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ABSTRAKT 

Předmětem této bakalářské práce je analýza spotřeby a kategorizace vsázky provozu 

pro výrobu výpalků z tlustých plechů v nákladovém středisku Výpalky ve společnosti 

EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s. Po stručném seznámení se společností EVRAZ 

VÍTKOVICE STEEL, a.s. a nákladovým střediskem Výpalky, následuje teoretická část 

této práce, kde jsou definovány zásoby, jejich klasifikace, řízení zásob, metody řízení 

a kategorizace zásob. V praktické části je provedena analýza zásob vsázky nákladového 

střediska Výpalky pomocí analýzy ABC a XYZ. Výsledkem aplikace uvedených přístupů 

je identifikace trendů ve spotřebě jednotlivých výrobkových skupin vsázky. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

výpalky, zásoby, ABC analýza, XYZ analýza 

 

 

ABSTRACT 

The subject of this bachelor thesis is the analysis of consumption and categorization plant 

charge for the production of heavy plate cut shapes in the cost-center heavy plate cut shapes 

of the company EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s. A brief familiarization with the company 

EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s. and cost-center heavy plate cut shapes is followed by the 

theoretical part of this work, where defined inventory, their classification, inventory control 

and classification methods. The practical part is made of stocks charge cost center heavy plate 

cut chapes analyses ABC and XYZ. The application of these procedures is to identify trends 

in consumption of different product groups charge. 
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1 ÚVOD 

 

Pro každý podnik je cílem řídit zásoby s minimálními náklady na skladování a zároveň 

zabezpečení včasné dodávky svým zákazníkům. Pro tyto účely je vhodné zásoby rozdělit 

do několika kategorií. K nejčastěji využívaným přístupům kategorizace patří ABC a XYZ 

analýza. Použitím metody ABC rozdělíme položky do skupin A, B a C podle významnosti 

pro výrobu. Použitím metody XYZ rozdělíme položky do skupin X, Y a Z podle toho, 

jak často jsou dávány do spotřeby. 

Předmětem bakalářské práce je analýza spotřeby a kategorizace vsázky provozu 

pro výrobu výpalků z tlustých plechů, která byla provedena pro nákladové středisko Výpalky 

ve společnosti EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s. 

Cílem této bakalářské práce je provést analýzu spotřeby s kategorizaci vsázky 

do skupin dle jakostí a tloušťek a identifikovat trendy ve spotřebě jednotlivých výrobkových 

skupin vsázky. Analýza zásob vsázky nákladového střediska Výpalky byla provedena pomocí 

analýz ABC, XYZ a její kombinace. 

Tato bakalářská práce je členěna do následujících kapitol: 

 Druhá kapitola obsahuje stručný popis společnosti EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s. 

a nákladového střediska Výpalky. 

 

 Třetí kapitola se zabývá teoretickou částí, ve které jsou definovány zásoby, klasifikace 

zásob podle různých hledisek, řízení zásob, metody řízení a kategorizace zásob. 

 

 Ve čtvrté kapitole je provedena analýza zásob vsázky nákladového střediska Výpalky 

pomocí metod ABC a XYZ. Tyto metody byly vypracovány ve fyzických jednotkách 

(tunách) a navíc metoda ABC v hodnotových jednotkách (Kč). 

 

 Pátá kapitola obsahuje identifikaci trendů ve spotřebě jednotlivých výrobkových 

skupin vsázky. 
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2 EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s. 

 

Společnost EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s. vznikla splynutím zanikající společnosti 

VÍTKOVICE STEEL, a.s. a zanikající společnosti ABA Assets s.r.o., které zanikly ke dni 

zápisu (1. června 2007) společnosti EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s. do obchodního 

rejstříku. [19]  

Od roku 2005 je společnost součástí ocelářské a těžařské skupiny Evraz Group S.A. 

V roce 2009 Evraz Group S.A. vyrobila 15,284 mil. tun surové oceli, 11,256 mil. tun 

surového železa a 14,313 mil. tun válcovaných výrobků. Hlavní aktiva skupiny Evraz Group 

S.A. zahrnují tři největší ocelárny v Rusku: Nižnij Tagil na Urale, Západosibiřský 

a Novokuzněcký kombinát na Sibiři, a dále Palini & Bertoli v Itálii, EVRAZ VÍTKOVICE 

STEEL v České republice a Evraz Kreton Steel Mills a Claymont Steel v USA. Její rychle 

rostoucí těžařské aktivity zahrnují rudné doly Evrazruda, Kačkaranské, Vysokogorské, 

Južkuzbasugol a majetkovou účast v uhelném dole Raspadskaja. [16]  

Společnost EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s. patří mezi přední evropské výrobce 

oceli a ocelových výrobků – tlusté plechy, těžké a střední profily a plamenem řezané tvary 

z tlustých plechů. Společnost patří k hlavním evropským a dominantním výrobcům v oblasti 

tlustých plechů v České republice.  

Nosný výrobní program tvoří [17]: 

 tlusté plechy, 

 profily, 

 štětovnice,  

 výpalky.  

V oblasti štětovnic (nejdůležitější výrobek válcovny profilů) je společnost jediným 

výrobcem tohoto produktu na tuzemském trhu a zaujímá na něm 90% tržní podíl. Přibližně 

65 % podílu své produkce výroby válcovny vyváží do zahraničí. 



 

3 

 

Odběratele společnosti EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s. tvoří [14]:  

- Velkoodběratelé s vlastní distribuční sítí. Zde podíl dodávek plechů dosahuje 66% 

a 23% dodávek profilů. 

- Koneční odběratelé z průmyslových oborů – stavebnictví, strojírenství, stavba lodí, 

dopravní prostředky, tlakové nádoby, stavební stroje a výroba produktovodů. 

Výrobní základna společnosti je rozdělena do nákladových středisek výrobního 

a nevýrobního charakteru. Výrobní část tvoří Ocelárna (NS 220), Válcovna profilů (NS 230), 

Válcovna 3,5 Kvarto (NS 260) a Výpalky (NS 210). Servis (NS 270) a Sklad hotových 

výrobků jsou subjekty, které podporují výrobní a prodejní proces. 

Organizační struktura společnosti EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s. v příloze 1. 

 

Stručná charakteristika vybavení a technických parametrů výrobních nákladových 

středisek [17]:  

Ocelárna  

Výrobu oceli zabezpečuje konvertorová ocelárna. Zařízení ocelárny je vybaveno 

sekundární metalurgií s vakuovací stanicí. Na konvertorovou ocelárnu navazuje bramové 

kontilití. Ocelárna je tvořena dvěma kyslíkovými konvertory OXYVIT (spodem dmýchané 

konvertory), sekundární metalurgií, pánvovou pecí, zařízením plynulého odlévání bram. 

Válcovna plechů 

Tlusté plechy jsou vyráběny na trati 3,5 Kvarto z kontilité vsázky. Válcovna 

3,5 Kvarto je vybavena válcovací stolicí o délce válců 3, 5 m a pecními agregáty. 

Válcovna profilů 

Válcovnu profilů tvoří těžká profilová trať, sochorová trať, zařízení na párování 

štětovnic a pálicí stroj MESSER-GRIESHEM.  
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Výpalky 

 

Výpalky jsou produkovány na moderních pálicích strojích s podporou řídicího 

systému CNC. Tyto jsou vybaveny špičkovými plazmovými hořáky a hořáky kyslík - zemní 

plyn.  

Roční výrobní kapacita uvedených výrobních středisek [17]:  

- Ocelárna – 950 kt/rok 

- Válcovna plechů – 755 kt/rok  

- Válcovna profilů – 170 kt/rok 

- Výpalky – 29 - 32 kt/rok 

 

2.1 Nákladové středisko Výpalky 

2.1.1 Popis nákladového střediska Výpalky 

 

Nákladové středisko Výpalky, bylo založeno v roce 2002 ve společnosti VÍTKOVICE 

STEEL, a.s. (nyní EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s.).  

Společnost EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s., prostřednictvím NS 210, provádí 

zpracování za tepla válcovaných tlustých plechů na výchozí polotovary k dalšímu 

mechanickému opracování. Tyto je možno dále použít pro výrobu strojních dílů formou 

výpalků. 

