
  

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 



  

 

 

 

 



  

 



 

 

 

 

 

Anotace bakalářské práce 

 

 

Tato bakalářská  práce „Moderní přístupy k řízení zásob v podniku“, se zabývá 

rozborem moderních přístupů řízení zásob v podniku. Jejím cílem je zaměřit se na nedostatky 

v řízení zásob a materiálu v podnicích. Při řešení tohoto úkolu budu porovnávat metody  ABC 

analýzy, metodu XYZ analýzy a metodu JIT analýzy, kdy tyto metody rozeberu a v konečném 

důsledku stanovím co nejpřijatelnější metodu analýzy a navrhnu její vhodnost využití v praxi. 

 

Klíčová slova: systém řízení zásob, metoda ABC, metoda XYZ, metoda JIT 

 

 

 

Annotation baccalaureate work 

 

 

This baccalaureate  work "Modern approaches to inventory management in company", 

deal with analysis modern access inventory control on the premises. Her aim is target the 

inadequacies in inventory control and material in companies. At solving hereof imposition I'll 

weigh against method  ABC analyses, method XYZ analyses and method JIT analyses, when 

these method take to parts and in final consequence determine what method analyses and 

suggest her fitness usage practically. 

 

Keywords: inventory control, method ABC, method XYZ, method JIT 
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Úvod 

 

Téma řízení zásob je v této době velmi důležité, lze jej charakterizovat jako soubor 

činností, jejíž cílem je nalézt takovou výši jednotlivých zásob, aby byl zajištěn kvalitní 

průběh, výrobního cyklu, při optimální vázanosti kapitálu a spotřebě dodatečné práce. Úroveň 

řízení zásob ovlivňují mimo jiné faktory jako jsou umístění podniku, doprava, množství 

a pružnost dodavatelů, výrobní proces podniku či rozsah sortimentu. 

 

Každý podnik si musí uvědomit, že řízení zásob je pro něj existenčně důležité, kdy cílem 

řízení zásob je dosáhnout požadované úrovně služeb za co nejpřijatelnější cenu. Mnoho 

podniků si možná neuvědomuje, ale zásoby a hlavně jejich řízení jsou velmi důležitou 

součástí každé firmy. Správné členění jednotlivých druhů zásob a hlavně správné metody 

řízení těchto zásob, mají rozhodující vliv na hospodaření celé firmy. 

 

Společnosti, které věnují této oblasti dostatečnou pozornost dosahují v konečném 

důsledku větších zisků, než firmy, které se oblasti řízení zásob věnují jen okrajově, nebo se 

jim nevěnují vůbec. U těchto firem se v konečném důsledku setkáváme s tím, že mají na 

skladě buď přebytečné, nebo nedostatečné množství některých druhů zásob. V dnešní době si 

již většina firem uvědomuje důležitost řízení zásob. Existují však ještě stále firmy, které si 

myslí, že řízení všech položek na skladě se jich netýká, nebo si myslí, že stejně žádných úspor 

nedosáhnou. 

 

Velmi důležité je se nejen věnovat řízení zásob, ale také tyto zásoby optimálně řídit. 

V souvislosti s tím je na místě si klást otázku na co by bylo firmám, že řídí své zásoby, kdyby 

je neřídily nejlépe jak mohou. Jednotlivým firmám zajistí úspory a tím i možnou konkurenční 

výhodu před ostatními společnostmi na trhu jen optimální řízení svých zásob. Tyto firmy pak 

mohou uspořené finanční prostředky investovat do jiných oblastí a tím zlepšovat a zvelebovat 

svou firmu. 

 

 

 

 

 



3 

 

 

Je důležité nalézt rovnováhu mezi náklady na skladování a cenou za službu, kterou si 

přeje odběratel nebo spotřebitel, z tohoto vyplývá přímá úměra, že je-li objem zásob vysoký 

tak je vysoká i cena služby, na proti tomu je-li na skladě málo zásob, pak budou nízké jak 

náklady tak i úroveň samotné služby. Cílem každé firmy jsou nízké náklady a přitom 

dosahování co možná nejvyšší úrovně poskytování služeb. 

 

Cílem této práce je zaměřit se na nedostatky v řízení zásob a materiálu v podnicích. Při 

řešení tohoto úkolu budu porovnávat metody  ABC analýzy, metodu XYZ a metodu JIT, kdy  

tyto metody rozeberu a v konečném důsledku stanovím co nejpřijatelnější metodu analýzy a 

navrhnu jejich vhodnost využití v praxi. 
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1. Zásoby 

 

1.1 Řízení zásob[ ]1  

 

Řízení zásob lze charakterizovat jako soubor řídících činností (analýza, rozhodování, 

kontrola, hodnocení), jejichž smyslem je nalézt a zajistit takovou výši zásob jednotlivých 

materiálových druhů, aby byl zajištěn plynulý průběh výrobního procesu při optimální 

vázanosti kapitálu, spotřebě dodatečné práce a přijatelném stupni rizika. Úroveň řízení zásob 

zejména ovlivňují následující faktory:  

 

- vnější 

   

  - nákupní marketing, 

  - doprava,  

  - umístění podniku, 

  - pružnost dodavatelů, 

 

- vnitřní 

 

   - technická příprava výroby,  

   - úroveň logistických procesů, 

   - charakter výrobního procesu, 

   - rozsah sortimentu, 

   - charakter spotřeby (trend), 

   - úroveň řízení a zainteresovanost. 

 

 Řízení zásob musí vycházet z následujících informací: stav objednávek, termíny 

objednávek, výše objednávek a rozsah skladování. Problém určení optima jednotlivých 

veličin, které mohou mít z hlediska přibližování k maximu či minimu opačné tendence, musí 

být řešen na základě požadavku minimalizace celkových nákladů. V úvahu přicházejí 

zejména náklady: 
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- náklady opatření – tj. náklady na opatřovací činnost, na objednání od okamžiku sdělení    

spotřeby až po realizaci objednávky v příjmu zboží,  

 

- náklady skladovací – náklady na prostory, manipulaci, úroky, ztráty ze skladování 

(u jednotlivých manipulačních činností jde o komplexní kalkulaci nákladů), 

 

- náklady nedostatku – tj. zejména náklady vzniklé chybným určením výše a času spotřeby, 

ale i cenové diference, pokuty, ušlý zisk, prostoje kapacit, ztráta zboží a ztráta goodwillu.  

