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1. Úvod  

Zásoby zaujímají v podniku jednu z nejdůležitějších funkcí, jelikož zásoby a 

především řízení zásob velmi výrazně ovlivňují hospodářskou činnost a finanční výsledky 

podniku.  

Zásoby v sobě váží peněžní prostředky a mohou se v podniku projevovat jak 

pozitivně, tak také negativně. Z pozitivního hlediska jde především o to, že zásoby řeší 

nesoulad mezi výrobou a spotřebou, a to místně, časově i kapacitně. Dále slouží ke krytí 

nepředvídaných výkyvů a poruch a svou funkcí zajišťují plynulý běh výrobního procesu. Zde 

se již objevuje negativní hledisko zásob. Aby výroba byla plynulá, musí podnik tvořit 

skladové, obratové, ale také pojistné zásoby. V okamžiku, kdy tyto zásoby na skladě nejsou a 

jsou potřebné v daném okamžiku, firmě vznikají zpočátku výrobní problémy, které mohou 

přinést další a další problémy, např. odbytové. Co se týče velikosti zásob, měla by být co 

nejmenší z důvodu vázání kapitálu a co největší z důvodu dostatečné pohotovosti dodávek. 

Hospodaření zásob se odvíjí především od systému řízení zásob. Ten je z hlediska 

organizace v podniku velice důležitý a spočívá v strategickém rozhodování, protože zásoby 

významně působí na výsledek hospodaření téměř každého podniku. 

Cílem bakalářské práce je zaměření na  

- charakteristiku zásob, oceňování a pořizování zásob, vyskladňování zásob 

včetně vypořádání na konci účetního období, opravné položky zásob a 

inventarizaci zásob, 

- problematiku řízení skladových zásob, klasifikaci skladových zásob s důvody 

vytváření a řízení těchto zásob, nastínění systémů řízení zásob, ekonomiky 

skladových zásob a řízení vstupních zásob na skladě, 

- skladové hospodářství z hlediska zásob na vstupu firmy Model Obaly a.s. 

Opava včetně charakteristiky firmy, skladových prostorů, spotřeby zásob, 

tvorby množstevního předpokladu skladových zásob na vstupu a konečné 

vyhodnocení skladového hospodářství této firmy. 

Ve své bakalářské práci jsou vlastní názory, náměty, připomínky a případné shrnutí 

psány kurzívou. 
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2. Obecné vymezení zásob 

2.1.  Charakteristika zásob 

Zásoby představují významnou část aktiv podniku. Přinášejí podniku ekonomický 

prospěch. Jsou ocenitelná v peněžních jednotkách a jsou výsledkem minulých transakcí. 

V podniku jsou zásoby drženy krátkodobě1 – řadí se mezi oběžná aktiva. Viz [1] 

Zásoby jsou řešeny legislativně:  

a) zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění (dále ZoÚ), 

b) prováděcí vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 

zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

Vyhláška č. 500/2002 Sb.), 

c) Českými účetními standardy pro podnikatele (dále jen ČÚS). 

Jednotlivé složky zásob a jejich náplň jsou vymezeny v § 9 Vyhlášky č. 500/2002 Sb. 

v členění rozvahové položky C.I. Zásoby. Viz [10] 

Zásoby se zobrazují v účetním závěrkovém výkazu Rozvaha v následujícím členění: 

- materiál, 

- nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby,  

- výrobky, 

- zvířata, 

- zboží, 

- poskytnuté zálohy na zásoby. 

Schematicky lze zásoby rozdělit do tří základních kategorií, a to na nakupované 

zásoby, zásoby vytvořené vlastní činností  a zvířata. 

 

                                                 
1 Krátkým obdobím se rozumí maximálně 12 po sobě jdoucích měsíců, ale také doba mezi nákupem k produkci a 
její realizací za peníze. 
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2.1.1. Zásoby nakupované 

Nakupované zásoby tvoří 2 skupiny, kterými jsou materiál a zboží. 

Do kategorie materiálu patří zejména: 

a) suroviny2, které při výrobním procesu přecházejí zcela, nebo zčásti do výrobku a tvoří 

jeho podstatu, 

b) pomocné látky, které přecházejí také přímo do výrobku, nejsou však jeho podstatou, 

c) provozovací látky, kterých je zapotřebí pro zajištění provozu podniku jako celku, 

d) náhradní díly, které slouží k uvedení hmotného majetku do původního stavu, 

e) obaly a obalové materiály, pokud nejsou účtovány jako dlouhodobý majetek nebo 

zboží, a které slouží k ochraně a přepravě hmotného majetku, 

f) další movité věci s dobou použitelnosti jeden rok a kratší bez ohledu na výši ocenění, 

g) drobný hmotný majetek, o kterém účetní jednotka rozhodla, že o něm nebude účtovat 

jako o dlouhodobém majetku, 

h) další movité věci s dobou použitelnosti delší než jeden rok nevykázané jako 

dlouhodobý majetek, 

i) pokusná zvířata. Viz [16] 

Pro účtování materiálu je stanovena účtová skupina 11- Materiál. 

Zbožím3 jsou movité věci, které vlastník pořizuje za účelem prodeje, a vlastní 

výrobky, které byly aktivovány a předány do vlastních prodejen. Zbožím mohou také být 

zvířata vlastního chovu, která dospěla, byla aktivována a jsou určena k prodeji s výjimkou 

jatečních zvířat. Zbožím mohou být i nemovitosti včetně pozemků, které účetní jednotka, 

jejímž předmětem činnosti je nákup a prodej nemovitostí, nakupuje za účelem prodeje 

v nezměněném stavu za podmínky, že nejsou touto účetní jednotkou používány, pronajímány 

či technicky zhodnocovány. Viz [1] O zboží se účtuje v účtové skupině 13 – Zboží. 

                                                 
2 Suroviny se považují za základní materiál. 
3 Zboží je definováno v § 9 odstavec 5 Vyhlášky č. 500/2002 Sb. 
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2.1.2. Zásoby vytvořené vlastní činností 

Zásoby vytvořené vlastní činností zahrnují nedokončenou výrobu, polotovary vlastní 

výroby a hotové výrobky. 

Nedokončená výroba4 zahrnuje produkty, které prošly jedním nebo několika 

výrobními stupni a nejsou již materiálem, ale také ještě nejsou hotovými výrobky. 

Nedokončená výroba může vznikat prakticky ve všech oborech, i v těch oborech, v kterých 

nevznikají hmotné výstupy. Může tomu tak být např. v projekční činnosti, při výrobě 

softwarových produktů, ale i další služby. 

Polotovary vlastní výroby jsou odděleně evidované produkty, které dosud neprošly 

všemi výrobními stupni a musí být proto dokončeny nebo zkompletovány do hotových 

výrobků v dalším výrobním procesu účetní jednotky. 

Výrobky5 přestavují věci vlastní výroby určené k prodeji mimo účetní jednotku nebo 

ke spotřebě uvnitř účetní jednotky. 

Pro zásoby vytvořené vlastní činností je určena účtová skupina 12- Zásoby vlastní 

výroby. 

2.1.3. Zvířata 

Další složkou zásob jsou zvířata6. Za tyto zvířata se považují mladá chovná zvířata, 

zvířata na výkrm a další zvířata, tedy kožešinová zvířata, ryby, včelstva, hejna slepic, kachen, 

krůt, perliček a hus na výkrm. Také zde mohou patřit služební psi držení za účelem ostrahy, o 

nichž účetní jednotka rozhodla, že o nich nebude účtováno jako o dlouhodobém hmotném 

majetku. Viz [1] 

2.1.4. Poskytnuté zálohy na zásoby 

Poskytnuté zálohy na zásoby jsou částky, které účetní jednotka zaplatí před dodávkou 

zásob. Může jít o zálohu krátkodobou, kdy doba pro zúčtování s dodávkou nepřesáhne jedno 

účetní období, nebo dlouhodobou zálohu, pokud dojde k jejímu zúčtování za období delší než 

je jedno účetní období. Viz [1] 

                                                 
4 Nedokončená výroba a polotovary  jsou definovány v § 9 odstavec 2 Vyhlášky č. 500/2002 Sb. 
5 Výrobky jsou definovány v §9 odstavec 3 Vyhlášky č. 500/2002 Sb. 
6 Zvířata jsou definovaná v § 9 odstavec 4 Vyhlášky č. 500/2002 Sb. 
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Pro tyto poskytnuté zálohy zřizuje účetní jednotka účty v účtové skupině 15- 

Poskytnuté zálohy na zásoby a skupině 19- Opravné položky k zásobám. 

 

2.2. Oceňování zásob 

V účetnictví se pod pojmem oceňování rozumí přiřazování peněžní hodnoty 

jednotlivým účetním položkám. 

V závislosti na formě pořízení zásob se používají tři typy jejich ocenění – a to pomocí 

pořizovací ceny, ceny na úrovni vlastních nákladů nebo reprodukční pořizovací ceny. 

2.2.1. Pořizovací cena 

Zásoby nakupované se oceňují pořizovacími cenami. Pořizovací cenou se rozumí cena 

pořízení, placená za zásoby plus náklady s pořízením související (zejména přeprava, provize, 

clo, pojistné a náklady na úpravu skladovaného materiálu či zboží).  Viz [16] 

„Součástí pořizovací ceny zásob nejsou zejména úroky z úvěrů a půjček poskytnutých 

na jejich pořízení, kursové rozdíly, smluvní pokuty a úroky z prodlení a jiné sankce ze 

smluvních vztahů“ tvrdí Autorský kolektiv (2009, str. 82). 

U vnitropodnikových služeb souvisejících s pořizováním zásob nákupem a se 

zpracováním zásob jsou součástí pořizovací ceny pouze přepravné a vlastní náklady na 

zpracování materiálu.  

2.2.2. Vlastní náklady 

Zásoby vlastní výroby se oceňují na úrovni vynaložených vlastních nákladů, kterými 

se rozumějí přímé náklady na ně vynaložené a část nepřímých nákladů, která se k této činnosti 

vztahuje. Částka se stanoví podle skutečné výše nákladů nebo podle operativních kalkulací. 

Viz [16] 

Nedokončená výroba, polotovary a výrobky se mohou oceňovat odchylně, a to podle 

charakteru výroby. 
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2.2.3. Reprodukční pořizovací cena 

„Reprodukční pořizovací cena je tedy definována jako cena, za kterou byl majetek 

pořízen v době, kdy se o něm účtuje“ tvrdí Landa (2006, str.170) 

Reprodukční cenou mohou být oceněny:  

- zásoby získané bezúplatně, 

- zvířata vlastního odchovu, pokud nejsou oceněny vlastními náklady, 

- zásoby vlastní výroby v případě, že vlastní náklady jsou vyšší než reprodukční 

pořizovací cena, 

- zásoby nově nalezené7, 

- odpad a zbytkové produkty vrácené z výroby. Viz [5] 

Pro účely stanovení reprodukční pořizovací ceny pro ocenění zásob lze akceptovat 

posudek znalce, ale také postačí ve většině případů odborný odhad s ohledem na tituly, 

kterých se tato specifická forma ocenění týká.  