Výpalky jsou zhotovovány na CNC řízených pálicích strojích firmy VANAD, 

které jsou vybaveny plazmovými hořáky a hořáky kyslík - zemní plyn. Dále jsou zhotovovány 

na pálících strojích firmy MESSER – GRIESHEIM, kdy tyto jsou vybaveny hořáky kyslík -

 zemní plyn.  Vlastní pracovní proces je řízen počítačem. Povrch výpalků je zokujený, 

lze ho upravit tryskáním povrchu a lakováním. Tvary výpalků jsou zhotovovány podle 

technických dokumentací. Svarové hrany se upravují do (úkosů) do tvaru K, V, X, Y. 

Maximální šířka výpalků může být až 3 200 mm, maximální délka až 14 000 mm a tloušťka 

5 až 100 mm. 
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Vstupním materiálem pro výrobu výpalků jsou plechy z vlastní produkce válcovny 

3,5 Kvarto, případně od jiných dodavatelů. [11] 

2.1.2 Popis provozu 

 

Středisko NS 210 je rozloženo ve třech výrobních halách.  

Hala I. – zde se nacházejí operativní dočasné sklady plechů a sklad hotových výpalků 

určených pro expedici.  

Hala II. – tato hala je podélně rozdělena na dvě části.  

V první části jsou umístěny prostory pro kompletaci, sklad hotových výpalků 

připravených k expedici, tryskací linka určená k povrchové úpravě výpalků a jeřáby, 

které slouží k realizaci nakládky výpalků na kamiony.  

V druhé části této haly jsou umístěny dva pálicí stroje typu MESSER CORTINA 

a jeřáb, který slouží k obsluze pálicích strojů. 

Mezi první a druhou částí haly je k dispozici  převážecí vůz, který je určen k převozu 

hotových výpalků od pálicích strojů MESSER CORTINA do prostoru pod další jeřáb. 

Hala III. – v této hale jsou umístěny tři pálicí stroje, a to OMNIMAT L 4600 (kyslík - zemní 

plyn), VANAD PROXIMA 35/285 (plasma) a VANAD PROXIMA 35/280 (kyslík - zemní 

plyn). Nacházejí se zde prostory pro skladování nehotových výpalků před následným 

zpracováním, prostory určené pro sklad hotových výpalků připravených k expedici 

a také prostor určený k realizaci fyzické nakládky kamionů.  Pro manipulaci v této hale jsou 

k dispozici dva jeřáby, hlavní obslužný jeřáb a jeřáb, který slouží jen jako záložní jeřáb, 

využívaný v případě poruchy nebo plánovaných odstávek hlavního obslužného jeřábu. 

Prostor expedice – tento prostor je využíván pro sortování, svazkování a připravování 

hotových výpalků na nákladku. [11] 

 Plán provozu NS 210 v příloze 2. 
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2.1.3 Výrobní proces výpalků 

Předvýrobní etapa 

 

Počátkem výrobního procesu je příjem zakázek. Součástí zakázky je výrobní výkres 

tvaru výpalků. Přijaté zakázky do NS 210 jsou programátorem pálicích strojů nahrány 

do systému SAPS ProW. Pro kontrolu rozměrů naprogramovaného tvaru výpalků je vytištěn 

počítačový výkres výpalků, který je porovnáván kontrolorem výpalků NS 210 s výrobním 

výkresem. 

Po ověření správnosti rozměrů je počítačový výkres parafován kontrolorem NS 210. 

V případě neshody počítačového výkresu s výrobním výkresem vrátí kontrolor počítačový 

výkres k opravě. Po opravě je provedena nová kontrola kontrolorem NS 210. Takto prověřené 

zakázky jsou připraveny do výroby.  

Podle zakázek výpalků a výkresové dokumentace příslušní pracovníci objednají 

plechy, a to buď z vlastní produkce válcovny 3,5 Kvarto, případně od jiných dodavatelů. 

Uvolnění plechů do výroby zajišťuje pracovník z úseku pro výrobu a logistiku spolu 

s kontrolory NS 210. 

Dříve než dojde k vlastní výrobě výpalků, programátor vytváří dle instrukcí vedoucího 

programátora a výrobního zástupce NS 210 pálicí plány v počítačové formě v systému 

SAPS ProW. Pálicí plány jsou vytištěny a slouží operátorům pálicích strojů jako podklad 

k vlastnímu pálení. 

Výrobní etapa  

 

Pálení tvarových výpalků na pálicích strojích provádí operátor pálicího stroje. 

Vždy proměří první napálený kus a shodu naměřených hodnot ověří dle výrobního výkresu.  

Po vypálení se z výpalků odstraňují otřepy. Odstranění se může provádět ručně 

nebo pokud byl výpalek pálený přesnou plazmou stačí otřep strhnout ruční škrabkou. Otřepy 

se tvoří také na spodní straně výpalků, proto je nutno výpalky obracet. Malé kusy se obrácejí 

ručně, u středně velkých výpalků se využívá manipulační jeřáb. Velké a těžké výpalky 

jsou přepraveny do prostoru úpraven, kde jsou obráceny na strojním obracedle a ručními 

nástroji zbaveny otřepů. 
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Po odstranění otřepů jsou výpalky přesunuty do prostoru expedice. 

Kompletace, balení a expedice výpalků 

 

Po očištění výpalků se provádí svázání výpalků do svazků (ocelovým páskem, 

ocelovým drátkem), kdy tyto se dále ukládají na palety.  

Výpalky uvolněné pro expedici se nakládají na železniční vozy a na kamiony. 

Nakládka je realizována pouze na ranních směnách pracovních dnů. K fyzické nakládce 

jsou využívány jeřáby. [11], [20] 
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3 ZÁSOBY 
 

 Zásoby můžeme charakterizovat jako funkční zboží přítomné v materiálovém toku 

v daném množství a na určitém místě. Chápeme je jako část užitných hodnot, 

které byly vyrobeny, ale dosud nebyly spotřebovány. [3] 

 Zásoby tlumí náhodné výkyvy, nepředvídatelné poruchy a vzniklé nepravidelnosti 

v jednotlivých procesech. Negativní stránkou zásob je, že kapitál, který je vázán v zásobách 

zatěžuje podnik tím, že tento kapitál nemůže být využit k jiným účelům (např. k investování 

do rozvoje). [3]  

 

3.1 Klasifikace zásob 
 

 Zásoby můžeme klasifikovat podle stupně zpracování, podle jejich funkce v podniku 

a členění na okamžitou a průměrnou zásobu.  

Druhy zásob podle stupně zpracování [3], [4], [7], [12]:  

 výrobní zásoby – suroviny, materiály a díly spotřebovávané nebo používané 

při výrobě, náhradní díly, nástroje, obaly, obalové materiály, 

 zásoby rozpracovaných výrobků – nedokončené výrobky, polotovary vlastní výroby, 

 zásoby hotových výrobků (distribuční zásoby), 

 zásoby zboží – zboží nakoupené za účelem dalšího prodeje. 

Podíl těchto druhů zásob v podniku záleží na typu organizace, na typu vyráběných 

výrobků, používaných technologiích a na rozsahu podnikové distribuční sítě. 
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Dělení zásob podle jejich účelu (funkce), pro který jsou udržovány [3], [4]:  

 Rozpojovací – vznikají v důsledku rozpojování materiálového toku mezi články 

logistického řetězce, důvodem vytváření těchto zásob je vyrovnání časového 

nebo množstevního nesouladu mezi jednotlivými procesy a tlumení nebo zachycování 

náhodných výkyvů. Existují 4 druhy rozpojovacích zásob: 

 obratová (běžná) zásoba – má zajistit předpokládanou spotřebu v období mezi 

dvěma dodávkami, 

 pojistná zásoba – vytváří se u běžně spotřebovávaných, prodávaných položek 

za tím účelem, aby zachycovala náhodné výkyvy v poptávce a ve velikosti 

poptávky, 

 vyrovnávací zásoba – slouží k zachycení nepředvídatelných výkyvů v čase 

či množství mezi navazujícími procesy ve výrobě, 

 zásoba pro předzásobení – vytváří se se sezónním kolísáním poptávky 

nebo výroby nebo jednorázově (oprava výrobního zařízení). 

 V logistickém kanále – cesta mezi jednotlivými články logistického řetězce, cesta 

materiálu nebo výrobků, které mají již odběratele). Patří sem zásoby: 

 rozpracovanosti – materiály, polotovary, které již byly zadány do výroby 

a nacházejí se ve stádiu rozpracovanosti, 

 dopravní zásoby – zásoby, které se nacházejí na trase z jedné lokality do druhé. 