 

Uvedené náklady je třeba brát v úvahu při každém rozhodování konkrétního případu, 

tzn. při určování optimálního okamžiku objednání, optimálního stavu zásob, optimálního 

objednacího množství. Vlastní řízení zásob můžeme charakterizovat několika základními 

systémy řízení, které vycházejí ze stavu zásob, nákladů na skladování, organizačních zásad 

apod.: 

 

- systém – jednorázové objednání, jde o případ jednorázového zajišťování pro zakázku, 

nebo i pro průběžnou spotřebu, pokud je časově ohraničena a nejsou problémy se stanovením 

množství a termínu spotřeby,  

 

- systém – opakované objednání, zpravidla se týká časově neohraničené spotřeby 

a podle dalších okolností rozlišujeme:  

 

- objednání s pevným rytmem – při rozdílném čerpání ze skladu se volí různá 

objednací množství, nepoužívá se jen u materiálu spotřebovávaného ze skladu, ale i u přímých 

dodávek v rámci synchronizovaného dodávání do výroby,  

 

- objednání na základě signálního množství – signální množství zásoby zaručuje, že 

objednávka bude proveden s dostatečným předstihem, pokud jde o objednávku, vychází se 

zpravidla z předem stanoveného optimálního množství, 

 

- objednání volné – jestliže nedostatek nemůže ohrozit chod podniku. Zajišťuje se 

např. nákupem v běžných obchodních organizacích, např. i maloobchodě (režijní materiál).  
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1.2 Druhy zásob[ ]2  

 

Různé druhy zásob lze rozdělit do pěti skupin, a to na zásoby rozpojovacích zásob 

v logistickém kanálu, strategické, spekulační a bez funkce. 

 

Rozpojovací zásoby 

 

     Podle funkce nebo důvodu vzniku rozeznáváme čtyři druhy rozpojovacích zásob: 

 

- Obratová zásoba (nazýváme také běžná) vzniká v důsledku nákupu, výroby anebo 

opravy v dávkách. Velikost dávky je větší než okamžitá spotřeba: dávka tak kryje 

potřeby výroby či prodeje po určitou dobu. 

- Pojistná zásoba má tlumit náhodné výkyvy na straně vstupu (v termínech dodávek) 

a na straně výstupu (v poptávce). 

 

- Zásoba pro předzásobení má vyrovnávat předvídané větší výkyvy na vstupu nebo 

na výstupu. Může jít například o poptávku se silně sezónním charakterem, 

o celozávodní dovolenou v podniku nebo u dodavatele, o připravované akce k podpoře 

prodeje, o nemožnost či obtížnost dopravy v zimním období. 

 

- Vyrovnávací zásoba je určena k zachycování nepředvídatelných malých výkyvů 

mezi navazujícími dílčími procesy. Vytváří se například před úzkoprofilovými či 

drahými stroji, u podvěsných dopravníků a u válečkových tratí. 

 

Zásoby v logistickém kanálu 

 

     Pod logistickým kanálem (anglicky „pipeline“) se rozumí cesta materiálů či výrobků, které 

už mají konkrétní určení (například odběratele či výrobní zakázku), mezi články logistického 

řetězce nebo výrobními fázemi. Do tohoto druhu zásoby patří dopravní zásoba a zásoba 

rozpracované výroby.  
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- Dopravní zásoba představuje „zboží na cestě“. Dopravní čas začíná okamžikem, 

kdy je zásilka připravena k naložení, a končí po jejím příjmu a uskladnění u adresáta. 

 

- Zásoba rozpracované výroby zahrnuje materiály, které byly už zadány do výroby 

a nacházejí se ve zpracování. Průběžná doba výroby začíná výdejem materiálu pro 

výrobní zakázku a končí předáním hotové zakázky do určeného skladu. Skládá se 

z vlastních zpracovacích časů, z představovacích (dávkových) časů a z časů čekání na 

další operaci. U některých typů výroby bývá podíl čekacích časů značný, i přes 90% 

z průběžné doby. 

 

Strategické zásoby 

Tyto zásoby mají zajistit přežití podniku při nepředvídaných kalamitách v zásobování, 

například v důsledku přírodních pohrom, stávek, válek či bojkotů. Příkladem je 

devadesátidenní zásoby ropy, vytvořená v řadě zemí po ropné krizi v 70. letech. Strategické 

zásoby nejsou předmětem řízení zásob v obvyklém smyslu. 

 

Spekulační zásoby 

Tento druh zásob je vytvářen ve snaze docílit přídavný zisk výhodným nákupem. 

Obvykle jde o základní suroviny pro výrobu, které se nakupují kvůli očekávání budoucího 

zvýšení ceny (z hlediska řízení zásob zpravidla dost předčasně). Někdy se dokonce počítá 

s budoucím prodejem zásoby, nejen s jejím zpracováním ve vlastní výrobě. 

 

Zásoby bez funkce 

Jde o položky s velmi malou nebo dokonce nulovou spotřebou, u nichž je 

nepravděpodobné, že budou využity v budoucí výrobě nebo prodány normálním způsobem. 

U těchto položek je třeba v první řadě zabránit dalšímu doplňování zásoby a pak buď se 

pokusit existující zásoby prodat za snížené ceny, nebo je odepsat.  
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1.3 Okamžitá a průměrná zásoba [ ]2  

 

Okamžitá zásoba 

Okamžitou zásobu skladových položek je třeba znát zejména při realizaci stanovených 

pravidel pro řízení zásob, při potvrzování objednávek zákazníků a při zadávání výrobních 

zakázek. Pro naše potřeby stačí rozlišovat jen dva druhy okamžité zásoby položky:  

 

- Fyzická zásoba udává velikost skutečné zásoby ve skladu. Tato zásoba se zvětší při 

příjmu dodávky do skladu, zmenší se při výdeji položky. 

 

- Dispoziční zásoba se rovná fyzické zásobě, zmenšené o velikost uplatněných ještě 

nesplněných požadavků na výdej a zvětšené o velikost umístěných dosud 

nevyřízených objednávek na doplnění zásoby. Tato zásoba může být také záporná, pak 

udává velikost požadavků, které nebyly uspokojeny kvůli vyčerpání fyzické zásoby. 

