odběratelů. 

Jde např. o ušlý zisk při zrušení nesplněné objednávky, cenové rozdíly při použití 

náhradního materiálu, pokuty za pozdní dodání zboží apod. 

2.6.3 Řízení zásob 

 Jedná se o ucelený soubor činností, jejichž úkolem je průběžně zajišťovat hladký 

(bezporuchový, plynulý) chod výroby a prodeje či poskytování služeb potřebným množstvím 

zásob: 

- v odpovídajícím sortimentu, množství a kvalitě, 

- ve správné době a lokalitě,  

- při minimálních nákladech na pořízení a nakládaní s nimi. 

 Držení zásob je základní podmínkou pro fungování výrobního i nevýrobního podniku. 

Vzhledem k tomu, že zásoby jsou velkou a nákladnou investicí, je jejich řízení velice důležité. 

Investování finančních prostředků do zásob podniku, znemožňuje investovat tyto prostředky 

výhodnějším způsobem. Kvalitním řízením lze dosáhnout např. zlepšení cash-flow, nebo 

zvýšení rentability podniku. Zvýšení rentability je možné dosáhnout např. snižováním 

nákladů, nebo zvýšením prodeje. Ke snížení nákladů spojených se zásobami může pomoci 

např. snížení počtu nevyřízených objednávek a urychlení dodávek, odstranění mrtvých zásob, 

přesnější prognózování poptávky, kvalitnější plánování zásob aj. 

 Řízení zásob zahrnuje: 

- řízení výrobních zásob, 
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- řízení nedokončené výroby, 

- řízení hotových výrobků, zboží. 

 Ukazatele řízení zásob 

- Obrátkovost zásob - jedná se o jeden z nejdůležitějších ukazatelů vypovídajících o tom, 

kolik finančních prostředků má společnost vázaných v zásobách. Udává, kolikrát se za 

rok průměrná zásoba přemění v tržby. Vyjadřuje tedy počet obratů. Tento ukazatel se 

počítá jako hodnota ročního nákupu dělená průměrnou zásobou.[5] Za přiměřenou 

hodnotu se uvádí hodnota min. 4 měsíce. 

- Doba obratu zásob - vyjadřuje dobu, za kterou zásoby projdou jednotlivými fázemi 

koloběhu až po přeměnu v tržby. Čím je tato doba kratší, tím menší množství zásob je v 

logistické síti vázáno. Vypočte se jako podíl 360 a obrátky.[5] 

2.6.4 Abc analýza 

 Tato metoda se používá v případě velkého počtu zásob, které je potřeba řídit a 

optimalizovat. Je neefektivní a velice pracné věnovat všem druhům zásob stejnou pozornost. 

Metodu ABC popsal jako první Vilfredo Pareto a jedná se o systém diferencovaného řízení 

zásob. V logistice má tato metoda mnoho druhů uplatnění. Paretův zákon tvoří zákonitost 

mezi příčinou a následkem a říká, že zhruba 80 % důsledků vyplývá přibližně z 20 % počtu 

všech možných příčin.  

 Paretův princip lze využít např. v těchto situacích: 

80 % celkové nákupní hodnoty se nakupuje u 20 % dodavatelů, 

80 % tržeb podniku tvoří jen 20 % výrobků, 

20 % dodavatelů se podílí 80 % na dodávkách materiálu, 

20 % skladových položek se podílí 80 % na celkové hodnotě zásob, či celkovém obratu, 

20 % skladových položek zabírá 80 % plochy skladu, 

20 % skladových položek se podílí 80 % na celkovém počtu výdejů.[5] 

 Je nutno roztřídit materiál na několik tříd podle podílu jejich spotřeby na celoroční 

spotřebě. Kategorie A, B, C představuje tři třídy v pořadí snižující se důležitosti. 

Nejdůležitější položkou materiálu jsou položky ve skupině A. Spotřeba těchto položek tvoří 

nejvyšší podíl na celkové spotřebě. Řízení těchto položek je pro podnik klíčové a provádí se 
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velmi intenzivně, téměř každodenně. Cílem je takové řízení těchto položek, které snižuje 

hodnotu jejich zásob, zkracuje dobu jejich obratu a to při zachování plynulosti procesů.[5]  

 Ve skupině B jsou položky středně důležité, tyto se nesledují tak intenzivně jako 

položky ve skupině A. Do skupiny C bývají zařazeny málo důležité položky, jejichž podíl na 

celkové spotřebě je velmi malý. Počet těchto položek však bývá velmi vysoký. V praxi je 

však účelnější vytvořit si větší počet tříd.  

 Základními kritérii pro zařazení jednotlivých položek do tříd, mohou být:  

- roční obrat, 

- cena, 

- disponibilita materiálových prvků, 

- dodací lhůta, 

- skladovací kapacita a objem skladovaných materiálových prvků, 

- riziko překročení záručních lhůt a tím ztráty, 

- náklady z vyčerpání zásob.[2] 

 Výběr kritéria závisí pouze na prioritách daného podniku. Nejčastěji používaným 

kritériem je však roční obrat. 

 Grafická prezentace ABC analýzy je realizovaná pomocí tzv. Lorencové křivky. 

Obrázek 2.5: Analýza ABC – klasifikace zásob podle obratu5 

 

                                                 
5 Macurová, Klabusayová: Praktikum z logistického managementu, 2002, str. 142. 

- 23 - 



2.6.5 XYZ analýza  

 Vhodným doplňkem k metodě ABC je klasifikace XYZ podle obrátkovosti zásob. 

Obrátkovostí se rozumí roční spotřeba, dělená průměrnou hodnotou zásob. 

X - vysoká obrátkovost a konstatní spotřeba. Vyskytují se zde jen příležitostné výkyvy, má 

tedy vysokou předpovídací schopnosost. 

Y - střední obrátkovost. Výkyvy ve spotřebě se zde vyskytují častěji. 

Z - nízká obrátkovost - Její spotřeba je malá, hodně se tedy zdržuje na skladě. 

 Na základě kombinace výsledků ABC a XYZ je možné rozhodovat o volbě 

logistických koncepcí. 

 Vhodnost použití logistických koncepcí vyplývající z analýz ABC v kombinaci XYZ: 

AX - vhodné použít JIT nebo KANBANU, synchronizovaně s výrobou (tolerance desítky 

minut, nejvýše však hodin) 

AY - mezní možnost JIT s hodinovou přesností, 

AZ, BX - rozptyl dodávek v řádu několika hodin až dní, 

BY, CX - týdenní objem potřeb (společné řízení zásob), 

BZ - společné řízení zásob nebo sporadické odvolávky, 

CZ - dodání na náhodnou objednávku (z centrálního skladu). 
 
Obrázek 2.6: Matice rozhodování o strategii řízení materiálového toku 6 

 

                                                 
6 MIČIETA, Kanban: Ste na ťahu! 2001, str. 95. 
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3 Analýza současných logistických koncepcí společnosti 

 Siemens Elektromotory s.r.o. patří mezi přední světové dodavatele nízkonapěťových 

asynchronních elektromotorů. Hlavními zákazníky jsou výrobci čerpadel, kompresorů a 

klimatizačních zařízení. 

 Výroba elektromotorů má ve Frenštátě pod Radhoštěm dlouholetou tradici. V roce 

1946 zde byl založen MEZ Frenštát jako Závod 05 národního podniku MEZ (Moravské 

elektrotechnické závody). Dne 1. 6. 1994 byla schválena vládou ČR privatizace motorářských 

aktivit s.p. MEZ Mohelnice a s.p. MEZ Frenštát, a to formou přímého prodeje majetku firmě 

Siemens. Od 1. 10. 1994 se MEZ Frenštát stává součástí Siemens Elektromotory s.r.o. Praha. 

Kromě závodu ve Frenštátě pod Radhoštěm se nachází sesterský závod ještě v Mohelnici.  

 Siemens Elektromotory s. r. o. je nejen společností s tradicí, ale je i významným 

zaměstnavatelem v regionu. Zaměstnává asi 1 000 zaměstnanců. 

 Siemens Elektromotory s.r.o. vyrábí nízkonapěťové asynchronní elektromotory: 

- trojfázové o výkonech od 60W do 300kW, 

- jednofázové o výkonech od 120W do 3kW. 

 Vyrábí asi 25 druhů elektromotorů, které se liší výkonem a vnějším provedením. Tyto 

základní druhy elektromotorů se dále uzpůsobují potřebám zákazníka (zakázková výroba). 

 Struktura Siemens AG: 

- Koncern „Siemens AG“má 3 sektory – „Industry“, „Energy“, „Healthcare“, 

- Sektor „Industry“ má 6 divizí – „Industry Automation“, „“Drive Technologies“, „Industry 

Solutions“, „Building Technologies“, „Osram“, „Mobility“, 

- Divize „Drive Technologies“ má 4 obchodní oblasti – „Mechanical Drives“, „Inside e-

Car“, „Large Drives“, „Motion Control Systems“, 

- Obchodní oblast „Large Drives“ má obchodní segmenty, jeden z nich je segment obchodní 

oblasti „Product“, 

- Segment obchodní oblasti „Product“ má pod sebou výrobní závody, jeden z nich je 

Siemens Elektromotory s.r.o. závod Frenštát p.R. 