2.2.4. Techniky ocenění úbytku zásob 

Zásoby vedené na skladě je nutno při jejich vyskladnění8 ocenit. Ocenění přírůstku na 

skladě je rozdílné v rámci jednotlivých nákupů. Je proto nutné vybrat způsob ocenění takový, 

který vyhovuje podmínkám účetní jednotky a příslušným druhům zásob nejvíce. Viz [5] 

Při oceňování skladových zásob v pořizovací ceně je v účetnictví dle české legislativy 

používáno několik způsobů. Jedná se o: 

- metodu průměrování, 

- metodu FIFO, 

- metodu pevné ceny.9 

                                                 
7 Např. přebytky zásob při inventarizaci zásob. 
8 Vyskladnění za účelem spotřeby, prodeje apod. 
9 Lze také použít metodu individuální pořizovací ceny. Tato metoda je použitelná jen v omezené míře – převážně 
u velkých, drahých či unikátních druhů zásob. 
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Metoda průměrování 

Zásoby na skladě se oceňují cenou zjištěnou váženým aritmetickým průměrem 

z individuálních pořizovacích cen jednotlivých nákupů. 

Smyslem této metody je, že po každé dodávce se vypočítá průměrná cena materiálu na 

skladě a v této ceně se potom zachycuje úbytek materiálu ze skladu (klouzavý vážený 

aritmetický průměr).  Průměr lze počítat v určitých intervalech10 a v celém tomto intervalu 

oceňovat úbytky zásob takto vypočtenou cenou (prostý vážený aritmetický průměr). 

„Metoda váženého aritmetického průměru je celosvětově nejpoužívanější metodou 

oceňováni zásob při jejich vyskladnění“ tvrdí Fišerová a spol. (2009, str. 150) 

Metoda FIFO 

Tento název vychází z anglického „first in, first out“, zkratkou FIFO. V překladu 

znamená „první do skladu, první ze skladu“.  

Základním principem je oceňování vyskladňovaných položek cenou, která byla 

dosažena při pořízení nejstarší skladované zásoby. Pro tuto techniku je nutné zaznamenávat 

pořadí dodávek a jejich ceny.  

Možnost používat tuto techniku umožňuje ovlivnit hodnotu materiálu, který je účtován 

do spotřeby a který zůstává na skladě. Dochází tedy k ovlivňování výši nákladů, a tím i výši 

zisků. Viz [16] 

Opačným postupem, nazývaným „poslední do skladu, první ze skladu“ („last in, first 

out“) je technika LIFO. Tato technika je výhodná při zvyšování cen nakupovaného materiálu. 

Do spotřeby se zahrnují vyšší částky a na skladě zůstává nejstarší materiál oceněný nejnižší 

cenou. Tato technika není v souladu se současně platnými předpisy. Viz [16] 

Metoda pevné ceny 

Vzhledem k náročnosti a pracnosti oceňování materiálu v pořizovacích cenách si 

podniky mohou zvolit pevnou skladovou cenu, v níž budou materiál na skladě evidovat. 

                                                 
10 V intervalech: týdně, dekádně nebo nejdéle měsíčně. 
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Přírůstky i úbytky zásob jsou účtovány v pevné ceně, která se může libovolně měnit 

podle rozhodnutí podniku. Při změně pevné ceny je třeba zaúčtovat zvýšený nebo snížený 

cenový rozdíl vzniklý změnou pevné ceny. Viz [16] 

Při použití pevné ceny se účet zásoby rozdělí do tří analytických účtů: 

a) analytika A pro pevnou cenu, 

b) analytika B pro rozdíl mezi skutečnou a pevnou cenou, 

c) analytika C pro vedlejší náklady pořízení. Viz [5] 

Tato metoda má význam především při ocenění zboží v maloobchodních prodejnách, 

protože  je třeba znát hodnotu zboží v prodejních cenách. 

Oceňovací odchylky od skutečné ceny pořízení zásob 

Oceňovací odchylky vznikají: 

- jako rozdíl mezi předem stanovenou cenou a skutečnou pořizovací cenou 

skladovaných zásob, 

- ve výši skutečných nákladů souvisejících s pořízením, 

- jako rozdíl mezi předpokládanými a skutečnými náklady souvisejícími s pořízením, 

- ve výši marže, DPH z prodejní ceny a případně nákladů souvisejících s pořízením při 

sledování hodnoty zásob v prodejních cenách, 

- kombinací některých z výše uvedených způsobů, 

- při oceňování zásob. Viz [10] 

Pokud systém oceňování zásob účetní jednotky vede ke vzniku oceňovacích odchylek, 

je třeba stanovit systém, podle kterého budou tyto odchylky rozpouštěny do nákladů. Přitom 

způsob rozpouštění oceňovacích odchylek musí být stanoven tak, aby nedošlo ke zkreslení 

věrného obrazu podávaného účetnictvím a účetní závěrkou o stavu majetku účetní jednotky. 

Viz [10] 
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2.3. Způsoby účtování zásob 

Na způsob účtování zásob má vliv zejména princip přiřazování nákladů a výnosů 

účetní jednotky v rámci věcné a časové souvislosti výnosů a nákladů. Viz [9] 

,,ČÚS dávají účetním jednotkám možnost volby mezi dvěma možnými způsoby 

účtování,, tvrdí Louša (2007, str. 13). Tyto způsoby jsou označeny jako způsob A (průběžný 

systém evidence zásob) a způsob B (periodický systém evidence zásob).  

2.3.1. Způsob účtování A zásob 

Podstatou tohoto typu účtování je to, že zásada věcné a časové souvislosti je 

dodržována po dobu celého účetního období u jednotlivých operací pořízení a spotřeby 

jednotlivých zásob. Z toho vyplývá, že v kterémkoliv okamžiku lze zjistit skutečné náklady 

vynaložené na dosažení příslušných výnosů a to přímo z hlavní knihy. Tyto zjištěné 

informace mají mimořádný význam pro vnitřní ekonomické řízení a pro používání různých 

postupů a metod manažerského účetnictví. Viz [9] 

Dle způsobu A jsou prováděny souběžné zápisy na skladové evidenci a na účtech 

v hlavní knize. Skladová evidence musí být vedena v jednotkách množství a v příslušném 

ocenění. Viz [10] 

2.3.2. Způsob účtování B zásob 

Při účtování dle způsobu B se v účetnictví účtuje při nákupu přímo do nákladů. Na 

účtech zásob se účtuje pouze koncem účetního období při uzávěrce účetních knih11. Tento 

způsob je vhodný pouze pro omezený okruh účetních jednotek s velmi jednoduchou činností 

nebo u kterých jsou náklady na spotřebu materiálu zanedbatelnou položkou. Při rozhodnutí o 

vedení účetnictví touto metodou je třeba vzít v úvahu, že během roku je zkreslován výsledek 

hospodaření, protože náklady na materiál jsou vykazovány v momentě jeho pořízení a ne 

v momentě jeho spotřeby. Viz [9] 

Při uplatnění způsobu B je nutné vést skladovou evidenci na analytických účtech, aby 

bylo možné zjistit a prokázat stav zásob a pořizovací ceny zásob v průběhu účetního období.  

                                                 

11 Princip účtování způsobem B je založen na tom, že zásada věcné a časové souvislosti je dodržena až k datu 

sestavení účetní závěrky.  
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2.4. Pořízení zásob 

Zásoby se pořizují nákupem, kdy se jedná o dodavatelsky pořízené zásoby nebo jsou 

pořízeny vlastní činností. 

2.4.1. Pořízení zásob nákupem 

Nakoupené zásoby se oceňují pořizovací cenou. To znamená, že se jedná o cenu, 

kterou požaduje uhradit dodavatel zvýšenou o náklady související s pořízením. Mezi tyto 

náklady patří zejména přepravné hrazené odběratelem, provize, skladné, pojistné při dopravě, 

výlohy spojené s proclením, clo a další.  

V nákladech souvisejících s pořízením má zvláštní význam clo. Rozdíl je v tom, že o 

výši cla nerozhoduje účetní jednotka, ale státní orgán. Proto je clo zahrnováno do skladové 

ceny při použití kterékoliv varianty sledování zásob. 

Při dopravě pořizovaných zásob vlastními dopravními prostředky mohou nastat tyto 

případy: 

- jsou vyčleněna vozidla, jejichž hlavním úkolem je doprava nakupovaných zásob, 

- dopravu pořízených zásob provádí speciální dopravní středisko, 

- dopravu pořízených zásob provádí jakékoli vozidlo účetní jednotky12. Viz [10] 

V případě, že je zřízeno speciální dopravní středisko, je stanovena cena, pomocí které 

se náklady tohoto střediska přenášejí do nákladů odběratelských středisek. Tato cena je na 

úrovni přímých nákladů13, případně je také zvýšena o nepřímé náklady, a odpovídá skutečné 

výši vynaložených nákladů nebo je stanovena pomocí předběžných kalkulací. 

U dalších výše uvedených dvou typů jsou stanoveny kalkulační ceny. Není tedy nutné 

sledovat skutečné náklady na provoz vozidla, ale postačí mít k dispozici řádně zdůvodněnou 

kalkulaci. Po skončení účetního období musí být provedeno vyhodnocení kalkulačních cen, 

případně je pro následující rok upravit.  

 

                                                 
12 Např. soukromé vozy zaměstnanců či podnikatele. 
13 Např. ujetý kilometr nebo pracovní hodina. 
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2.4.1.1. Příklady účtování pořízení zásob nákupem 

„ČÚS umožňují tři základní způsoby účtování zásob na skladě, které vyplývají ze 

způsobu jejich oceňování“ tvrdí Louša (2007, str. 23). Způsoby lze vzájemně kombinovat. 

Prvním způsobem je ocenění zásob předem pevně stanovenou pořizovací cenou při 

současném zjišťování oceňovacích odchylek na skutečnou pořizovací cenu. Druhá varianta 

vypovídá o tom, že každá jednotlivá položka zásob je oceněna skutečně dosaženou pořizovací 

cenou. A poslední, tedy třetí způsob účtování zásob je postaven na tom, že skutečně dosažené 

ceny u každé položky zásob vstupují do skladové ceny prostřednictvím výpočtu váženého 

aritmetického průměru. Viz [10] 

U způsobu A se pořizovací cena zásob včetně nákladů spojených s pořízením zásob 

účtuje na účet 111 – Pořízení materiálu (případně účet 131 – Pořízení zboží), souvztažně lze 

účtovat v případě přijaté dodavatelské faktury na účet 321 – Dodavatelé, v případě nákupu 

zásob za hotové účet 211 – Pokladna. Příjemka zásoby na sklad se poté zaúčtuje na účet 112 – 

Materiál na skladě (132 – Zboží na skladě) souvztažně s účtem 111 – Pořízení materiálu (131 

Pořízení zboží.) 

