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ANOTACE BAKALÁ ŘSKÉ PRÁCE 

ZAORAL, D. Návrh uspořádání skladu : bakalářská  práce. Ostrava : VŠB – Technická 

univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Institut dopravy, 2010, 58 s. Vedoucí práce: Míková, J. 

Bakalářská práce je zaměřena na problematiku řízení a skladování zásob. V úvodu je 

provedena analýza současného stavu skladování. Další část práce se zabývá zpracováním 

ABC analýzy. Na jejím základě je dále proveden návrh umístění jednotlivých 

skladovaných položek . Dále je také popsána realizace samotného přemístění skladu do 

nové budovy, potřebné stavební úpravy, vybavení skladu a kalkulace celkových nákladů na 

realizaci přemístění. Na závěr je provedeno zhodnocení navrhovaných změn. 

 

 

 

ANNOTATION OF BACHELOR THESIS 

ZAORAL, D. The Stock Layou Proposal : Bachelor Thesis. Ostrava : VŠB –Technical 

University of Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, Institute of  Transport, 2010, 58 

p. Thesis head: Míková, J. 

Bachelor Thesis is foucused on questions about operating and stocking of resources. 

Analysis of actual status of stocking is performed on the beginning. Next part of the work 

is concerned with processing of ABC analysis. On the base of this analysis is further 

performed a proposal of location of single stocking of amounts. Then the realization of 

transposition of store to new building together with necessary construction works, store 

equipment and calculation of total costs on realization of transposition is described.  

Evaluation of suggestion changes is done on the end. 
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1 Úvod 

V dnešní době je používání skladů nezbytnou součástí fungování každé firmy. 

Sklady zajišťují stálé dodávky surovin, polotovarů a jiných položek potřebných pro 

plynulou výrobu. Na to je dnes brán velký zřetel, jelikož při nedodržení předem 

dohodnutých dodacích lhůt hrozí firmám velké finanční nebo jiné postihy. Proto je žádoucí 

co nejoptimálnější řízení skladu a skladových zásob. Řízení zásob je důležité, protože 

každá položka, nebo objem položky skladovaný navíc, je finanční zátěží pro firmu. Proto je 

vhodné, aby bylo na skladě jen nezbytně potřebné množství a po dosažení určité hodnoty 

zásoby se provedla objednávka dodání nové zásoby. Rovněž je vhodné zamyslet se nad 

rozmístěním jednotlivých položek ve skladu. 

 Všemi těmito aspekty se budu zabývat ve své práci. Cílem práce je návrh přemístění 

stávajícího skladu, návrh uspořádání položek v tomto nově přemístěném skladu, návrh 

vybavení skladu a další návrhy související s provozováním tohoto skladu.
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2 Logistika 

 
Předmět logistiky – Logistika se zabývá studiem materiálových toků od tržby surovin až po 

spotřebitele. Je třeba se zabývat rozmístěním materiálu a výroby. 

- Také se zabývá problematikou přemístění osob a sice z místa vzniku 

této potřeby až do cílového místa. 

 

Obsah a cíle logistiky 

Je mnoho různých definic logistiky. Uveďme například definici logistiky podle 

Evropské logistické asociace: 

„Logistika představuje organizaci, plánování, řízení a výkon toku zboží vývojem a 

nákupem počínaje, výrobou a distribucí podle objednávky finálního zákazníka konče tak, 

aby byly splněny všechny požadavky trhu při minimálních nákladech a minimálních 

kapitálových výdajích“. [1] 

Obecně je možno logistiku charakterizovat jako vědu, která se zabývá celkovou 

koordinací a optimalizací všech činností, jejichž řetězce jsou nezbytné k pružnému a 

hospodárnému dosažení daného komerčního efektu 

V poněkud užším pojetí je možno logistiku definovat jako vědeckou disciplínu 

zabývající se materiálovými toky (toky cestujících). Spočívá v plánovitém uspořádání, 

provádění, řízení a kontrola všech materiálových informačních a energetických toků (toků 

cestujících) s nimi souvisících tak, aby byla optimálně zajištěna výroba a dodávky zboží v 

požadované kvalitě, složení i čase s minimálními náklady 

Logistika se zabývá danou problematikou v širších souvislostech. Všímá si tedy 

činností výrobních dopravních zasilatelských i obchodních organizací. Charakteristický je 

pro ni komplexní přístup ke všem výrobním a oběhovým procesům i využití všech 

nejmodernějších metod a výpočetní techniky. 

 

V nejširších vzájemných souvislostech je do ni možno zařadit: 

− uspořádání s rozmístění výroby i dopravní infrastruktury, 

− doprava vnitrozávodovou, závodovou i veřejnou, 

− technologické manipulace s materiálem uvnitř výrobního procesu, 

− ložné manipulace, 
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− balení zboží, 

− skladovací zboží, 

− likvidaci odpadu, případně, 

− vyřazovaných opotřebených výrobků. 

 

Základním cílem logistiky je optimální uspokojení potřeb zákazníků. Uplatnění 

logistických principů pak přispívá k posílení pozic výrobce zboží na trhu. 

 

 
Doprava 

Územní rozmístění      Balení 

 

Zásoby a jejich řízení        Manipulace 

s materiálem           LOGISTIKA   

 

Skladování          Informace 

   Dokumentace     Služby   

 

Obr. 1: Znázornění logistického systému podle Rosea 

 

Dodávky a služby zákazníkům musí být uskutečněny na požadované úrovni s minimálními 

náklady. Tento cíl je možno sledovat ze dvou pohledu: a) výkonový 

 b) ekonomický 

 

ad a) Výkonový cíl  

Cílem je zabezpečit, aby bylo požadované množství materiálu a zboží ve správném 

množství, druhu a jakosti na požadovaném místě ve správném okamžiku 

 

ad b) Ekonomický cíl  

Cílem je zabezpečit co nejmenší náklady za požadované služby vzhledem k úrovni těchto 

služeb 
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Vnější logistické cíle:    

− co vyžadují zákazníci, 

− krátké dodací lhůty, důležitá je také doba od požadavku na dopravu do doby kdy je 

doprava na místě – reakce na požadavek. Nutno volit vhodné dopravní prostředky s 

výhledem do budoucna, 

− spolehlivost a úplnost dodávek – lze sledovat pomocí GPS trasu dodávky, 

− dostatečná pružnost. 

 

Vnit řní logistické cíle: 

− optimalizace jednotlivých článků – zvolit nejlepší trasu, nejnižší cenou na přepravu, 

− snižování zásob – zásoby stojí peníze – náklady na sklad, pracovníky, zbytečná 

manipulace, 

− vysoké využití technických prostředků – nevyužité stroje mají větší náklad na 

hodinu práce – rychlost odbavení cestujících letadel – každá hodina čekání stojí 

moc. 

 

2.1 Logistické technologie 

Je to soubor metod, přístupů a řídících procedur, které vedou k minimalizaci 

logistických nákladů. Na většině z nich se výrazně podílí doprava. Mezinárodní institut ve 

Vídni IIASA (International Institute for Applied Systém Analysis) navrhl se zaměřit na 

následující logistické technologie. 

 

1) Just in time – radikální snížení množství skladovaného zboží a zásob s využitím 

pravidelně fungující dopravy: 

- pravidelná výroba, spolehlivý dodavatelé. V našich podmínkách těžko, zejména 

zdržování v silniční dopravě. Při zdržení jsou velké pokuty, jež musí pokrýt 

zastavení výroby a všechny ztráty. Je zde možnost vyrovnávacích skladů, 

- úspora manipulace – dodáváme přímo výrobnímu zařízení. 

 

2) Prodej dříve než vyrobíš – počítačem řízený chod rychlé komunikace, výroby i rychlé 

dopravy na zákazníkovu objednávku přímo od výrobce ke spotřebiteli. Obchod přejímá 

úlohu zprostředkovatele: 

- sladěná výroba s dodávkami, 

- příjem závazné objednávky od zákazníka dříve než začne výroba. 
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3) Bezpapírové transakce – doklady nahrazeny počítačovou sítí DOCIMEL. 

 

4) Paměťová kontrola a řízení dopravy a přepravy – automatická identifikace a přenos 

údajů o dopravních i přepravních prostředcích (identifikační štítky). 

 

5) Doprava pomocí výpočetní techniky  

- optimální plánování náklady jízdy a vykládky zabezpečující max. využití technických 

prostředků, 

- každý řidič má svůj čip, celou dobu se elektronicky sleduje pohyb nákladu, hmotnost… 

 

6) Robotová manipulace  

- kombinovaná doprava využívající nové systémy balení, unifikované palety, přepravní 

skříně a kontejnery, 

- s jednotlivými paletami… manipulují automaty. 

 

7) Dopravní informatika  

- automatizovaný systém, kde komunikují počítače na vozidlech s počítači řídících center, 

- info systém, který informace z předchozího bodu zabezpečuje, zajišťuje, vyhodnocuje…, 

- Další systémy: CIL, CIM, CAD, CAP, CAQ. 

CIM – počítačem integrovaná výroba;  

CAD – počítačem navrhované procesy;  

CAP – počítačem řízené procesy;  

CAQ – počítačem řízená kvalita 

 

 

3 Řízení zásob 

Chápeme jako činnost spočívající v optimalizaci výše zásob a s tím související 

velikosti a frekvence dodávek, ve způsobu kontroly a hodnocení efektivnosti tohoto řízení. 