-  Organizační schéma společnosti Siemens Elektromotory s. r. o. je uvedeno v příloze 

č. 4. 
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3.1 Rozdělení zásob  

 Společnost Siemens Elektromotory s. r. o. dělí zásoby na materiál, nedokončenou 

výroby a výrobky. Společnost se zaměřuje na zakázkovou výrobu, proto jsou výrobky 

diferencované. Z toho také vychází potřeba podniku, obstarávat velké množství rozdílných 

položek zásob. Vzniká tady otázka, zda by nebylo vhodné vyrábět univerzální výrobky, které 

by nahradily několik produktů vyráběných v současnosti. 

 Oddělení logistiky k řízení zásob využívá ABC analýzu. Používá ji i při třídění 

dodavatelů podle objemu nákupu u jednotlivých dodavatelů. 

Tabulka 3.1: Podíl zásob na aktivech společnosti7 

  Aktiva Zásoby % podíl zásob na A společnosti 

Rok 2008 4 255 438 650 861 15 
Rok 2009 3 769 894 419 163 11 

 

Tabulka 3.2: Stav zásob v roce 2008 a 20098

Typ zásob Rok 2008 Rok 2009 

Materiál 297 434 166 470 
Nedokončená výroba a polotovary 288 405 188 304 
Výrobky 64 595 64 339 
Zásoby celkem 650 861 419 163 

  

 V níže uvedeném grafu je patrné, že v roce 2009 výrazně klesl stav zásob. Tento 

pokles byl důsledkem krize, ale také zaváděním konsignačních skladů. Tyto mají výrazný vliv 

na vázanost kapitálu v zásobách. Větší vliv na snížení stavu zásob mělo zřizování 

konsignačních skladů, neboť jak je možné vidět v grafu stav výrobků se téměř nezměnil. 

Znamená to tedy, že při nižším stavu materiálu, nedokončené výroby a polotovarů vyráběla 

společnost Siemens Elektromotory s. r. o. stále stejné množství výrobků. Pokud by toto 

snížení stavu zásob bylo zapříčiněno pouze krizí, snížil by se stav materiálu, nedokončené 

výroby a polotovarů, ale také stav konečných výrobků. 

                                                 
7 Rozvaha společnosti 

8 Rozvaha společnosti 
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Graf 3.1: Stav zásob v roce 2008 a 20099
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 Rozdělení zásob na materiál, nedokončenou výrobu, polotovary a výrobky je 

používáno hlavně pro účely účetnictví. Pro účely řízení zásob jsou používány ve společnosti 

Siemens Elektromotory s. r. o. tzv. ESN kódy. V základu je těchto kódů 16. Každý z kódů se 

ještě dále člení. Jako názorný příklad může posloužit ESN kód A, který je označený jako Měď 

a měděná slitina, dělí se na ESN kódy AB, AC, AD, AE, AF a AG. každý z nich se opět dělí 

na konkrétní druhy zásoby. Například ESN kód AB označuje surovou měď, ta se dále dělí na 

další ESN kódy, jako je např. ABD - měděné pruty. Celkem je v současnosti registrováno 123 

ESN kódů. Základní rozdělení ESN kódů je uvedeno v příloze č. 7. 

3.2 ABC analýza 

 ABC analýza je vhodná pro třídění velkého množství druhů zásob. Výsledky této 

analýzy pak slouží k řízení a optimalizování zásob. 

Postup: 

1) Zjistit hodnoty roční spotřeby pro každou položku (hodnota nákupu u určitého 

dodavatele). 

                                                 
9 Vlastní zpracování 
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2)  Následně pak setřídit podle sestupného pořadí a vypočítat kumulativní objem 

produkce. 

3) Vyčíslit % podíl jednotlivých kumulativních dodavatelů na celkovém nákupu. 

4) Zjistit podíl množství každé materiálové položky na celkovém počtu položek (%). 

5) Definovat meze hranic mezi skupinami položek skupiny A, B, C. 

3.2.1 ABC analýzy dodavatelů zásob 

 Ve společnosti Siemens Elektromotory s. r. o. se ABC analýzy používá hlavně pro 

třídění dodavatelů. Společnost má asi 622 dodavatelů. Z toho je jich 18 zařazeno mezi 

dodavatele typu A, 41 je dodavatelů typu B a 563 je dodavatelů typu C.  

 Tímto rozdělením byl získán přehled o tom, které položky nejvíc přispívají 

k hospodářskému výsledku společnosti a jsou tedy nejdůležitější. Těmto položkám musí být 

věnována největší  pozornost a pro jejich řazení musí být použity nejdokonalejší systémy 

řízení. Přehled o hodnotách nákupu kumulovaného % podílu hodnoty obratu je v Příloze č. 6. 

Položka A 

 Dle výpočtu platí, že 80 % celkové hodnoty nákupu je obstaráváno u dodavatelů typu 

A. Neplatí však, že těchto dodavatelů je 20 % z celkového počtu. Dodavatele typu A tvoří 

pouhé 2,9 % z celkového počtu dodavatelů. 

Položka B 

Zde již není dodržena podmínka, že je kumulativně u těchto dodavatelů uskutečňováno 90 % 

celkové hodnoty nákupu. Dle výpočtu je u dodavatelů typu B nakupováno kumulativně až 

95 % celkové hodnoty nákupu. Znamená to tedy, že u dodavatelů typu B obstarává společnost 

Siemens Elektromotory s. r. o. 15 % z celkového hodnoty nákupu. 

Položka C 

 Do této skupiny je zařazeno celkem 563 dodavatelů, kteří představují 90 % všech 

dodavatelů. Je u nich nakupováno 5 % všech zásob. 
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Tabulka 3.3: ABC analýza dodavatelů10

Skupina Počet dodavatelů Kumulativní % podíl 
hodnoty obratu 

Objem nákupu u 
jednotlivých dodavatelů 

A   18 80 nad 30 mil Kč 
B   41 15 3,2 až 30 mil Kč 
C 563 5 do 3,2 mil Kč 

 Do skupiny A jsou zařazeni dodavatele, u kterých je objem nákupu za rok více než 

30 mil. Kč. Celkový objem nákupu za rok 2009 je u dodavatelů zařazených do této skupiny 

2 157 mil. Z následujícího grafu je patrné, že ačkoliv je dodavatelů zařazených do skupiny A 

jen 18, je u nich uskutečňován největší objem nákupu.  

Graf 3.2: Grafické znázornění ABC analýzy dodavatelů11
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3.2.2 ABC analýza zásob podle spotřeby 

 Tuto analýzu zásob je možné sledovat jednak na úrovni jednotlivých druhů zásob nebo 

na úrovni ESN kódů. Pro účely kombinace této analýzy s XYZ analýzou je vhodné použít 

ABC analýzu na úrovni ESN kódů. Důvodem pro tento výběr je fakt, že XYZ analýza je 

                                                 
10 Vlastní zpracování 

11 Vlastní zpracování 
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prováděna na základě hodnotové obrátkovosti zásob, která se provádí jen na úrovni ESN 

kódů.  

 Tabulka 3.4: ABC analýza obratu zásob12

Skupina Počet druhů zásob 
podle ESN 

% podíl hodnoty 
obratu 

Objem spotřeby jednotlivých 
druhů zásob podle ESN 

A 3 80 nad 40 mil Kč 
B 20 15 5,5 mil až 39 mil Kč 
C 100 5 do 5,4 mil Kč 

 

Graf 3.3: Grafické znázornění ABC analýzy obratu zásob13
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 Dle ABC analýzy představuje celých 80 % spotřeby, spotřeba jen 3 druhů zásob podle 

ESN kódů. Tyto 3 druhy v sobě skrývají zhruba 150 konkrétních druhů nakupovaných zásob. 

Hodnota spotřeby těchto 3 druhů je asi 1 700 mil. Kč. 

                                                 
12Vlastní zpracování 

13 Vlastní zpracování 
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Graf 3.4: Změna nákupu v roce 2009 oproti roku 200814
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 V roce 2008 došlo k poklesu nákupu všech druhů zásob. Nejmenší pokles 

nákupu zaznamenaly Elektrické produkty (ESN N). Největší pokles nákupu však 

zaznamenaly stroje a nástroje, krize která v té době působila znamenala stop všech investic. 

Graf 3.5: Rozdělení dodavatelů do ABC podle objemu nákupu15
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 Změna objemu nákupu vede ke změně A, B a C položek nákupu. Pouze nákup 

                                                 
14 Vlastní zpracování 

15 Vlastní zpracování 
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položky Zboží a služby vzrostl oproti roku 2008, a to celkem o 262 %. Růst nákupu měl za 

následek přesunutí zboží a služeb ze skupiny B do A. Následkem této významné změny ve 

struktuře ABC analýzy nedošlo k žádné změně v náhledu na dodavatele těchto komodit. 

Hodnoty nákupu jsou zobrazeny v příloze č. 1. 

3.2.3 ABC analýza struktury zásob 

 ABC analýza struktury zásob dává přehled o podílu jednotlivých položek na celkové 

zásobě na rozdíl od ABC analýzy podle obratu. Ta říká, jak která skupina zásob ovlivňuje 

hospodářský výsledek. Sledovaným parametrem zde tedy není obrat ani spotřeba, ale 

průměrná výška zásob jednotlivých druhů zásob v hodnotovém vyjádření. 