Účet 111 – Pořízení materiálu (131 – Pořízení zboží) slouží jako kalkulační účet pro 

zjištění skutečné pořizovací ceny a používá se tehdy, pokud součástí pořizovací ceny jsou i 

náklady související s pořízením. V případě, že s pořízením materiálu, případně zboží, nejsou 

spojeny žádné pořizovací náklady, lze účtovat přímo na účet 112 – Materiál na skladě (132 – 

Zboží na skladě). Kalkulační účty 111 a 131 nevykazují žádný zůstatek při uzavírání účetních 

knih. Viz [2] 

U způsobu B účtuje účetní jednotka přijatou fakturu za nákup zásob na nákladový účet 

501 – Spotřeba materiálu (504 – Prodané zboží) souvztažně s účtem 321 – Dodavatelé. 

V případě úhrady v hotovosti použije účet 211 – Pokladna, případně účet 221 – Bankovní 

účty , pokud půjde o úhradu nákupu záloh bezhotovostně. 

2.4.2. Účtování zásob přímo do spotřeby 

ČÚS umožňují účetním jednotkám účtovat stanovené druhy zásob při pořízení přímo 

do spotřeby za podmínky, že se nenaruší souvislost účtování nákladů a výnosů. Rozsah tohoto 

typu účtování je ale třeba předem stanovit ve vnitřní směrnici podniku. 
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Mezi nejvíce využívané zásoby účtované tímto způsobem patří kancelářské 

prostředky, drobný údržbářský materiál a další zásoby podobného typu.  

Slevy na nakoupené zásoby 

V souvislosti s nakupovanými zásobami se mohou vyskytnout dodavatelem 

poskytnuté slevy. Jedná se o bonusy a skonta. 

Bonus 

Tento způsob slevy je postaven na principu, že dodavatel poskytuje bonus na základě 

uzavřené smlouvy dle podmínek smlouvy a to na základě odběratelem  odebraného určitého 

množství zboží či překročení určité hodnoty fakturace v konkrétní dodávce. Viz [5] 

Bonus může být poskytnout také až po odebrání určitého množství či fakturačního 

objemu dodatečně, a to ve formě zboží bez úplaty14 nebo peněz. Takto dodatečně poskytnuté 

zboží lze chápat jako odměnu odběratelům za jejich odběry a je považováno za dar. Pokud je 

však bonus poskytován v penězích, není předmětem daně. Viz [10] 

Skonto 

V případě slevy na nakoupené zásoby v podobě skonta jde o to, že dodavatel poskytne 

slevu z určité faktury proto, že daná faktura je zaplacena před lhůtou splatnosti nebo například 

hotově. 

Pokud se jedná o skonto slevou na ceně, která je poskytována současně s odebráním 

zboží15, jde o snížení fakturované částky. Tedy sníží se pořizovací cena nakoupeného zboží. 

Naopak může se jednat o fakturovanou cenu, na kterou je dodatečně poskytnuto finanční 

zvýhodnění pro zaplacení před lhůtou splatnosti. Sleva z ceny v podobě skonta je v tomto 

případě účtována do provozních výnosů. Viz [10] 

V obou případech vzniká skonto tehdy, když je úhrada skutečně provedena. Účtuje se 

do nákladů či výnosů toho období, ve kterém odběratel provedl úhradu. Tedy bez ohledu na 

to, kdy dodavatel skonto přiznal. 

 

                                                 
14Jedná se o naturální plnění. 
15 Např. Může se jednat o promptní placení. 



 13 

2.4.3. Pořízení zásob vlastní činností 

V případě, že si účetní jednotka vyrábí sama určitý druh zásob, dochází k aktivaci.16 

Vždy musí ale účetní jednotka zvážit, zda je výroba ve vlastní režii nákladově výhodná. 

Účtování o nákladech vlastní výroby je důležitou částí vnitropodnikového informačního 

systému. Podstatné pro správné účtování zásob je stanovení druhů nákladů k dané činnosti – 

tedy přímé a nepřímé náklady, a rovněž určit velikosti série výrobků.  

Účetní jednotka pro účtování zásob vlastní činností vydá vnitřní směrnici, kde bude 

přesně uvedeno, které druhy nákladů jsou považovány za přímé, za výrobní a za správní režii. 

Dále stanoví systém číslování zakázek, zásady pro jejich oceňování a ukončování, a musí zde 

uvést pravidla pro vyskladňování výrobků a jejich fakturaci. Může být zde stanoven také 

systém přirážek výrobní a správní režie, pokud je tento systém účetní jednotkou používán.  

Viz [10] 

Zásoby vlastní výroby mohou vznikat ve výrobním procesu, ale také při poskytování 

služeb, při tvůrčí myšlenkové práci, u projekce, programování či jiné činnosti, u kterých 

nevznikají hmotné výstupy. Viz [10] 

Pro účtování zásob vlastní výroby je určena účtová skupina 12 a pro zachycení 

aktivace těchto zásob účtová skupina 61. 

2.5. Zásady vypořádání zásob na konci účetního období 

 Na konci účetního období může dojít k situaci, kdy při nákupu zásob tyto zásoby 

dorazí do účetní jednotky fyzicky, ale účetní jednotce nejsou doručeny patřičné doklady od 

dodavatele17. Tato situace se nazývá nevyfakturovaná dodávka zásob. Na druhou stranu může 

jít o stav, kdy účetní jednotka obdrží příslušné doklady, ale zásoby fyzicky nedorazí do konce 

účetního období. Tento stav je pojmenován jako zásoby na cestě. Viz [5] 

Oba případy je nutné řádně zachytit v účetnictví. 

Nevyfakturované dodávky zásob 

Tato situace, vysvětlena výše, se účetně řeší formou zaúčtování nevyfakturovaných 

dodávek ve prospěch účtu 389 – Dohadné účty pasivní. Zásoba materiálu nebo zboží je 

                                                 
16 Může jít o výrobu např. polotovarů. 
17 Přijaté faktury, dodací listy apod. 



 14 

pomocí vnitřního dokladu zaúčtována na sklad v dohadné výši (použijí se účet 111 v případě 

materiálu, u zboží účet 131), jelikož není k dispozici přesná částka pořízení zásob. Až 

v následujícím účetním období účetní jednotka obdrží fakturu, potom odúčtuje dohadnou 

položku ve prospěch účtu 321 – Dodavatelé a tím účetní operaci dokončí. Viz [14] 

Zásoby na cestě 

Nejčastěji se tento problém vyskytuje u dodávek materiálu. Je třeba převést z účtu 111 

– Pořízení materiálu , případně účet 131 – Pořízení zboží (zda se jedná o zboží),  hodnotu 

faktury na účet 119 – Materiál na cestě nebo 139 – Zboží na cestě. V následujícím období po 

obdržení zásoby bude účetní jednotka účtovat přijetí zásoby na sklad proti účtu zásoby na 

cestě.  Viz [14] 

Zaúčtování nepřijatého materiálu k okamžiku sestavení účetní závěrky na účet 119 – 

Materiál na cestě, případně 139 – Zboží na cestě, je důležitou účetní operací z hlediska toho, 

že pokud by účetní jednotka nezaúčtovala tuto operaci, zvýšila by hodnotu materiálu, 

případně zboží na skladě neoprávněně. Při fyzické inventuře by materiál nemohl být nalezen a 

byl by vykázán jako inventarizační rozdíl nesprávně. Viz [5] 

2.6. Vyskladnění zásob 

Úbytky zásob mohou být z důvodu: 

- vyskladnění do spotřeby, 

- přeskladnění, 

- vyřazení pro nepotřebnost nebo poškození, 

- vyřazení důsledkem jejich zničení nebo ztráty, 

- vrácení dodavateli důsledkem reklamace, 

- vkladu, 

- darování, 

- poskytnutí vzorku, 

- inventárního manka. 
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Materiál se nejčastěji vyskladňuje za účelem jeho spotřeby ve výrobě. U zboží 

zejména v důsledku jeho prodeje. Viz [14] 

2.6.1. Vyskladnění do spotřeby 

Na vyskladnění zásob do spotřeby lze pohlížet ze dvou hledisek. Může se jednat o 

prodej zásob nebo o vyskladnění k výrobě či jiné konečně spotřebě. 

Prodej zásob je u způsobu A účtován pomocí nákladového účtu a účtu zásob, který 

zachycuje úbytek zásob (např. vyskladnění prodaného materiálu se zaúčtuje na účtu 542 – 

Prodaný materiál a na účtu 112 – Materiál na skladě). Zároveň vzniká účetní jednotce výnos 

z prodeje, který se zachytí na straně Dal výnosového účtu  642 – Tržby z prodeje materiálu, a 

pohledávka nebo tržba v hotovosti. U pohledávky se použije účet 311 – Odběratelé, u tržby 

v hotovosti účet 211 – Pokladna. 

U způsobu B jsou nakupované zásoby účtovány při nákupu přímo na nákladový účet 

(501 – Spotřeba materiálu, 504 – Prodané zboží). Snížení spotřeby zásob o výši prodané 

zásoby, např. materiálu, se zaúčtuje na účet 542 – Prodaný materiál a 501 – Spotřeba 

materiálu. 

Dalším způsobem vyskladnění zboží do spotřeby je použití zásob k jiné spotřebě než 

k prodeji zboží. Účetní jednotka musí rozhodnout, které druhy materiálu a v jakých případech 

budou při vyskladnění směřovány do přímých nákladů zakázek nebo výrobků. V takovém 

případě se účtuje u obchodních účetních jednotek do nákladů na účet 501 – Spotřeba 

materiálu. U neobchodních účetních jednotek se doporučuje analytická evidence pro 

sledování spotřeby přímého materiálu. Viz [10] 

2.6.2. Přeskladnění 

K přeskladnění výrobků do vlastní prodejny se používá účet 621 – Aktivace materiálu 

a zboží. Nejprve dojde k výrobě výrobků, který se zaúčtuje na účet 123 – Výrobky a 

souvztažně na účet 613 – Změna stavu výrobků. Při přesunu do prodejny dojde 

k přeskladnění, které se zaúčtuje pomocí účtu 613 – Změna stavu výrobků se souvztažným 

účtem 123 – Výrobky. Následná aktivace se zachytí pomocí účtu 132 –Zboží na skladě 

souvztažně s účtem 621 – Aktivace materiálu a zboží. Viz [10] 
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2.6.3. Vyskladnění z důvodu škod na zásobách 

Škodou se rozumí fyzické znehodnocení, to je neodstranitelné poškození nebo zničení, 

dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a zásob, a to z objektivních i subjektivních 

příčin. 

Účetní jednotka si ve svém vnitřním předpisu stanoví normy přirozených úbytků 

zásob. Nejobvyklejším způsobem je protokolární změření18 konkrétní zásoby v určitém 

momentě.  

Škoda v provozní oblasti účetní jednotky je účtována v ostatních provozních 

nákladech na účet 549 – Manka a škody z provozní činnosti. Pokud by se jednalo o úmyslné 

zavinění, lze požadovat náhradu19. Předepsané náhrady, které jsou součástí výroby, lze 

zaúčtovat na účet 648 – Ostatní provozní výnosy. Viz [10] 

Škoda může být způsobena také živelní pohromou. Pro zaúčtování se použije účet 582 

– Škody. V případě dodržení podmínek stanovených zákonem o daních z příjmů20 je škoda 

daňově uznatelná.  