Nejsou dostupné z hlediska prodeje, použití nebo dodávky, dokud nedorazí 

do místa určení. 

 Strategické – tyto zásoby mají zabezpečit přežití podniku při nepředvídaných 

kalamitách v zásobování, např. v důsledku přírodních pohrom, válek, stávek. 

 Spekulační – vytvářením těchto zásob se podniky snaží docílit přídavného zisku 

výhodným nákupem nebo docílit úspory při očekávaném zdražení nakupovaného 

zboží či material. 

 Technologické – zásoby materiálů či výrobků, které před dalším zpracováním 

nebo expedováním z technologických důvodů potřebují jistou dobu skladování, 

aby nabyly požadovaných vlastností. 
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 Bez funkce – zásoby, které jsou nevyužitelné, neprodejné a vznikají 

kvůli nedostatečnému sladění podnikových funkcí nebo jednotlivých prvků 

materiálového toku. 

Okamžitá a průměrná zásoba [3], [4]:  

 Okamžitá zásoba – okamžitou zásobu je třeba znát při potvrzování objednávek 

a při zadávání výrobních zakázek: 

 fyzická zásoba – skutečný stav zásob ve skladu, 

 dispoziční zásoba – fyzická zásoba, zmenšená o velikost ještě nesplněných 

požadavků na výdej a zvětšené o velikost umístěných, ale dosud nevyřízených 

objednávek na doplnění zásoby. 

 Průměrná zásoba – aritmetický průměr velikosti denní zásoby za určité období 

(rok, sezónní období). 

 

3.2 Řízení zásob 
 

Řízení zásob můžeme chápat jako všechny činnosti, které vedou k optimálnímu 

sladění zásob s tím, co je za současných podmínek v podniku logisticky a finančně žádoucí. 

[3] 

Cílem řízení zásob je zvyšovat rentabilitu podniku, předvídat dopad podnikových 

strategií na stav zásob a minimalizovat celkové náklady logistických činností. [5] 

 

3.2.1 Metody řízení zásob 

 

Důležitými otázkami při řízení zásob jsou: Jaké množství je potřeba objednat, 

aby došlo k doplnění zásob a kdy je nutné toto objednání provést? Odpovědi na zmíněné 

otázky nám pomohou rozkrýt metody řízení zásob. 
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K doplňování zásob může docházet buď formou nákupních objednávek u dodavatelů, 

nebo výrobních objednávek v případech, kdy si podnik potřebné zásoby vytváří vlastními 

silami. [6] 

 

Základní metody řízení zásob: 

 Metoda stálé velikosti objednávky – tato metoda je založena na objednávání stále 

stejného množství výrobků. Jakmile je toto množství určeno, objednává se v každém 

objednacím cyklu. Rozdílný průběh poptávky po daném výrobku většinou způsobí, 

že se doba mezi jednotlivými objednávkami liší, proto je nutné stanovit určité 

minimální množství zásoby, které bude signalizovat potřebu vystavení 

další objednávky. Jakmile dosáhne úroveň zásob této tzv. signální zásoby (B), bude 

nutné objednat stálou velikost objednávky neboli stálé objednací množství (Q). 

Výše signální zásoby závisí na cyklu realizace objednávky (R) a očekávaném vývoji 

poptávky v tomto cyklu. [6] Na obr. 1 je schématicky znázorněno řízení zásob 

metodou stálé velikosti objednávky.  

 

Obr. 1 Řízení zásob metodou stálé velikosti objednávky [6]. 

 

 Metoda stálého cyklu objednávání – je založena na vystavování objednávek ve stálých 

cyklech (C). Velikost objednávky je určována jako rozdíl mezi předem určenou 

maximální úrovní zásob (S) a skutečným stavem zásob na skladě v okamžiku, 

kdy je objednávka vystavována. Z hlediska vývoje poptávky bude objednáváno různé 
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množství výrobků v každém objednacím cyklu. [6] Řízení zásob metodou stálého 

cyklu objednávání je zobrazeno na obr. 2.  

 

Obr. 2 Řízení zásob metodou stálého cyklu objednávání [6]. 

 

V oblasti řízení zásob se mohou používat i další metody, při plánování spotřeby 

se používají metody kategorizace zásob (např. ABC analýza), při plánování výrobních zdrojů 

a plánování potřeby materiálu metoda MRP. Dalšími příklady metod, které podnik může 

využít k optimálnímu řízení zásob jsou Zero Inventory (Nulové zásoby), SIC (Statistické 

řízení zásob), Theory of Constraints/TOC (Teorie úzkých míst), japonská filosofie Just-in-

Time/JIT (Právě v čas). 

 

3.2.2 Metody kategorizace zásob 

 

V praxi lze využít následující metody: 

1. ABC analýza, 

2. XYZ analýza, 

3. kombinace ABC, XYZ analýz, 

4. EW matice. 
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ABC analýza  

 

ABC analýza vychází z objevu italského ekonoma Vilfreda Pareta, 

že ve společenských, respektive hospodářských jevech se prakticky vždy vyskytuje početně 

velmi malá skupina prvků (jichž je zpravidla méně než 20 %) s dominantním významem 

pro daný jev (dosahujícím kolem 80 %) (skupina A), dále o něco početnější skupina prvků 

(skupina B) se subdominantním významem a velmi početná skupina prvků (skupina C) 

s velmi malým významem. [8] Podstata ABC analýzy spočívá v klasifikaci sledovaných jevů 

na tři (A, B, C) nebo na více skupin (např. A, B, C, D). [6] ABC analýza zkoumá objemovou 

strukturu.  

Například: 

 20 % zákazníků zajišťuje danému podniku 80 % odbytu, 

 80 % zisku vytváří 20 % produktů,  

 20 % našich činností přináší 80 % zisku, 

 80 % zmetků ve výrobě způsobuje 20 % příčin,  

 80 % znalostí jsme získali za prvních 20 % vynaloženého času. 

Klasifikaci ABC lze výhodně použít například při řízení zásob (věnujeme pozornost 

rozhodujícím položkám zásob), při řízení jakosti (věnujeme pozornost kritickým operacím), 

při plánování výroby (věnujeme pozornost přetíženým pracovištím, významným zakázkám), 

při rozmisťování materiálu a zboží ve skladech, (věnujeme pozornost nákladům spojených 

s manipulací materiálu a zboží), při stanovení úrovně služeb zákazníkům (zaměření na klíčové 

zákazníky firmy), při určování dodavatelů vstupních surovin a materiálů. 

Postup vypracování ABC analýzy je tento [2], [8]:  

1. Zjistíme hodnoty roční spotřeby pro každou sortimentní položku. 

2. Zjištěnou roční spotřebu vynásobíme cenou, čímž dostaneme hodnotu roční 

spotřeby pro každou položku. 

3. Součtem získáme celkovou roční hodnotu spotřeby. 
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4. Pro jednotlivé položky vydělíme roční spotřebu položky celkovou roční 

hodnotou spotřeby, čili vypočteme jejich procentní podíl na spotřebě. 

5. Položky seřadíme podle klesajícího procentního podílu na spotřebě. 

6. Vypočteme kumulativní procentní podíly položek na roční spotřebě. 

7. Analyzujeme rozdělení roční spotřeby a seskupení položek na základě 

kumulativního procentního podílu do skupin A, B, C. 

Typické kritérium pro zařazení položek do skupin [1], [6]:  

 skupina A – Příčiny (20 %), které ve své sumě způsobují 80 % následků. 

 skupina B – Příčiny, které způsobují dalších 15 % následků. (Příčiny skupiny 

A a skupiny B dohromady způsobí 95 % následků). 

 skupina C – Příčiny, které způsobují jen 5 % následků.  

Obdobné zařazení položek A, B, C do skupin [13]:  

 skupina A – 10 % příčin způsobuje 65 % následků, 

 skupina B – 20 % příčin způsobuje 25 % následků,  

 skupina C – 70% příčin 10 % následků. 

Grafické znázornění výsledku ABC analýzy se provádí pomocí Lorenzovy křivky, 

která je znázorněna v obr. 3.  

 

Obr. 3 Grafické znázornění výsledku analýzy ABC pomocí Lorenzovy křivky [1]. 
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Doporučení pro řízení zásob materiálu s využitím analýzy ABC [6]: 

 

Skupina A – Výrobky mají pro výrobu rozhodující význam, vyžadují pravidelnou 

kontrolu při objednávání a při skladování. Důležité je individuální sledování jejich spotřeby. 