Zásoby vznikají v důsledku časového a prostorového nesouladu mezi vznikem požadavku 

dané položky a disponsibilitou této položky => dodavatel nemůže vykrýt objednávku bez 

časového zpoždění a bez dodatečných nákladů přesně v okamžiku vzniku potřeby daného 

zboží, materiálu, polotovaru či výrobku. V převážné většině provozů tedy nelze zaručit 

plynulý chod provozu (výroby, obchodu,…) bez určité   úrovně   zásob,   jejichž   výše  a   
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struktura   je  ovlivněna,  kromě  schopnosti managementu tyto zásoby řídit, zejména 

faktory : 

− odvětvím, 

− konkurenční strategií společnosti, 

− provozní a organizační strukturou, 

− náklady na kapitál atd. 

 

Motiv držby zásob dle prof. Synka 

Úkolem zásob je vyrovnávat časový a množstevní nesoulad mezi procesem výroby 

u dodavatele a spotřeby u odběratele a tlumit či zcela eliminovat důsledky náhodných 

výkyvů těchto procesů. Strategické řízení zásob je představováno souborem rozhodnutí o 

množství finančních zdrojů, které může podnik vyčlenit na pořízení a udržování zásob. 

 

Motiv držby zásob dle prof. Vaněčka 

− vytvářejí podmínky pro místní specializaci 

− zabezpečují plynulost výrobního procesu 

− vyrovnávají možnosti dodavatelů s odběratelskou poptávkou 

− umožňují krýt různé nepředvídané vlivy a profitovat ze zvýšení cen surovin 

− zabezpečují pohotovou nabídku pro okamžitý prodej 

− umožňují relativní nezávislost článků distribučního řetězce 

 

3.1 Zásoby  

Je to označení pro suroviny, materiály, zboží, které určitá firma vlastní nebo 

v blízké době vlastnit bude. Jsou potřebné pro pokrytí požadavků výroby pro zabezpečení 

plynulé výroby. 

Mezi zásoby lze zařadit: Materiál - suroviny, pomocné či provozovací látky, náhradní díly, 

obaly, drobný HM 

Nedokončené výrobky a polotovary 

Výrobky 

Zboží 

Poskytnuté zálohy na zásoby 
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Druhy zásob 

V rámci problematiky řízení zásob mají velký význam tzv. řídicí hladiny zásob, 

tedy různě charakterizované a různými metodami stanovované úrovně zásob, které slouží k 

jejich kontrole, řízení a na operativní úrovni také jako signalizační prostředek. V praxi se 

stanovují různými metodami (intuitivní určení, matematické či statistické metody). Tyto 

hladiny mají v různých provozech jinou váhu a závaznost – pokud se jedná o závaznost 

nejvyšší, hovoříme o nich jako o tzv. normách a metodě řízení zásob na základě 

vnitropodnikových norem. 

Někdy se využívají jen jako orientační body pro výkonné pracovníky: 

a) maximální zásoba 

b) minimální zásoba 

c) pojistná zásoba 

d) objednací zásoba 

e) běžná zásoba 

f) technologická zásoba 

− Zásoba pro dosažení požadované kvality zboží 

− Zásoba nedokončené výroby 

− Zásoba dopravní 

 

ad a) Zásoba maximální (Zmax) 

– max velikost zásoby, které je dosaženo v okamžiku dodávky. 

 

ad b) Zásoba minimální (Zmin) 

– minimální velikost zásoby, pod kterou je zásobovací tok přerušen, lze tedy 

předpokládat, že se jedná o zásobu nulovou, 

– v realitě ji lze také stanovit na úrovni zásoby pojistné. 

 

ad c) Zásoba pojistná (Zpoj) 

– zásoba, která se vytváří proto, aby bylo možné čelit rizikovým faktorům, jež 

v realitě nastávají (ze strany dodavatelů - nepravidelnost či výše dodávek a ze 

strany sledované firmy - nepředpokládaný výkyv v poptávce po produkci). 
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ad d) Zásoba objednací (Zobj) 

− někdy též označovaná jako zásoba signální, tzn. výše zásob, při které se musí 

vystavit objednávka, aby dodávka přišla nejpozději v okamžiku dosažení minimální 

velikosti zásoby , 

– doba, která uplyne mezi rozhodnutím vystavit objednávku a realizací dodávky, se 

někdy nazývá „pořizovací lhůta (tp)“. 

 

Mezi ukazatele organizace a řízení zásob patří: 

a) Dodávkový cyklus 

b) Frekvence dodávek 

c) Doba obratu zásob 

 

ad a) Dodávkový cyklus (tc) 

Je to doba mezi dvěma po sobě jdoucími dodávkami. – lze pro něj vymezit následující 

vztah: 

s

p
c nP

n

P

Q
t

⋅
⋅

==
2

 [dny] ( 1 ) 

 

Kde: tc …dodávkový cyklus [ dny ] 

 Q …velikost objednací dávky [ kg ] 

 P … průměrná velikost potřeby za jednotku času [ kg ] 

 ns … náklady na držení zásob 

 np .. náklady na doplnění zásob 

 

ad b) Frekvence dodávek (Fdod) 

 

Q

D
Fdod =  [ - ] ( 2 ) 

 

ad c) Doba obratu zásob 

Vyjadřuje průměrný počet dnů, po něž jsou zásoby vázány v podniku do doby jejich 

spotřeby (v případě surovin a materiálu) nebo do doby jejich prodeje (u zásob vlastní 

výroby). 
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U zásob hotových výrobků a zboží je rovněž indikátorem likvidity, protože udává počet 

dnů, za něž se zásoba promění v hotovost nebo pohledávky. 

 

P

Z

n
t c

o
o

⋅== 365365
 [ dny ] ( 3 ) 

 

Kde: to … průměrná doba obratu zásoby [ dny ] 

 no… rychlost obratu zásoby [ počet obrátek za rok ] 

 

c
o Z

P
n =

 [ počet dodávek za rok ] ( 4 ) 

 

Kde: P … očekávaná roční velikost potřeby [ kg ] 

 Zc… průměrná velikost celkové zásoby [ kg ], resp. její hodnota [ Kč ] 

 

Platí zde, že pokud se obratovost zásob zvyšuje a doba obratu snižuje, resp. zrychluje, pak 

je situace podniku dobrá, musí však existovat určitý vztah mezi optimální velikostí zásob a 

rychlostí obratu zásob, aby zásoby zajišťovaly plynulou výrobu a podnik byl schopen 

reagovat na poptávku. 

 

3.2 Potřeba závislá a nezávislá 

V souvislosti s tím, zda jsme schopni předpovídat přesné množství a čas potřeby dané 

položky, odlišujeme tzv. potřebu (poptávku): 

a) Závislou 

b) Nezávislou 

 

ad a) Závislá potřeba 

Je to situace, kdy je například potřeba materiálové položky jednoznačně určena na 

základě výroby produktů, pro kterou je pořizována a my jsme v optimálním případě 

schopni přesně určit její potřebné množství a čas, kdy má být k dispozici. 

Potřeba zásob je tedy závislá na poptávce po jiném produktu (ta může být opět závislá či 

nezávislá). Množství zásob je závislé na množství vyrobených produktů. 
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Při výpočtu zásoby používáme vztah č. ( 5 ), kdy sledovanou položkou je materiál X, jehož 

potřeba je závislá na poptávce po výrobku 1. 

 

xlltbxt NSQZ ⋅=  [ kg ] ( 5 ) 

 

Kde: Zbxt: běžná zásoba materiálu X ke dni t [ kg ] 

 Q1t: množství výrobků 1 vyráběných v den t [  ] 

 NSx1: norma spotřeby materiálu X na kus výrobku 1 [ kg ] 

 

Podobný postup můžeme použít na řízení výše zásob u všech položek (materiál, polotovar, 

nedokončená výroba, aj.) s jednoznačně závislou potřebou na poptávce po výrobku 1. 

Pokud víme, v jakém okamžiku mají být k dispozici dané položky, a známe-li dobu jejich 

dodání, víme také, kdy a jaké množství máme objednat. 

Většinou se podnik snaží zamezit odchylkám ve spotřebě dané položky – drží rezervní 

množství této položky, či plánuje rezervní čas výroby (dodávky). 

Čím přesnější máme vnitropodnikové normy a provoz je spolehlivější, tím nižší rezervní 

zásobu jsme nuceni mít. 

 

ad b) Nezávislá potřeba 

 

Tabulka č. 1: Varianty nezávislé potřeby 

  
Pevné objednací 

množství q 

Proměnlivé objednací 
množství, doplňované 

do výše "S" 

Objednávání v 
proměnlivých 
okamžicích 

"B" 

Systém B, q Systém B, S 

Objednávání v 
pevných 

okamžicích "s" 
Systém s, q Systém s, S 
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Tuto potřebu jsme nuceni předpovídat či odhadnout nebo určit na základě jiných faktorů,    

než je tomu v případě zásoby závislé. Výše zásob není vázána na množství produkovaných 

výrobků, pracujeme tedy s předpokladem. 

Přehled možných variant nezávislé potřeby vidíme v tabulce č. 1. 