Skladované zásoby je nutné nejméně jednou ročně prověřovat a zjišťovat, a to pomocí 

inventury. Viz. kapitola 2.7. Inventarizace a 2.8. Opravné položky. 

2.6.4. Reklamace zásob 

U každé reklamace je potřeba zvážit příčinu jejího vzniku a při účtování je nutné 

rozlišovat, zda je reklamovaná dodávka již uhrazena, zda byla reklamována cena v důsledku 

špatné kvality až po vydání do spotřeby, zda zásoba při uznání reklamace je skladem nebo zda 

výsledek reklamace je znám v běžném či následujícím období. Viz [10] 

Je třeba také dodržet daňové předpisy, konkrétně Pokyn D-300 k zákonu č. 586/1992 

Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, který definuje, že pro zjištění základu 

daně se uplatní částky ovlivňující základ daně k rozhodnému datu, kterým je u reklamačního 

řízení datum prokazatelného ukončení reklamačního řízení.21 

 
                                                 
18 Např. zvážením apod. 
19 Dle ustanovení zákoníku práce, § 257. 
20 § 24 odst. 10 
21 Pokyn D-300 – část k § 23 bod 4 písmeno b) 
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2.6.4.1. Účtování reklamace zásob u odběratele 

Může nastat situace, kdy odběratel nakoupil zásoby od dodavatele, uhradil fakturu, ale 

dodávka neodpovídá smluvním podmínkám z důvodu např. vadné kvality dodaného zboží. 

Uplatní tedy reklamaci vůči dodavateli a zaúčtuje pohledávku ve své podrozvahové evidenci 

76x – Podrozvahová aktiva a 79x – Podrozvahová evidence. Po ukončení reklamačního řízení 

je nekvalitní zboží předáno dodavateli. Přijatý dobropis k nekvalitní dodávce zboží se 

zaúčtuje s minusovou částkou na účet 132 – Zboží na skladě souvztažně s účtem 321 – 

Dodavatelé. Následně se upraví také podrozvahová evidence, kdy se zaúčtuje na účet 79x – 

Podrozvahová evidence  souvztažně 76x – Podrozvahová aktiva. Viz [5] 

2.6.4.2.  Účtování reklamace zásob u dodavatele 

Dodavatel vystavil fakturu odběrateli. Následně ale dodávku reklamuje. Uplatněnou 

reklamaci dodavatel zaúčtuje jako závazek k odběrateli na podrozvahových účtech 79x 

souvztažně 77x – Podrozvahová pasiva. Po vyřízení reklamace vydá dodavatel dobropis, 

který zaúčtuje s minusovou částkou na účtech 311 – Odběratelé a 604 – Tržby za zboží. Zboží 

přijme zpět na sklad pomocí účtu 132 – Zboží na skladě souvztažně s účtem 504 – Prodané 

zboží.  Následně dojde ke snížení závazku v podrozvahové evidenci za základě vyřízené 

reklamace, kterou dodavatel zaúčtuje na účet 77x – Podrozvahová pasiva a účet 79x – 

Podrozvahová evidence. Viz [5] 

2.6.5. Vklady zásob 

Jde o bezúplatný pohyb zásob. U vkladu zásob do podnikání vystupuje na jedné straně 

vkládající, na straně druhé přijímající.  

Jedná se o vložení zásob do základního jmění. Příjemce vkladu bude tedy účtovat 

upsaný základní kapitál na účet 411 – Základní kapitál a na účet 701 – Počáteční účet 

rozvažný (strana MD) a samotný vklad zásob (např. materiál) se zaúčtuje na účet 112 – 

Materiál na skladě se souvztažným účtem 701 – Počáteční účet rozvažný (strana D).  

Vkladatel bude účtovat nejprve úhradu vkladem zásob na účet 378 – Jiné pohledávky se 

souvztažným účtem 112 – Materiál na skladě. Dále zaúčtuje vznik podílu na účty 06x – 

Dlouhodobý finanční majetek a 367 – Závazky z upsaných nesplacených vkladů. Zápočet 

splaceného vkladu se zaúčtuje pomocí účtu 367 – Závazky z upsaných nesplacených vkladů 

se souvztažným účtem 378 – Jiné pohledávky. Viz [15] 
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2.6.6. Darování zásob 

Obdarovaný zařadí zásoby do svého účetnictví pomocí účtu 1xx na straně MD podle 

typu zásob, na straně Dal účtu 413 – Ostatní kapitálové fondy. Dále obdarovaný hradí 

darovací daň, pro kterou použije účet 538 – Ostatní daně a poplatky a účet 345 – ostatní daně 

a poplatky. 

Darující darované zásoby zaúčtuje na nákladový účet 543 – Dary a souvztažně 

zaúčtuje úbytek darovaných zásob pomocí účtu 1xx (podle typu zásoby). Dárce hradí darovací 

daň při darování do ciziny nebo jako ručitel. Při darování do ciziny se použijí účty 538 – 

Ostatní daně a poplatky a 345 – ostatní daně a poplatky. V případě, že daň platí ručitel, vzniká 

pohledávka vůči obdarovanému. Viz [10] 

Zákon o dani z příjmů nepřipouští, aby se do ceny darovaných zásob zahrnovala 

darovací daň.22 

2.6.7. Poskytnutí vzorku 

Za vzorek se považuje vlastní výrobek či zboží, které dodavatel poskytne bezplatně 

svému odběrateli jako vzorek na vyzkoušení, k propagačním akcím, při kterých dojde ke 

spotřebě vzorku23 nebo ke stále expozici do vzorkových prodeje. Vzorky poskytnuté k účelům 

propagace mohou zůstat v majetku dodavatele nebo jsou sledovány v podrozvahové evidenci 

odběratele. Dle uzavřené smlouvy se vzorek ocení ve výši odhadu jeho pořizovací ceny – 

jedná se o reprodukční pořizovací cenu, případně se připočtou vynaložené náklady a v celé 

hodnotě bude vzorek přijat příjemcem na sklad (např. účet 132) souvztažně s účtem 648 – 

Ostatní provozní výnosy. Poskytovatel vzorku účtuje na nákladové účty 501 – Spotřeba 

materiálu, případně 543 – Dary, se souvztažným skladovým účtem  132 – Zboží na skladě 

nebo 123 – Výrobky.  

Při darování vzorku lze účtovat ve prospěch účtu 413 – Ostatní kapitálové fondy. 

Hodnota přijatých vzorků by v tomto případě podléhala darovací dani. Viz [10] 

 

 

                                                 
22 Zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů , § 25 odst. 1 s. 
23 Může se jednat o ochutnávky potravin.  
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2.7. Inventarizace zásob 

Inventarizace zásob je součástí účetní závěrky účetní jednotky. Směřuje k sestavení 

účetní závěrky jako věrného a poctivého obrazu o účetní jednotce ve finančních výkazech. 

Fyzickou inventurou24 se zjišťuje skutečný stav zásob, u kterého se dále zjišťuje, zda 

odpovídá účetnímu stavu zásob. Viz [1] 

Inventarizaci zásob dle zákona o účetnictví lze provádět jednak jako periodickou, a to 

v případě řádné inventarizace k rozvahovému dni. Naopak průběžnou inventarizaci zásob lze 

provádět v případě zásob účtovaných podle druhů, míst jejich uložení nebo hmotně 

odpovědných osob. Viz  [1] 

Záznam o provedení inventarizace zásob se nazývá inventurní soupis zásob.   

2.7.1. Inventarizační rozdíly 

Jestli-že při inventarizaci není zjištěna shoda mezi účetním a skutečným stavem, jedná 

se o inventarizační rozdíl. Jde o případy, kdy: 

a) skutečný stav je nižší než účetní stav, jedná se o manko. V prvním případě může jí o 

skutečnost, kdy povaha zásob při skladování je přirozeně ubývající25 nebo při jejím 

zpracování dochází k technologickým ztrátám. Podnik u těchto zásob stanoví normy jejich 

přirozených úbytků v interní účetní směrnici, a pokud vzniklé úbytky zásob nepřesáhnou 

danou hranici, považují se za manko do normy přirozených úbytků. Účetní jednotka zaúčtuje 

manko do normy na účtu 501 – Spotřeba materiálu (504 – Prodané zboží) a souvztažně na 

účtu 112 – Materiál na skladě (132 – Zboží na skladě). V druhém případě, který se nazývá 

manko nad normu, se jedná o překročení normy přirozených úbytků. Manko nad normu se 

účtuje na účet 549 – Manka a škody a souvztažně na skladové účty zásob (např. 112 – 

Materiál na skladě, 132 – Zboží na skladě apod.). Viz  [8] 

b) skutečný stav je vyšší než účetní stav, jedná se o přebytek. U nakupovaných zásob 

se přebytek zásob zúčtuje jako snížení spotřeby26, pokud k přebytku došlo chybným 

účtováním při vyskladnění zásob. Jinak se přebytek zásob považuje za provozní výnos a 

zaúčtuje se na skladovém účtu (např. 11x, 13x)  se souvztažným výnosovým účtem 648 – 

                                                 
24 Fyzická inventura se provádí přepočtením, přeměřením, ohledáním nebo převážením.  
25 Např. vysychá, při manipulaci se rozprašuje apod. 
26 Účtuje se v prospěch účtové skupiny 50 – Spotřebované nákupy. 



 20 

Ostatní provozní výnosy. Přebytek zásob vlastní výroby se zaúčtuje na účtových skupinách 

12x a souvztažně 61x. Viz  [8] 

Pokud vzniknou škody na zásobách z mimořádných příčin (např. živelná pohroma 

apod.), lze je zaúčtovat na účet 582 – Škody a souvztažně použit skladový účet poškozených 

zásob.  

2.8. Opravné položky k zásobám 

Při inventarizaci se také ověřuje, zda neexistují důvody k účtování opravných položek.  

Podstatou opravných položek je vyjádřit reálnou hodnotu zásob, u kterých došlo 

k dočasnému poklesu hodnoty zásob a dodržet všeobecně uznávané účetní zásady opatrnosti a 

věrného zobrazení skutečnosti.  

Opravné položky k zásobám27 se účtují k rozvahovému dni v rámci účetní závěrky. 

Pokud je cena zásob na skladě nižší než prodejní cena a toto snížení má dočasný charakter, 

sníží se cena příslušných zásob  pomocí opravné položky v odpovídající hodnotě. Opravné 

položky k zásobám se tvoří: 

- u zásob, jejichž obrat je malý nebo téměř žádný, 

- u zboží z důvodu sezónního zájmu, 

- při nástupu konkurenčního výrobku s vyššími užitnými hodnotami, 

- u zcizených a znehodnocených zásob, které nejsou k datu uzavírání účetních knih 

definitivně vyřešeny. Viz  [1] 

Tvorba opravných položek se účtuje na nákladovém účtu 559 – Tvorba a čerpání 

opravných položek k zásobám a v účtové skupině 19x – Opravné položky k zásobám podle 

druhu zásob. Snížení (rozpuštění) opravných položek k jednotlivým druhům zásob se účtuje 

v účtové skupině 19x – Opravné položky k zásobám a souvztažně na účet 559 – Tvorba a 

čerpání opravných položek k zásobám. 