Tabulka 3.5: ABC analýza struktury zásob16

Skupina 
Počet druhů zásob 

podle ESN 
kumulovaný % podíl na 

celkové zásobě 
Průměrná hodnota na 

skladě 
A   13 80 nad 2 mil. Kč 
B   23 15 400 tis. - 1,9 mil. Kč 
C 128   5 do 400 tis. Kč 

Graf 3.6: Grafické znázornění ABC analýzy struktury zásob17
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17 Vlastní zpracování 
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 ABC analýza struktury zásob může být použita pro rozhodování o zřízení 

konsignačního skladu. Do skupiny A patří zásoby s největším podílem na celkové zásobě. 

Z hlediska redukce zásob pomocí konsignačních skladů představují nejlepší volbu. Skupinu B 

představuje zásoby s průměrnou výškou hodnoty zásob na skladě. Do skupiny C patří položky 

s nízkou zásobou na skladě. Tyto jsou z hlediska redukce zásob bezvýznamné. 

3.2.4 XYZ analýza zásob 

 XYZ analýza hodnotí zásoby na základě obrátkovosti a průběhu spotřeby. Společnost 

Siemens Elektromotory s. r. o. vypočítává obrátkovost zásob na základě množství nebo 

hodnotové spotřeby. Důležitým a prvkem tohoto zkoumání jsou zde nízkoobrátkové zásoby, 

které jsou sledovány a dále se s nimi pracuje. Hranice pro průměrnou nebo nadprůměrnou 

obrátkovost však není definována. 

 Společnost má pro nízkoobrátkové zásoby zvolenou hranici 3 měsíců. Toto rozhraní je 

podobné jako je běžná praxe. Rozdílem je však to, že průměrná obrátkovost není 4 až např. 8, 

ale optimum této hodnoty se pohybuje směrem dolů. Nejvyšší naměřená obrátkovost je tedy 

0,03. Rozdílná hodnota je způsobena jiným výpočtem obrátkovosti zásob. 

  Pro množstevní obrátkovost zásob je používán vzorec : 

(Celková zásoba/ spotřebované množství za 12 měsíců)x12 

Množstevní obrátkovost zásob je sledována na základě jednotlivých druhů zásob. 

 Pro hodnotovou obrátkovost zásob je používán vzorec: 

(Celková hodnota na skladě/ hodnota spotřeby za 12 měsíců)x12 

Hodnotová obrátkovost zásob je sledována na úrovni jednotlivých ESN skupin. 

 Pro provedení XYZ analýzy jsem použila stanovenou hranici pro nízkoobrátkovou 

zásobu (3 měsíce). Na základě dosažených hodnot obrátkovosti jsem stanovila hranici pro 

průměrnou obrátkovost 1,01 - 3 a hranici pro nadprůměrnou obrátkovost 0,01 - 1. 

 Na základě této analýzy bylo nalezeno i 6 ESN položek bez obrátky. Toto může nastat 

u zásob bez spotřeby nebo u nově nakupovaných zásob ještě bez spotřeby. Nejvyšší naměřená 

obrátkovost zásob má hodnotu 0,03, což odpovídá dle běžného výpočtu obrátkovosti 

355 krát/rok. ESN kód tohoto druhu zásoby je FFC a představuje díly z polyethylenu. 
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Tabulka 3.6: Obrátkovost zásob18

Skupina Počet druhů zásob podle 
ESN 

Hranice 
obrátkovosti 

X 47 0,01 - 1 
Y 37 1,01 - 3 
Z 31 nad 3 

 Výsledky ukazují, že společnost má největší podíl vysokoobrátkových zásob. Tento 

výsledek značí finanční zdraví společnosti. 

Graf 3.7: XYZ analýza19
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 Z následujícího grafu je patrné, že zásoby zařazené do skupiny X mají stálou spotřebu, 

která vykazuje jen relativně nízké výkyvy. Jejich budoucí spotřeba je snadno předpověditelná.  

                                                 
18 Vlastní zpracování 

19 Vlastní zpracování 
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Graf 3.8: Průběh spotřeby zásob skupiny X20
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3.2.5 Kombinace ABC a XYZ analýzy 

 Vhodným doplňkem k ABC analýze je XYZ analýza. Kombinací výsledků těchto 

dvou analýz je možné rozhodovat o volbě logistických koncepcí. ABC analýza dává přehled o 

zásobách procházejících logistickým řetězcem podle podílu jednotlivých druhů zásob na 

celkovém obratu. XYZ analýza ukazuje průběh spotřeby jednotlivých druhů zásob. 

 Vzájemnou kombinací ABC a XYZ vzniká devět materiálových skupin. Skupiny 

zásob, které patří do skupiny A a zároveň do skupiny X jsou ideální pro Kanban systém. 

Naopak zásoby patřící do skupiny C a zároveň do skupiny Z jsou pro Kanban zcela nevhodné. 

Nízký objem obratu a nepravidelnost poptávky snižují efekt Kanban systému.  

                                                 
20 Vlastní zpracování 
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Obrázek 3.1: Kombinace ABC a XYZ analýzy21

 

 V jednotlivých políčkách jsou použity ESN definice. Vhodná kombinace tříd pro 

zavedení systému řízení Kanban je v jednotlivých políčkách vyznačena bledě šedou barvou. 

Čím víc do políček zasahuje šedá barva, tím víc si systém Kanban nebo JIT musí pomoci 

jiným systémem  řízení, protože jeho používání ztrácí význam. 

Skupiny zásob, které patří do skupiny Z a zároveň do skupiny C, jsou zcela nevhodné 

pro Kanban. Nízký objem obratu a nepravidelnost objednávání snižují efekt Kanban systému. 

Skupiny zásob patřící zároveň do skupiny A i X jsou ideální pro Kanban i JIT. 

3.2.6 Dodací podmínky - Incoterms 2000 

 Dodací podmínka je důležitou náležitostí kupní smlouvy v mezinárodním obchodě. 

Určuje povinnosti prodávajícího a kupujícího související s dodávkou a převzetím zboží. 

Výběr dodací podmínky ovlivňuje výrazným způsobem výši ceny zásob nakupovaných v 

zahraničí. Určuje vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, neřeší otázku přechodu vlastnictví 

ke zboží, ale jenom otázku přechodu nákladů a rizik z prodávajícího na kupujícího. 

                                                 
21 Vlastní zpracování 
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 Je soubor mezinárodních výkladových pravidel, který je vydáván Mezinárodní 

obchodní komorou v Paříži (ICC) od roku 1936. INCOTERMS nemají povahu právní normy 

a závaznými se stávají pouze tehdy, jestliže se na ně strany kupní smlouvy výslovně odvolají 

v textu smlouvy.  

 Dodací podmínky hrají ve společnosti Siemens Elektromotory důležitou roli, neboť 

většinu svých nákupů uskutečňuje v zahraničí. druhá největší objem nákupu je uskutečňován 

u dodavatelů z Německa, následuje Polsko atd. Jedna z nejdůležitějších součástí 

elektromotoru je dokonce nakupována v Indii, tento dodavatel je z hlediska objemu nákupu na 

3. místě. 

 INCOTERMS 2000 obsahují celkem třináct doložek, které se člení do čtyř skupin: 

 Skupina E 

Tato doložka představuje minimální závazek prodávajícího, neboť jeho povinností je pouze 

dát zboží k dispozici kupujícímu v dohodnutém místě (obvykle ve svém závodě) a 

datu. Prodávající není povinen nakládat zboží do dopravního prostředku, který si musí zajistit 

pro odběr kupující, ani obstarat celní odbavení v exportu a zaplatit náklady s tím související. 

- EXW Ex Works 

Ze závodu ... (ujednané místo) 

22 

Riziko a náklady přechází okamžikem, kdy prodávající dá zboží k dispozici kupujícímu, jak 

je stanoveno v kontraktu (ve svém závodě, skladu, továrně, atd.). 

 Skupina F 

Do této skupiny patří doložky, v nichž hlavní přepravné neplatí prodávající a ten také není 

odpovědný za sjednání přepravní smlouvy. 

                                                 
22 Interní materiály společnosti 
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- FCA Free Carrier 

vyplaceně dopravci ...(ujednané místo) 

 Prodávající splní své povinnosti dodáním zboží celně odbaveného pro vývoz dopravci, 

kterého jmenoval kupující, na sjednaném místě. 

23

Riziko a náklady přechází okamžikem, kdy prodávající dodá zboží ve jmenovaném místě 

do péče dopravce určeného kupujícím. 

- FAS Free Alongside Ship 

vyplaceně k boku lodi ... (ujednaný přístav nalodění)  

Prodávající splní své povinnosti vůči kupujícímu dodáním zboží k boku lodi v ujednaném 

přístavu nakládky. Prodávající také zodpovídá za celní odbavení a vyřízení veškerých formalit 

spojených s vývozem. Kupující nese veškeré náklady a rizika od okamžiku dodání zboží k 

boku lodi. 

 24

Riziko a náklady přechází okamžikem, kdy prodávající dodá zboží ve jmenovaném přístavu 

nalodění k boku lodi určené kupujícím. 