Dispoziční zásoba se zvětší po potvrzení objednávky dodavatelem či po vydání 

výrobního příkazu, zmenší se při uplatnění požadavku na výdej. Používá se 

v objednacích systémech při zjišťování potřeby doplnit zásobu. 

 

 

Průměrná zásoba 

Z hlediska vázanosti finančních prostředků v zásobách je důležitá především skutečná 

průměrná zásoba. Ta v ideálním případě představuje aritmetický průměr denních stavů 

fyzické zásoby za určité (zpravidla roční) období.  

 

Ve výpočtech pro účely řízení zásob se průměrná fyzická zásoba ZC  (uměle) 

rozděluje na obratovou (běžnou) zásobu Zb  a pojistnou zásobu Zp  . Pojistná zásoba je ve 

skladu přítomna stále. Obratová zásoba se obvykle počítá pomocí vztahu Zb  = Q/2, kde Q je 

velikost objednací dávky. Tento vztah předpokládá zhruba stejnoměrnou (nikoliv nárazovou) 

poptávku.  
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Platí Zc  = Zb  + Z p  = Q/2 + Zp  . 

 

Často se používají dva ukazatele: 

 

- Rychlost obratu zásoby n  udává, kolikrát za rok se průměrná zásoba obrátí 

(spotřebuje). Je to spotřeba dělená průměrnou zásobou. Označíme-li symbolem P roční 

velikost spotřeby, dostaneme vztah    

                                       n  = P/Zc  . 

 

- Doba obratu zásoby t  je převratnou hodnotou rychlosti jejího obratu n , vyjadřuje se 

obvykle v kalendářních dnech. Jde vlastně o časové vyjádření průměrné zásoby (na jak 

dlouho vystačí při průměrné spotřebě). Platí t  = 365/n  = 365 x Zc  /P. 

 

Při výpočtech za celý sortiment se pracuje s hodnotou zásoby v Kč. K oceňování 

zásob je třeba používat tzv. nákladové (pořizovací, výrobní či vnitropodnikové zúčtovací) 

ceny. Do výše uvedených vzorců se pak dosazují součtové veličiny ve finančním vyjádření. 

Získají se průměrné ukazatele za celý podnik.  

 

Průměrná velikost dopravní zásoby se vypočte jako součin ročně přepraveného 

množství a dopravního času přepočteného na rok (dopravní čas se dělí počtem použitých 

jednotek času v roce). Lze pracovat s množstevními i hodnotovými údaji. 

 

Průměrná hodnota zásoby rozpracované výroby se stanovuje obdobným způsobem, 

ovšem na základě průběžné doby do výroby.  
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1.4 Náklady na zásoby[ ]2  

 

 Se zásobami jsou spojeny tři druhy nákladů: objednací náklady, náklady na držení 

zásoby a náklady z deficitu (vyčerpání zásoby). 

 

Objednací náklady se vztahují k pořízení dávky na doplnění zásoby, podle okolností 

se týkají externího nákupu nebo zakázky pro vlastní výrobu. 

 

Při nákupu do nich patří zejména náklady spojené s přípravou a umísťováním 

objednávky (například výběr dodavatele, jednání o dodacích podmínkách a ceně, vystavení 

a doručení objednávky a její evidence), dopravní náklady (jen pokud nejsou zahrnuty do 

ceny), náklady na přejímku, kontrolu a uskladnění dodávky, náklady na zaevidování příjmu 

zboží, náklady na likvidaci na úhradu faktury. 

 

Objednací náklady se mohou u položek značně lišit. K odhadu těchto nákladů je 

vhodné vybrat několik typických kategorií objednávek a pro každou z nich zjistit průměr 

z určitého počtu objednávek s podrobně sledovanými časy a náklady na jednotlivé činnosti.  

 

Při výrobě patří do objednacích nákladů, náklady na přípravné (dávkové) časy, 

přestavovací náklady (na přestavování nebo seřizování výrobních prostředků), případné 

náklady na náběh výroby, náklady na kontrolu výrobků, náklady na příjem do skladu a na 

jeho zaevidování. 

 

Náklady na držení zásoby mají tři složky: náklady na úroky, náklady na skladový 

prostor a na správu zásob, náklady z rizika. Jde o roční náklady. 

 

Náklady na úroky z finančních prostředků vázaných v zásobách jsou přímo úměrné 

hodnotě průměrné zásoby (v nákladových cenách). Při rozhodování s krátkodobým dosahem 

lze použít úrokovou míru pro bankovní úvěr. V dlouhodobějším pohledu je však správné 

vycházet z rentability kapitálu a místo úrokové míry používat normu vnitropodnikového 

výnosového procenta, stanovenou vedením podniku (kolik by prostředky mohly vynést, 

kdyby byly podnikem investovány jinak než do zásob). 
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Náklady na skladový prostor a na správu zásob zahrnují všechny náklady spojené 

s provozováním skladu a s evidencí zásob (budovy, skladovací a manipulační zařízení, 

výpočetní technika, vždy všech pracovníků, energie, údržba a opravy, ostraha, pojištění budov 

a zásob). Tyto náklady jsou do určité míry závislé na velikosti zásoby, ale mívají velkou fixní 

složku. 

 

Mnohdy se tyto roční náklady stanovují jako určité (pro všechny položky stejné) 

procento z hodnoty průměrné zásoby. Přesnější je rozdělit skladovaný sortiment do několika 

tříd podle nároků na skladový prostor a na podmínky skladování. Pro každou třídu se pak 

vykalkuluje sazba, vycházející z nákladů nabíhajících za rok na m2  plochy nebo m3  objemu 

skladu. 

 

Náklady z rizika se týkají možné budoucí neprodejnosti a nebo nepoužitelnosti zásob. 

Může to být riziko zkažení (potraviny), znehodnocení zestárnutím (pryž, léky, laky) nebo 

větších změn ve výrobním programu (suroviny a materiály), ale i riziko vyjití z módy (oděvy, 

obuv) či celkové změny v poptávce, nebo nutnosti velké slevy u staršího typu po inovaci 

výrobku. Toto riziko se často zvětšuje s růstem doby skladování. 