 

1. Nezávislá potřeba (s,q) 

Je to systém s pevnou objednací lhůtou a pevným objednacím množstvím daných 

zásob. Aby se dalo hovořit o nezávislé potřebě typu s,q, musí daná potřeba splňovat  tyto 

předpoklady: 

− Všechny vstupní informace musí být známy s jistotou. 

− Jednotlivé položky řídíme zvlášť. 

− Neexistují odchylky: neexistuje zpoždění mezi objednávkou a dodávkou sledované 

položky. 

− Daná položka se spotřebovává spojitě, stále stejnou rychlostí. 

 

Obr. 2:  Graf nezávislé potřeby s,q 

 

Z obrázku č. 2 je patrné, že zásoba je ve svém maximálním objemu přesně v okamžiku 

dodání nové dodávky. 

Maximální zásoba zároveň odpovídá výši dodané dodávky zásob. 

Po dodání nové dodávky stav zásoby následně plynule klesá až ke svému minimu a jakmile 

dosáhne nulové úrovně, dochází k opětovnému naskladnění. 
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Tato situace se pravidelně opakuje po celé sledované období T. Je nutné stanovit pro dané 

období optimální velikost dodávky. Ke stanovení optimální velikosti dodávky lze využít 

optimalizační model. 

 

Optimalizační model 

Má za cíl stanovit optimální velikost dodávky Qopt, při dané délce sledovaného období T a 

plánované celkové spotřebě (poptávce, potřebě) za totéž období T, taky optimální počet 

dodávek a dodávkový cyklus tc. 

 

Velikost optimální dávky Qopt: 

 

s

p
opt n

Dn
Q

⋅⋅
=

2
 [ kg ] ( 6 ) 

 

Kde: D: celková spotřeba zásob za sledované období  [ kg ] 

 ns … náklady na držení zásob 

 np .. náklady na doplnění zásob 

 

Model je založen na předpokladu, že existují dvě skupiny nákladů spojené se zásobami: 

a) Náklady na držení zásob ND 

b) Náklady na doplnění zásob NDP 

 

ad a) Náklady na držení zásob ns 

Tyto náklady lze vypočítat dle vztahu č. ( 7 ). 

 

12
C

q
n s ⋅=

 [ Kč ] ( 7 ) 

 

Kde: q/2 : průměrná zásoba [ kg ] 

 C1 : náklady spojené se skladováním jednoho kusu [ Kč ] 
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ad b) Náklady na doplnění zásob np 

Tyto skupiny nákladů se vyvíjejí protichůdně v závislosti na velikosti dodávky. 

Zatímco s růstem velikosti dodávky náklady na držení zásob rostou vlivem vyšší průměrné 

zásoby, náklady na doplnění zásob klesají vlivem snížení počtu dodávek. Náklady na 

doplnění zásob vypočítáme pomocí vztahu č ( 8 ). 

Optimalizace samotná spočívá v minimalizaci funkce celkových nákladů pro nezávisle 

proměnnou q (velikost dodávky) a výpočet celkových nákladů se provádí dle vztahu ( 10 ). 

 

q

D
Cnp ⋅= 2  [ Kč ] ( 8 ) 

 

Kde: D: celková spotřeba zásob za sledované období  [ kg ] 

 q: velikost dodávky zásob  [ kg ] 

 C2: náklady spojené s jednou dodávkou zásob. [ Kč ] 

 

 

Celkové náklady N:  

 

DnnN sp ⋅⋅⋅= 2  [ Kč ] ( 9 ) 

 

Kde: ns … náklady na držení zásob 

 np .. náklady na doplnění zásob 

 D … množství zásoby spotřebované za zkoumaný časový úsek 

 

Celkové náklady vzniklé při procesu zásobování lze následně přepsat takto: 

 

DC
q

q

D
CN ⋅⋅⋅⋅⋅= 12 2

2  [ Kč ] ( 10 ) 

Kde: D … množství zásoby spotřebované za zkoumaný časový úsek [ kg ] 

 q: velikost dodávky zásob  [ kg ] 
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 C1 : náklady spojené se skladováním jednoho kusu [ Kč ] 

 C2: náklady spojené s jednou dodávkou zásob. [ Kč ] 

 

 

 

Obr. 3: Závislost výše celkových nákladů na velikosti dodávky 

 

2. Nezávislá spotřeba (B,q) 

Při tomto způsobu je hodnota objednávek zásob stejná, ale mění se doby čerpání 

těchto zásob a tudíž se mění i objednací intervaly. 

 

Obr. 4:  Graf nezávislé potřeby B,q 
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3. Nezávislá spotřeba (s,S) 

Při řízení zásob systémem nezávislé spotřeby s,S jsou pevné termíny, ve kterých se 

objednávají zásoby, ale objem objednávaných zásob se mění v závislosti na předcházející 

spotřebě. 

 

Obr. 5:  Graf nezávislé potřeby s,S 

 

4. Nezávislá spotřeba (B,S) 

 Tento způsob zaručuje největší flexibilitu. Při tomto řízení zásob jsou proměnlivé 

objednací termíny i proměnlivé množství zásob, které je dodáváno. 

 

Obr. 6:  Graf nezávislé potřeby B,S 



23 
 

Pojistná zásoba 

Je to taková zásoba, kterou se vykrývají výkyvy ve spotřebě, ve výši dodávky, v 

dodacím cyklu atd. a tím zamezit přerušení zásobovacího toku výroby. 

odhad výše pojistné zásoby: 

 

pZ tcdspoj ⋅++= )( σσσ  [  ] ( 11 ) 

 

- σs: směrodatná odchylka od průměrného dodacího cyklu (v naturálních jednotkách) 

- σd: směrodatná odchylka od průměrné potřeby za období 

- σtc: směrodatná odchylka od průměrné dodávky 

- p: pojistný faktor (koeficient, kterým se násobí součet směrodatných odchylek 

sledovaných veličin. Jím určujeme pravděpodobnost krytí požadavků na zásoby. 

 

 

3.3 ABC ANALÝZA 

 V rámci organizace a řízení zásobovacího procesu se uplatňuje ABC analýza. 

Název metody ABC vychází ze zkratky anglického názvu této metody: Aktivity Based 

Cost). Je to metoda založená na kalkulaci nákladů přiřazených na základě procesů a 

jednotlivých aktivit v organizaci. Smyslem této metody je přesná specifikace nákladů 

v rámci procesu, aktivit a činností a tím poskytnutí informací vedení firmy o co 

nejefektivnějším postupu při řízení nákladů. Hlavním důvodem pro zavedení této metody je 

nalezení interních zdrojů, tzn. S co nejmenšími náklady dosažení co největších zisků. Dává 

výstižné informace o nákladech na jednotlivé služby, zákazníky, produkty apod. 

Samotným principem ABC analýzy je skutečnost, která vyplývá z tzv. Paretova 

pravidla, které říká, že 80% veškerých důsledků vyplývá přibližně z 20% počtu všech 

možných příčin. Pro řízení stavů zásob pomocí metody ABC přistupujeme z důvodu, že v 

daných zásobách je malý počet položek, představujících vysoké procento jejich finančního 

objemu – třída A. Naproti tomu je v nižších třídách velké procento položek, jejichž 

finanční objem představuje malé procento celkového stavu zásob. Tím je zároveň určeno, 

které zásoby je nutno sledovat a ovlivňovat jejich stav tak, aby odpovídal současné 

spotřebě. 
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Příčiny vzniku nákladů v ABC metodě:  

a) Spotřeby zdrojů – Znamená to spojení zdrojů s aktivitou. Jsou příčinou, jejímž 

důsledkem je náklad na určitou aktivitu. 

b) Spotřeby činností – Znamená to spojení činností s nákladovými objekty. Tyto 

náklady mohou být přímé a nepřímé. Mezi přímé lze zařadit 

hodiny, stroj hodiny a mezi nepřímé např. počet objednávek, 

počet nastavení strojů. 

 

 Údaje potřebné pro provedení ABC analýzy, které je třeba shromáždit pro každou 

skladovou položku, jsou závislé na cílech analýzy, které budou požadovány. 

Jedná se o tyto údaje: 

− číslo a název položky 

− množství [ MJ ] 

− velikost výdeje za analyzované období [ MJ ] 

− průměrná zásoba během analyzovaného období [ MJ ] 

− okamžitá zásoba na konci analyzovaného období (zůstatek) [ MJ ] 

− průměrná nákladová cena [ Kč/MJ ] 

− délka sledovaného období [ dny ] 

− velikost příjmu za analyzované období [ MJ ] 

 

Postup při ABC analýze: 

1. Zjistíme hodnotu roční spotřeby pro každou uskladněnou položku a to tak, 

že provedeme součin roční spotřeby v množstevních jednotkách a nákupní 

ceny (nebo ceny zúčtovací). Poté položky setřídíme podle sestupného 

pořadí. 

2. Vyčíslíme podíl jednotlivých položek na celkové spotřebě a také kumulace 

hodnot v procentech podle zjištěného pořadí. 

3. Zjistíme podíl množství každé materiálové položky na celkovém počtu 

položek [ % ]. 

4. Určíme meze intervalů mezi jednotlivými třídami položek a vymezíme 

hranice dvou sousedních tříd. 