- FOB Free on Board 

vyplaceně loď ... (ujednaný přístav nalodění 

Tato doložka se používá hlavně v námořní a říční přepravě. Prodávající splní své povinnosti 

v okamžiku přechodu zboží přes zábradlí lodi v přístavu nakládky. Kupující vybírá loď a platí 

                                                 
23 Interní materiály společnosti 

24 Interní materiály společnosti 
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přepravné. 

25

Riziko a náklady přechází okamžikem, kdy zboží skutečně překročí zábradlí lodi určené 

kupujícím v ujednaném přístavu nalodění. 

 Skupina C 

Tato skupina je specifická tím, že se u všech čtyř doložek rozchází místo přechodu nákladů 

s místem přechodu rizik. Smyslem je osvobodit prodávajícího od dalších nákladů a rizik, 

pokud splnil své smluvní povinnosti a uzavřel přepravní smlouvu 

s dopravcem. Prodávajícímu zde vzniká povinnost obstarat a uhradit náklady, které vyplývají 

z přepravní smlouvy. Riziko ztráty nebo poškození zboží přechází z prodávajícího na 

kupujícího již v momentě předání zboží k přepravě prodávajícím.  

- CFR Cost and Freight 

náklady a přepravné ... (ujednaný přístav určení) 

26 

Riziko přechází (jako u FOB) okamžikem, kdy zboží skutečně překročí zábradlí lodi určené 

prodávajícím v ujednaném přístavu nalodění. Náklady však hradí prodávající až do přístavu 

určení. 

- CIF Cost, Insurance and Freight 

náklady, pojištění a přepravné ... (ujednaný přístav určení) 

                                                 
25 Interní materiály společnosti 

26 Interní materiály společnosti 
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27 

Riziko přechází (jako u FOB) okamžikem, kdy zboží skutečně překročí zábradlí lodi určené 

prodávajícím v ujednaném přístavu nalodění. Náklady však hradí prodávající až do přístavu 

určení. Prodávající musí zajistit dokument námořního pojištění. Pojistka musí krýt standardní 

rizika až do vylodění v přístavu určení (Zboží má být pojištěno na 110% hodnoty a pojistka 

sjednána v měně kontraktu). 

- CPT Carriage Paid to 

přeprava placena do ... (ujednané místo určení) 

28 

Prodávající zde vybírá dopravce a hradí výlohy spojené s dopravou zboží až do místa určení. 

Riziko přechází okamžikem, kdy prodávající dodá zboží do péče prvního dopravce. Náklady 

však hradí prodávající až do ujednaného místa určení. 

- CIP Carriage and Insurance Paid to 

přeprava a pojištění placeno do ... (ujednané místo určení) 

29 

                                                 
27 Interní materiály společnosti 

28 Interní materiály společnosti 

29 Interní materiály společnosti 
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Riziko přechází (jako u CPT) okamžikem, kdy prodávající dodá zboží do péče prvního 

dopravce. Náklady však hradí prodávající až do ujednaného místa určení. Prodávající musí 

zajistit dokument pojištění. Pojistka musí krýt standardní rizika až na ujednané místo určení. 

 Skupina D 

Tato skupina doložek ja charakteristická tím, že prodávající je zodpovědný za příchod zboží 

do ujednaného místa určení nebo bodu na hranici. 

- DAF Delivered at Frontier 

s dodáním na hranici ... (ujednané místo) 

30 

Riziko a náklady přechází okamžikem, kdy prodávající dá zboží k dispozici kupujícímu 

v ujednaném místě určení na hranici. 

- DES Delivered ex Ship 

s dodáním z lodi ... (ujednaný přístav určení) 

31 

Prodávající v tomto případě vybírá loď a nese výlohy a rizika až na palubu lodi v přístavu 

určení. Náklady a rizika spojené s vykládkou zboží již nese kupující. 

- DEQ Delivered ex Quay 

s dodáním z nábřeží ... (clo placeno) ... (ujednaný přístav určení) 

                                                 
30 Interní materiály společnosti 

31 Interní materiály společnosti 
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32 

Oproti doložce DES zde prodávající nese výlohy a rizika včetně vykládky zboží až 

do ujednaného místa v zemi dovozu. 

- DDU Delivered Duty Unpaid 

s dodáním clo neplaceno ... (ujednané místo určení) 

DDU je jedna z nejdelších dodacích parit, protože obsahuje maximální závazek ze strany 

prodávajícího, který splní své povinnosti dodáním celně neodbaveného a nevyloženého zboží 

do ujednaného místa určení.  

33

Riziko a náklady přechází okamžikem, kdy prodávající dá zboží k dispozici kupujícímu 

v ujednaném místě určení - v zemi dovozu, clo nezaplaceno. 

- DDP Delivered Duty Paid 

s dodáním clo placeno ... (ujednané místo určení) 

DDP je nejdelší dodací parita, kde prodávající nese výlohy a rizika až do určeného místa 

v zemi dovozu. Prodávající navíc ještě zajišťuje a hradí odbavení zboží pro dovoz (vyřizuje a 

platí celní formality, hradí clo a daně a jiné případně vzniklé poplatky). 

                                                 
32 Interní materiály společnosti 

33 Interní materiály společnosti 
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34

Riziko a náklady přechází okamžikem, kdy prodávající dá zboží k dispozici kupujícímu 

v ujednaném místě určení - v zemi dovozu, clo zaplaceno. 

 V příloze č. 5 jsou uvedeny dodací podmínky Incoterms, které jsou uzavřeny 

s největšími dodavateli. Kromě těchto dodacích podmínek u hlavních dodavatelů, používá 

Siemens Ještě CIP a CAF. 

3.2.7 Standardizované modely zásobování 

 Zajišťování logistických procesů je v Siemensu standardizováno a optimalizováno. Je 

možné vybírat ze šesti modelů zásobování. Tyto jsou povinné v celé společnosti. Jedná se o 

tyto modely. 

 Modely zásobování se skladováním zajištěným Siemensem: 

- Inventory Sourcing 

 Modely zásobování se skladováním zajištěným dodavatelem nebo poskytovatelem služeb: 

- Standard parts management 

- Consignment concept 

- Contract warehouse concept 

 Specifické zásobování bez skladování 

- Individual sourcing 

- Synchronized product processes 

 Inventory Sourcing - je model zásobování zaměřený na oddělení zásobování od 

produkce z hlediska množství a času. Zajišťuje spojení mezi požadavky a plánováním 

nákupu. Zákazník určuje načasování a množství každé jednotlivé objednávky. Velikost 

                                                 
34 Interní materiály společnosti 
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dodávky lze stanovit pomocí různých metod plánování výrobních zdrojů (př. MRP). To se 

provádí především podle finančních kritérií, ale také z části tím, že se vezme v úvahu 

strategické a technické kritéria a také kapacita. Zásoby jsou záměrně udržovány v podniku 

odběratele, aby zajistily nepřetržitost výroby. Současně odběratel zůstává nezávislý na 

dodávkovém řetězci, a může plně využít fluktuace cen. 

 Standard parts management - v tomto modelu přebírá dodavatel veškeré sklady, a je 

plně zodpovědný za objednávky a doplňování zboží. Doplňovací proces je zahájen přes 

automatický informační systém (například formou upozornění na pohyb zásob automatickým 

systémem) nebo přes vizuální kontrolu zásob v rámci pravidelných návštěv ze strany 

dodavatele. Zboží je dodáváno přímo na místo spotřeby. 

 Consignment concept - jedná se o koncepci, kdy v areálu zákazníka zřídí dodavatel 

sklad. Tento bývá blízko výrobního zařízení. Dodavatel je s odběratelem dohodnutý, že zboží 

je fakturováno až poté, co bylo použito odběratelem, nebo po skončení testování výrobku. Do 

této doby zůstává dodavatel vlastníkem zboží. Dodavatel si sám určuje množství a četnost 

dodávek. Může dodávat zboží na základě spotřeby, ale musí zabezpečit specifikovanou 

minimální a maximální hodnotu zásob na skladě. Tyto podmínky je třeba regulovat pomocí 

smlouvy. 

 Contract warehouse concept - je sklad udržovaný dodavatelem. Tento sklad umožňuje 

zákazníkovi získat zboží často během velice krátké doby. Jedná se např. o Just-In-Time (JIT). 

Dodavatel může produkovat zboží na základě spotřeby. 

 Individual sourcing - v rámci této koncepce je nutné pořizovat materiál nebo služby 

pouze pokud existuje specifická poptávka spojená s konkrétní objednávkou. Pokud je zboží 

dodáváno v čas, a je dopraveno přímo do místa spotřeby, není nutné dočasné skladování. 

 Synchronized production processes - zásobovací koncepce synchronizované s výrobou 

jsou charakteristické perfektním dodávkovým řetězcem mezi odběratelem a dodavatelem. 

Díky tomuto bezchybnému fungování dodavatelského řetězce není nutné udržovat pojistnou 

zásobu. Tento model je založený na principu kontinuální výroby, tzn. že výroba dodavatele a 

zákazníka je synchronizovaná. Je zvláště vhodný tam, kde by skladování bylo obtížné 

vzhledem k velkému množství variant výroby. A tam, kde předpověď poptávky po materiálu 

nutného pro výrobu těchto variant není možná, ačkoliv poptávka na úrovni skupin produktů je 

známa z dlouhodobého hlediska. 
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3.2.8 Výběr dodavatelské koncepce 

 Optimální zásobovací model je možné zvolit podle kritérií níže uvedeného formuláře a 

hodnoty podílu nebo velikosti poptávky. Model Inventory Sourcing by měl být zvolen pouze 

za výjimečných okolností, kdy náklady související s úsporami, nebo konkurenčními 

výhodami výrazně převýší náklady na skladování zásob a procesní náklady. Rozsah 

zvoleného modelu je určen na základě kvality procesu, stability poptávky, kvality materiálu a 

mnoha dalších faktorů.  