 

Náklady z rizika se obvykle odhadují jako určité procento z hodnoty průměrné zásoby. 

Toto procento je diferencováno podle sortimentu, podle stupně predikovatelnosti budoucí 

potřeby a podle očekávané průměrné doby skladování. 

 

Náklady z deficitu 

 

Deficit vznikne, nestačí-li okamžitá skladová zásoba k včasnému uspokojení všech 

požadavků odběratelů. 

U poptávky externích odběratelů (zákazníků) může být důsledek deficitu dvojí: 

 

- Vznikne včas nesplněná zakázka (back-order), jejíž evidování a dodatečné vyřízení 

vyvolává přídavné administrativní, vychystávací a většinou i dopravní náklady. Někdy může 

naopak jít o vícenáklady, spojené se snahou dodat i při vyčerpání zásoby včas (například 

přesčasová práce, dražší rychlý způsob dopravy). 
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- Zákazník objednávku zruší a realizuje nákup jinde. Dojde tak ke ztrátě části objemu 

prodejů, a tím ke zmenšení krytí fixních nákladů a ke snížení zisku.  

 

U poptávky interních odběratelů (pracovišť v podniku) má vyčerpání zásoby negativní 

vliv jednak na plynulost práce a na velikost prostojů ve výrobě a montáži (tj. na výrobní 

náklady), jednak na průběžnou dobu výroby (a tím i na spolehlivost plnění dodacích lhůt vůči  

zákazníkům). Náklady z prostoje pracovišť, zapříčiněné nedostatkem materiálu a dílů, bývají 

vysoké především v linkové výrobě, v montáži a u úzkoprofilových strojů. 

 

Náklady z deficitu jsou zpravidla velmi obtížně odhadnutelné, protože více náklady či 

ztráty se mohou případ od případu pohybovat ve velmi širokých mezích, kromě toho dochází 

i ke zhoršování jména a pověsti (goodwillu) podniku. Tato potíž se obchází tak, že se náklady 

z deficitu nezahrnují do ekonomických propočtů přímo, nýbrž prostřednictvím požadované 

úrovně služeb (obvykle stupně úplnosti či pohotovosti dodávky). Tato úroveň služeb se při 

optimalizaci výše pojistné zásoby stane okrajovou podmínkou. 

 

K bezporuchovému chodu podniku, a tím k zabezpečení požadované úrovně služeb, je 

potřebná určitá výše zásob. Větší i menší zásoby jsou nákladnější, u příliš velké zásoby 

vznikají značné náklady na její držení, u příliš malé zásoby zase vysoké náklady z deficitu 

(resp. Úroveň dodavatelských služeb je neuspokojivá. Není proto vůbec rozumné volit 

snižování objemu zásob za hlavní či jediný cíl bez ohledu na souvislosti a bez propočtu 

potřebné výše zásob. 

 

Snížení zbytečně vysokých zásob má dvojitý kladný vliv na rentabilitu podniku. 

Jednak poklesnou náklady na držení zásob(a to při stejném objemu prodejů povede ke 

zvětšení zisku), jednak se zmenší potřeba finančních prostředků vázaných v zásobách.  
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2. Druhy zvolených metod 

 

 

2.1 Metoda ABC [ ]3  

 

 Užitečným krokem je provedení analýzy výrobků ve vztahu k rychloobrátkovým / 

pomaloobrátkovým položkám pomocí ABC analýzy. Zahrnuje klasickou Paretovu analýzu 

pojmenovanou po italském ekonomovi, který roku 1906 provedl výpočetní odhad, že 80 % 

majetku spočívá v rukou 20 % obyvatel. Alternativním označením pro tento typ analýzy je 

pravidlo 80/20, kde vysoká četnost výskytu v jedné množině proměnných je rovna menší 

četnosti výskytu v odpovídající druhé množině proměnných.  

 

 

2.2 Metoda XYZ [ ]4  

 

Analýza XYZ je možným rozšířením analýzy ABC. Při použití této metody 

přiřazujeme jednotlivým položkám statistické váhy podle rozložení jejich potřeby v delším 

sledovaném období. Položky zásob tedy zařazujeme do skupin takto: 

 

- X – skupiny položek s konstantní spotřebou (pouze příležitostné výkyvy) a tedy 

s vysokou  predikční schopností 

- Y – skupiny položek se silnějšími výkyvy ve spotřebě (střední predikční schopnost) 

- Z – položky se zcela nepravidelnou spotřebou (vysoký stupeň nejistoty) 

 

Při požití tohoto rozšíření ABC analýzy, je třeba při volbě modelu zásobování věnovat 

největší pozornost skupinám AX, BX a AY. 
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2.3 Metoda JIT 

 

 Metoda JUST-IN-TIME vyjadřuje „nulové zásoby“ a stoprocentní kvalitu. Dochází 

k dokonalé spolupráci a koordinované činnosti mezi dodavatelem na jedné straně 

a odběratelem na straně druhé a to tak, že zásoby se stávají zbytečné. 

 

 

 

3. Rozbor zvolených metod 

 

 

3.1 Rozbor metody ABC[ ]5  

 

K základním předpokladům úspěchu současné společnosti patří koncepční systémové 

řízení, využívající řadu progresivních nástrojů a metod. Jedním z těchto podpůrných nástrojů 

je ABC analýza. Lze ji uplatnit s různými modifikacemi v mnoha oblastech, např. v oblasti 

řízení pohledávek a závazků, řízení lidských zdrojů, řízení rozpracovanosti ve výrobě, řízení 

prodeje, ale především v oblasti řízení zásob (která je dále využita pro objasnění přínosů ABC 

analýzy). 

 

Zásoby jsou důležitým logistickým faktorem ovlivňujícím řízení produkce. 

Společnosti si uvědomují, že vysoké zásoby jsou limitujícím prvkem hospodaření. Snaží se 

hledat způsoby jejich redukce, ovšem nezřídka je výsledkem dočasné snížení zásob bez 

zohlednění jejich struktury. Pozitivní jev omezení zásob se tedy negativně odrazí v narušení 

plynulosti výroby, neprodejnosti, zvýšení vlastních dodacích lhůt, atd. 