                                                 
27 Problematika opravných položek k zásobám je řešena v ČÚS č. 005 – Opravné položky. 
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Po pominutí doby pro dočasné snížení zásob se opravná položka zruší či sníží. 

Opravné položky nelze tvořit u trvalého snížení hodnoty zásob. Takovéto zásoby účetní 

jednotka může prodat se slevou, darovat či zlikvidovat. Viz [1] 

Z daňového hlediska není tvorba opravných položek u zásob uznatelným nákladem. 28 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                                 
28 Dle zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb., § 25 odst. 1 písmeno v. 



 22 

3. Řízení skladových zásob 

3.1. Obsah a cíl řízení zásob 

Řízení zásob představuje nejen efektivní zacházení a hospodaření se zásobami, ale 

také využívání rezerv, které v této oblasti existují. Je také nutné zohledňovat všechny činitelé, 

které mají vliv na účinnost řízení zásob.  

Existence zásob v okamžiku, kdy po nich není poptávka, znamená zbytečné 

vynakládaní hmotných, finančních, ale i lidských prostředků. A také neexistence zásob 

v okamžiku, kdy jsou potřebné k uspokojení zákazníka či ke splnění zakázky odběratele vede 

ke ztrátám prodeje, zákazníka a v neposlední řadě jde také o ztrátu dobré pověsti firmy. 

Z toho vyplývá, že cílem řízení zásob je udržování zásob na takové úrovni a v takovém 

složení, aby byla zabezpečena rytmická a nepřerušovaná výroba, přičemž celkové náklady 

s tím spojené by měly být co nejnižší. Viz [6] 

3.2. Klasifikace skladových zásob 

Rozpoznávat jednotlivé druhy zásob je nezbytné pro správnou volbu jejich řízení. 

Mezi druhy zásob podle stupně zpracování patří výrobní zásoby (zejména suroviny, 

základní a pomocné látky, paliva, obaly a obalové materiály, apod.), zásoby rozpracovaných 

výrobků (jedná se o polotovary vlastní výroby a nedokončené výrobky), zásoby hotových 

výrobků a zásoby zboží.  

Mezi druhy zásob podle funkce v podniku patří zásoby rozpojovací, které v sobě 

zahrnují obratovou zásobu, pojistnou zásobu, vyrovnávací zásobu a zásobu na předzásobení.  

S obratovou zásobou se počítá zcela u všech prvků materiálového toku. Je také 

nazývaná jako běžná zásoba a vzniká  důsledkem nákupu, výroby nebo dopravy v dávce29.   

Pojistná zásoba zachycuje výkyvy v poptávce během dodací lhůty objednávaného 

materiálového prvku. Velikost pojistné zásoby závisí především na intenzitě výkyvů a na 

úrovni dodavatelských služeb.  

Součtem pojistné zásoby a obratové zásoby se určí průměrná velikost zásob.  

                                                 
29 Množství v jednotlivých objednacích dávkách je větší než okamžitá spotřeba. 
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Vyrovnávací zásoba je tvořena pro zachycení malých nepředvídaných výkyvů, např. 

k zachycení vlivu nekvalitních materiálových prvků během výrobního procesu, aby se 

zabránilo prostojům práce linek apod. Viz [7] 

K vyrovnání předvídaných výkyvů se vytváří zásoba pro předzásobení. Mezi 

předvídané výkyvy lze zařadit např. kolísání v důsledku uzavření firmy v době dovolených, 

sezónní výrobu, obtížnost dopravy v zimním období, podpory prodeje, sezónních jevů apod.  

Dále zde patří zásoby na logistické trase, které zahrnují zásoby dopravní (zboží na 

cestě z jednoho místa logistického řetězce na místo druhé) a zásoby rozpracované výroby 

(materiály a díly, které jsou ve zpracování). Souhrnně lze říci, že jde o materiálové prvky, 

které se nachází na vstupu či výstupu, tedy jedná se o zboží, které již má své určení, ale dosud 

nedošlo. 

Mezi další druhy skladových zásob patří technologické, strategické a spekulační 

zásoby. Technologické zásoby jsou materiály či výrobky, které před dalším zpracováním 

potřebují jistou dobu skladování, aby nabyly požadovaných vlastností a to především 

z technologických důvodů. Může se jednat např. o vysoušení dřeva, zrání sýrů, piva, vína 

apod. Strategické zásoby jsou ve funkci zabezpečení přežití podniku při nepředvídaných 

kalamitách v zásobování, např. v důsledku přírodních pohrom. A spekulační zásoby se 

vytváření ve snaze docílit úspory při nákupu základních surovin pro výrobu. Viz [6] 

Mezi druhy zásob podle použitelnosti patří zásoba použitelná a nepoužitelná.  

Použitelná zásoba se skládá z položek, které se běžně spotřebovávají a zahrnuje 

přiměřenou a nadbytečnou zásobu. Přiměřená zásoba je část průměrné zásoby, jejíž spotřebu 

pro výrobu či prodej lze v blízké době očekávat. Nadbytečná zásoba zachycuje rozdíl mezi 

celkovou průměrnou zásobou a přiměřenou zásobou. Vyskytuje-li se v podniku nadbytečná 

zásoba, je nutné zabránit jejímu dalšímu doplňování.  

Nepoužitá zásoba zahrnuje položky téměř s nulovou spotřebou. Tato zásoba je někdy 

označována jako zásoba bez funkce. Obvykle vzniká v důsledku změn ve výrobním 

programu, po inovaci výrobků, případně chybným nákupním rozhodnutím v odhadu budoucí 

poptávky. Řešením těchto zásob je jejich prodej za snížené ceny nebo odepsání. Další 

skladování by přinášelo neúčelné vynaložení nákladů a zbytečně by zabíralo skladový prostor. 

Viz [6] 
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3.2.1. Důvody vytváření skladových zásob 

Podniky udržují skladové zásoby z důvodu: 

- snahy o dosažení úspor nákladů na přepravu, 

- snahy o dosažení úspor ve výrobě, 

- využití množstevních slev, 

- snahy udržet si dodavatelský zdroj, 

- podpory podnikové strategie v oblasti zákaznického servisu, 

- reakce na měnící se podmínky na trhu, 

- překlenutí časových rozdílů, které existují mezi výrobcem a spotřebitelem, 

- dosažení nejmenších celkových nákladů logistiky při současném udržení požadované 

úrovně zákaznického servisu, 

- snahy poskytovat zákazníkům komplexní sortiment produktů, apod. Viz [13] 

 

3.2.2. Důvody řízení skladových zásob 

Pro podnik není jednoznačné, v jakých případech je výhodnější větší nebo menší 

zásoba. Existují tedy následující aspekty pro řízení zásob: 

- v zásobách je vázáno nezanedbatelné množství peněžních prostředků. Např. pokud 

jsou zásoby na skladě zbytečně vysoké, blokují peněžní prostředky, které by mohly 

být použity jinde a navíc nabíhají náklady na skladování, 

- časté dodávky zásob snižují náklady na skladování i  peněžní prostředky vázané 

v zásobách, na druhou stranu ale zvyšují náklady na dopravu, 

- nedostatečná zásoba může vést k nepoměrně vyšším ztrátám než jsou skladovací 

náklady. Viz [3] 
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3.3. Systém řízení zásob 

V systému řízení zásob jde o hledání a nalezení optimálního vztahu mezi tím, jak 

zásoba plní své funkce a tím, jak vysoké náklady je třeba vynaložit na její pořizování a 

držení.30  

Systém řízení zásob souvisí s konkrétními podmínkami ve sledovaném podniku (např. 

skladba a délka výrobního procesu, struktura zásob apod.), se systematickou evidencí zásob a 

její aktualizací. Úspěšnost řízení zásob je dále závislá na řadě objektivních a subjektivních 

prvků. Mezi objektivní příčiny patří např. ekonomické podmínky země, platné legislativní 

normy apod. a k subjektivním příčinám se řadí kvalifikace a zkušenosti zaměstnanců podniku 

a jejich ekonomické uvažování.  

Kvalitu řízení zásob lze ovlivnit: 

- systematickou prací se zásobami, 

- dostatečnou přehledností v metodách a postupech vhodných aplikací, 

- diferencovaným přístupem k jednotlivým druhům zásob. Viz [6] 

3.3.1. Řízení zásob sortimentu 

Mezi hlavní otázky řízení zásob patří: kdy a jakým množstvím doplnit zásobu. Na tyto 

otázky mají odpověď především objednací systémy, plán potřeby dodávek, hlavní výrobní 

plán a systém plánování potřeby materiálu. Liší se však charakterem poptávky, povahou a 

rozsahem současně řízených skladovaných položek.  

Pro řízení zásob jednotlivých skladových položek při stejnoměrné nezávislé poptávce  

jsou řídící objednací systémy, plán potřeby dodávek a hlavní výrobní plán. Naopak 

k propočtu závislé nárazové poptávky slouží systém plánování potřeby materiálu. Část 

vstupních dat pro tento systém poskytuje hlavní výrobní plán. Viz [6] 

3.3.2. Zásoba základních materiálů 

Tento druh zásob existuje pouze ve výrobních podnicích. Vychází se zde z hlavního 

výrobního plánu. Metodou zpětného plánování se propočítává závislá poptávka, tj. potřeba 

                                                 
30 Nalézt optimální vztah mezi jednotlivými druhy nákladů, které jsou ve spojitosti se zásobami vynaloženy. 
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základního materiálu z hlediska velikosti a nejpozději nutný okamžik umístěni jednotlivých 

nákupních objednávek. U výrobků na zakázku proniká nezávislá poptávka až k zásobě 

základních materiálů, protože zásoby se zde doplňují nákupem. Pojistná zásoba materiálu se 

vytváří k zachycení odchylek skutečné poptávky od poptávky předpokládané nebo  odchylek 

skutečných termínů dodávek od termínů očekávaných. Viz [6] 

Stanovit očekávanou potřebu základního materiálu lze dvojím způsobem, a to: 

-   nejprve se sestaví předpověď poptávky po konečných výrobcích, z které se odvodí 

očekávaná potřeba materiálů dle norem spotřeby materiálu. Součtem potřeby 

základních materiálů pro všechny zhotovované výrobky vznikne celková předpověď 

potřeby těchto materiálů v jednotlivých obdobích, 

-    pokud se poptávky po výrobcích oproti minulosti téměř nemění, je možné předpovídat 

celkovou potřebu jednotlivých základních materiálů na základě minulé spotřeby.  

K řízení materiálových zásob s ustálenou poptávkou se používají objednací systémy. 

Vytváří se tedy plán potřeby dodávek pro doplňování zásob materiálu a dále se z něho 

odvozuje plán nákupu.  

Jestliže podnik používá zásoby základních materiálů také k jiným účelům než do 

výroby31, musí být odhadnuta budoucí potřeba základního materiálu a přičtena k předpovědi 

jejich potřeby. U základního materiálu, jehož potřeba bývá jednorázová, se zpravidla opatřují 

pouze na vyžádání a na skladě se trvale nevedou. Podnik tento druh materiálu označuje za 

speciální  položku. Viz [6] 

3.3.3.  Systém řízení zásob plánem 

Východiskem při tomto systému řízení zásob je znalost požadavků zákazníků. 