Pro prvky této skupiny je vhodné využít metodu řízení zásob stálé velikosti objednávky. 

Jsou to materiálové položky s vysokou hodnotou a velkým podílem na celkové roční spotřebě. 

Ke konkrétním opatřením patří: 

 pravidelné provádění analýzy trhu, zejména vyhodnocování poptávky a cen, 

 důraz na důkladnou přípravu objednávek, která zahrnuje zvláště stanovování velikosti 

objednávek, sledování nevyřízených objednávek a provádění okamžitých opatření 

v případech překročení dodací lhůty, 

 objednávání materiálu s vyšší frekvencí a v menších množstvích, 

 důraz na stanovení úrovně pojistných zásob, 

 časté inventury, detailní postupy práce se zásobami. 

Skupina B – materiálové položky se střední hodnotou a středním podílem na celkové 

roční spotřebě. Při řízení zásob materiálu se hledá vhodná střední cesta mezi doporučeními 

odpovídajícími skupinám A a C. 

Skupina C – tyto výrobky mohou být skladovány po delší dobu bez větších dopadů 

na ekonomiku výroby. Celkový ekonomický význam těchto položek je relativně malý. 

Jsou to materiálové položky s nízkou hodnotou a malým podílem na celkové roční spotřebě. 

Doporučení pro řízení zásob materiálu zařazeného do skupiny C je maximální snaha o redukci 

nákladů, která probíhá převážně formou: 

 objednávání velkých objednacích množství, 

 nahodilé a méně časté provádění kontroly zásob. 
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XYZ analýza  

 

XYZ analýza řeší, jak často jsou položky dávány do spotřeby. XYZ analýza umožňuje 

k jednotlivým sortimentním položkám přiřadit statistické váhy podle časového průběhu jejich 

spotřeby [6], [10]:  

 

Kategorie X – tvoří položky s konstantní spotřebou, kdy se připouštějí pouze 

příležitostné výkyvy, což umožňuje vysokou spolehlivost předpovědi jejich spotřeby. 

Kategorie Y – do této kategorie spadají položky, jejichž spotřeba se vykazuje 

silnějšími (sezónními) výkyvy či trendy, přičemž možnosti jejich předpovědi 

jsou omezené, 

Kategorie Z – jsou položky se zcela nepravidelnou či sporadickou spotřebou a nízkou 

predikční schopností. 

Postup vypracování XYZ analýzy je tento [6]:  

 

1. Zjistíme hodnoty spotřeby jednotlivých materiálových položek v průběhu sledovaného 

období (vynásobením měsíční spotřeby v jednotkách množství a jednotkové nákupní 

ceny materiálu). 

2. Vypočítáme variační koeficient (Vi) u každé z položek podle vztahu: 

100
i

i
i

h

s
V  (%)    (1) 

kde  ih - průměrná hodnota spotřeby i-té materiálové položky 

si – směrodatná odchylka spotřeby i-té materiálové položky počítaná 

dle vztahu: 

 



n

j

iiji hh
n

s
1

21
    (2)  

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

n – počet měsíců. 
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3. Seřadíme položky podle vzestupného pořadí variačního koeficientu. 

4. Určíme intervaly pro klasifikaci do kategorií X, Y, Z tak, že skupina X by měla 

zahrnovat položky s hodnotou variačního koeficientu nižší než zhruba 50%, skupina 

Y by se měla pohybovat přibližně v intervalu 50 – 90% a do skupiny Z zařadíme 

zbývající položky.  

 

Doporučení pro řízení zásob materiálu s využitím analýzy XYZ [6]:  

 

 Pro materiály zařazené do kategorie X vypracovat systém zásobování 

synchronizovaný s výrobními procesy. 

 U materiálů z kategorie Y zohledňovat vytvoření určité úrovně skladových zásob. 

 U materiálů z kategorie Z zohledňovat nepravidelnost spotřeby. 

 

Kombinace ABC a XYZ analýz 

 

 Kombinace ABC, XYZ analýzy se používá proto, aby se podařilo identifikovat 

co nejúčelnější formu zásobování.  

Vhodnost využití logistických technologií vyplývající z kombinace analýz 

ABC a XYZ [9]:  

AX, BX, AY – vhodné použít JIT, materiály vhodné pro zásobování synchronní 

s výrobou (tolerance desítky minut, nejvýše však hodin),  

AZ – rozptyl dodávek v řádu několika hodin až dní, 

BY, CX – týdenní objemy potřeb, společné řízení zásob, 

BZ – společné řízení zásob nebo sporadické odvolávky, 

CY, CZ – dodání na náhodnou objednávku. 

Skupinám AX, BX, AY (sortimentní položky s velkou spotřebou, se spotřebou 

pravidelnou a dobře předvídatelnou) se doporučuje zásobování v režimu JIT. 
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Naopak nevhodné jsou všechny skupiny s kombinací se „Z“. Typy způsobů zásobování 

na základě analýz ABC a XYZ jsou na obr. 4. 

 

Obr. 4 Typ zásobování na základě analýz ABC a XYZ [9], [10]. 

Z obr. 4 je patrné, že pouze 1 % součástkových položek se hodí pro dodávky 

s hodinovou přesností, 10 % součástí pro dodávky s denní přesností a zbývajících 89 % 

součástkových položek se u dodavatelů odvolává týdně nebo v delších časových 

intervalech (sporadicky).  

 

EW matice 

 

EW matice je zdokonalení ABC, XYZ analýz. Využívá kombinaci několika analýz. 

Je určena pro řízení zásob velkého počtu skladových položek (surovin a materiálů, polotovarů 

a konečných výrobků) s minimálními náklady na držení zásob a jejich řízení s podmínkou 

zabezpečit požadovanou úroveň služeb zákazníkům. Výhodné je rozdělit skladové položky 

do několika kategorií a zásobu jednotlivých kategorií řídit diferencovaným způsobem. [15] 
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Nový přístup spočívá zejména v kombinaci [15]: 

 

 ABC analýzy: 

 podle množství (objemu, četnosti odběru), 

 podle účetní hodnoty (použití skladové ceny, úplných vlastních nákladů 

nebo prodejní ceny), 

 podle krycího příspěvku (přidané hodnoty, marže). 

 Strukturní analýzy – podrobná analýza výkonnosti jednotlivých položek (konečných 

produktů), přičemž je možné analyzovat podle obrátkovosti nebo podle počtu období 

s poptávkou k celkovému počtu sledovaných časových období. 

 Trendové analýzy – určuje potenciál růstu jednotlivých produktů, značek, 

výrobkových kategorií a určuje stability spotřeby podle variačního koeficientu. 

 Předpovědi poptávky na zvolený horizont – slouží k projekci budoucí intenzity 

materiálových toků v podniku. 

V tab. 1 je zobrazena EW matice, jedná se o matici o devíti řádcích a třech sloupcích. 

V řádcích jsou výsledky ABC analýz, např.: řádek "AA" značí, že položka patří do A skupiny 

jak podle množství i do A skupiny podle účetní hodnoty, řádek "AB" identifikuje položku 

patřící do A skupiny podle množství a do skupiny B podle účetní hodnoty. 

   + + (4 – 6 )  + (1 – 3) 0 (0) 

AA Nejdůležitější 
segment, vysoká 

priorita, 
pravidelná revize 

Důležitý segment, 
střední priorita, 
občasná revize 

  

AB 

AC 

BA Důležitý segment, 
střední priorita, 
občasná revize 

Otazníkový 
segment, nízká 

priorita 
BB 

BC 

CA Otazníkový 
segment, nízká 

priorita 

Nulový segment, určení kritických 
(strategických položek), zbytek - 

snížení zásob na minimum 
CB 

CC 

 

Tab. 1 EW matice. Vlastní zpracování podle [15]. 
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Sloupce ukazují rozdělení položek podle výsledků strukturní analýzy [15]:  

1. Sloupec "++(4-6)" charakterizuje položky, o které se podnikový management 

musí prakticky každý měsíc zajímat a řídit jejich materiálové toky a úroveň zásob. 

2. Sloupec "+ (1-3)" znamená, že položky měli pouze 1 - 3 měsíce ze šesti měsíců 

poptávku, takže zbývající počet měsíců byly drženy ve zbytečné zásobě.  