5. Z výsledků vytvoříme graf tzv. Lorenzovy křivky (7). 
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Skupiny ABC analýzy 

 Smyslem ABC analýzy je tedy rozdělit sortiment skladových zásob na určité 

skupiny, které nám ukáží, kterými položkami je vhodné se hlavně zabývat. Toto rozdělení 

je graficky znázorněno na Obr. (7)  

 

Obr. 7:  Lorenzova křivka 

 

Většinou se definují tři skupiny ABC analýzy: 

Skupina A: U položek nacházejících se v této skupině je prioritní dosažení co nejnižší 

hodnoty průměrné zásoby pokud je to možné. Jedná se o položky s vysokou 

hodnotou ročního výdeje , vyplývající jak z vysoké ceny při malém výdeji, tak 

z velkého výdeje při nižší ceně. Položkám v této skupině by se mělo věnovat 

co nejvíce pozornosti. 

Skupina B: U položek zařazených do této skupiny jde o kompromis mezi nízkou 

hodnotou průměrné zásoby malým objemem práce spojené s nákupem resp. 

výrobními zakázkami. Platí zde pravidlo čím nákladnější je pořízení dané 

položky, tím menšími dávkami by se měla tato položka doplňovat ve skladu. 

Těmto položkám již není věnována taková pozornost jako v případě skupiny 

A. 

Skupina C: U této skupiny zásob je žádoucí co nejméně práce spojené s nákupem resp. 

výrobními zakázkami těchto položek. Nákupní nebo výrobní dávky a pojistné  
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zásoby těchto položek se volí větší, aby tyto položky byly stále na skladě 

k dispozici a aby se jejich zásoba nemusela příliš často doplňovat. Jelikož je 

hodnota těchto položek poměrně malá, neovlivní toto nějak výrazně celkovou 

průměrnou hodnotu zásob podniku. Položkám zařazeným do této skupiny je 

věnována nejmenší pozornost.  

 

Množstevní rabaty 

V reálném životě jsou množstevní rabaty již neodmyslitelnou součástí běžných 

obchodních podmínek. 

Musí existovat určité předpoklady: 

− musí se jednat o produkt s nezávislou poptávkou 

− vstupní informace neznáme jistě 

− existuje zpoždění mezi objednávkou a dodávkou 

Rozdíl oproti základnímu optimalizačnímu modelu spočívá v zahrnutí finančního efektu 

snížení samotné ceny zásob při vyšší velikosti dodávky. Toho docílíme obměnou funkce N 

na funkci celkového finančního efektu CFE. 

 

Celkový finanční efekt: 

 

CFUNCFE −=  [  ] ( 12 ) 

 

Kde: CFU je celková finanční úspora nákladů z dosaženého množstevního rabatu 

 N: celkové náklady 

 

PrQCFU i ⋅⋅=  [  ] ( 13 ) 

 

Kde: Q: celková spotřeba zásob za období 

ri: velikost dosaženého množstevního rabatu v desetinném tvaru pro i od 1 do n 

n: počet cenových pásem 

P: základní cena sledované položky bez uplatnění rabatu 
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4 Sklady 

Sklady jsou dnes nedílnou součástí většiny firem. Prostory vyhrazené pro 

skladování zabírají mnohdy velkou část z celkového prostoru firmy. Sklad je místo, které je 

určené pro uložení a přechovávání položek, které daná firma potřebuje mít k dispozici, aby 

mohla zajistit výrobu, bez přerušení výroby v důsledku objednávání a dodávky surovin.  

 

4.1 Rozdělení skladů 

 Sklady mohou mít různé velikosti a účely, ke kterým jsou používány. Sklady 

můžeme rozdělit dle více hledisek: 

ze stavebního hlediska do tří skupin: 

a) Sklady otevřené 

b) Přístřešky 

c) Sklady kryté 

 

ad a) Sklady otevřené 

 Tento typ skladu se používá většinou ve stavebním průmyslu. Jedná se o sklady na 

otevřeném prostranství. Většinou mají tyto sklady nějakým způsobem zpevněnou a 

upravenou manipulační a skladovací plochu, aby byla zajištěna jednodušší a rychlejší 

manipulace s uskladněným materiálem. Obecně můžeme říci, že se tyto sklady používají 

v případech skladování surovin, výrobků a jiných skladových položek,   které jsou odolné 

na vlivy povětrnostních podmínek jako např. štěrk, písek, dřevo, aj. 

 

ad b) Přístřešky 

 Jedná se o polokryté sklady. Jsou to otevřené sklady, které mají část, nebo celou 

svou plochu zakrytu střechou, ovšem bez bočních stěn. 

 

ad c) Sklady kryté 

 Sklady tohoto typu jsou zcela zakryté. Tyto sklady mohou být umístěny například 

v budově, kdy je skladu vyhrazena jedna místnost, ve které jsou skladovány kancelářské, 

hygienické a jiné potřeby. Nebo jsou samotné budovy, haly, které jsou celé určeny pro 

skladování surovin, výrobků. 
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z hlediska výrobního procesu: 

a) Předvýrobní sklady – Skladování všech položek nezbytných pro výrobu 

b) Sklady distribuční – Skladování hotových výrobků pro obchodní účely a další 

výrobu. 

 

z hlediska povahu provozu: 

a) Hlavní 

b) Vedlejší 

c) Průběžné 

 

4.2 Vybavení skladů 

 Sklad pro své fungování potřebuje vybavit technickým zařízením, které bude 

umožňovat, uložení, manipulaci a evidenci jednotlivých skladovaných položek. Mezi tyto 

prostředky patří [ 2 ]: 

− budovy, rampy, úložné plochy 

− dopravní komunikace včetně napojení na veřejnou dopravní síť 

− regály a úložníky 

− skladové komunikace upravené pro pohyb mobilních manipulačních prostředků 

− manipulační skladové prostředky (skladové jeřáby, vysokozdvižné a nízkozdvižné 

vozíky – akumulátorové nebo motorové, zakladače a plošinové vozíky) 

− výpočetní, řídící a sdělovací technika  

 

4.3 Řízení skladů 

 Dnes se již žádný výrobní proces neobejde bez jeho řízení a jinak tomu není ani 

v případě skladů. Řízení skladových procesů můžeme rozdělit do tří skupin: 

a) Strategické řízení 

b) Taktické řízení 

c) Operativní řízení 

 

ad a) Strategické řízení 

 Jedná se o fázi řízení skladů, ve které se uvažuje umístění skladů ve firmě. 

Rozhodnutí, o vybudování více rozptýlených skladů, nebo jednoho centrálního, nebo 
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skladování bude zajišťovat jiná firma. Při tomto rozhodování se přihlíží k následujícím 

aspektům: 

− Náklady na výstavbu budov 

− Porovnání provozních nákladů 

− Porovnání počátečních nákladů na vybavení skladu 

− Náklady na zaměstnance 

 

ad b) Taktické řízení 

 V této fázi řízení se již nejedná o umístění skladů samotných. Uvažuje se o vývoji 

výroby a tím spojeného plánu řízení zásob a také o umístěný jednotlivých položek ve 

skladu. To se děje v závislosti na různých ukazatelích jako jsou např.: druh uskladněných 

položek, způsob manipulace s materiálem, obratovost položky atd. 

 

ad c) Operativní řízení 

 Tato fáze řídí vyskladňování a naskladňování položek a také evidenci těchto 

položek. Sklady musí být proto vybaveny potřebnou technikou, aby bylo možno toto 

zajistit. 

 

5 Analýza současného stavu skladování 

 V areálu firmy je několik skladů, ve kterých se skladují různé druhy surovin, 

obalových materiálů, a mnoho jiných položek nezbytných pro zajištění bezproblémového 

chodu firmy.  

Dva z těchto skladů jsou brány jako hlavní skladovací prostory. V ostatních 

skladech se uchovávají položky, které vyžadují speciální péči ať už se jedná o hořlaviny, 

kyseliny, zásady, položky, které vyžadují kontrolovanou teplotu skladování (jak 

v mrazících boxech tak i ve vytápěných místnostech. V obou případech jsou místnosti 

hlídány mnoha senzory umístěnými na strategických místech, hodnoty jsou zpracovávány a 

vyhodnocovány v počítači a následně regulovány). K jednomu z výše zmíněných hlavních 

skladů se v průběhu loňského roku přistavila nová budova, ve které se plánuje zprovoznění 

nové výrobní linky. Tímto krokem by se měly eliminovat náklady spojené s přepravou 

surovin ze skladu do budov, ve kterých se zpracovávají a mnohdy dále putují na jiná místa 

k dalšímu zpracování. Takto budou skladovací prostory přímo spojeny s výrobními 
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prostory a výrobní linkou a celý výrobní proces se zjednoduší a hlavně zrychlí, tudíž se 

zvýší produkce a s tím spojený zisk který bude větší i o prostředky ušetřené za 

přemisťování zboží ze skladů do výroben a zpět do skladů. 

 

 

Obr. 8: Areál firmy 

Legenda:   

140 – Budova stávajícího skladu 

120, 151 – Sklady plynných látek 

99 – Sklad hořlavin, nebezpečných látek 

98 – Budova s navažovanou, chladícími a mrazícími místnostmi 

97 – Sklad kapalin 

88 – Budova nově přemístěného skladu 

84, 65 – Sklad paliva 

 

S vybudováním nové budovy, ve které bude zprovozněna nová výrobní linka a bude 

spojena přímo s budovou skladu, by však nastal problém ve výše zmíněném skladu. 