Základem systému je plán požadavků na distribuci, který poskytuje přehled o požadavcích na 

zásoby v jednotlivých časových úsecích a pro každý z nich jsou určeny: 

- hrubé požadavky na distribuci, 

- plánované příjmy dodávek do skladů, 

                                                 
31 Jedná se např. o výrobu vzorků, prototypů, jednorázové akce modernizačního charakteru zajišťované vlastními 
silami podniku apod.  
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- plánované doplňovací objednávky, 

- stav zásob na skladě v jednotlivých týdnech. Viz [7] 

Zmíněný systém funguje velmi dobře, pokud je stanoven přesný odhad požadavků 

zákazníků za sledovaný období pro každý sklad. Nemusí se vytvářet příliš velké pojistné 

zásoby, protože by nemělo docházet k situacím, kdy na skladě zásoby nejsou. Musí být ale 

také komplexně sledován pohyb skladových zásob a současně i průběh dopravy zásob.  

3.3.4. Plánování materiálové spotřeby 

Plánování materiálové spotřeby v podniku má dvě části a to jednak plánování 

materiálového sortimentu (jedná se o druh) a jednak plánování materiálové spotřeby (jde o 

množství). V první části se určuje především jaký druh materiálu dle výrobního programu 

podnik potřebuje.  Z hlediska zásobování se dále určuje spotřeba na základě výrobních potřeb.  

Spotřebu materiálu lze stanovit dle určení spotřeby orientované na výrobní program 

nebo dle spotřeby orientované na dané období. S plánováním materiálové spotřeby také úzce 

souvisí plán výroby a plán prodeje.  

Na plánování materiálové spotřeby lze pohlížet ze dvou stran. Na jedné straně stojí 

materiálové zásoby, které jsou v daném období k dispozici a dodávky těchto zásob  

zajišťované na nákupním trhu. Na druhé straně je celková spotřeba materiálu v daném 

plánovacím období a vytváří se zde požadavek na vytvoření materiálových zásob, které mají 

zajišťovat průběh výroby v daném období.  

3.4. Ekonomika skladových zásob 

Rozhodování v oblasti zásob patří k nejriskantnějším oblastem logistiky. Je značně 

obtížné vyjádřit nákladové položky (příp. i ztráty), které přímo souvisí se skladovými 

zásobami.  

Z pohledu zásobovací strategie se náklady člení do 3 skupin: 

- náklady na pořízení zásob, 

- náklady držby zásob, 

- náklady z předčasného vyčerpání zásob. Viz [7] 
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3.4.1.Náklady na pořízení zásob 

K nákladům na pořízení zásob se řadí náklady na vyřízení a realizaci objednávky, 

náklady spojené s převzetím zásilky a její kontrolou, náklady na zpracování dokumentace 

apod. Východisko tvoří náklady spojené s vyřizováním objednávek v minulém období.  

Objednací (pořizovací) náklady započítávají nákupní proces, administrativu, dopravu, 

pojištění, přejímku zboží a cenu zboží. Jednorázové náklady pak tvoří např. kontrola kvality, 

mzdy obsluhujícího personálu, čištění a seřízení přístrojů. Viz [7] 

3.4.2. Náklady držby zásob 

Náklady na udržování zásob souvisí s výši zásob na skladě. Zahrnují řadu různých 

položek, z nichž hlavní položku tvoří náklady, které jsou závislé od velikosti zásob, tedy: 

kapitálové náklady, náklady spojené se službami, náklady na skladování zásob a náklady na 

rizika, resp. ztráty. 

Náklady kapitálu vázaného v zásobách - jedná se o náklady z vázanosti oběžných 

prostředků v zásobách. Finanční prostředky, které jsou vázány v zásobách, by mohla účetní 

jednotka použít pro jiný druh investic. Z toho vyplývá, že při posuzování skutečných nákladů 

kapitálu musí podnik vycházet z výnosnosti, které by bylo dosaženo při alternativním použití 

těchto prostředků. Náklady na služby zahrnují daně ze zásob a z pojištění proti ohni a krádeži, 

které se platí v důsledku držení zásob. Náklady na skladování zásob - týkají se především 

skladových prostorů. Může se jednat o sklady v rámci výrobních závodů, o veřejné sklady, o 

nájemní nebo smluvní sklady a o sklady vlastněné podnikem. Náklady znehodnocení zásob 

zahrnují morální opotřebení, poškození, krádeže, ztráty a přemísťování zboží. Viz [13] 

3.4.3. Náklady z předčasného vyčerpání zásob 

Tyto náklady ovlivňují především strategická rozhodování v oblasti zásob. Dojde-li 

zásoba zboží ve skladu, nelze splnit požadavek trhu (zákazníka). Může také dojít k situaci, že 

se vyčerpá zásoba základního materiálu či polotovarů a poté je nezbytné zastavit výrobu. 

Důsledkem těchto situací je ztráta tržeb, náklady na dodatečnou objednávku, ztráta zákazníka, 

ztráty z porušení plynulosti výroby, náklady na změnu výrobního programu apod. Viz [7] 
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3.5. Řízení vstupních zásob na skladě 

Pro řízení vstupních zásob na skladě je nutná správná identifikace v INFO systému ve 

vztahu k fyzickému uložení materiálu. Firma si tedy musí určit, co je považováno za 

suroviny, režijní materiál, nedokončenou výrobu, polotovar a výrobek32. 

Velikost zásob surovin je určována: 

- bezpečnou úrovní stavu zásob zajišťující nepřetržitý výrobní proces, 

- správně zvolenými a trvale prověřovanými normami jednotkových spotřeb pro 

výrobu, 

- kapacitou skladů, 

- dodacím cyklem a velikostí dodávek, 

- životností dle příslušných norem.  

Pro záznam každého materiálu je potřeba nastavit distribuční atribut, měsíční velikost 

dávky, minimálně a maximální velikost dávky, plánovanou dodací lhůtu33, pojistnou zásobu a 

dobu zpracování.  

Dále se musí identifikovat zásoby z pohledu řízení zásob poptávkou (na základě 

plánu), řízení dle objednací hladiny, případně z pohledu neřízení (jde o nulovou zásobu). 

Z hlediska materiálového toku plní skladování následující požadavky: 

- vytváří podmínky pro plynulou organizaci výrobního procesu, 

- zabezpečuje udržování výrobních i nevýrobních zásob a jejich snadnou dostupnost 

v okamžiku potřeby, 

- omezuje ztráty a poškození materiálů, 

- a poskytuje dokonalý přehled o skladovaných položkách.  

 

                                                 
32 Takto lze kvantifikovat zásoby z pohledu řízení.  
33 Počet dnů, který je nutný pro pořízení materiálu.  
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4. Řízení skladového hospodá řství ve firm ě Model Opava 

4.1. Charakteristika firmy Model Obaly a.s.  

Společnost Model Obaly a.s. se sídlem na Těšínské ulici v Opavě navazuje na 

dlouholetou tradici opavských papíren a je dceřinou společností firmy Model Holding AG se 

sídlem ve Weinfeldenu. Organizace holdingu MODEL je postavena na základním členění 

Model Západ a Model Central, který zahrnuje organizační jednotky - závody (profitcentra) 

v České republice, Polsku a na Slovensku (se sídly viz Obr. č. 1), přičemž v každé zemi jde o 

jeden právní subjekt.  

Obr. č. 1: Model Central 
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Skupina Model vyvíjí ve 14 evropských výrobních závodech kreativní a funkční obaly 

z vlnité a hladké lepenky k uspokojení i nejnáročnějších zákazníků. Do výrobního sortimentu 

firmy Model Obaly, a.s Opava (dále jen MOO) tedy patří jednoduché přepravní obaly z vlnité 

lepenky a vícebarevně potištěné reklamní panely a zušlechtěné obaly z hladké lepenky a 

průhledných fólií, do kterých se balí léky, kosmetika a parfémy.  

Společnost MOO dodává své výrobky nejen na český trh, ale udržuje těsné kontakty i 

se slovenskými, polskými, švýcarskými, německými, rakouskými a chorvatskými podniky.  

V místě sídla firmy MOO je také zřízen 1 Pack Shop34 (viz Obr. č. 2). Jde o obalový 

servis Pack Shop, který nabízí rozsáhlý sortiment standardních obalů a balících pomůcek pro 

malospotřebitele i velkospotřebitele. Charakteristické pro tento obalový servis je především 

to, že všechny produkty jsou ihned k dispozici, a objednané zboží většího množství zákazník 

obdrží rychle a v požadovaném termínu. Pack Shopy fungují tedy jako maloobchodní i 

velkoobchodní prodejny.  

Obr. č. 2: Pack Shop Opava 

                

Služba Copack Plus nabízená firmou MOO je postavena na bázi realizace služeb 

spojených s různými formami balení zákazníkem dodaných produktů. Tato služba je velmi 

žádaná z důvodu kompletních balících a logistických procesů. 

Moto firmy MOO zní : „Oblékneme Vaše výrobky“. 

                                                 
34 Zde dochází k aktivaci vlastních výrobků. 
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4.1.1. Firma MOO v číselném pojetí 

Tabulka č. 1: Základní číselné údaje firmy MOO za rok 2009 

Obrat  856 mil. Kč 

Prodej v m² 82 mil. m² 

Výrobní kapacita 130 mil. m² 

Zaměstnanci  223 

Základem úspěšného a rychlého rozvoje firmy MOO je především využití 

dlouholetých zkušeností a know-how, rozsáhlé investice do moderní technologie, ale také 

stálé nasazení a nadšení týmu lidí35. 

Obr. č. 3: Logo firmy MMO 

 

 

 

4.2. Organizační struktura skupiny Model Central 

Vnitřní organizační struktura (viz Schéma č. 1) je postavena na decentralizovaném 

odpovědnostním řízení jednotlivých výrobních závodů pod přímým řízením tzv. Kerntýmů a 

prodejních závodů zaměřených na velkoobchod i maloobchod (Pack Shopy). 

Jednotlivé výrobní závody mají kompetence a odpovědnost za nákup materiálu, celý 

proces přípravy zpracování zakázek a jejich výroby a prodej tuzemským i zahraničním 

zákazníkům.  

Všechny závody jsou dále členěny na odpovědnostní nákladová střediska, která jsou 

definována s ohledem na vznik a potřeby sledování nákladů. Odpovědnost za náklady a 

                                                 
35 Týmová práce. 
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výdaje nákladových středisek je stanovena jmenovitě a jejím obsahem je právo schvalovat a 

potvrzovat interní a externí doklady a dokumenty. 

V rámci ekonomické struktury Model Central je úroveň finality všech jejich 

organizačních jednotek natolik vysoká, že jim umožňuje působit na trhu jako samostatný 

ekonomický subjekt.  

 

Schéma č. 1: Organizační struktura skupiny Model Central 
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4.3. Skladové zásoby firmy MOO 

První skladovou zásobou je základní materiál. Dá se říci, že jde o nejdůležitější 

skladovou zásobu z důvodu toho, že pokud na skladě firmy MOO není tento základní 

materiál, neběží výroba podle stanovených plánů a ve firmě vznikají nejen výrobní, ale také 

prodejní problémy.  