3. Sloupec "0 (0)" identifikuje tzv. "skladové ležáky", položky, které za sledované 

období neměly žádnou poptávku. U této skupiny je nutné si dát pozor, může 

se jednat o určité procento položek, které na skladu musí být drženy v určité 

zásobě např. kvůli zajištění několikaletého servisu nebo z určitých havarijních 

důvodů (údržba, náhradní díly).  

Druhý a třetí sloupec identifikují v podniku nízko obrátkové položky. 

U těchto položek se v podnicích udržují zásoby v 15 - 20% nadbytečně.  
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4 ANALÝZA ZÁSOB VSÁZKY NÁKLADOVÉHO STŘEDISKA VÝPALKY 
 

 V rámci kategorizace zásob jsem si vybrala metody ABC, XYZ a jejich kombinaci, 

protože jsou vhodné pro řízení zásob, vytvářených pro uspokojení závislé poptávky, 

které jsou řízeny objednávkami zákazníků (v mém případě se jedná o materiál pro výrobu 

výpalků – plechy). EW matice jsem nezvolila, protože je určena pro zásoby s nezávislou 

poptávkou (poptávka, která přímo nezávisí na poptávce po jiném výrobku), 

která je stanovována obvykle na základě prognostických metod. Neměla jsem k dispozici 

prognózu poptávky, tudíž jsem nemohla sestavit EW matici. 

 

 Uvedené analýzy a kombinaci těchto analýz jsem vypracovávala pro každé období 

zvlášť (leden – prosinec 2007, leden – prosinec 2008, leden – září 2009) a období celkem 

(od ledna 2007 do září 2009) ve fyzických jednotkách (tunách) a v hodnotových jednotkách 

(Kč). 

 

 Výrobkový sortiment pro potřeby analýz jsem rozdělila do 16 kategorií z hlediska 

jakostních skupin a rozsahu tloušťek plechů. Rozdělení podle rozsahu tloušťěk plechů je kvůli 

specifickému charakteru výroby. Proto je vhodné plechy rozdělit do těchto 4 tloušťkových 

skupin:  

a) 5 – 7, 9 mm,  

b) 8 – 14, 9 mm, 

c) 15 – 39, 9 mm,  

d) ≥ 40 mm.  

 

Charakter výroby tloušťkové skupiny a) vyžaduje ucelenost výroby, ucelený licí plán 

v rámci kontilití. Tato tloušťka se vyrábí z bramy z tloušťky 145 mm. Tloušťka 5 – 7, 9 mm 

se válcuje na válcovně 3, 5 Kvarto v nepřerušovaných válcovacích kampaních. Tloušťková 

skupina b) se může vyrábět z bramy tloušťky 145 mm i 250 mm. Skupina c) také z bramy 

250 mm, ale hlavním rysem, kterým se liší od skupin a), b) je, že se tyto plechy zpracovávají 

protivločkově v tzv. hrobech. (výskyt vloček – výskyt sloučenin vodíku v kovech). 

Zamezit výskytu vloček se dá dvěma způsoby: prvním, že zpomalíme chladnutí plechů 

(naskládáme 10 – 100 plechů na sebe, kdy dochází k pomalému chladnutí plechů 
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v hromadách v tzv. hrobech) a druhým způsobem – protivločkovým žíháním. Charakter 

výroby tloušťkové skupiny d) je stejný jako u skupiny c), kdy válcování této tloušťky probíhá 

z bramy 250 mm a dochází k protivločkovému zpracování. Plechy s tloušťkou ≥ 40 mm 

se nestříhají na stříhacích linkách, ale dělí se na pálicích linkách. 

 

Z hlediska jakostních skupin, jsem plechy rozdělila do 4 obecných kategorií. 

A to na plechy: z neušlechtilé oceli, nízkolegované plechy, plechy z kotlové oceli a uhlíkové 

plechy. Rozdělení jsem provedla kvůli odlišným cenám těchto plechů.  

 

V tab. 2 je přehledně rozdělen výrobkový sortiment do 16 kategorií. 

 

výrobková 
skupina 

sortiment 

Jakostní skupina 
plechů 

Rozsah tloušťky 
plechů (mm) 

1 

neušlechtilé 

5 - 7,9  

2 8 - 14,9  

3 15 - 39,9 

4 ≥ 40 

5 

nízkolegované 

5 - 7,9  

6 8 - 14,9  

7 15 - 39,9 

8 ≥ 40 

9 

kotlové 

5 - 7,9  

10 8 - 14,9  

11 15 - 39,9 

12 ≥ 40 

13 

uhlíkové 

5 - 7,9  

14 8 - 14,9  

15 15 - 39,9 

16 ≥ 40 

 

Tab. 2 Výrobkový sortiment (skupina) pro potřeby analýz ABC, XYZ. 

 

 Ceny plechů pro výrobu výpalků dle jakostí a tlouštěk (viz příloha 3), byly stanoveny 

na základě cenových indexů celosvětového vývoje ceny oceli (viz příloha 4), protože ceny 

plechů jsou ve společnosti EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s. považovány za tajnou 

skutečnost. Cenové indexy lze získat například u nezávislé instituce MEPS (International) 

LTD. [18] 
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 Jako výchozí orientační ceny (pro září 2009) byly určeny následující hodnoty: 

pro plechy z neušlechtilé oceli 12 000 Kč, nízkolegované plechy 14 000 Kč, pro plechy 

z kotlové oceli 16 000 Kč a uhlíkové plechy 18 000 Kč. 

 

  

4.1 Analýzy ABC, XYZ vypracované ve fyzických jednotkách 

 

Vstupní údaje a výsledky ABC a XYZ analýzy jsou uvedeny v příloze 5 pro rok 2007, 

pro rok 2008 v příloze 6, pro období leden – září 2009 v příloze 7 a v příloze 8 pro kombinaci 

období celkem (rok 2007 + rok 2008 + leden – září 2009).  

 

Analýzy byly vypracovány v tunách a pro období: 

 

1. leden – prosinec 2007 

 

Z tab. 3 je patrné, že podstatnou část roční spotřeby plechů pro výrobu výpalků 

(66,09 %) tvoří výrobkové skupiny 1, 4, 7 a 8 (30,77 % všech položek) zařazené do skupiny 

A. Do skupiny B byly zahrnuty položky 2, 3 a 11 (23,08 % všech položek) podílející 

se na celkové roční spotřebě 23 %. Pouhými 10,91 % se na celkové roční spotřebě podílejí 

položky skupiny C, která je tvořena 46,15 % všech položek. 

 

leden - prosinec (2007) 

klasifikace 
ABC 

výrobkové skupiny 
roční 

spotřeba 
(%) 

počet 
položek 

(%) 

A 1, 4, 7, 8 66,09 30,77 

B 2, 3, 11 23,00 23,08 

C 5, 6, 9, 10, 12, 16 10,91 46,15 

 

Tab. 3 Klasifikace výrobkového sortimentu do skupin A, B, C. 
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Z tab. 4 vyplývá, že 30,77 % všech položek vykazuje pravidelnou spotřebu, 

mezi tyto patří výrobkové skupiny zařazené do kategorie X s hodnotou variačního koeficientu 

menší než 50 %. Do kategori Y náleží položky 1, 2, 3, 6, 11 a 12 (46,15 % všech položek). 

Položky se sporadickou spotřebou (kategorie Z s hodnotou variačního koeficientu vyšší 

než 90 %) tvoří 23,08 % všech položek. 

 

leden - prosinec (2007) 

klasifikace 
XYZ 

výrobkové skupiny 
variční 

koeficient 
(%) 

počet 
položek 

(%) 

X 4, 7, 8, 10 do 50 30,77 

Y 1, 2, 3, 6, 11, 12 od 50 do 90 46,15 

Z 5, 9, 16 nad 90 23,08 

 

Tab. 4 Klasifikace výrobkového sortimentu do skupin X, Y, Z. 

 

Grafické znázornění analýz ABC, XYZ pro rok 2007 znázorňuje obr. 5. 

 

 
 
 
Obr. 5 Grafické znázornění ABC, XYZ analýz pro rok 2007. 
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2. leden – prosinec 2008 

 

V tab. 5 ABC analýza prokázala, že podstatnou část roční spotřeby plechů (74,82 %) 

tvoří položky 3, 4, 7 a 8 (28,57 % všech položek) zařazené do skupiny A. Skupina B zahrnuje 

plechy 1, 2 a 11 (21,43 % všech položek) podílející se na celkové roční spotřebě 19 %. 