 

ABC analýzu lze charakterizovat jako systém diferencovaného řízení zásob. Je velmi 

pracné a často neúčelné věnovat všem položkám daného druhu zásob stejnou pozornost, 

sledovat a řídit je se shodným detailem, jednotnými postupy a metodami. Proto se aplikuje 

ABC analýza, která umožňuje zásoby diferencovat a k vymezeným skupinám přistupovat 

odlišným způsobem. Skupinové rozdělení umožní zaměřit se na řízení těch položek, které 

jsou pro společnost nejvíce zatěžující a neztrácet příliš mnoho energie na položky ostatní. 
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ABC analýza může být implementována s různým cílem u jednotlivých druhů dané 

oblasti – u zásob je jiný cíl pro vstupní položky, pro nedokončenou výrobu a jiný pro zásoby 

hotových výrobků. Cílem aplikace ABC vstupních zásob je optimalizace řízení a plánování  

položek z hlediska plynulosti výroby, zajištění dostatečného množství vstupů pro řešení 

aktuálních požadavků na výrobu, snižování rizika nedostatku či hromadění nevyužitelných 

zásob apod. U ABC zásob nedokončené výroby je cíl zaměřen více na optimální využití 

výrobní kapacity (zajištění pokrytí volných časů ve výrobě), snižování rizika nedostatku 

položek pro potřeby dalšího zpracování plynoucího z nadměrné délky průběžné výrobní lhůty 

apod. ABC analýza zásob hotových výrobků sleduje a odráží vývoj daného segmentu trhu. 

Společným cílem všech těchto dílčích oblastí je generování přehledných výstupů, 

poskytujících aktuální informace o daných položkách potřebných pro řízení. 

 

Před dílčím řešením je nutné jednotlivé skupiny zásob, vzhledem k jejich úzkým 

vzájemným vazbám, zařadit do komplexního systému řízení a definovat nejdůležitější 

parametry, které je ovlivňují. Tyto parametry jsou základem pro hledání ukazatele, dle 

kterého se položky daného druhu zásob rozdělují do skupin. Ukazatel pro vstupní položky 

může být ovlivněn spotřebou za vymezené časové období, dodací lhůtou a váhou příslušného 

období; ukazatel pro nedokončenou výrobu spotřebou za vymezené časové období, průběžnou 

výrobní dobou a váhou příslušného období apod. Tvorba ukazatele je nejobtížnější částí ABC 

analýzy. Parametry definované v návaznosti na komplexní systém řízení je v mnoha 

případech třeba podrobit detailnímu průzkumu a najít nejvhodnější metodiku zakomponování 

do ukazatele. Například průběžná výrobní doba je ovlivněna přípravným časem, zkušebním 

časem, jednicovým časem, velikostí výrobní dávky, atd. – všechny tyto vlivy se musí odrazit 

v ukazateli. Váha časového období zvyšuje využitelnost a vypovídající schopnost výsledků 

ABC analýzy. Zahrnutím delšího časového období do analýzy se docílí zpřesnění výsledků 

i zohlednění periodických vlivů. Dle úrovně a přesnosti plánování v dané společnosti může 

být součástí analýzy vedle aktuálního či minulého i budoucí období. ABC analýza není tedy 

vázána pouze na již proběhlou skutečnost. Přiřazením váhy lze pak zdůraznit pro analýzu 

význam vybraného období. Na základě ukazatele se položky začlení většinou do tří skupin 

s označením A, B, C.  
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Dle potřeb společnosti jich lze využít více – ne ovšem mnoho z důvodu ztráty 

přehlednosti. Po sestupném seřazení položek dle ukazatele se rozdělí tak, aby platilo zároveň: 

 

2-20% z celkového počtu položek (karet) je zařazeno do skupiny A 

13-30%   _“_     B 

50-85%    _“_     C 

50-85% z celkové hodnoty ukazatele je zařazeno do skupiny  A 

13-30%   _“_     B 

2-20%               _“_     C 

 

Pro zajištění jednoznačného rozdělení se upřednostňuje maximální procentní podíl 

skupiny A na daném ukazateli. Rozčlenění položek je navrženo na základě empirických 

analýz. Z praxe vyplývá, že pouze malá část zásob (2-20% z celkového počtu) významně 

zatěžuje společnost (50-85% z celkové hodnoty ukazatele). Tyto položky patří do skupiny A, 

které je věnována nejvyšší pozornost. 

 

Ukazatel umožňuje rovněž stanovení limitních hranic jednotlivých skupin a následně 

položek zásob, které jsou velmi důležité pro řízení zásob, likvidity a aktivity společnosti. 

Jedná se o stanovení signalizační hladiny upozorňující na možný nedostatek zásob na konci 

dodacího (výrobního) období, stanovení minimální limitní hranice určující minimální 

pojistnou zásobu a stanovení maximální limitní hranice zajišťující požadovaný obrat zásob. 

 

Vedle určení limit zásob na ABC analýzu navazuje řada dalších systémů, ve kterých 

jsou nadefinovány různé přístupy ke skupinám. K těmto systémům patří systém kontroly 

okamžitého stavu zásob, systém řízení nákupu (či výroby), systém rozdělení pravomocí 

a odpovědností, systém odměn a zainteresovanosti, systém provádění fyzických inventur 

a další. 

 

Systém kontroly okamžitého stavu zásob je třeba provádět důsledně u položek A – 

společnost nejvíce zatěžujících. Vedle aktuálního stavu se sledují a vyhodnocují okamžité 

odchylky od limitních hranic, s větší pozorností jsou sledovány položky směřující k vyřazení, 

apod. Rozdělení do skupin se často uplatňuje ve vymezení zodpovědností a pravomocí 

v oblasti nákupu, přičemž nákup položek A je opět podroben detailnější analýze. 
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 Odsouhlasení nákupu A položek je v pravomoci vyššího managementu na rozdíl od C 

položek, které může objednat zásobovač bez souhlasu vedení. Jednotlivé skupiny jsou tedy 

různě nákladové náročné, což je propojeno z hlediska definování pravomocí a odpovědností 

s různými hierarchickými úrovněmi v organizační struktuře, z hlediska odměn 

a zainteresovanosti s různou formou a s různým rozsahem.  Na stejném principu se provádí 

fyzické inventury, které jsou založeny na odlišné frekvenci a míře detailu prováděných 

kontrol dle skupinového začlenění. 