Obrázek 3.2: Kritéria a dopad výběru vhodného zásobovacího modelu35

 

 Pouze čtyři modely spojují nízké procesní náklady a náklady na zásoby s vysokou 

dostupností: 

- Consignment concept, 

- Standard parts management, 

- Contract warehouse concept, 

- Synchronized production processes. 

Tyto modely by měly být přednostně zaváděny a používány. 

                                                 
35 Interní materiály společnosti, vlastní zpracování 
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3.2.9 Popis typu zpracování 

 Jednotlivé typy zpracování se shodují s odlišnými charakteristikami konkrétních 

logistických koncepcí. Různé typy zpracování existují na podporu logistických koncepcí 

uvedených v předchozí kapitole. 

 Možné typy zpracování: 

- Vendor Managed Inventory (VMI) je zásobovací metoda, ve které je zásoba 

sledována, plánována a pod kontrolou dodavatele jménem odběratele. Na základě 

předpokládaných požadavků je schválena minimální a maximální hodnota zásob. 

Zásobovací modely Inventory sourcing, Standard parts management, Consignment 

concept a Contract warehouse concept mohou být řízeny jako VMI. 

- KANBAN je metoda pro poskytování materiálu založená na pull principu a orientovaná 

výhradně na požadavky odběratele. Zásobovací modely Standard parts management, 

Consignment concept, Contract warehouse concept a Synchronized production 

processes mohou být podporovány touto metodou. 

- eOrdering je proces, ve kterém je zboží objednáváno předem z elektronického 

katalogu. Zásobovací modely Inventory sourcing a Individual sourcing mohou být 

podporovány touto metodou. 

 Modely zásobování, při kterých je udržována určitá výše zásob na skladě, mohou být 

podporovány VMI. V případě dodávek od dodavatele nebo poskytovatele služeb v množství, 

které se blíží skutečné spotřebě, může být aplikován Kanban.  
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Obrázek 3.3: Možné typy zpracování pro každý model36

 

3.2.10 Milestone system 

ostí je způsob, jak zajistit, aby logistické procesy byly jasně 

                                                

 Systém dílčích činn

mapovány, dokonale synchronizované v rámci Siemensu a zaznamenané jasnou metrikou. 

Milestone je část univerzálního logistického jazyka společnosti Siemens pro všechny 

organizační jednotky, kterých se logistický proces týká. V následující tabulce jsou uvedeny 

Milestone pro jednotlivé zásobovací modely. Dílčí cíle uvedené v tabulce mohou být použity 

ve vybraných zásobovacích modelech v závislosti na typu obchodní transakce. Milestone 

označené červeně jsou povinné a představují základ pro hodnocení logistického procesu. 

 
36 Interní materiály společnosti, vlastní zpracování 
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Obrázek 3.4: Dílčí činnosti jednotlivých logistických koncepcí Siemens AG37

 
 

 Dle jednotné koncepce Siemens AG by měla být z hlediska činností nejjednodušší - 

koncepce Consignment concept tedy koncepce konsignačních skladů. V rámci této koncepce 

by měla práce odběratele spočívat v těchto činnostech (viz obrázek 3.4):  

- přijetí zásob na konsignační zásobu (S245), 

- přesunu zásob ze skladu na místo spotřeby (S250), 

- platbě přijaté faktury (S770). 

 Do obrázku 3.5 je přidán konsignační sklad ve společnosti Siemens Elektromotory 

s. r. o., jako sedmý typ logistické koncepce, který neodpovídá žádné z předem definovaných 

koncepcí. Je zřejmé, že logistická koncepce nazývaná zde jako konsignační sklad, představuje 

mnohem více činností nutných k pořízení zásob. Seznam všech činností znázorněných na 

obrázku je v příloze č. 2. 

                                                 
37 Interní materiály společnosti, vlastní zpracování 
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Obrázek 3.5: Dílčí činnosti jednotlivých logistických koncepcí38

 
 

Obrázek 3.6: Porovnání činností jednotlivých konsignačních skladů39

 
 

 Obrázek 8.5 ukazuje výhody zavedení systému JONAS pro doplnění koncepce 

konsignačních skladů. Zavedení tohoto systému redukuje množství činností až na polovinu a 

umožňuje přiblížení se jednotné koncepci konsignačních skladů Siemens AG. 

 V současné době jsou ve společnosti Siemens Elektromotory s. r. o. využívány tyto 

logistické koncepce (viz Tabulka 3.7) 

                                                 
38 Interní materiály společnosti, vlastní zpracování 

39 Interní materiály společnosti, vlastní zpracování 
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Tabulka 3.7: Dodavatelské strategie40

Název dodavatele ABC Konsi Kanban Jonas 

EKS Slaska Sp z.o.o. A x   
U. S. Steel Kosice, s.r.o. A x   
KASI, spol. s r. o. A x   
KOVOKON Popovice s.r.o. A x   
Schwering & Hasse A x   
ORS ORTADOGU RULMAN SAN. 
VE A x   
ANT TRADE Trinec, a.s. A x   
INTERAGENCIE, a.s. A x   
ISOVOLTA AG A x   
GEVAG CZ, s.r.o. B x x  
KONEX OCEL s.r.o. B x   
BOEHM PLAST-TECHNIK a.s. B x   
PROMET FOUNDRY a.s. B x   
RKL Opava, spol. s r.o. B x   
TRIOM, spol. s r.o. B x   
AB Max Lisovna Kovarov s.r.o. B x  x 
Miroslav Kostka B x  x 
nkt cables Vrchlabi k.s., B x  x 
REVOS, s.r.o. B x  x 
RELATS, S.A. B x  x 
Cogent-Surahammars Bruks AB B x   
ESMOIL spol. s r. o. B x   
SOZAP OPAVA s.r.o. C x  x 
OLZA, spol. s r.o. C x   

 

 Společnost Siemens má s 24 dodavateli zřízen konsignační sklad. Z toho je 9 

dodavatelů zařazených do skupiny A, 13 do skupiny B a 2 dodavatelé do skupiny C. 

 S jednou společností je zaveden KANBAN v kombinaci s konsignačním skladem. 

Systém JONAS funguje s 6 dodavateli, tito jsou z řad dodavatelů skupiny B  

 

                                                 
40 Interní materiály společnosti 
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Obrázek 3.7: Přechod z běžného způsobu zásobování ke zřízení konsignačního skladu41

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
                                                 
41 Interní materiály společnosti 
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Obrázek 3.8: Příklad zavedení konsignačního skladu s konkrétní společností42 

Page 2 Month-06 Siemens Elektromotory s.r.o / Operative ProcurementDaniel Trčka

Konsignační sklad – Prashant
Minimální, pro asset management FRE neutrální varianta

PRASHANT DNES

KONSI MODEL

35 dní 95 dní 105 dní

Splatnost faktur – 105 dní (Bill Of Loading)

Transport zboží                         
(není na zásobách FRE )

Zboží na konsignačním skladu ( není na zásobách FRE ), v případě
neodebrání po 60 dnech povinný odběr

Odjezd 
z Indie

Vykládka ve 
FRE

Spotřeba 
ve FRE

Platba za
zboží

Zboží na zásobách ve FRETransport zboží             
(není na zásobách FRE )

Splatnost       
konsi fa 10 dní

Přechod zboží do majetku FRE

Přechod zboží 

do majetku FRE

                                                 
42 Interní materiály společnosti  
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 Obrázek představuje nástin situace, kdy je s dodavatelem uzavřena smlouva o 

konsignačním skladu. Je vidět, co se všechno se změní při přechodu z běžného zásobování na 

zásobování formou konsignačního skladu.  

 Před zavedením konsignačního skladu je nutné prověřit následující procesy: 

- účetnictví, fakturace, daně (zejména DPH) 

- celní otázky 

- plánování, operativní nákup, skladování, řízení pohledávek 

 Je nutné spojit informační systémy dodavatele i odběratele. Z hlediska účetnictví je 

nutné sledovat správné přiřazení spotřebovaných kusů k faktuře. Kontejnery ze zemí mimo 

EU je možné vyložit přímo v závodě Siemens Elektromotory s. r. o. bez celního dohledu, 

neboť je celý závod celním skladem. Konsignace je zasílána jedenkrát týdně, na základě toho 

pak posílá dodavatel fakturu.  

 Zásoby v konsignaci mohou být jen šedesát dní pak jsou automaticky fakturovány. V 

původním modelu byla nastavena splatnost na 105 dnů. Těchto 105 dnů se dělí na 35 dnů 

transport, zboží v zásobách FRE a splatnost běží celých 105 dní. 

 Konsi model - 35 dnů transport, 60 dnů zásob na skladě (nejsou v majetku FRE) a 

splatnost faktury 10 dní. 

 V současné době jsou faktury do závazku naváděny do uce až po příjmu kontejneru, 

ale splatnost faktur respektuje datum opuštění dodavatele.  