Přestože firma na trhu vystupuje jako jedna, je interně rozdělena na dvě nezávislé firmy, 

které se vzájemně zásobují, nebo v podstatě jedna zásobuje druhou, kdy první zpracovává 

prvotní suroviny ze kterých dělá polotovary nebo složitější látky. Tyto pak putují do druhé 

výrobny, kde je z těchto látek vytvořen konečný hotový výrobek, který je uskladněn a 

následně dále distribuován do prodeje.  
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5.1 Systém fungování skladu 
 

Ve skladu byly až doposud uskladněny suroviny i hotové výrobky z obou částí 

firmy. Většina sortimentu je skladována v pytlích, plastových i kovových sudech a jiných 

druzích obalů. Ty jsou pak ve většině případů umístěny na EUR paletách. To umožňuje 

rychlejší, snadnější a bezpečnější manipulaci se surovinami. Skald je vybaven paletovými 

regály. Ty umožňují pohodlné a bezpečné uskladňování palet pomocí vysokozdvižného 

vozíku. Ne všechny suroviny jsou však skladovány v takovém objemu, aby bylo nutné je 

uchovávat na zvláštní EUR paletě. Zbytečně by zabíraly místo, které by mohlo být využito 

jinými surovinami, které se podílejí větší mírou na skladových zásobách. Proto jsou některé 

části paletových regálů vybaveny policemi, na které je možno volně uložit menší objemy 

zásob bez potřeby EUR palety. Ve skladu jsou umístěny tři vysokozdvižné vozíky, které 

obsluhují regály s uloženými surovinami. První vysokozdvižný vozík obstarává proces 

naskladňování surovin do skladu a druhý vysokozdvižný vozík obstarává vyskladňování 

surovin. Třetí vysokozdvižný vozík pak zajišťuje převoz surovin na určené místo v areálu 

firmy. Takto uspořádaný sklad funguje, ale je velice složité tento sklad řídit tak, aby byla 

zabezpečena kvalita služeb a flexibilita. Mnohdy zde dochází ke konfliktním situacím 

zapříčiněnými tímto složitým systémem organizace skladu. V situaci, kdy bude 

vybudována nová budova s výrobní linkou, bude vhodné umístit tento sklad do budovy, 

která se stane součástí nové výrobní linky. 

 

5.2 Způsob toku zboží ve skladu  

Systém toku zboží ve skladu není tak jednoduchý jako například ve skladech, ve 

kterých jsou uskladněny např. válcované profily nebo podobné kusové zboží. V tomto 

skladu se do skladu naveze určitý objem surovin a vyskladňuje se jen nezbytné množství, 

které je poptáváno výrobní linkou. Může tedy nastat situace, kdy z padesáti kilového pytle 

potřebujeme odebrat jen jeho malou část. V takovémto případě je nutné navážit přesné 

množství surovin požadované výrobní linkou. K tomuto účelu je zřízena speciální místnost, 

ve které se tento proces uskutečňuje. Je vybavena tak, aby byly dodrženy přísné hygienické 

a jiné předpisy, kterými je zajištěna bezpečná manipulace se surovinami a minimalizováno 

případné riziko kontaminace surovin, které by mohlo mít vážné zdravotní, nebo jiné 

následky. Samotná technologie vyskladňování surovin do výroby probíhá následujícím 

způsobem, znázorněném na obrázku ( 9 ) 
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Obr. 9: Graf toku zboží 

Postup expedice zásob do výroby 

1. Z výroby se pošle požadavek do skladu. Požadavek obsahuje seznam všech položek 

které jsou požadovány a jejich přesné množství. 

2. Jednotlivé suroviny se vyskladní pomocí vysokozdvižného vozíku a následně se 

převezou do vedlejší budovy  

3. Zde se suroviny přesně naváží podle požadavků z výroby 

4. Zbylá surovina se také pečlivě zabalí a přemístí se zpět do skladu, kde je následně 

opět uskladněna. 

5. Navážené suroviny se uloží na přepravní jednotku (většinou se jedná o EUR 

paletu), která je posléze přemístěna do výroby. 

 

5.2.1 Technologie navažování 

Značným problémem je, že místnost ve které probíhá navažování surovin, je ve vedlejší 

budově, která není součástí skladu. Je tedy nutné převážet suroviny ze skladu do této 

budovy a zase zpátky. Tato přeprava je zajištěna vysokozdvižným vozíkem. 

 

Postup navažování 

1. Dodání surovin ze skladu  

Vysokozdvižným vozíkem jsou ze skladu přivezeny suroviny. 

2. Příjem  

Dodané suroviny se zkontrolují (zda se jedná o požadované položky a další 

informace uvedené zaznamenané v systému) a přijmou se k navážení. 
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3. Přesun surovin do navažovány  

Z příjmové místnosti se převeze pomocí ručně vedeného nízkozdvižného 

paletového vozíku surovina do vedlejší místnosti, která se speciálně vybavena. 

 

 

Obr. 10: Technologie vyskladňování 

 

Legenda:  

140 – Budova ve které je umístěn stávající sklad 

98 –  V této budově jsou umístěny mrazící boxy a místnost pro navažování surovin. 

99 –  Sklad, ve kterém jsou umístěny hořlaviny, kyseliny a jiné nebezpečné látky 

 

4. Navážení přesného množství  

Z každého pytle se naváží přesné požadované množství dané suroviny. 

5. Zabalení zbylé suroviny a převoz zpět do skladu  

Zbylá surovina je opětovně zabalena, jsou změněny údaje na informačním listě a 

v informačním systému a poté převezena zpět do skladu, kde je uskladněna na své 

původní místo. 

6. Zabalení suroviny a přemístění do vedlejší místnosti  

Navážená surovina je zabalena, označena potřebnými údaji a přemístěna do třetí 

místnosti. 
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7. Kompletace celé objednávky  

Ve třetí místnosti je připravena přepravní jednotka (převážně EUR paleta), na 

kterou jsou postupně umisťovány jednotlivé navážené suroviny a po navážení všech 

požadovaných položek, nebo po obsazení kapacity přepravní jednotky, je 

objednávka připravena k expedici. 

8. Přemístění objednávky na výrobní linku  

Objednávka je přemístěna na požadované místo do výrobny. Toto se děje opět 

vysokozdvižným vozíkem. 

 

Toto by již nebylo dále možné s otevřením nové výrobní linky, proto se musel hledat jiný 

způsob uskladnění, resp. nové místo, kam přemístit suroviny z původního místa. Naskytla 

se možnost přebudování a reorganizace druhého hlavního skladu. Tato operace je 

předmětem mé práce.  

 

 

Obr. 11: Schéma navažovny 
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Legenda:    

A – místnost pro příjem a výdej surovin ze skladu 

B – navažovací místnost 

C – místnost pro kompletaci objednávky 

1 – příjem a výdej surovin ze skladu 

2 – přesun surovin k navážení 

3 – přesun již navážených surovin ke kompletaci objednávky 

4 – expedice objednávky do výroby 

 

Navažovací místnost 

Tato místnost je velice důležitá v celé technologii vyskladňování a následné 

přepravy surovin ze skladu do výroby. Je vybavena velice přesnými váhami pro určování 

naprosto přesných hmotností jednotlivých surovin. Místnost je v průběhu celého 

navažovacího procesu hermeticky uzavřená. Ve stěnách u podlahy jsou umístěny otvory 

pro odvětrávání. Ve stropě je vyvedeno potrubí připojené na výkonný ventilátor, který 

neustále vhání do místnosti čistý vzduch, který je filtrován přes speciální filtry, aby se 

odstranily všechny škodlivé látky a organismy, které jsou ve vzduchu obsaženy. Tento 

vzduch je ihned zase odsáván již zmíněnými otvory u podlahy. Tím je zajištěno, že 

surovina v obalu nebude kontaminována z ovzduší nežádoucími látkami. 

 

5.3 Analýza ABC 

 Zavedením ABC analýzy bude možno rozdělit skladovaný sortiment surovin do 

skupin, pomocí kterých budeme schopni určit, které položky se nejvíce podílejí na 

skladovacích nákladech. Abychom mohli vůbec ABC analýzu provést, bylo nutno nejdříve 

shromáždit data potřebná k provedení ABC analýzy. 

Podklady shromážděné pro ABC analýzu: 

− Seznam položek ve skladu 

− Množství každé položky za sledované období (v mém případě dva roky) 

− Cena za jednotku 
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Postup při ABC analýze: 

1. Zjistil jsem hodnotu roční spotřeby pro každou uskladněnou položku a to 

tak, že jsem provedl součin roční spotřeby v množstevních jednotkách a 

nákupní ceny (nebo ceny zúčtovací). Poté jsem položky setřídil podle 

sestupného pořadí. (viz příloha č. 1) 

2. Vyčíslil jsem podíl jednotlivých položek na celkové spotřebě a také 

kumulace hodnot v procentech podle zjištěného pořadí. 

3. Zjistil jsem podíl množství každé materiálové položky na celkovém počtu 

položek [ % ]. 