 

 

ABC analýza je nástroj dynamický vedoucí k optimalizaci, stálému zpřesňování řízení 

zásob (příp. jiných oblastí). Její zavedení, vzhledem k nárokům na rozsah a frekvenci 

zpracování dat, je vhodné podpořit specifickou softwarovou aplikací. Pak se v propojení 

s dalšími nástroji stává silnou součástí komplexního systému řízení společnosti. 

 

 

 

 

3.2 Rozbor metody XYZ[ ]6  

 

Analýza XYZ zvyšuje efektivnost třídění materiálových položek podle významnosti 

a lze je rozdělit do následujících třech skupin: 

Do první skupiny X - patří materiálové položky s konstantní spotřebou, u kterého se 

výkyvy ve spotřebě vyskytují jen příležitostně.  

Druhou skupinu Y - materiál, jehož spotřeba pravidelně stoupá nebo klesá podle 

vývojového trendu, nebo který podléhá sezónním výkyvům. 

Do třetí skupiny Z - materiál, jehož spotřeba probíhá nepravidelně. 
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Rozdělení materiálu do příslušných skupin je prováděno na základě statistického 

výpočtu prostřednictvím variačního koeficientu.[ ]8   
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V i – variační koeficient spotřeby i – té materiálové položky 

si – směrodatná odchylka spotřeby i – té materiálové položky 

ih  – průměrná hodnota spotřeby i – té materiálové položky 
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hij – hodnota spotřeby i – té materiálové položky v j – tém měsíci 

n – počet měsíců 

 

Skupina X zahrnuje položky s hodnotou variačního koeficientu nižší než 50%, skupina 

Y se pohybuje v intervalu 50 - 90%, skupina Z zahrnuje ostatní položky. 

 

 Výsledky ABC a XYZ analýzy slouží jako podklady pro rozhodování o volbě 

logistických technologií, projektování skladu apod. ABC analýza umožňuje získat kontrolu 

nad zásobami protékajícími logistickým řetězcem z hlediska podílu jednotlivých položek na 

celkovém obratu. Analýzou XYZ se zjišťuje průběh průtoku jednotlivých položek, tedy 

rovnoměrnost či spotřeba.  

 

 

3.3 Rozbor metody JIT[ ]1  

 

Princip koncepce Just-In-Time (JIT) řeší řadu klasických problémů materiálového 

hospodářství, zejména dublování řady operací mezi dodavatelem a odběratelem, jako jsou 

kontrola, skladování, příprava a kompletování materiálu atd. Bez ztráty pro hodnototvorný 

řetězec upouští odběratel od vlastního skladování materiálu a přechází na dodávky 

zabezpečující materiálové potřeby jednou nebo dokonce několikrát za den. 
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Obecně může být tento systém založen na tzv. tržní strategii nebo na kooperační 

strategii. Tržní strategie je popisována tak, že je využito krátkodobých šancí, kdy jsou 

vybíráni nejvýhodnější dodavatelé. Dodavatelé jsou zcela autonomní, nemají žádné těsné 

spojení s odběratelem. Materiálová potřeba může silně kolísat, stejně tak jako  počet 

dodávaných variant. Určité předzásobení vzniká u odběratele bez zapojení  dodavatele. 

Naopak kooperační strategie je výsledkem dlouhodobé kooperace. S dodavatelem jsou 

vytvořeny určité formy integrace. Produkty jsou charakteristické vysokou kontinuitou 

spotřeby. Vývoj produktu, řízení výroby a předzásobení probíhá v souladu s dodavatelem. 

Mezi dodavatelem a odběratelem není omezován tok informací týkající se technologických 

informací. Systém JIT tak řeší: 

 

- množstevní problém, který by byl řešitelný jen s vysokými skladovacími náklady 

(alternativou je zásobování synchronizované s výrobou), 

- problém pořadí dodávek, zvlášť citlivý ve výrobě, která je schopna produkovat velké 

množství různých produktů a vlastní zásoby by znamenaly značné kapitálové zatížení, 

- problém ploch, a to jak výrobních, tak skladovacích. 

  

 Základní postup předpokládá, aby se dodavatel vzdal jakéhokoli skladování a své 

produkty dodával bezprostředně po ukončení výroby odběrateli přímo do jeho výrobních 

prostor. Proto v ustálených kooperačních vztazích dochází i k tomu, že odběratel vyčleňuje 

svému dodavateli prostory  přímo v rámci areálu své firmy. 

  

Dodávky JIT umožňují výrobní strategii snižování výrobních stupňů, resp. výrobní 

hloubky. Výrobní hloubka je označována jako podíl na tvorbě hodnot, který je zajišťován 

vlastní firmou, tedy bez dodavatelů. Je definován jako: 

 

q hl = O

nO m−
, 

 

kde  qhl  …………… výrobní hloubka, 

         nm  ……………náklady materiálové, 

         O ……………. obrat. 
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Snižování výrobní hloubky vede ke snižování potřebného kapitálu, rozdělení 

kompetencí v oblasti marketingu, zvyšování kompetencí v samotné výrobě jednotlivých částí 

(specializace) a vzájemnému rozvoji vývojových (konstrukčních i technologických) aktivit. 

 

Dochází současně ke změně dodavatelské struktury, a to z toho důvodu, že se 

vzhledem k pyramidální soustavě subdodavatelů rapidně snižuje počet přímých dodavatelů. 

Princip této dodavatelské pyramidy znázorňuje obr. 1. 