Zbývajícími 6,18 % se na celkové spotřebě podílí položky 5, 6, 9, 10, 12, 15 a 16 (50 % všech 

položek). 

 

leden - prosinec (2008) 

klasifikace 
ABC 

výrobkové skupiny 
roční 

spotřeba 
(%) 

počet 
položek 

(%) 

A 3, 4, 7, 8 74,82 28,57 

B 1, 2, 11 19,00 21,43 

C 5, 6, 9, 10, 12, 15, 16 6,18 50,00 

 

Tab. 5 Zařazení položek do skupin A, B, C. 

 

Z tab. 6 můžeme vyčíst, že 28,57 % všech položek vykazuje pravidelnou spotřebu, 

jedná se o položky 4, 7, 8 a 10 zařazené do kategorie X. Položky se sporadickou spotřebou 

tvoří také 28,57 % všech položek, jedná se o položky 1, 9, 15 a 16 zařazené do kategorie Z. 

 

leden - prosinec (2008) 

klasifikace 
XYZ 

výrobkové skupiny 
variční 

koeficient 
(%) 

počet 
položek 

(%) 

X 4, 7, 8, 10 do 50 28,57 

Y 2, 3, 5, 6, 11, 12 od 50 do 90 42,86 

Z 1, 9, 15, 16 nad 90 28,57 

 

Tab. 6 Zařazení položek do skupin X, Y, Z. 
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Grafické znázornění analýz ABC, XYZ pro rok 2008 znázorňuje obr. 6. 

 

 
 

Obr. 6 Grafické znázornění ABC, XYZ analýz pro rok 2008. 

 

3. leden – září 2009 

 

Výsledkem ABC analýzy v tab. 7 je zařazení výrobkových skupin 1, 4, 7 a 8 (26,67 % 

všech položek) do skupiny A. Skupinu B tvoří také 26,67 % všech položek, 

mezi které patří výrobkové skupiny 2, 3, 10 a 11. Skupinu C tvoří 46,66 % všech položek (5, 

6, 9, 12, 14, 15 a 16).  

 

leden - září (2009) 

klasifikace 
ABC 

výrobkové skupiny 
roční 

spotřeba 
(%) 

počet 
položek 

(%) 

A 1, 4, 7, 8 66,49 26,67 

B 2, 3, 10, 11 27,18 26,67 

C 5, 6, 9, 12, 14, 15, 16 6,33 46,66 

 

Tab. 7 Klasifikace položek do skupin A, B, C. 

 

Z tab. 8 je patrné, že 26,67 % všech položek tvoří výrobkové skupiny (4, 7, 8, 11) 

s pravidelnou spotřebou, které jsou zařazeny do kategorie X. Kategorii Y tvoří 40 % všech 

položek. 33,33 % všech položek jsou zařazeny do skupiny Z, do které patří výrobkové 

skupiny se sporadickou spotřebou (5, 9, 14, 15, 16). 
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leden - září (2009) 

klasifikace 
XYZ 

výrobkové skupiny 
variční 

koeficient 
(%) 

počet 
položek 

(%) 

X 4, 7, 8, 11 do 50 26,67 

Y 1, 2, 3, 6, 10, 12 od 50 do 90 40,00 

Z 5, 9, 14, 15, 16 nad 90 33,33 

 

Tab. 8 Klasifikace položek do skupin X, Y, Z. 

 

Grafické znázornění analýz ABC, XYZ pro období leden – září 2009 znázorňuje obr. 7. 

 

 
 

Obr. 7 Grafické znázornění ABC, XYZ analýz pro období leden – září 2009. 

 

 

4. (leden – prosinec 2007) + (leden – prosinec 2008) + (leden – září 2009) 

 

Z tab. 9 je zřejmé, že podstatnou část roční spotřeby plechů (57,94 %) tvoří položky 4, 

7 a 8 (20 % všech položek) zařazené do skupiny A. Do skupiny B byly zahrnuty položky 1, 2, 

3 a 11 (26,67 % všech položek) podílející se na celkové spotřebě 33,17 %. Pouhými 8,89 % 

se na celkové roční spotřebě podílejí položky skupiny C, která je tvořena více než polovinou 

všech položek. 
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(leden - prosinec 2007) + (leden - prosinec 2008) + (leden - září 2009) 

klasifikace 
ABC 

výrobkové skupiny 
roční 

spotřeba 
(%) 

počet 
položek (%) 

A 4, 7, 8 57,94 20,00 

B 1, 2, 3, 11 33,17 26,67 

C 5, 6, 9, 10, 12, 14, 15, 16 8,89 53,33 

 

Tab. 9 Výrobkové skupiny zařazené do kategorií A, B, C. 

 

Jak je vidět z tab. 10, 20 % všech položek jsou zařazeny do kategorie X s hodnotou 

variačního koeficientu nižší než 50 %. 33 % všech položek jsou zařazeny do kategorie Y 

a polovina všech položek je zařazena do kategorie Z, kdy do této kategorie jsou zařazeny 

položky s hodnotou variačního koeficientu vyšší než 90 %. 

 

(leden - prosinec 2007) + (leden - prosinec 2008) + (leden - září 
2009) 

klasifikace 
XYZ 

výrobkové skupiny 
variční 

koeficient (%) 
počet 

položek (%) 

X 4, 7, 8 do 50 20,00 

Y 2, 3, 10, 11, 12 od 50 do 90 33,33 

Z 1, 5, 6, 9, 14, 15, 16 nad 90 46,67 

 

Tab. 10 Výrobkové skupiny zařazené do kategorií X, Y, Z. 
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Grafické znázornění analýz ABC, XYZ pro období celkem (rok 2007 + rok 2008 + leden – 

září 2009) znázorňuje obr. 8. 

 

 

 

Obr. 8 Grafické znázornění analýz ABC, XYZ pro období celkem (rok 2007 + rok 2008 + 

leden – září 2009). 
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4.2 Analýza ABC vypracovaná v hodnotových jednotkách  
 

Vstupní údaje a výsledky ABC analýzy jsou uvedeny v příloze 9 pro rok 2007, pro rok 

2008 v příloze 10, pro období leden – září 2009 v příloze 11 a v příloze 12 pro kombinaci 

období celkem (rok 2007 + rok 2008 + leden – září 2009).  

 

Analýzy byly vypracovány v Kč a pro období: 

 

1. leden – prosinec 2007 

 

Výsledkem ABC analýzy v tab. 11 je zařazení výrobkových skupin 1, 4, 7 a 8 

(30,77 % všech položek) do skupiny A. Skupinu B tvoří 38,46 % všech položek, 

mezi které patří výrobkové skupiny 2, 3, 6, 10 a 11. Ve skupině C jsou zařazené položky 5, 9, 

12 a 16, které tvoří 30,77 % všech položek. 

 

leden - prosinec (2007) 

klasifikace 
ABC 

výrobkové skupiny 
roční 

spotřeba 
(%) 

počet 
položek 

(%) 

A 1, 4, 7, 8 64,86 30,77 

B 2, 3, 6, 10, 11 32,86 38,46 

C 5, 9, 12, 16 2,28 30,77 

 

Tab. 11 Klasifikace položek do skupin A, B, C. 
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V obr. 9 je grafické znázornění analýzy ABC vypracované v hodnotových jednotkách. 

 

 

 

Obr. 9 Grafické znázornění analýzy ABC pro rok 2007. 

 

2. leden – prosinec 2008 

 

Z tab. 12 je patrné, že podstatnou část roční spotřeby plechů pro výrobu výpalků 

(63,19 %) tvoří výrobkové skupiny 4, 7 a 8 (21,43 % všech položek) zařazené do skupiny A. 

Do skupiny B byly zahrnuty položky 1, 2, 3 a 11 (28,57 % všech položek) podílející 

se na celkové roční spotřebě 29,67 %. Pouhými 7,14 % se na celkové roční spotřebě podílejí 

položky skupiny C, která je tvořena 50 % všech položek. 