Základní materiál je ve firmě MOO tvořen papírovými rolemi, které jsou skladovány 

v různé šíři a kvalitě. Mezi druhy základního materiálu patří např. tyto papírové role: 

- S110 o šíři 210, 

- W90 o šíři 215 nebo 249, 

- W100 o šíři 215, 216, 220, 249 nebo 250, 

- W135 o šíři 215 nebo 249, 

- a další (viz příloha č. 2). 

Ze základního materiálu se vyrábějí papírové archy, které jsou řazeny mezi 

nedokončenou výrobu. Tyto papírové archy jsou vyráběny a následně uskladňovány 

v různých velikostech především proto, aby šlo z těchto papírových archů vyrobit papírové 

krabice různých rozměrů. 

Již zmíněné papírové krabice různých rozměrů tvoří polotovary firmy MOO. Aby se 

tyto krabice staly výrobky, musí být dále upraveny dle návrhů a dle přání, příp. požadavků 

zákazníka (odběratele).  

Po zpracování polotovarů jsou vytvořeny obaly, které jsou výrobky určenými 

k prodeji. Takto zpracované obaly jsou jednak předány odběrateli dle požadované 

objednávky, ale také jsou určeny k prodeji ve vlastních prodejnách, dříve zmíněné Pack 

Shopy. Zde se výrobky aktivují na zboží. 

Obaly jako takové tvoří celou řadu funkcí, a to: ochrannou, dopravní, skladovací, 

informační i komunikační. Také pomáhají výrobcům úspěšné prosadit výrobek na trhu a čelit 

konkurenci.  
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4.4. Skladové prostory firmy MOO 

Jedním z největších skladů MOO je sklad základního materiálu, tedy papírových rolí. 

Základní materiál je naskladňován v různé kvalitě a v různé šíři. Prostory tohoto skladu jsou 

řešeny tak, že celý skladový areál je očíslován boxy a každý box má určen svůj skladovací 

materiál. Ve skladu základního materiálu pracují 2 skladníci. Ti dostávají rozpis z plánování 

výroby v předstihu 24 hodin, a jejich náplní je příjem a výdej tohoto základního materiálu.  

Celková kapacita skladu základního materiálu je 3 600 tun. Optimální zásoba 

základního materiálu je tvořena tak, aby byly jednak optimálně využity skladové kapacity, ale 

také aby docházelo k maximálnímu využití strojního zařízení. Sleduje se také spotřeba 

jednotlivých druhů základního materiálu, aby se na skladě nehromadil materiál, který není 

v té době až tak žádaný a na druhé straně, aby se zvýšily objednávky materiálu, kterého je 

spotřebováno nejvíce.  

Mezi další sklady patří především: 

- sklad pomocného materiálu, 

- sklad režijní36, 

- sklad náhradních dílů, 

- skladové prostory nedokončené výroby, polotovarů a zboží, 

- sklad hotových výrobků, 

- a sklad paletového hospodářství. 

Uvedené sklady se nacházejí v areálu firmy MOO, ale také v pronajatých prostorách 

např. pronajaté skladové prostory firmy TQM, s.r.o. v Opavě. 

4.5. Zjištění předpokládané spotřeby skladových zásob na vstupu 

Statistiky spotřeby základního materiálu vede firma MOO jednak v procentuálním 

rozložení, ale také sleduje spotřebu zásob v tunách, a to jednotlivě pro každý druh základního 

materiálu i souhrnně za celý měsíc a za celý rok.  

                                                 
36 Zde se skladuje režijní materiál v podobě papírů do tiskáren, barev do tiskáren, pytlů, visacích zámků, 
oboustranných lepících pásek, papírových pouzder apod. 
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Podrobná spotřeba základního materiálu za rok 2009 je uvedena v příloze č. 2. Zde je 

uváděn základní materiál nejen dle druhů, ale také podle příslušných šíří, v kterých je 

základní materiál spotřebováván.  

Důležitým měřítkem zjištění předpokládané spotřeby jsou také údaje v měsíčních 

intervalech, kterou uvádí následující graf č. 1. 
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Graf č. 1: Celková spotřeba všech druhů základního materiálu za rok 2009 

Z grafu č. 1 vyplývá, že již počátkem roku 2009 byla nejnižší spotřeba základního 

materiálu, tedy v lednu 2009, což bylo způsobeno poklesem poptávky po výrobě obalů. Dopad 

na firmu MOO nespočíval jen v snížení spotřeby materiálu, ale také se omezil výrobní 

program, který se musel přizpůsobit poptávce. Naopak největší spotřeba základního materiálu 

byla v listopadu 2009. V tomto období poptávka po výrobě obalů vzrostla a firmě MOO 

nabíhal větší zisk z prodeje. Podle mého názoru poptávka vzrostla z důvodu toho, že prodejci 

před vánocemi chtěli nalákat kupující k nákupu svých výrobků lákavými a upravenými obaly 

s vánočním motivem. 

Příloha č. 3 uvádí spotřebu jednotlivých druhů základního materiálu a porovnání 

spotřeby základního materiálu za rok 2008 a rok 2009. V roce 2008 činila spotřeba 49 890 

tun, následující rok 2009 klesla spotřeba na 47 181 tun. Myslím si, že tento pokles (v 

absolutním vyjádření 2 709 tun)  příliš nenarušil výrobní program. 

Pro správné zjištění předpokládané spotřeby základního materiálu je velice nutné 

sledovat přehled objednávek, optimum skladových zásob i konečný stav skladu.  
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4.6. Množstevní předpoklad skladových zásob na vstupu 

Základem pro stanovení množstevního předpokladu je jednak zjištění předpokládané 

spotřeby v % vyjádření i v měřících jednotkách (tuny), ale také prodejcem stanovený plán 

výroby. Pro znázornění jsem náhodně vybrala měsíc březen 2010.  

Na měsíc březen 2010 je stanoven plán výroby pro firmu MOO na 9 200 000 m². 

Dále se určí denní průměr od počátku měsíce. V měsíci březen 2010 je stanoven na 

211 tun. Stanovení denního průměru se provádí odhadem, a to podle manipulace skladu, 

podle tržní situace, podle statistiky prodeje apod.  

Množstevní předpoklad uvádí tyto údaje: 

- druh a šíře základního materiálu, 

- množství základního materiálu na skladě, 

- předpokládaná spotřeba, 

- množství základního materiálu, které je již objednáno, ale ještě nedodáno, 

- konečný stav, 

- výrobní potřeba, 

- objednávka základního materiálu na další období, 

- a konečný stav skladu. 

Při stanovení množstevního předpokladu se musí brát na vědomí, že kapacita skladu 

základního materiálu nesmí přesáhnout 3 600 tun. Musí se tedy množstevní předpoklad 

stanovit tak, aby bylo na skladě potřebné množství základního materiálu s ohledem na 

předchozí a budoucí objednávky tohoto druhu zásob a také s ohledem na výrobní potřebu, aby 

nedocházelo k přerušení výrobního programu.  

Pro měsíc březen je stanoven konečný stav skladu základního materiálu na 3 281 tun. 

Postup, kterým se došlo ke stanovení konečného stavu skladu je popsán v bakalářské práci 

dále.  
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Struktura množstevního předpokladu je znázorněna v příloze č. 4 a sestavuje se 

pomocí programu Microsoft Excel. 

4.6.1. Výpočet vstupních zásob na skladě 

V množstevním předpokladu se jedná o položku „Skladem“.  

Pro výpočet základního materiálu na skladě je nutné určit si, jaké množství zásob je 

momentálně na skladě uloženo. Pověřený pracovník si tedy musí obstarat seznam základního 

materiálu na skladě (viz příloha č. 5) a poté musí projít všechny položky základního 

materiálu podle druhu, šíře, příp. dodavatele a propočítat si, jaké množství zásob je na skladě 

uloženo.  
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Graf č. 2: Množství skladovaného základního materiálu dle druhů a šíře v měsíci únor 

Z uvedeného grafu č. 2 vyplývá, že největší skladované množství se týká druhu 

základního materiálu T3125 o šíří 250. Firma MOO skladuje tento druh materiálu v uvedené 

výši z důvodu toho, že je v současnosti nejžádanějším materiálem a jeho spotřeba ve výrobě je 

vysoká.  Druhým nejžádanějším základním materiálem je druh W 100 o šíři 249.  

Nejnižší skladované množství se týká druhu základního materiálu T2140nat o šíři 216, 

který firma MOO v současnosti skladuje pouze v 7 tunách. Tento materiál řadí firma MOO 

mezi tzv. nízkoobrátkové zásoby. 

U skladového základního materiálu W90 o šíři 249 a 215 jsou nulové hodnoty, protože 

firma MOO nemá v sledovaném období žádné skladované zásoby tohoto typu základního 
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materiálu z důvodu, že není poptávka po uvedeném druhu základního materiálu. Základní 

materiál W90 o šíři 249 a není zařazen v současnosti do výrobního programu.  

4.6.2. Výpočet objednaných vstupních zásob, které dorazí na sklad 

V množstevním předpokladu se jedná o položku „Přijde“. 

Při tomto kroku je nutné, aby si pověřený pracovník obstaral tiskopis Rozložení 

objednávek (viz příloha č. 6) z předchozího měsíce a porovnal, které dodávky byly 

objednány a zároveň u nich ještě nedošlo k plnění ze strany dodavatele. Tedy jednoduše lze 

konstatovat: „jaké množství základního materiálu dorazí na sklad“.  
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Graf č. 3: Očekávané množství zásob základního materiálu v měsíci únor 

Z grafu č. 3  vyplývá, že největší množství základního materiálu dorazí pro druh W 135 

o šíři 249, u kterého je celkové objednané množství 450 tun a na sklad dorazily pouze 2 

dodávky, a to 75 a 50 tun (viz příloha č. 6). 

4.6.3. Objednávka skladových zásob na vstupu 

Jak již vyplývá z názvu, v množstevním předpokladu se jedná o položku „Objednávka 

MOO“.  

V tomto kroku je nutné zjistit, jaké množství je pro výrobu potřebné objednat, aby byla 

plynulá a nedocházelo k přerušení výroby z důvodu, že zásoby na skladě nejsou skladovány. 
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Aby byl stav skladových zásob optimální, je nutné objednávat zásoby postupně. Ve 

firmě MOO se jedná o 14 denní až 3 týdenní objednávky zásob dopředu.  

Objednávky musí být rovnoměrně rozloženy, jednak z důvodu, aby nedošlo k přeplnění 

skladu37, a také z důvodu, aby se kamiony dodávající základní materiál nehromadily v areálu 

firmy MOO všechny najednou. Na druhé straně se může stát, že dojde k zvýšení poptávky po 

určitém druhu obalu, tím se materiál na skladě rychleji spotřebovává a dochází k většímu 

úbytku skladových zásob než je obvyklé. V tomto případě je žádoucí zvýšení dodávky 

poptávaného druhu materiálu a současně snížení dodávky materiálu, po kterém poptávka 

klesá. 