 

Obr. 1 Pyramida dodavatelské struktury 

 

 Nákup synchronizovaný s výrobou na základě systému JIT je založen na úzké 

kooperaci mezi dodavateli a odběrateli. Tradiční konkurenční vztahy, mezi dodavatelem 

a odběratelem, které charakterizuje např. Porter jako jednu z konkurenčních sil, jsou díky 

úzké kooperaci, přinášející vysoký užitek oběma stranám, překonány. Nezbytný princip 

konkurence je zde vyřešen tím, že odběratel vybírá ke kooperaci dodavatele, který má 

nejvýhodnější cenu, vysokou kvalitu a nejmenší počet bezchybných dodávek. Dochází tak 

mezi partnery k vysokému synergickému užitku a poklesu transakčních nákladů. Zejména 

tím, že dodavatel je včas přizván a zatažen  do vývoje nových dílů v rámci příslušných smluv, 

jsou určena práva a povinnosti obou stran, logistika, informační a dopravní systémy obou 



21 

 

firem jsou vzájemně odsouhlaseny. Pro dodavatele vznikají následující požadavky: 

- dodavatel je zodpovědný za bezchybné dodávky, poněvadž nepřichází v úvahu čas na 

provádění kontroly při vstupu do výrobního podniku, 

 

 - náklady na zajištění kvality stoupají, 

 

 - systém JIT předpokládá dohody o řízení informačního a materiálového toku. 

  

 Z toho vyplývá, že volba partnera pro kooperaci systému JIT není v praxi založena jen 

na obecně uvedených kritériích volby dodavatele, ale na zkušenostech s partnerstvím. 

Dochází samozřejmě i k růstu rizika, např. již zmíněným snižováním výrobní hloubky. Proto 

je trvalým úkolem managementu trvalé hodnocení těchto výjimečných dodavatelských 

vztahů. 

 

 Vhodnost jednotlivých partnerů ukazuje dodavatelské portfolio na obr. 2: 

 

 

Obr.2 Portfolio dodavatelů z hlediska tvorby hodnot 

 

 Výrobce dílů se omezuje na produkty, které byly konstrukčně a technologicky 

vyvinuty odběratelem, nebo na standardní, normalizované díly. Poněvadž není spoluautorem 

produktů, je jeho pozice více ohrožena a může být snadno vyměněn za jiného dodavatele. 

Aby uspěl v konkurenci, musí držet strategii nákladové výhody. Specialista má k dispozici 

vlastní kapacity k řešení problémů, které využívá při řešení přípravků, konstrukci nářadí 

a nástrojů tak, aby docílil vysoké kvality dodávaných produktů. Jeho investice se soustředí 
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zejména na specifické dodávky pro odběratele v systému JIT. To je samozřejmě spojeno 

s určitým rizikem. Partner ve vývoji přináší do kooperačních vztahů vlastní knot-how a stává 

se partnerem ve výzkumu a dalším rozvoji produktu. Konkurenční rizika zde musí být 

zabezpečena dlouhodobými smlouvami. Partner v tvorbě hodnot je ten dodavatel, který se 

plně účastní vývoje, produkce a práce na trhu a společně nese s partnerem systému JIT 

příslušná rizika. Na základě naznačených rolí v partnerství lze hovořit o následujících 

strategiích: 

 

- strategie od výrobce dílů ke specialistovi – postupný přechod na vlastní výrobu 

nástrojů a přípravků,  

 

- strategie od výrobce dílů k partnerovi ve vývoji – rozšiřování kapacit výzkumu 

a vývoje, zlepšení vývojové práce v čase a z hlediska nákladů, 

 

- strategie od dodavatele dílů k partnerovi v tvorbě hodnot – smluvní zajištění 

spolupráce při tvorbě hodnot v procesu inovací. 

 

 Hranice použití systému JIT nelze stanovit černobílým způsobem. Především je zde 

negativní přístup k vzájemným vztahům v podmínkách konkurence.  Dalším omezením je 

námět směřující k tomu, že specializace dodavatelských vztahů může vést k omezování 

variant konečných produktů. Dále je to otázka zatížení prostředí přepravou, zejména tehdy, 

kdy efekt systému JIT vychází zejména z malých dodacích dávek.  

 

Jedním z kritických přístupů k JIT je zdůrazňování následující skutečnosti. Na straně 

odběratele je zřejmá výhoda minimalizace zásob, která již nemusí být tak jasná u dodavatele. 

Ten vzhledem k variantám požadavkům odběratele musí trvale udržovat alespoň zásoby 

určitých polotovarů, aby pak mohl v relativně krátkém čase reagovat na konkrétní potřeby. 

Cenou za jistotu výrobního programu pro satelitního dodavatele je pak to, že břemeno zásob 

výrobních i nedokončené a rozpracované výroby přenáší odběratel na něho. 

 

Při hodnocení významu použití metody je třeba přihlédnout i ke skutečnosti, že může 

být principem řízení zásob v rámci jedné firmy, to znamená mezi jednotlivými výrobními 

stupni či mezi jednotlivými hospodářsky samostatně řízenými výrobními organizačními 
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jednotkami. Zde je pak rozhodujícím momentem analýza, kam je nejvhodnější v rámci firmy 

vázanost kapitálu přesunout. 

 

Uvádí se i takové pojetí systému JIT, které nevede pouze ke snížení zásob, ale kdy jde 

o systém, který komplexně vede k úspoře času v celé průběžné době výrobku a tím přináší 

výrazné snížení nákladů, zvýšení produktivity práce a další pozitivní výsledky. Toto pojetí 

JIT je chápáno v následujících krocích: 

 

- úspora času při seřizování ve výrobě, 

- snížení velikosti dávek, 

- snížení dopravních dávek, 

- zvýšení variability výroby,  

- operativní řešení problému kvality (stop linky, výměna práce, koordinace), 

- optimalizace materiálových a informačních toků, 

- nasazení řízení materiálového toku systémem KANBAN. 

 

Výsledkem je zajištěné flexibility výrobního procesu, což vede k: 

 

- zvýšení rentability, 

- zvýšení rychlosti průběhu výroby a tím zvýšení obratu kapitálu, 

- snížení zásob, 

- snížení nároků na výrobní prostory a další. 

 

 

Rozměrné díly se zajišťují formou, tzv. externího kanbanu, ve spojení se systémem 

JIT. 