4. Dále jsem určil meze intervalů mezi jednotlivými třídami položek a vymezil 

jsem hranice dvou sousedních tříd. 

5. Nakonec jsem z výsledků vytvořil graf  tzv. Lorenzovy křivky viz Graf 1 

ABC analýza - Lorenzova k řivka
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Graf 1: Lorenzova křivka 

 

Po dokončení ABC analýzy jsem zjistil, že polovina všech skladových nákladů je obsažena 

pouze ve dvou položkách. Tyto položky bude proto vhodné pravidelně sledovat. Položky 

budou ve skladu rozmístěny tak, aby byla zajištěna efektivita. Proto budou položky skupiny 

A umístěny v části skladu, která je blízko navažovací místnosti, aby se zkrátily délky drah 

ujetých vysokozdvižným vozíkem ve skladu vzniklé při vyskladňování jednotlivých 

položek. 
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6 Návrhy 
  
 Na základě analýzy současného stavu skladování a provedené ABC analýzy jsem 

provedl návrh na přemístění skladu. 

 
6.1 Návrh přemístění skladu 
 

 Suroviny je tedy nutné přesunout ze stávajícího skladu do skladu druhého. Ten na to 

ovšem není připraven a je zcela zaplněn jiným sortimentem zásob. Je tedy nutné provést 

nutné úkony, které povedou k reorganizaci celé budovy, do které poté bude možné umístit 

přemístěné položky z původního skladu. 

 

 

Obr. 13: Budova pro přemístění skladu 

 

Legenda: 1 – příjem (naskladňování položek) 

 2 – expedice (expedování položek do výroby) 

 3 – místo vyhrazené pro přemístění skladu 
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Prostor vyhrazený pro uskladnění surovin  je v horní části obrázku ( 13 ). Tato část 

budovy je sice oddělena příčkou od ostatního prostoru budovy železnou konstrukcí z 

trubek, ale to je pro zamýšlené umístění surovin nedostačující. Bude proto potřeba 

vybudovat pevnou příčku nebo zeď, která zaručí naprosté oddělení prostoru. Dalším 

problémem je vchod resp. vjezd do skladu. Ten je zatím společný pro obě části skladu, což 

je nevyhovující. V tuto chvíli je tento jediný vchod dostačující, jelikož se zde skladují 

zásoby jen jedné části výroby a obsluhu zajišťuje jeden vysokozdvižný vozík. V případě, že 

by se zde umístil sortiment i z jiné výroby, musel by se zde také umístit i další 

vysokozdvižný vozík a tímto krokem by se značně zkomplikovala situace v tomto skladu. 

Snížila by se celková propustnost a celkově by byla složitá organizace naskladňování a 

vyskladňování jednotlivých položek. Proto by byla mnohem efektivnější varianta 

vybudování nového vstupu do skladu, čímž by se zajistila naprostá izolace od druhého 

skladu umístěného v téže budově.  

Pro zjednodušení a zrychlení celého procesu vyskladnění surovin do výroby bude 

vhodné, aby byla v této budově umístěna také místnost pro navažování  přesného množství 

surovin.. Tento návrh by však nemuselo schválit vedení firmy, jelikož by se jednalo o 

poměrně velkou plochu, kterou by tyto prostory zabíraly a také by to byl velice nákladný 

projekt. Já budu ovšem s touto variantou návrhu dále pracovat. 

 Jak jsem již zmínil výše, jsou dvě varianty vjezdu a naskladňování surovin do 

skladu. První varianta je taková, že by se ponechal stávající vchod do budovy, který by 

sloužil pro naskladňování do obou částí nově zařízeného skladu. Druhá možnost je, že by 

se vybudoval zcela nový vchod do skladu, kterým by byla zajištěna obsluha nově zařízené 

části skladu. V tomto případě by bylo možno zcela oddělit příčkou oba prostory budovy, 

čímž by se zajistila naprostá samostatnost a zmenšila by se rizika případné kontaminace 

nebo jiných situací, které by mohly zapříčinit problémy.  

 Ve stejných prostorách by se měla umístit také místnost, která by sloužila pro 

navažování přesného množství. Tato místnost by byla oddělena stěnou, která by zaručovala 

naprostou izolovanost od skladu. Tato místnost v dané budově již existuje, problémem však 

je, že je do ní přístup pouze z venku. Proto bude nutné vybudovat průchod mezi místností 

skladu a touto místností, ve které bude zařízena navažována. 
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Obr. 14: Situační plánek přemístěného skladu 

 

Legenda: 1 – Skladovací prostory 

 2 – Příjem (naskladňování položek) 

 3 – Navažovací místnost 

 4 –  Expedice (expedování položek do výroby) 

 5 – Kanceláře a sociální zázemí 

 6 – Místo pro odstavení vozíků 
 

 

6.2 Návrh vybavení skladu 

 Sklad musí splňovat přísné kritéria, aby v něm bylo možno skladovat suroviny 

potřebné při výrobě léčiv. Nesmí se sem dostávat vlhkost, nesmí být prašný a mnoho 

dalších aspektů zaručujících bezproblémové skladování. 

 

Podlaha 

Podlaha bude zbavena původního betonového potěru který již neměl potřebnou 

pevnost a rozpadal se. Poté se nanese nová betonová vrstva, na kterou bude aplikována 

samonivelační hmota, kterou bude zajištěna potřebná rovina, bezprašnost a udržování 

čistoty. 
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Regály  

Navrhl jsem paletové regály. Paletové regály jsem zvolil z důvodu používání EUR 

palet jako hlavní manipulační jednotky ve firmě. V případě nutnosti uložení surovin, které 

nebudou umístěny na paletě, bude možno k regálu nainstalovat polici, na kterou se umístí 

kusové zásoby. 

Nosnost regálu: 1 000 kg na paletu 

     3 000 kg na pár 1 nosníku 

Uchycení rámu k podlaze – K podlaze budou připevněny kotvící patky, na které se     

přimontují jednotlivé sloupy rámů. 

Na takto uchycený rám pak budou pomocí speciálního systému uchyceny 

nosníky, na které se budou ukládat palety se surovinami. 

V poslední fázi instalace regálů budou k zemi připevněny ochranné prostředky.  

Ochrany rámu: - Rohové ochranné patky rámu 

 - Mezi ochrannými patkami budou umístěny ochranné a vodící lišty. 

Tyto ochranné prvky jsou velice důležitými komponenty v zařízení skladu. 

Budou mít dvojí funkci a sice: Jak již z názvu vyplývá, tak budou chránit 

samotná rám před možným poškozením při pohybu manipulační techniky a také 

budou sloužit jako vodící prvky manipulační techniky. 

   

 Obr. 15: Uchycení rámu k podlaze Obr. 16: Příčník uchycený k rámu 

 

Manipulační prostředky  

Vysokozdvižný vozík který bude obsluhovat hlavní prostor skladu. 

Navrhl jsem Třístranný zakládací a vychystávací vozík pro práci v úzkých uličkách YALE 

MTC 13 

Nosnost – 1 300 kg 

Zdvih do výšky 6 280 mm 
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Jelikož má tento vysokozdvižný vozík systém boční manipulace se zbožím, není proto 

nutné zřizovat velké manipulační prostory, kterých by využíval při čelní manipulaci. 

Uličky mezi jednotlivými regály proto mohou mít šířku jen o něco málo větší, než je šířka 

vozíku.  

Vozík má elektrický pohon, proto je nutné vybudovat ve skladu místo, kde se bude 

provádět nabíjení akumulátorů 

 

Nízkozdvižný ručně vedený vozík určený pro obsluhu navažovny.  

Navrhl jsem ručně vedený akumulátorový nízkozdvižný vozík YALE MP 16 

Nosnost – 1 600 kg 

 

     

OBR č. 17: YALE MTC 13 Obr. 18: YALE MP 16 

 

Přepravní jednotky 

Naprostá většina zásob bude uskladněna na EUR paletách klasických rozměrů které 

jsou: 800mm x 1200mm 

Nosnost palet: - 1000 kg, (jmenovité zatížení), pokud je zátěž libovolně rozložena na horní 

ploše palety. 

   - 1500 kg, pokud je.zátěž rozložena rovnoměrně na horní ploše: palety. 

 - 2000 kg, pokud zátěž v celistvé formě doléhá plnou plochou a rovnoměrně 

na celou horní plochu palety 

 

V případě malých objednávek by byl zbytečně obsazen vysokozdvižný vozík při 

přepravě surovin ze skladu do výroby, proto budou zavedeny ruční plastové kufry, ve 
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kterých se budou přenášet suroviny v malých objemech. Kufry budou uzavíratelné aby se 

při přenosu nepoškodil a nekontaminoval přepravovaný materiál. 

 Rozměry: 300mm x 200mm 

       400mm x 300mm 

       600mm x 400mm 

   V různých výškách. 

 

   

 Obr. 19: EUR paleta Obr. 20: Plastový ruční kufr 

 

6.3 Návrh uspořádání zásob 

 Samotné umístění jednotlivých druhů surovin ve skladu by mělo být řešeno tak, aby 

vznikaly co nejmenší náklady při manipulaci. Proto často poptávané suroviny by měly být 

v předních částech skladu, resp. blízko výjezdu ze skladu a naopak položky, které se 

vyskladňují méně často, by měly být umístěny do zadní části skladu.  