 

leden - prosinec (2008) 

klasifikace 
ABC 

výrobkové skupiny 
roční 

spotřeba 
(%) 

počet 
položek 

(%) 

A 4, 7, 8 63,19 21,43 

B 1, 2, 3, 11 29,67 28,57 

C 5, 6, 9, 10, 12, 15, 16 7,14 50,00 

 

Tab. 12 Zařazení výrobkového sortimentu do skupin A, B, C. 
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V obr. 10 je znázorněno grafické znázornění analýzy ABC vypracované v hodnotových 

jednotkách v obr. 10. 

 

 

 

Obr. 10 Grafické znázornění analýzy ABC pro rok 2008. 

 

 

3. leden – září 2009 

 

Jak je vidět z tab. 13, výrobkové skupiny 1, 4, 7 a 8 (26,67 % všech položek) 

tvoří skupinu A, výrobkové skupiny 2, 3, 10 a 11 (26,67 % všech položek) skupinu B 

a skupinu C tvoří výrobkové skupiny 5, 6, 9, 12, 14, 15 a 16 (46,66 % všech položek). 

  

leden - září (2009) 

klasifikace 
ABC 

výrobkové skupiny 
roční 

spotřeba 
(%) 

počet 
položek 

(%) 

A 1, 4, 7, 8 65,38 26,67 

B 2, 3, 10, 11 27,35 26,67 

C 5, 6, 9, 12, 14, 15, 16 7,27 46,66 

 

Tab. 13 Výrobkové skupiny zařazeny do skupin A, B, C. 
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Grafické znázornění analýzy ABC vypracované v hodnotových jednotkách v obr. 11. 

 

 

 

Obr. 11 Grafické znázornění analýzy ABC pro období leden – září 2009. 

 

 

4. (leden – prosinec 2007) + (leden – prosinec 2008) + (leden – září 2009) 
 

Z tab. 14 je zřejmé, že podstatnou část roční spotřeby plechů (58,60 %) tvoří položky 

4, 7 a 8 (20 % všech položek) zařazené do skupiny A. Do skupiny B byly zahrnuty položky 1, 

2, 3, 10 a 11 (33,33 % všech položek) podílející se na celkové spotřebě 36,13 %. 

Pouhými 5,27 % se na celkové roční spotřebě podílejí položky skupiny C, která je tvořena 

položkami 5, 6, 9, 12, 14, 15 a 16 (46,67 % všech položek). 

 

(leden - prosinec 2007) + (leden - prosinec 2008) + (leden - září 2009) 

klasifikace 
ABC 

výrobkové skupiny 
roční 

spotřeba 
(%) 

počet 
položek (%) 

A 4, 7, 8 58,60 20,00 

B 1, 2, 3, 10, 11 36,13 33,33 

C 5, 6, 9, 12, 14, 15, 16 5,27 46,67 

 

Tab. 14 Výrobkové skupiny zařazeny do skupin A, B, C. 
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Grafické znázornění analýzy ABC je uvedeno v obr. 12. 

 

 

 

Obr. 12 Grafické znázornění analýzy ABC pro období celkem (rok 2007 + rok 2008 + leden – 

září 2009). 
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5 IDENTIFIKACE TRENDŮ VE SPOTŘEBĚ JEDNOTLIVÝCH 

VÝROBKOVÝCH SKUPIN VSÁZKY 
 

5.1 Shrnutí výsledků ABC, XYZ analýz řešených ve fyzických jednotkách  
 

Na základě shrnutí výsledků ABC, XYZ analýz řešených ve fyzických jednotkách 

(tunách) jsem zjišťovala, jak se měnila struktura sortimentu (výrobkových skupin) od ledna 

roku 2007 do září roku 2009, kdy sortimentem byly plechy pro výrobu výpalků, tyto plechy 

jsem rozdělila dle jakostních skupin a rozsahu tloušťek plechu. Z hlediska jakostních skupin 

rozdělené na plechy z neušlechtilé oceli, nízkolegované plechy, plechy z kotlové oceli 

a uhlíkové plechy. Rozsah tloušťky plechů 5 – 7, 9 mm, 8 – 14, 9 mm, 15 – 39, 9 mm 

a ≥ 40 mm. Jednotlivému sortimentu jsem přiřadila číslo od 1 – 16. Např. výrobkové skupině 

1 je přiřazen plech z neušlechtilé oceli s tloušťkou 5 – 7, 9 mm. V kapitole 4 v tab. 2 

je přehledně znázorněno, jaké číslo je přiřazeno určitému plechu.  

Vývoj sortimentu, z hlediska jakosti plechu, týkající se položek 1, 2, 3 a 4 

(plechy z neušlechtilé oceli) se změnil v roce 2008 u dvou z těchto čtyř položek, 

jedná se o výrobkové skupiny 1 a 3. Vývoj výrobkových skupin, charakterizující 

nízkolegované plechy (5, 6, 7, 8), se v průběhu analyzovaného období výrazně neměnil, 

stejně tak u plechů z kotlové oceli (9, 10, 11, 12). Nepatrná změna nastala v roce 2008 

u položky 5 a v období leden – září 2009 u položek 10 a 11. Uhlíkové plechy (13, 14, 15, 16) 

se vyskytovaly ojediněle. Výrobková skupina 13 se v průběhu řešeného období vůbec 

nevyskytovala, položka 14 pouze v období leden – září 2009, 15 také v období leden – září 

2009 a navíc v roce 2008. 

Změny ve vývoji sortimentu, z hlediska tloušťky plechu, týkající se položek 1, 5, 9 

a 13 s rozsahem tloušťky plechu 5 – 7, 9 mm nastaly v roce 2008. Výrobkové položky 2, 6, 10 

a 14 charakterizují plech s tloušťkou 8 – 14, 9 mm, kdy u z těchto položek, došlo ke změně 

pouze u výrobkové skupiny 10, položka 14 se vyskytovala ve spotřebě jen v období leden – 

září 2009. Vývoj plechu s tloušťkou 15 – 39, 9 mm (položky 3, 7, 11 a 15) od ledna 2007 

do září 2009 se měnil v případě výrobkové skupiny 3 v roce 2008. Položky 4, 8, 12 a 16 

charakterizují tlustý plech ≥ 40 mm měly po celou dobu řešeného období stálý vývoj. 
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Z hlediska sledovaného období od ledna 2007 do září 2009 jsem zjistila, že nejvíce 

změn ve struktuře sortimentu sledovaného ve fyzických jednotkách nastalo v roce 2008. 

Vyskytovalo se ve spotřebě 15 položek, kdy u 5-ti z nich došlo ke změně ve vývoji 

výrobkových skupin. 

Výsledky kombinace ABC, XYZ analýz znázorňují tab. 15, 16, 17 a 18. Tyto analýzy 

byly řešeny v tunách a pro období: 

1. leden – prosinec 2007 

kombinace ABC a XYZ analýz pro období 
leden - prosinec 2007  

  X Y Z 

A 4, 7, 8 1   

B   2, 3, 11   

C 10 6, 12 5, 9, 16 

 

Tab. 15 Výsledky kombinace analýz ABC, XYZ pro rok 2007. 

2. leden – prosinec 2008 

 

kombinace ABC a XYZ analýz pro období 
leden - prosinec 2008 

  X Y Z 

A 4, 7, 8 3   

B   2, 11 1 

C 10 5, 6, 12 9, 15, 16 

 

Tab. 16 Výsledky kombinace analýz ABC, XYZ pro rok 2008. 
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3. leden – září 2009 

kombinace ABC a XYZ analýz pro období 
leden - září 2009 

  X Y Z 

A 4, 7, 8 1   

B 11 2, 3, 10   

C   6, 12 
 5, 9, 14, 
15, 16, 

 

Tab. 17 Výsledky kombinace analýz ABC, XYZ pro období leden – září 2009. 