Dodavatel v rámci externího kanbanu nedodává přímo na montážní pracoviště, ale na 

sklad, avšak dodávka je výsledkem těsného spojení mezi dodavatelem a skladem výrobce na 

základě existujícího požadavku. Výsledkem jsou opět nižší zásoby, snížení vázanosti kapitálu, 

úspora prostor a pravidelnost dodávek.  
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4. Vhodnost použití zvolených metod v praxi 

 

Rozborem metod ABC a XYZ jsem zjistil, že spolu tyto metody úzce souvisí. Záleží 

ovšem na konkrétním podniku či firmě, zda bude této otázce věnovat dostatečnou pozornost 

a pokusí se tyto metody optimálně využít v praxi. Metoda ABC se využívá k rozčlenění 

položek skladového materiálu, na nejvýznamnější, významné  a dále na méně významné a to 

co do počtu těchto položek na skladu. Na základě tohoto členění počtu skladových položek  

může firma určit strategii pro jednotlivé z nich. Skladové položky, které zaujímají nejvyšší 

procentuální podíl ve firmě poté podléhají přísnějšímu režimu, tzn. preventivním opravám, 

kontroly množství na skladě. Z těchto položek mají firmy obvykle jejich hlavní zisky a proto 

jsou tyto skladové položky pro firmy životně důležité. Na druhé straně položkám, které na 

skladě zaujímají jen zanedbatelné procento z celkového množství, firmy věnují pozornost 

určitě menší, tzn. tyto položky jsou opravovány až při poruše a taktéž jsou ve většině případů 

objednávány až při velmi nízkému nebo téměř nulovému stavu na skladech. Metoda ABC je 

v praxi využívána ve většině výrobních podnicích, kdy tyto podniky mají zájem o přehled 

svých skladových položek a jejich množství na skladech. 

 

Metoda XYZ se věnuje spotřebě těchto položek v časovém hledisku. Tato metoda je 

stejně jako metoda ABC pro firmu velmi důležitá, kdy firmy rozdělují skladové zásoby na 

položky, které mají v delším časovém horizontu konstantní spotřebu, tzn. jejich spotřeba 

v podniku je stále stejná, nebo vykazuje-li jen menší odchylky. Na základě tohoto poté firma 

může např. objednávat vždy ve stejném intervalu stejné množství těchto položek a tím se 

firmě snižují náklady jak na skladování, tak i na objednávání. Z tohoto hlediska je pro firmu 

zcela jistě dobré, když má těchto položek (položek X) v podniku co možná nejvíce. Naproti 

tomu položky se zcela nepravidelnou spotřebou v podniku (položky  Z) jsou pro firmu zcela 

jistě finančně náročné, protože firma nikdy neví, kdy a kolik těchto položek spotřebuje a tudíž 

bude potřebovat a  také objednávat. Na základě výše zmíněného je možno metody ABC 

i XYZ využít v širokém spektru firem v nejrůznějších odvětvích.    

 

Naproti tomu metoda JIT se nepoužívá v každé firmě. Tato metoda je určena pro 

firmy, které nechtějí mít vlastní skladové zásoby. Firmy, které využívají této metody musí mít 

stoprocentní souhru mezi dodavatelem a odběratelem, kdy v případě toho, že jedna z těchto 

stran naruší tuto spolupráci, může se toto firmě finančně velmi prodražit. Cílem firem, které 
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využívají metodu JIT je nedržet finanční prostředky ve skladových zásobách, skladech 

a zaměstnancích skladu.  Posléze tyto ušetřené prostředky mohou firmy  použít jinak.  

 

 

5. Závěr  

 

Bakalářská  práce „Moderní přístupy k řízení zásob v podniku“, se zabývala rozborem 

moderních přístupů řízení zásob v podniku. Mým hlavním úkolem této práce bylo zaměřit se 

na nedostatky v řízení zásob a materiálu v podnicích.  Při studiu nebylo vůbec jednoduché 

nalézt nejpřijatelnější metodu systému zásob v podniku, protože v praxi se používá řada 

jiných metod, na které v této práci již nebyl prostor. Pro účely této práce jsem si zvolil tři 

metody, které jsem navzájem porovnával a navrhnul vhodnost jejich využití v praxi. 

  

V první kapitole jsem se zabýval teoretickým základům zásobování v podnicích. Zde 

jsem se věnoval řízením zásob, jejich druhům a nákladům s nimi spojeným. Ve druhé a třetí 

kapitole jsem popsal problematiku metod zásobování. Jedná se o metody ABC, XYZ a JIT, 

které jsem podrobně rozebral. 

  

Závěrečná kapitola byla věnována porovnání vybraných metod zásobování v podniku 

a jejich vhodnosti využití v praxi.  Došel jsem k závěru, že metody ABC a XYZ spolu úzce 

souvisí a dají se využít ve většině běžných podniků, které chtějí mít přehled o svých zásobách. 

Metoda JIT je oproti tomu vhodnější například v případech, kdy firma či podnik, nechtějí  

zbytečně vkládat  svůj kapitál do nákladů, které jsou spojené s provozováním skladu. 

 

  Vypracování této práce mi přineslo mnoho nových zkušeností. Setkal jsem se zde 

s tím jak to může v oblasti zásob vypadat a pronikl do podstaty řízení zásob v podniku. 

 

  

 

 

 

 

 



26 

 

Použitá literatura – dle normy ČSN ISO 690  

 

[ ]1   Tomek, G., Vávrová, V. Řízení výroby a nákupu. Praha: Granada Publishing, a.s., 2007. 

375 s. ISBN 978-80-247-1479-0 

 

[ ]2  Líbal, V, - Kubát, J. ABC logistiky v podnikání. Praha: Nakladatelství dopravy a turistiky, 

1994.282 s. ISBN 80-85884-11-9. 

 

[ ]3  Emmett, S. Řízení zásob – Jak minimalizovat náklady a maximalizovat hodnotu. Praha: 

Computer Press, a.s., 2008. 287 s. ISBN 978-80-251-1828-3 

 

[ ]4  Macurová, P., Klabusayová, N. Praktikum z logistického managementu. 

Ostrava: VŠB Technická univerzita Ostrava, 2005. 229 s., ISBN 80-248-0104-3. 

 

[ ]5  Petra Vítová – ABC analýza – skupinové řízení. [online] poslední 

revize 18. června 2009 [cit.10.4.2010] Dostupné z: 

1.docad/doc/dl_.cz/downlo//www.gist:http . 

 

[ ]6  Macurová,P. - Klabusayová, N.: Logistický management. Ostrava: VŠB-TU 1999 

ISBN 80-7078-651-5.  

 

   

 