 

Obr. 21: Situační plán uskladnění položek 

Legenda: A – Vysoce frekventované položky 

 B – Frekventované položky 

 C – Málo frekventované položky 
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Jelikož ve skladu budou použity pro uskladnění regály, které umožní skladovat 

suroviny nad sebou, je nutno se zamyslet i nad tím, které suroviny umístíme výše a které 

níže. Níže bychom měli umístit nejfrekventovanější suroviny, které by bylo možné 

vyskladnit ručně. V takovém případě nebudeme nuceni použít techniku (vysokozdvižný 

vozík), ale bude stačit, když pro tuto požadovanou surovinu zajde pracovník skladu a 

vyskladní ji ručně. Bude to podstatně rychlejší než vyskladnění pomocí vysokozdvižného 

vozíku a také levnější.   

 

Řízení zásob 

 Na základě provedené ABC analýzy bude firma používat Q systém objednávání 

zásob. U tohoto systému jsou stejné velikosti objednacích dávek, mění se ale doba mezi 

jednotlivými objednávkami viz Obr. 22. 

 
Obr. 22: Q systém objednávání zásob 

 

7 Zhodnocení 

 
7.1 Cena realizace 
 
Ceny za materiál na podlahu [ 3 ] 

Beton na nové vybetonování podlahy: Betonovaná plocha – 757,93 m2 

Tloušťka betonu – 10 cm 
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Potřebné množství betonu – 

 
38,751,093,757 m=⋅  

Cena betonu za 1 m3 = 1 451 Kč 

KčB 0001108,751451 =⋅=  

Samonivelační hmota Ceresit CF 91: 4 840 Kč za balení které obsahuje 16 kg složky 

A(roztok) a 4 kg složky B(tvrdidlo). 

spotřeba - cca 1,38 kg na 1m2 /1 mm tloušťky 

vrstvy (doporučená tloušťka vrstvy je 2 mm) 

Celkem bude potřeba 131 balení této hmoty 

KčCF 0406348404131 =⋅=  

 

Cena za vrata 

Dvoukřídlová železná vrata – V = 42 000 Kč 

 

Ceny za regály dle [ 4 ] 

Sloupce: základní – Sz = 15 469 Kč 

přístavkové – Sp = 11 524 Kč 

V jedné řadě regálů budou instalovány 2 kusy základních sloupců a 11 kusů přístavkových 

sloupců. 

Cena za 1 řadu regálů 

KčR 15770211524111546921 =⋅+⋅=  

Celkově bude instalováno 8 řad takto postavených regálů, takže celková cena pořízení 

regálů se spočítá následovně: 

KčRRC 616261115770288 1 =⋅=⋅=  

 

Cena za manipulační prostředky 

Vysokozdvižný vozík YALE MTC 13 – 9 900 EUR 

Nízkozdvižný ručně vedený YALE MP 16 – 72 000 Kč 

 

Celková cena  

=+++++= 1613 MPMTCRVCFBC ccelk  



45 
 

=+++++= 00072450252616261100042040634000110  

Kč1063722=  

 

7.2 Řízení zásob 

Skupina zásob A obsahuje dvě položky, kterými je nutno se zabývat především, 

proto jsem u nich vypočítal následující údaje: 

 

Položka  43007 

Roční spotřeba D: 20 232,45 kg 

Objednací náklady np: 7500 Kč 

Náklady na skladování ns: 50 Kč/měsíc ⇒ 600 Kč/rok 

Doba objednávky l: 13 dnů 

 

Optimální dávka: kg
n

Dn
Q

s

p
opt 2,711

600

45,20232750022
=⋅⋅=

⋅⋅
=  

Celkové náklady: 

 rokKčDnnN sp /45,42672245,20232600750022 =⋅⋅⋅=⋅⋅⋅=  

 

Počet objednávek za rok: 45,28
2,711

45,20232 ==
Q

D
 

 

Optimální dodávkový cyklus: 

   dnů
nD

n

D

Q
t

s

p
c 38,12365035,0365

60045,20232

75002
365

2
365 =⋅=⋅

⋅
⋅=⋅

⋅
⋅

=⋅=  

 

Průměrná spotřeba položky na jeden den: kg
D

d 4,55
365

45,20232

365
===  

Signální stav zásob: kgldBo 2,720134,55 =⋅=⋅=  
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Položka  41046 

Roční spotřeba D: 20 343,12 kg 

Objednací náklady np: 5500 Kč 

Náklady na skladování ns: 50 Kč/měsíc ⇒ 600 Kč/rok 

Doba objednávky l: 13 dnů 

 

Optimální dávka: kg
n

Dn
Q

s

p
opt 7,610

600

12,20343550022
=⋅⋅=

⋅⋅
=  

Celkové náklady: 

 rokKčDnnN sp /33,36642112,20343600550022 =⋅⋅⋅=⋅⋅⋅=  

 

Počet objednávek za rok: 3,33
7,610

12,20343 ==
Q

D
 

 

Optimální dodávkový cyklus: 

   dnů
nD

n

D

Q
t

s

p
c 96,1036503,0365

60012,20343

55002
365

2
365 =⋅=⋅

⋅
⋅=⋅

⋅
⋅

=⋅=  

 

Průměrná spotřeba položky na jeden den: kg
D

d 74,55
365

125,20343

365
===  

Signální stav zásob: kgldBo 62,7241374,55 =⋅=⋅=  

 

  
Optimální 

dávka [ kg ] 

Celkové 
náklady    
[ Kč/rok ] 

Počet 
objednávek 

za rok 

Optimální 
dodávkový 
cyklus [dny] 

Prům. spotř. 
Položky za 

den [kg] 

Signální 
stav 

zásob [kg] 

43007 711,2 426722,5 28,45 12,38 55,4 720,2 

41046 610,7 366421,3 33,3 10,96 55,74 724,62 

 

Celkové náklady vzniklé skladovými položkami ve skupině A činí 793 143,8 Kč 

 

 

 



47 
 

8 Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo navrhnout přemístění skladu z důvodu zmenšení 

nákladů na výrobu a zrychlení výroby.  

Provedl jsem analýzu současného stavu, podle které jsem navrhl změny. Nejprve 

jsem provedl analýzou stávajícího stavu umístění a fungování skladu. Poté jsem vybral 

vhodný objekt pro přemístění skladu tak, aby byl blíže k výrobní lince, čímž se zkrátila 

trasa nutná k převozu zásob ze skladu do výroby. Dále jsem provedl ABC analýzu, na jejíž 

základě jsem rozdělil položky do skupin a následně jsem navrhl uspořádání těchto skupin 

surovin ve skladu. Dále jsem navrhl vybavení skladu paletovými regály a vysokozdvižným 

vozíkem s boční manipulací s materiálem, kterým se budou položky vyskladňovat. Tento 

typ manipulačního zařízení nepotřebuje tak velký prostor jako je tomu u vozíků s čelní 

manipulací, tudíž bude možno umístit více regálů. Rovněž bude přemístěna místnost pro 

navažování potřebného množství surovin. Tímto krokem se zjednodužší a zrychlí celá 

technologie vyskladňování. Firma přejde ze systému zásobování plánovaného, na 

zásobování podle poptávky, čímž se zmenší náklady na skladování. Stavy zásob se budou 

průběžně kontrolovat a tím bude možno reagovat na případné změny a provést úkony 

k opětovné optimalizaci skladových zásob. 

Všemi těmito kroky klesnou firmě celkové náklady na zásobování výrobní linky 

surovinami potřebnými k výrobě finálních výrobků.  
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10 Seznam příloh 

 

Příloha č. 1: ABC analýza 
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Příloha č. 1 

relace 
zboží 

množství 
cena za 
jednotku 

celková cena procenta 
% podíl 

součtově 
 

43007 33557,55 7 227,50  242537316,72 29,78758 29,78758 
A 

41046 37443,22 5 240,20  196209961,44 24,09782 53,88540 
42003 2654,92 21 363,65  56718783,35 6,96600 60,85140 

B 

43021 2725 17 601,10  47962989,98 5,89065 66,74205 
43041 50 848 168,82  42408440,82 5,20846 71,95050 
43025 1644 21 363,65  35121841,65 4,31354 76,26404 
43020 8166 2 802,13  22882177,25 2,81031 79,07435 
43014 1499,92 12 754,42  19130607,08 2,34955 81,42391 
41036 26430,69 630,71  16669994,36 2,04735 83,47126 
42006 466,9 29 481,84  13765070,11 1,69058 85,16183 
41082 51777,6 169,89  8796641,44 1,08037 86,24221 
41074 8336,04 991,53  8265421,05 1,01513 87,25734 
43003 912,8 7 887,88  7200056,86 0,88429 88,14162 
41032 923 6 067,60  5600394,80 0,68782 88,82944 
43011 175,42 29 188,49  5120244,26 0,62885 89,45829 
46019 225 22 064,00  4964400,00 0,60971 90,06800 