3.2.11 Logistické toky informací 

 Hlavní interní informací je informační systém společnosti. Siemens používá speciální 

verzi SAPU tzv. Siemens SAP.  

 Mezi externí informace patří tok mezi Siemensem jako odběratelem, dodavateli a 

přepravními společnostmi. Příkladem může být příjem odvolávek po EDI nebo také Forecast - 

prognóza spotřeby na budoucí období. 

 EDI - elektronická komunikace 

 Je elektronická výměnu dat (z anglického Electronic Data Interchange) mezi dvěma 

nezávislými subjekty, při kterém dochází k výměně standardních strukturovaných obchodních 

a jiných dokumentů. V tomto systému spolu komunikují počítačové aplikace nebo informační 
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systémy obchodních partnerů. Předávání obchodních dokumentů (faktury, objednávky, atd.) 

probíhá automatizovaně nebo s minimálním lidským úsilím. Předávání elektronických 

dokumentů je bezpečnější, efektivnější a mnohem levnější než papírových dokumentů.  

EDI je elektronická výměna dat (zpráv), mezi nezávislými subjekty, splňující tyto 
charakteristiky: 

1) integritu 

- změna zprávy během přenosu bude odhalena, 

- zpráva byla odeslána konkrétní osobou, 

- zpráva přišla ve správném pořadí, 

2) autentičnost 

- určení osoby, která zprávu odeslala 

- neodmítnutí původu zprávy, 

- neodmítnutí příjmu zprávy, 

3) důvěrnost zprávy 

- zajištění obsahu zprávy před nepovolanými osobami, 

4) připuštění v právním rámci 

- metody, které byly použity, jsou v souladu s právním kodexem. V ČR dosud není 

vymezena konkrétní právní normou oblast elektronického obchodu. Toto vyžaduje, aby 

všechny zúčastněné strany o to pečlivěji smluvně vymezily vztahy mezi sebou 

navzájem.43 

 Systém Jonas 

 Jonas slouží jako zkratka pro „Just In Time Online Auskunftssystem“ což znamená 

„metoda plánování a  řízení výroby s cílem minimalizovat skladové zásoby, která funguje v 

online informačním systému“. Pomocí tohoto nástroje dostanou vybraní dodavatelé přístup k 

informacích o jimi dodávaných materiálech a to jen pod heslem. Přístupové údaje obdrží 

dodavatel od pracovníka Siemens. Ke všem druhům materiálu se ve všech závodech, kam se 

materiál dodává, uvádí aktuální stav zásob stejně jako povolená horní a dolní hranice zásob. 

                                                 
43 http://www.shopfinder.cz/ 
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Navíc je zde usnadněno plánování potřeb a to díky týdenní a měsíční prognóze („Forecast“). 

Cílem je, aby zásobované závody získaly větší jistotu v zásobování. Tento nástroj by měl být 

také impulsem pro dodavatele k účasti na konsignaci.  

 Při realizaci se klade především důraz na co možná nejednoduší obsluhu s vlastním 

vysvětlením. Díky grafickému zobrazení mohou být rychle evidovány všechny relevantní 

informace. K tomu např. slouží zobrazení v semaforových barvách, na kterém je okamžitě 

vidět, jaký je stav daného materiálu. Červeně jsou označeny materiály, u kterých je aktuální 

zásoba pod spodní hranicí. Oranžově jsou označeny materiály, u kterých aktuální zásoba 

přesahuje horní hranici. Žlutá upozorňuje na to, že zásoba je sice ještě v rámci hranic, ale 

velmi se přibližuje spodní hranici.  

 Nejdůležitější funkce v JONAS je prognóza potřeby FORECAST. Na základě 

aktuálních dat se denně vypočítávají nové předpovídané hodnoty potřeby u každého 

materiálu. Přičemž se počítá s obdobím do jednoho roku. Prognózy potřeby mohou být 

zobrazeny po dnech, týdnech nebo měsících. 

 V systému Jonas je také možno ukázat si, jak se zásoby vyvíjely u vybraného 

materiálu ve vybraném časovém období. Modrou a zelenou barvou jsou označeny minimální 

a maximální zásoby. Křivka skutečného průběhu zásob je červená. Z níže vloženého 

vyobrazení je jasné, že hranice se časem nepatrně mění. Tím pádem jsou tyto změny 

zohledněny v hodnotách prognóz. 
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Obrázek 3.9: Materiálová předpověď zobrazovaná systémem Jonas 44

 

 JONAS umožňuje provedení různých vyhodnocení. Příkladem je vyhodnocení zásob k 

určitému datu ukáže podíl materiálů v zelené, žluté a oranžové nebo červené oblasti.

 Spolupráce dodavatele a odběratele formou systému JONAS přináší výhody pro obě 

strany. Dodavatel má jistotu, že bude výhradním dodavatelem určitého druhu materiálu pro 

Siemens. A odběratel (Siemens Elektromotory s. r. o.) konkrétně oddělení logistiky ušetří čas. 

Neboť sledování a zásob na skladě je na dodavateli, který je zodpovědný za jeho dostatečné 

množství. Pracovník logistiky, pouze průběžně sleduje jestli je vše v pořádku. 

3.2.12 Celní sklad 

 Celá společnost Siemens Elektromotory s. r. o. je celním skladem. Důvodem vzniku 

celních skladů jsou složitější obchodní operace, které nelze mnohdy z hlediska celních a 

daňových předpisů řešit postupy jednoduchých dovozů a vývozů v rámci celně schváleného 

určení zboží s propuštěním zboží do celních režimů volný oběh a vývoz, ale je třeba využít 

celně schváleného určení zboží do propuštění zboží do celního režimu uskladňování v celním 

skladu, případně umístění zboží do svobodného pásma nebo svobodného skladu.  

 Mezi tyto složitější obchodní operace patří, zahraničně obchodní operace v rámci 

zahraničního obchodu EU při nichž nastávají situace, kdy se obchod neuskutečňuje 

jednoduchými přímými obchodními operacemi dovoz, vývoz zboží od jediného prodávajícího  
                                                 
44 Interní materiály společnosti 
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jedinému kupujícímu s jednorázovou úhradou kupní ceny a okamžitým zaplacením cla a daní 

spojených s dovozem zboží a uvolněním zboží do volného oběhu. Jsou případy nejistých 

obchodů se zbožím, nebo časově předem neurčených obchodů zboží jako jsou právě 

konsignační sklady.  

 Podstatou umístění zboží do celního skladu je, že se na zboží tam dovezené nebo 

vyvezené ze zahraničí, zboží které není zbožím Společenství a zboží uskladněné v nich 

pohlíží, jako by se nenacházelo na českém celním území. Výhodou pro firmy a podnikatele je 

to, že nemusí ihned v souvislosti s dovozem tohoto zboží platit dovozní clo, nebo obchodně 

politické opatření (daň z přídané hodnoty - DPH, spotřební daň). Clo ani DPH se neplatí i po 

celou dobu umístění zboží v celním skladu i po celou dobu uskladnění nepodlehá obchodně 

politickým opatřením (licence), které se jinak při dovozu s přímým propuštěním do režimu 

volného oběhu uplatňují. 

 Hlavním důvodem pro uskladnění zboží v celních skladech je např. dovoz většího 

množství zboží, které je spojeno se získání množstevních výhod při nákupu ve formě snížení 

ceny. Po uskladnění v celním skladu či umístění ve svobodném pásmu či skladu pak dovozce 

postupně vyskladňuje zboží podle požadavků odbytu a situace na trhu, tzn. neplatí clo a DPH 

ihned při dovozu z veškerého dovezeného zboží, nýbrž platí postupně vždy jen z množství, 

které vyskladňuje. 

 Při ukončení umístění zboží ve svobodném skladu, může být zboží, které nemá status zboží 

EU:  

- vyvezeno mimo území EU, do kterékoliv třetí země nebo zpět vyvezeno mimo území 

EU, tj. do země mimo EU odkud bylo dovezeno  

- dodáno do jiné části celního území EU  

- propuštěno do tuzemska, do celního režimu volného oběhu nebo do jiného z možných 

celních režimů 
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4 Návrhy zdokonalení dodavatelské logistiky 

4.1 ABC analýza 

 K řízení zásob společnost využívá ABC analýzu. Používá ji i při třídění dodavatelů 

podle objemu nákupu u jednotlivých dodavatelů. Ovšem při změně dodavatele ze skupiny A 

na skupinu B se tímto společnost nijak nezabývá. Vlastně tedy naplno nevyužívá této analýzy. 

Dle mého názoru by se na takového dodavatele měla více zaměřit a pracovat s jeho 

obchodními podmínkami, neboť čím je větší objem nákupu tím víc se vyplatí zaměřit se na 

nastavené obchodní podmínky. 

 Doporučené dělení: 

 Skupina A 

 Do této skupiny patří zásoby s největším podílem na obratu a také nejdražší, proto by 

jim měla být věnována největší pozornost. Při jejich nákupu je potřeba se zaměřit na dodací 

podmínky u každé položky zásob zvlášť (kvalita, cena, dodací a platební podmínky). Velikost 

objednávky by měla být určována analyticky na základě výrobních plánů a norem spotřeby a 

měla by být co nejmenší. Frekvence objednávání by měla být velmi vysoká (dny až týdny). 

Pojistná zásoba  by měla být nízká, určená na základě statistické analýzy. I nepatrné snížení 

stavu zásob zařazených do této skupiny má výrazný dopad na snížení nákladů na skladování. 