U objednávek se musí počítat s tím, že některé zásoby ještě dorazí na sklad, proto 

v prvních týdnech jsou zásoby objednávány v menším, minimálním množství, příp. vůbec. 

Objednávka se stanovuje vzhledem ke konečnému stavu a výrobní potřebě. 
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Graf č. 4: Objednávané množství základního materiálu na sklad pro měsíc březen 

Např. pro druh materiálu W100 o šíři 210 je konečný stav 49 tun a týdenní výrobní 

potřeba pro měsíc březen je 15 tun. Tedy na skladě je množství zásob uvedeného druhu 

materiálu pro výrobu minimálně na 3 týdny. Tedy firma MOO v současnosti nemusí 

objednávat tento druh základního materiálu. Opačným příkladem je materiálový druh T2140 

o šíři 216, kde je uskladněno 152 tun a výrobní potřeba je 292 tun. Musí se objednat takové 

množství, aby zásoby byly na skladě 14 denní až 3 týdenní, tedy je nutno objednat 300 tun. 

                                                 
37 Nesmí být překročena celková kapacita skladu základního materiálu, tedy 3 600 tun. 
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Vyhotovená objednávka (viz příloha č. 7) se přeposílá do hlavního sídla Model ve 

Švýcarsku na Papertrading. Jedná se o organizaci, která je pověřená prodejem a nákupem 

základního materiálu pro skupinu Model, kde dále odpovědní pracovníci určí ceny a 

dodavatele. Výběr dodavatele probíhá dle výběrového řízení na dodavatele s ohledem na 

ověření spolehlivosti dodavatele a zda podmínky poskytované dodavatelem jsou pro skupinu 

Model výhodné. Veškerý základní materiál v sobě váže peněžní prostředky, proto majitel 

skupiny Model vše zastřešuje centrálně pod kontrolou. 

4.6.4. Výrobní potřeba zásob na vstupu 

V množstevním předpokladu má také své místo „Výrobní potřeba“. 

Ve firmě MOO je výrobní potřeba stanovena minimálně na 5 týdnů dopředu. V měsíci 

březnu se jedná o období od 10. 3. – 13. 4. 2010. V tomto období dojde jednak k objednávce 

na další měsíc, ale také ke spotřebě zásob dle objednávky z předchozího měsíce.  

Výpočet výrobní potřeby: denní průměr x počet dnů, tedy 210 x 24 dní = 5 040 tun. 

Schéma č. 2: Znázornění výrobní potřeby 

 

                                                 Objednáno 

  19.2.2010   9.3.2010 

   Spotřeba   

                   Objednat 

     10.3.2010  13.4.2010   

                                                                      Spotřeba 

 

Množstevní předpoklad pro březen se tvoří 18. 2. 2010 a v období od 19. 2. – 9. 3. 

2010 bylo již objednáno a dochází ke spotřebě. Zároveň se dne 9. 3. 2010 tvoří nový 

předpoklad na další měsíc, tedy duben, a v období od 10. 3. – 13. 4. 2010 se musí objednat 

zásoby, a zároveň dochází ke spotřebě dle objednávek z předchozího měsíce.  
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Výrobní pot řeba
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Graf č. 5: Výrobní potřeba firmy MOO na měsíc březen 

Firma MOO má nejvyšší výrobní potřebu 554 tun u druhu základního materiálu W135 

o šíři 249. Naopak nulové hodnoty výrobní potřeby jsou u druhu základního materiálu W90 o 

šíři 215 i 249, a to z toho důvodu, že firma MOO již tento materiál nepoužívá ve výrobě.  

4.6.5. Konečný stav skladových zásob na vstupu 

Po dokončení všech propočtů množstevního předpokladu dojde k automatickému 

stanovení konečného stavu skladu základního materiálu. 
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Graf č. 6 : Konečný stav skladu základního materiálu pro měsíc březen 

Firma MOO dle nejvyššího množství skladuje druh základního materiálu W100 o šíři 

249 v množství 266 ks a druh T2140 o šíři 250 v množství 259 tun .  
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Všem skladovým položkám firma MOO nevěnuje metodicky stejnou pozornost. Někde 

jsou zřízeny konsignační sklady, jinde je péče skladových zásob zaměřena na rostoucí 

náklady. Např. důležitější je řízení zásob škrobu než lepící pásky. Páska je skladována 

přibližně na dva měsíce, ale škrob jen na 14 dnů. Metodicky je důležité mít materiál na skladě 

včas a v zásobě vzhledem k možnostem pořizovatelnosti a  tím vázat nízké finance 

v skladových zásobách.  

4.7. Vyhodnocení řešení řízení skladového hospodářství firmy MOO  

Zjištění optimální potřeby skladového, základního, tedy vstupního materiálu je ve 

firmě MOO nemalý problém, který spočívá jednak ve výpočtu, ale také v nepředvídaných 

situacích. Vychází se zde z různých sestavovaných statistik a pracovníci pověření řízením 

skladových zásob musí mít určitou praxi a jsou stále přeškolování v otázkách týkajících se 

řízení skladových zásob. 

Ve firmě MOO jsou skladové zásoby vedeny v programu SAP a Witron. Veškerý 

materiál je objednáván výhradně v systému SAP. Samostatný software pro výpočet a řízení 

skladových zásob i řízení objednávek zásob firma MOO nemá. Vše zpracovává v programu 

Microsoft Excel. Tento program zvládá mnoho matematických i statistických funkcí a je pro 

tyto výpočty vhodný. Nákup jiného programu zaměřeného jen na řízení skladových zásob 

firma MOO v současnosti neplánuje. 

Co se týká skladování, tak firma MOO má výborně řešeny skladové prostory a umí je 

velice dobře využívat. Na to navazuje také výborná spolupráce v oblasti objednávání právě 

skladových zásob a v oblasti spotřeby skladových zásob. 

Domnívám se, že firma MOO je již v takovém stádiu vývoje, že bezpečně zvládá řídit 

zásoby na vstupu. Proto také získala dominantní postavení v oblasti výroby obalů a má již 

širokou škálu nejen odběratelů, ale také věrných dodavatelů. Toto dominantní postavení však 

nespočívá jen umění zásoby řídit, ale také zde hraje roli konkurence, kvalita vyráběné 

produkce a v neposlední řadě i ceny..  

Konkurence firmy MOO v oblasti výroby obalů je značná. Mezi největší konkurenty 

firmy MOO  patří: 

- Modni Štětí a.s., Litoměřická, 411 08 Štětí, 
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- Duropack Bupack Papírna s.r.o., Papírenská 41, 370 52 České Budějovice, 

- Thim Obaly, Chotětov, 

- Smurfit Kappa, Qual de Ílle Belon, 513 18 Epernay Cedex, FR, 

- a řada drobných výrobců jednoduché kartonáže, kterou si přivydělávají podnikatelé 

v Polsku.  

S nástupem krize přibývá firmě MOO počet reklamací. Každý podnikatel si více hlídá 

kvalitu přebíraných výrobků a snaží se vyreklamovat úplně každý vadný kus. Dokonce se 

v poslední době firma MOO potýká s reklamacemi na fakturované palety, na kterých jsou 

výroby uloženy. Proto, aby o zákazníky firma MOO nepřišla, věnuje maximální pozornost 

každé reklamaci. Většina reklamací je řešena ve prospěch zákazníka – buď se mu dodají nové 

výrobky nebo je mu poskytnuta sleva z ceny.  

S všeobecnou tendencí růstu cen rostou i ceny výrobků firmy MOO, což zákazníci 

přijímají s pochopitelnou nelibostí a tedy více zvažují u koho a za kolik si požadovanou 

dodávku objednají.  

Vzhledem k řízení zásob firma MOO provedla v roce 2008 investici za 4 milióny Kč, 

kdy přešla k načítání příjmů rolí papíru pomocí čárových kódů. Velice tím přispěla nejen 

k lepší manipulaci, ale i k lepšímu  řízení skladových zásob na vstupu. 
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5. Závěr 

Řízení zásob je jednou z nejdůležitějších manažerských činností podniku. Je nutno 

brát také v úvahu dodavatelské i odběratelské řetězce, objem výroby, výrobní kapacitu i 

celkový rozvoj podnikání.  

Každý podnik, který hospodaří se zásobami, musí mít zavedený efektivní systém 

řízení zásob, jelikož řízení zásob má podstatný vliv na výrobní proces podniku. Samotné 

zásoby v sobě váží finanční prostředky a významnou roli mají i náklady na skladovací 

prostory a skladování. Moderní systémy řízení zásob jsou proto založeny za účelem 

kombinace výpočetní a informační techniky. V současnosti se při řízení zásob používají 

moderní počítačové systémy, a to např. Just-In-Time, systém ABC, koncepce MRP apod. 

Na řízení skladových zásob se pohlíží se dvou hledisek, a to operativně a strategicky. 

Operativní řízení zásob spočívá v zabezpečení a udržování jednotlivých druhů zásob 

v optimální výši. Strategické řízení zásob zahrnuje otázky manipulace, způsoby skladování a 

finanční zdroje, které podnik může vyčlenit na strukturu a výši zásob. 

Ve své bakalářské práci jsem došla k pravidlům, které se týkají řízení zásob, a to: 

- zaměstnanci pověření řízením zásob potřebují především trénink, zkušenosti a 

motivaci pro správné určení kategorie zásob, pro výpočet i umístěni skladových zásob, 

- veškeré zásoby v podniku by se měly skladovat za daným účelem na optimální úrovni, 

- objednávky jednotlivých druhů zásob by měly být řešeny v předstihu a ne v době, kdy 

dochází na skladě k vyčerpání daného druhu zásob. Přiobjednávání zásob na sklad 

musí být řešeno do míry pokrytí poptávky do doby, než dorazí zásilka zásob. 

Z hlediska řízení skladových zásob ve firmě MOO lze pohlížet na řízení vstupních a 

výstupních zásob. Ve své bakalářské práci jsem se zaměřila na řízení skladových zásob firmy 

MOO na vstupu a došla jsem k závěru, že firma MOO výborně řídí zásoby na vstupu, a to bez 

připomínek. K řízení zásob firmy MOO na výstupu mám navíc jeden návrh k zlepšení řízení 

zásob. V zahraničních firmách skupiny Model již některé sklady hotových výrobků tento 

způsob řízení používají. Spočívá v tom, že palety s výrobky jsou evidovány pomocí čárového 

kódu a uživatel získá kromě kompletních informací o výrobku i informace, kdy paleta byla do 

skladu naskladněna, jak dlouho v něm leží a kdy byla ze skladu vyskladněna. Protože každý 
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výrobek je jiný a vyrobený pro konkrétního zákazníka na zakázku, může se na zákazníka 

tlačit, aby si své výrobky ze skladu po uplynutí sjednané doby odvezl nebo alespoň zaplatil 

náklady na jejich výrobu, pokud už není ochoten výrobky odebrat. Se zavedením tohoto 

způsobu řízení zásob je důležitá výstavba vysokoregálového skladu, ve kterém by mělo 

docházek k ukládání palet do boxů s tím, že každá paleta bude naprosto přesně evidována.  
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