C 

46016 13897,62 354,96  4933036,11 0,60586 90,67386 
41086 11679,43 408,18  4767356,46 0,58551 91,25937 
43010 508,1 8 067,17  4098928,86 0,50342 91,76279 
43001 512 7 014,93  3591644,19 0,44111 92,20390 
46023 80 44 500,88  3560070,53 0,43724 92,64114 
41035 535,4 5 846,96  3130462,38 0,38447 93,02561 
46004 15338,62 189,75  2910508,52 0,35746 93,38307 
41055 11514,18 247,12  2845347,32 0,34946 93,73252 
46017 8209 346,15  2841585,68 0,34899 94,08152 
43006 5918,533 474,38  2807610,01 0,34482 94,42634 
43044 17,125 159 430,23  2730242,67 0,33532 94,76166 
41078 195 13 767,94  2684747,52 0,32973 95,09139 
41044 396,2 6 222,05  2465175,42 0,30276 95,39415 
43036 69,3 34 011,78  2357016,50 0,28948 95,68363 
43019 47,3 44 017,68  2082036,26 0,25571 95,93934 
43035 98,5 19 131,63  1884465,30 0,23144 96,17078 
41033 2837 661,92  1877867,04 0,23063 96,40142 
43009 122,38 14 672,56  1795627,89 0,22053 96,62195 
43038 50 31 886,05  1594302,29 0,19581 96,81776 
46007 10317,65 148,93  1536628,25 0,18872 97,00648 
41034 276,35 5 460,84  1509103,13 0,18534 97,19182 
41069 95170,44 14,34  1364896,43 0,16763 97,35945 
44032 566,31 2 316,72  1311981,70 0,16113 97,52059 
43012 24,7 52 126,20  1287517,14 0,15813 97,67871 
44013 6824,982 187,54  1279984,42 0,15720 97,83592 
46018 1700 728,11  1237790,40 0,15202 97,98794 
43034 10,01 106 286,82  1063931,06 0,13067 98,11861 
46011 106 8 800,55  932858,15 0,11457 98,23318 
43043 30,15 25 508,84  769091,42 0,09446 98,32763 
46014 975 762,71  743646,36 0,09133 98,41897 
43030 1,361 488 430,45  664753,84 0,08164 98,50061 
43031 45,4 14 535,76  659923,65 0,08105 98,58166 
46013 19049,2 31,88  607335,74 0,07459 98,65625 
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41076 554,584 1 083,93  601132,59 0,07383 98,73008 
46021 1692 354,96  600584,64 0,07376 98,80384 
46012 80 6 067,60  485408,00 0,05962 98,86346 
46003 720 639,86  460696,32 0,05658 98,92004 
41118 64,62 6 781,10  438194,62 0,05382 98,97385 
41073 3840,47 95,76  367754,80 0,04517 99,01902 
41047 9561,227 36,85  352301,38 0,04327 99,06229 
42004 350 970,82  339785,60 0,04173 99,10402 
44014 659 513,54  338422,60 0,04156 99,14558 
46022 1400 220,60  308840,59 0,03793 99,18352 
43024 2,472 123 292,71  304779,58 0,03743 99,22095 
41071 75080,52 3,97  298183,79 0,03662 99,25757 
41066 37406,4 7,83  292993,86 0,03598 99,29355 
46043 6,049 48 403,02  292789,85 0,03596 99,32951 
46029 2040 141,21  288067,58 0,03538 99,36489 
41041 5112,58 54,06  276369,71 0,03394 99,39884 
43017 2,6 102 035,35  265291,90 0,03258 99,43142 
41059 890 264,77  235643,52 0,02894 99,46036 
41021 209,58 1 048,04  219648,22 0,02698 99,48733 
43023 2,6 81 840,85  212786,21 0,02613 99,51347 
46032 0,728 264 016,46  192203,98 0,02361 99,53707 
41050 4536,66 42,36  192185,98 0,02360 99,56068 
41051 174,2 1 037,01  180646,79 0,02219 99,58286 
41048 2472,622 71,71  177306,78 0,02178 99,60464 
41026 2557,136 66,19  169261,95 0,02079 99,62543 
41083 4802 31,10  149319,50 0,01834 99,64377 
41085 45,6 3 144,12  143371,87 0,01761 99,66138 
43037 43,3 3 188,60  138066,58 0,01696 99,67833 
41006 34419,88 3,86  132902,06 0,01632 99,69466 
41102 31,5 4 176,72  131566,53 0,01616 99,71081 
41005 15817 8,05  127380,00 0,01564 99,72646 
41029 16,74 7 601,05  127241,54 0,01563 99,74209 
41004 3652 34,09  124492,59 0,01529 99,75738 
46048 7,49 15 958,33  119527,88 0,01468 99,77206 
44052 271 414,65  112369,81 0,01380 99,78586 
41068 8236,2 12,36  101765,17 0,01250 99,79835 
43005 223,562 445,69  99639,97 0,01224 99,81059 
43008 165 528,43  87191,41 0,01071 99,82130 
41098 5,27 15 943,02  84019,73 0,01032 99,83162 
43004 131,065 617,79  80970,91 0,00994 99,84156 
41024 13394,8 5,74  76841,15 0,00944 99,85100 
41099 9,832 6 377,21  62700,72 0,00770 99,85870 
41015 1281,36 47,44  60784,64 0,00747 99,86617 
41031 20 2 901,42  58028,32 0,00713 99,87329 
46031 11 5 118,85  56307,33 0,00692 99,88021 
41025 2068,4 26,48  54764,61 0,00673 99,88694 
41114 0,72 75 229,81  54165,46 0,00665 99,89359 
41012 175,13 303,38  53130,94 0,00653 99,90011 
43042 5,9 8 935,92  52721,93 0,00648 99,90659 
41072 2059,8 24,16  49764,93 0,00611 99,91270 
41018 2422,694 20,24  49044,34 0,00602 99,91872 
43018 5,788 7 674,96  44422,68 0,00546 99,92418 
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41087 100 386,12  38612,00 0,00474 99,92892 
41049 198 193,06  38225,88 0,00469 99,93362 
46008 50 762,71  38135,71 0,00468 99,93830 
46002 13 2 916,86  37919,19 0,00466 99,94296 
41124 0,05 733 379,05  36668,95 0,00450 99,94746 
41127 6,3 5 692,51  35862,83 0,00440 99,95187 
41097 33 933,86  30817,34 0,00378 99,95565 
41113 2 11 676,27  23352,54 0,00287 99,95852 
41060 31,369 672,95  21109,83 0,00259 99,96111 
41139 30 610,07  18302,09 0,00225 99,96336 
43029 1,798 9 799,64  17619,76 0,00216 99,96552 
41027 795,2 22,06  17545,29 0,00215 99,96768 
41079 916 18,75  17179,03 0,00211 99,96979 
41067 772,27 20,74  16017,00 0,00197 99,97176 
43040 7 2 125,74  14880,15 0,00183 99,97358 
41115 1,95 7 503,85  14632,51 0,00180 99,97538 
46027 200 72,81  14562,24 0,00179 99,97717 
41022 19 749,07  14232,38 0,00175 99,97892 
41126 4 3 537,52  14150,08 0,00174 99,98065 
41017 1300,36 10,81  14058,66 0,00173 99,98238 
46047 1,5 9 217,46  13826,18 0,00170 99,98408 
46042 90 148,93  13403,88 0,00165 99,98573 
41009 19,735 664,13  13106,53 0,00161 99,98733 
41125 4 3 212,57  12850,29 0,00158 99,98891 
41128 15 740,34  11105,03 0,00136 99,99028 
41136 6 1 850,07  11100,40 0,00136 99,99164 
46026 150 72,26  10838,94 0,00133 99,99297 
44054 12 803,13  9637,56 0,00118 99,99416 
43027 2190 3,36  7368,82 0,00091 99,99506 
43045 0,1 70 053,20  7005,32 0,00086 99,99592 
43028 0,67 7 440,08  4984,85 0,00061 99,99653 
41107 3 1 660,32  4980,95 0,00061 99,99714 
41056 274,834 17,54  4820,83 0,00059 99,99774 
41013 4,539 656,40  2979,42 0,00037 99,99810 
41092 34,65 77,78  2694,92 0,00033 99,99843 
44055 72 33,10  2382,91 0,00029 99,99873 
41088 9,057 248,22  2248,13 0,00028 99,99900 
41138 10,92 196,37  2144,36 0,00026 99,99927 
41095 0,5 3 122,06  1561,03 0,00019 99,99946 
41043 22,8 65,64  1496,60 0,00018 99,99964 
41090 43,39 19,74  856,36 0,00011 99,99975 
46015 5 115,84  579,18 0,00007 99,99982 
41105 11,3 43,02  486,18 0,00006 99,99988 
41130 0,1 4 355,43  435,54 0,00005 99,99993 
41093 5 57,92  289,59 0,00004 99,99997 
46030 2 104,80  209,61 0,00003 99,99999 
41106 0,3 218,43  65,53 0,00001 100,00000 
40002 9,37 0,00  0,00 0,00000 100,00000 
41042 145,377 0,00  0,00 0,00000 100,00000 
41046  38,61  0,00 0,00000 100,00000 
41058 1 0,00  0,00 0,00000 100,00000 
41070 18 0,00  0,00 0,00000 100,00000 
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41077 6 0,00  0,00 0,00000 100,00000 
41089 19,629 0,00  0,00 0,00000 100,00000 
43013 96,91 0,00  0,00 0,00000 100,00000 
43026 25,845 0,00  0,00 0,00000 100,00000 

 