Měla by být vedena přesná evidence o stavu těchto zásob, pohybech, objednávkách, 

dodávkách, ceně a kvalitě. Tento druh zásob by měl být uložen nejblíže k expediční ploše.  

 Skupina B  

 Zásoby zařazené v této skupině se již nesledují jako jednotlivé druhy materiálu, ale 

jako jednotlivé materiálové skupiny. Velikost objednávky je určována analyticky nebo 

pomocí předpovědi Forecast. Zásoby zařazené do této skupiny jsou objednávány ve větších 

objednacích cyklech (týdny až měsíce), protože zvýšení průměrné hodnoty zásob nemá 

výrazný vliv na výši skladovacích nákladů, tak jak je tomu u zásob zařazených do skupiny A. 

Pojistná zásoba je udržována na střední úrovni. I u této skupiny by měla byt vedena evidence 

o stavu a pohybu zásob, ostatní informace by však měly být sledovány už jen podle 

materiálových skupin. Měly by být skladovány ve střední části skladu. 
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 Skupina C 

 Do této skupiny jsou zařazeny skupiny zásob s nízkým podílem na obratu společnosti, 

jeho ceny nejsou příliš vysoké. Tyto zásoby je možné skladovat v dostatečném množství, 

neboť jejich objem ani cena, nezvýší příliš náklady na skladování. Frekvence objednávání by 

měla být udržována na nízké úrovni. Objednávky jsou realizovány výrazně méně často než u 

předchozích skupin (př. 2 - 4 krát/rok), objednávané množství je však vysoké. Potřeba 

materiálu se určí na základě požadavků výroby. Evidence stavu a pohybu zásob se provádí 

vizuálně. Tato skupina zásob by měla být skladována nejdéle od expediční plochy. 

 Na základě ABC analýzy by měly být nastaveny i logistické koncepce. V současné 

době je do skupiny A zařazeno 18 dodavatelů. Z tohoto počtu je pouze u 9 z nich nastaven 

model konsignačního skladu. Tento model není u těchto 9 dodavatelů podpořen systémem 

KANBAN ani JONAS. I zbylých 9 dodavatelů zařazených do skupiny A nemá nastavenou 

žádnou koncepci, což je vzhledem k objemu nákupu, který se u těchto dodavatelů realizuje, 

velká chyba (škoda). Domnívám se, že pokud logistická koncepce konsignačního skladu není 

podpořena systémem KANBAN ani JONAS, není naplno využito výhod, které přináší.  

4.2 Logistické koncepce 

 Společností Siemens v současné době využívána koncepce Konsignačních skladů a 

Kanbanu. Logistická koncepce Kanban je využívána pouze s jedním dodavatelem. 

Z celkového počtu 631 dodavatelů, je konsignační sklad smluven pouze s 24. Na 59 

dodavatelů zařazených do skupiny A nebo B připadá tedy jen 22 smluv o logistických 

koncepcích (v tomto případě smluv o konsignačním skladu).  

4.2.1 Konsignační sklady 

 Logistická koncepce nazývaná společností Siemens Elektromotory s. r. o. jako 

konsignační sklad vůbec neodpovídá teoretickému pojetí koncepce logistických skladů. Tato 

koncepce neodpovídá zavedeným zvyklostem ani požadavkům mateřské společnosti Siemens 

AG.  

 V rámci interních materiálů společnosti Siemens je činnost odběratele zásoby, která 

má s dodavatelem smlouvu o konsignaci zásob, omezena na příjem zboží do konsignačního 

skladu, přesun zásob do místa spotřeby a platba přijaté faktury. Toto neodpovídá současné 

situaci prováděných činností v rámci konsignačního skladu ve společnosti Siemens 
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Elektromotory s. r. o., která sama kontroluje výši konsignační zásoby a na základě toho také 

objednává zásoby do konsignačního skladu. 

 Dle zavedených zvyklostí jsou tyto sklady zřizovány buď v blízkosti odběratele, nebo 

často přímo ve výrobním závodě. V praxi se také používá koncepce konsignačního skladu 

přímo u dodavatele. Konsignační sklady zřízené v blízkosti odběratele jsou ve správě 

konsignačního partnera, který v tomto skladě poskytuje konsignaci pro více odběratelů. O  

konsignační zásobu přímo ve výrobním závodě se starají zaměstnanci dodavatele. Je sice v 

závodě odběratele, ale ve speciálním skladu, který je buď ve vlastnictví nebo v pronájmu 

dodavatele. Nemůže se tedy stát záměna se zásobou vlastní. V případě malé vzdálenosti mezi 

odběratelem a dodavatelem je výhodný i konsignační sklad zřizovaný přímo u dodavatele. 

 Ve všech těchto případech jsou náklady na skladování konsignační zásoby kryty 

dodavatelem. A odběratel může tedy čerpat výhody toho, že zásoba není v jeho majetku a 

nemusí porovnávat náklady na skladování konsignační zásoby s náklady na skladování vlastní 

zásoby. V případě konsignačního skladu v blízkosti odběratele provozované konsignačním 

partnerem jsou náklady účtovány dodavateli prostřednictvím odběratele. Ve společnosti 

Siemens Elektromotory jsou zásoby v konsignaci skladovány spolu s vlastními zásobami. To 

znamená, že společnost sice ušetřila za nákup zásob v době, kdy by je možná nevyužila, ale 

mohla by ušetřit i skladovací náklady.   

 Dle mého názoru je též chybná podmínka povinného odběru zásob z konsignačního 

skladu po 60 dnech. Neboť tato podmínka není standardní a zmenšuje výhody konsignace. 

 V současné době se vhodnost dodavatele pro zřízení konsignačního skladu posuzuje 

na základě logistického výkonu a spolehlivosti. Po zřízení skladu bývá jeho užitečnost 

kontrolována na základě průměrného stavu zásob ke konci měsíce.  

 Navrhuji tedy provádět ABC analýzu struktury zásob průběžně a v kombinaci s výše 

uvedenými požadavky zvolit vhodnost dodavatele pro zřízení konsignačního skladu. Zařazení 

do skupin je provedeno na základě průměrné hodnoty na skladě. Z této hodnoty je pak možné 

vypočítat kapitálové náklady, které by bylo možné uspořit zařazením zásoby do konsignace. 

Nejvhodnější skupinou zásob pro zařazení do konsignačního skladu je skupina A, která má 

nejvyšší hodnotu zásob na skladě. 
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4.2.2 Kanban a JIT 

 Tyto logistické koncepce by bylo vhodné přijímat na základě provedené ABC analýzy 

obratu zásob v kombinaci XYZ analýzy založené na průběhu obrátkovosti a spotřeby zásob. 

Výsledkem této kombinace je matice zobrazená v kapitole 3.2.5.  

4.2.3 Logistické toky informací 

 EDI 

 Tento systém komunikace je vhodný všude tam, kde se pravidelně předávají 

standardní doklady mezi obchodními partnery. 

 EDI je v současnosti ve společnosti Siemens Elektromotory s. r. o. používán pouze při 

obchodování v rámci koncernu Siemens. Od těchto obchodů se bude do budoucna upouštět, 

proto dojde také k zániku komunikace a předávání dokladů formou EDI.  

 Jonas 

 Tento systém je velice vhodný pro podporu logistické koncepce konsignačních skladů. 

Umožňuje velkou úsporu času pro pracovníky oddělení logistiky. Tito by již nemuseli 

sledovat hladinu zásob na skladě, jak tomu bylo doposud v rozporu s obecně vnímanou funkcí 

konsignačních skladů a nemuseli by ani zpracovávat objednávku zásob. Kombinací systému 

Jonas s koncepcí konsignačních skladů dochází k sjednocení funkce konsignačních skladů ve 

společnosti Siemens Elektromotory s. r. o. s funkcemi běžnými pro tento logistické koncepce.  

 Je však důležité si uvědomit, že aplikace systému Jonas přenáší zodpovědnost za 

hladinu zásob a objednávání do konsignačního skladu na dodavatele. Tento však nemusí se 

zvýšením zodpovědnosti a také nárůstem pracovních činností souhlasit. Může však být ujištěn 

ze strany odběratele, že se s přijetím systému Jonas stane výhradním dodavatelem daného 

druhu zásob. V praxi totiž tento systém neumožňuje sledovat hodnotu zásob dodávaných 

dvěma a více dodavateli. 

 Pokud budou konsignační sklady ve společnosti Siemens Elektromotory s. r. o. 

fungovat i nadále na stejných principech, tj. kalkulace velikosti objednávky, objednávka, 

přijetí objednávky, kontrola objednávky a zaskladnění do konsignační zásoby. Navrhuji tedy 

zavádět konsignační sklady pouze v kombinaci se systémem Jonas. V opačném případě 

nedochází k takové úspoře nákladů, jakou tato logistická koncepce umožňuje. 
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5 Závěr 

 Cílem mé diplomové práce byla analýza současných logistických koncepcí společnosti 

Siemens Elektromotory s. r. o. a na základě této analýzy navrhnout možnosti zlepšení. 

Zaměřila jsem se zejména na konsignační sklady, Kanban a JIT. Zabývala jsem se také 

výhodami aplikace systému Jonas. 

 Teoretické poznatky uvedené v 1. kapitole, jsem následně aplikovala v praktické části. 

Hodnocení daného tématu a návrhy na zlepšení jsem provedla na konci diplomové práce v 

kapitole Návrhy zdokonalení dodavatelské logistiky. Při hodnocení ABC analýzy dodavatelů 

zásob jsem postupovala stejně jako se provádí ve společnosti (na základě hodnoty nákupu).

 Při hodnocení ABC analýzy zásob jsem použila dvě možnosti vstupních dat. V prvním 

případě jsem použila hodnoty spotřeby zásob, na rozdíl od používaných hodnot nákupu. Pro 

použití hodnoty spotřeby zásob jsem se rozhodla kvůli kompatibilitě této analýzy s XYZ 

analýzou. XYZ analýza ukazuje průběh spotřeby jednotlivých druhů zásob a obrátkovost 

zásob. Ukazatele obrátkovosti zásob i ABC analýza na základě hodnoty nákupu se sice ve 

společnosti pravidelně počítá, ale zjištěné výsledky se již dále nevyhodnocují. Kombinací 

těchto dvou analýz vzniká 9 skupin, které vypovídají o vhodnosti použití logistických 

koncepcí JIT a Kanban. 

 Tyto dosavadní analýzy však neřešily problém vhodnosti zásob pro konsignaci. Proto 

jsem navrhla ABC analýzu struktury zásob, která počítá s průměrnými hodnota zásob na 

skladě a tím umožňuje vypočítat kapitálové náklady, které by mohly být ušetřeny při zřízení 

konsignačního skladu. 

 Zaměřila jsem se i na analýzu standardizovaných modelů zásobování, které by měly 

být ve všech společnostech Siemens stejné. Na základě porovnání s již zavedenými modely 

neboli koncepcemi, bylo zjištěno, že zde existují rozdíly. 

 Zhodnotila jsem také výhody elektronického informačního systému Jonas, který je ve 

společnosti zkušebně zaváděn s několika málo dodavateli. Tento systém má potenciál výrazně 

usnadnit práci zaměstnancům, a také přiblížit koncepci konsignačních skladů společnosti 

Siemens Elektromotory s. r. o. standardizovaným modelům zásobování. 
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Seznam použitých zkratek 

EDI - Electronic Data Interchange - elektronická výměna dat 

FIFO - first In first Out - první do skladu první ze skladu  

JIT - logistická metoda Just-In-Time - právě v čas 

S. R. O. - společnost s ručením omezeným 

VMI - Vendor Managed Inventory  

AG - akciová společnost (Aktiengesellschaft) v Německu 

FRE - Frenštát pod Radhoštěm 

EU - Evropská unie 

SAP - Systemanalyse und Programmentwicklung - softwarová společnost 

JONAS - Just In Time Online Auskunftssystem - metoda plánování a řízení výroby s cílem 

minimalizovat skladové zásoby 

DPH - daň z přidané hodnoty 
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Příloha č. 1: Změna položek ABC v roce 2009 oproti roku 200945

ESN definice (části) Nákup v roce 
2008* 

Nákup v roce 
2009* Rozdíl nákupu* Rozdíl 

nákupu v %
Růst/pokles 

nákupu v % v 2008
ABC 
2008 

ABC 
2009 

Železo, ocel a Cast 
Products 

1 700 1 342 -357 79,0 -21 A A 

Měď a měděná slitina 585      461 -124 78,9 -21 A A
Guma a plasty, kabely 167      93 -75 55,4 -45 A B
Standardní, katalogové a 
projektové části 

131      115 -16 87,9 -12 A A

Neelektrické produkty 91      79 -12 86,4 -14 B B
Chemikálie a plyny 85      68 -17 79,8 -20 B B
Zboží a služby 81      293 212 362,0 262 B A
Jiné neželezné kovy a 
slitiny 

71      56 -15 79,5 -20 B B

Tkaniny, dřevo, lepenka 64      57 -8 88,2 -12 B B
Elektromechanické 
produkty 

56      47 -10 82,8 -17 B C

Elektronické produkty 51      49 -1 97,1 -3 C C
Nástroje, stroje,  38      14 -23 37,8 -62 C C
Elektrické produkty 23      17 -6 75,3 -25 C C
Kameny, země, půda 8      6 -2 74,7 -25 C C

* v mil Kč 

                                                 
45 Interní materiály společnosti, vlastní zpracování  



Příloha č. 2: Milestones 

S215 - Kalkulace velikosti objednávky. Datum, kdy se počítá velikost objednávky na základě 

potřeby nákupu. 

S220 - Vytvoření objednávky. 

S225 - Bod v čase, kdy je materiál objednaný nebo je zaslaná odvolávka. V tomto okamžiku 

již musí být vyřízeny všechny vývozní nebo dovozní licence. 

S230 - Potvrzení objednávky dodavatelem. Dodavatel se zavazuje k dodání. 

S235 - Zásilka je připravena na odeslání. Okamžik, kdy dodavatel dodá materiál / objednané 

zboží k přepravě na dohodnutou adresu. Tento milník odpovídá L300. 

V tomto okamžiku musí být musí být dodavateli předloženy všechny celní deklarace a 

prohlášení. 

L310 - Dodavatel připraví zboží k transportu. 

L315 - Mezinárodní dopravce obdrží dodávku od národního dopravce. 

L320 - Mezinárodní přeprava. Dodávka opustí oblast národního dopravce uvolnění na celních 

úřadech. 

L350 - Uvolnění je dosáhnuto. 

L360 - Lokální přeprava. 

S240 - Materiál je doručen na adresu zákazníka. 

S241 - Ověření kvality a množství materiálu. 

S245 - Zásoby jsou dány buď na pojistnou zásobu nebo do konsignačního skladu. 

S250 - Přesun zásob ze skladu do místa spotřeby... 

S720 - Žádost o platbu.  

S750 - Odběratel obdrží fakturu, ta je kontrolována. 

S770 - Platba přijaté faktury. 



Příloha č. 3: Vzorová smlouva o dodání zboží do konsignačního skladu46  

 

                                                 
46 http://www.kostal.cz/files/www/Smlova_o_dodani_zbozi_do_konsignacniho_skladu-vzor.pdf 

 



 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



Příloha č. 4: Organizační schéma společnosti Siemens Elektromotory s. r. o.47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
47 Interní materiály společnosti 



Příloha č. 5: Dodací podmínky u dodavatelů typu A48

 

Název dodavatele Dodací 
podmínky 

EKS Slaska Sp z.o.o. DDP 
U. S. Steel Kosice, s.r.o. DDP 
Prashant castings Pvt. Ltd. FCA 
ThyssenKrupp Steel AG FCA 
KASI, spol. s r. o. DDP 
HANAKOV, spol. s r.o. EXW 
KOVOKON Popovice s.r.o. DDU 
voestalpine Stahl Service DDU 
Schwering & Hasse DDU 
ORS ORTADOGU RULMAN SAN. VE CIF 
ANT TRADE Trinec, a.s. CPT 
INTERAGENCIE, a.s. DDP 
Geis CZ s.r.o. DDU 
KOVINTRADE ZT DDU 
ISOVOLTA AG DDU 
Shining Engineers & Founders Pvt. FCA 
PINTSCH BAMAG Antriebs- EXW 
DuPont Performance Coatings GmbH DDU 

 

                                                 
48 Interní materiály společnosti 



Příloha č. 6: Analýza ABC – klasifikace dodavatelů zásob podle obratu49

Název dodavatele Objem nákupu* ABC 
Kumulativní % 
podíl hodnoty 

obratu 

EKS Slaska Sp z.o.o. 429 A 16 
U. S. Steel Kosice, s.r.o. 265 A 26 
Prashant castings Pvt. Ltd. 178 A 32 
ThyssenKrupp Steel AG 176 A 39 
KASI, spol. s r. o. 153 A 45 
HANAKOV, spol. s r.o. 150 A 50 
KOVOKON Popovice s.r.o. 136 A 55 
voestalpine Stahl Service 120 A 60 
Schwering & Hasse 101 A 64 
ORS ORTADOGU RULMAN SAN. VE 74 A 66 
ANT TRADE Trinec, a.s. 73 A 69 
INTERAGENCIE, a.s. 55 A 71 
Geis CZ s.r.o. 54 A 73 
KOVINTRADE ZT 47 A 75 
ISOVOLTA AG 40 A 76 
Shining Engineers & Founders Pvt. 39 A 78 
PINTSCH BAMAG Antriebs- 34 A 79 
DuPont Performance Coatings GmbH 32 A 80 

* v mil Kč 

                                                 
49 Interní materiály společnosti, vlastní zpracování 

 



Příloha č. 7: Rozdělení zásob podle ESN kódů50

ESN kód ESN definice (části) 
A Měď a měděná slitina 
B Jiné neželezné kovy a slitiny 
C Noble Metals and Noble Metal Alloys 
D Kameny, země, půda 
E Tkaniny, dřevo, lepenka 
F Guma a plasty, kabely 
G Chemikálie a plyny 
H Železo, ocel a Cast Products 
I Standardní části, katalogové části, projektové části 
J Neelektrické produkty 
K Elektromechanické produkty 
M Elektrické produkty 
N Elektronické produkty 
O Testing and Measuring Equipment 
P Nástroje, stroje,  
Q Zboží a služby 
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