4. leden – prosinec 2007 + leden – prosinec 2008 + leden – září 2009 

Z tab. 18 můžeme vyčíst položky, které patří k významnému sortimentu, sporadicky 

vyskytujicímu a nevyskytujícímu sortimentu. Mezi významný sortiment patří položky 

zařazené do skupin AX, AY, BX a BY. Jedná se o položky 2, 3, 4, 7, 8 a 11. Položky  2, 3, 4 

jsou přiřazeny neušlechtilým plechům, 7 a 8 nízkolegovaným plechům a výrobková skupina 

11 plechu z kotlové oceli. Mezi sporadicky vyskytující se sortiment patří položky zařazené 

do kategorie AZ, BZ, CX, CY a CZ. Do těchto kategorií spadají položky 1, 5, 6, 9, 10, 12, 14, 

15 a 16. Výrobkové skupiny ojediněle vyskytující se jsou především plechy z kotlové 

a uhlíkové oceli. Nevyskytující se sortiment v průběhu řešeného období (rok 2007 + rok 2008 

+ období leden – září 2009) je položka 13, která představuje plech z uhlíkové oceli o tloušťce 

5 – 7, 9 mm. 

kombinace ABC a XYZ analýz pro rok 2007 + 
rok 2008 + období leden - září 2009 

  X Y Z 

A 4, 7, 8     

B   2, 3, 11 1 

C   10, 12 
5, 6, 9, 14, 

15, 16 

 

Tab. 18 Výsledky kombinace analýz ABC, XYZ pro rok 2007 + rok 2008 + období leden – 

září 2009. 
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5.2 Shrnutí výsledků ABC (řešená v hodnotových jednotkách), XYZ analýz 

(řešená ve fyzických jednotkách)  
 

Od ledna roku 2007 do září roku 2009 jsem zjišťovala změny ve struktuře 

výrobkových skupin. Vycházela jsem z výsledků kombinace analýz ABC (řešené 

v hodnotových jednotkách), XYZ. 

Z hlediska jakosti plechu, vývoj týkající se položek 1, 2, 3 a 4 (plechy z neušlechtilé 

oceli) se změnil v roce 2008 u výrobkové skupiny 1. U nízkolegovaných plechů týkající 

se položek 7, 8 byl stálý vývoj, u položky 5 nastala změna v roce 2008 a u položky 6 v roce 

2007. Vývoj plechů z kotlové oceli (9, 10, 11, 12) se po dobu sledovaného období u položek 

9 a 12 neměnil, narozdíl od položek 10 (výrobková skupina v roce 2007, 2008 a v období 

leden – září 2009 neměla stálý vývoj, dle výsledků kombinace analýz ABC a XYZ, 

byla zařazena v řešených obdobích vždy na jiné pozici) a 11 (změna v období leden – září 

2009). Změna struktury sortimentu uhlíkových plechů (13, 14, 15, 16) je stejná 

jako v kap. 5.1. 

Rozsah tloušťky plechu 5 – 7, 9 mm charakterizují skupiny 1, 5, 9 a 13. Položky 2, 6, 

10 a 14 jsou přiřazeny k tloušťkové skupině 8 – 14, 9 mm. Plechy s tloušťkou 15 – 39, 9 mm 

tvoří položky 3, 7, 11, 15 a výrobkové skupiny 4, 8, 12, 16 zastupují rozsah tloušťky 

≥ 40 mm. V roce 2007 nastala změna pouze u položek 6 a 11, v roce 2008 u výrobkových 

skupin 1, 5 a v období leden – září 2009 se nevyskytovala žádná změna ve vývoji 

u výrobkových skupin. Položka 10 navykazovala stálý vývoj ani u dvou ze tří sledovaných 

období. 

Struktura sortimentu se měnila opět u 5-ti položek z 15-ti vyskytujících se ve spotřebě.  

Výsledky ABC, XYZ analýz znázorňují tab. 19, 20, 21 a 22. ABC analýza byla řešena 

v Kč. Kombinace analýz byly vypracovány pro období: 

 



 

39 

 

1. leden – prosinec 2007 

kombinace ABC a XYZ analýz pro období leden 
- prosinec 2007 

  X Y Z 

A 4, 7, 8 1  

B 10 2, 3, 6, 11  

C  12 5, 9, 16 

 

Tab. 19 Výsledky kombinace analýz ABC, XYZ pro rok 2007. 

2. leden – prosinec 2008 

 

kombinace ABC a XYZ analýz pro období leden - 
prosinec 2008 

  X Y Z 

A 4, 7, 8   

B  2, 3, 11 1 

C 10 5, 6, 12 9, 15, 16 

 

Tab. 20 Výsledky kombinace analýz ABC, XYZ pro rok 2008. 

3. leden – září 2009 

 

kombinace ABC a XYZ analýz pro období leden 
- září 2009 

  X Y Z 

A 4, 7, 8 1  

B 11 2, 3, 10   

C  6, 12 
5, 9, 14, 
15, 16 

 

Tab. 21 Výsledky kombinace analýz ABC, XYZ pro období leden – září 2009. 
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4. leden – prosinec 2007 + leden – prosinec 2008 + leden – září 2009 

 

Z hlediska kombinace analýz ABC (řešená v hodnotových jednotkách) a XYZ (řešená 

ve fyzických jednotkách) výrobkové skupiny 2, 3, 4, 7, 8, 10 a 11 jsou významné pro výrobu, 

naopak položky 1, 5, 6, 9, 12, 14, 15 a 16 nevýznamné. 

 

kombinace ABC a XYZ analýz pro rok 2007 + rok 
2008 + období leden - září 2009 

  X Y Z 

A 4, 7, 8   

B  2, 3, 10, 11 1 

C  12 
5, 6, 9, 

14, 15, 16 

 

Tab. 22 Výsledky kombinace analýz ABC, XYZ pro rok 2007 + rok 2008 + leden – září 2009. 
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5.3 Kombinace analýz ABC (dle fyzického a hodnotového vyjádření 

spotřeby) a XYZ (dle fyzického vyjádření spotřeby) 
 

Výsledkem kombinace analýzy ABC, XYZ dle fyzického a hodnotového vyjádření 

spotřeby je tabulka o devíti řádcích a třech sloupcích. V řádcích jsou výsledky ABC analýz, 

např.: řádek “AA” značí, že položka patří do A skupiny jak podle množství (řešená v tunách) 

i do A skupiny podle účetní hodnoty (řešená v Kč), řádek “AB” identifikuje položku patřící 

do A skupiny podle množství (řešená v tunách) a do skupiny B podle účetní hodnoty 

(řešená v Kč) atd. Sloupce ukazují rozdělení položek podle výsledků analýzy 

XYZ řešené ve fyzických jednotkách (tunách).  

Položky 4, 7, 8, 9, 12 a 16 se vykazují stálým vývojem od ledna 2007 do září 2009. 

Výrobkovým skupinám 4, 7, 8 je možné doporučit výrobu na sklad, naopak položkám 5, 6, 9, 

12, 14, 15, 16 výrobu na zakázku. V úvahu přichází rovněž doporučení výroby na sklad 

položkám 2, 3, 11. U položek 1, 2, 5, 6, 10 a 11 došlo ke změnám ve vývoji. Tyto změny 

byly dány zákazníkem, nikoliv společností. V důsledku krize v hutnictví tudíž společnost 

nemohla vybírat zakázky, které měly pro podnik největší efekt. 

Po odeznění krize provoz pro výrobu výpalků, chce řídit sortiment tak, 

aby bylo co nejvíce položek s vyšší přidanou hodnotou pro firmu. V řadě případů si totiž 

zákazník objednává sortiment, který lze nahradit jiným materiálem. Výrobek se dá nahradit 

substitučními značkami oceli.  

Tudíž cílem provozu je, aby zákazník projednával s dodavateli vlastnosti materiálu, 

které musí splňovat a na základě projednání by se domluvili na materiálu, 

který by byl výhodný pro obě strany. Pro zákazníka levnější, pro výrobce méně složitý 

na výrobu. 

Výsledky kombinací analýz ABC, XYZ (ABC dle fyzického a hodnotového vyjádření, 

XYZ dle fyzického vyjádření) jsou uvedeny v tab. 23, 24, 25 a 26. Kombinace analýz byly 

řešeny pro jednotlivá období: 
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1. leden - prosinec 2007 

ROK 2007 X Y Z 

AA 4, 7, 8 1   

AB       

AC       

BA   2, 3, 11   

BB       

BC       

CA       

CB 10 6   

CC   12  5, 9, 16 

 

Tab. 23 Výsledky kombinace ABC, XYZ analýz. 

 

2. leden – prosinec 2008 

 

ROK 2008 X Y Z 

AA 4, 7, 8     

AB   3   

AC       

BA       

BB   2, 11 1 

BC       

CA       

CB       

CC 10 5, 6, 12 9, 15, 16 

 

Tab. 24 Výsledky kombinace ABC, XYZ analýz. 

 



 

43 

 

3. leden – září 2009 

 

leden - září 
2009 

X Y Z 

AA 4, 7, 8 1   

AB       

AC       

BA       

BB 11 2, 3, 10   

BC       

CA       

CB       

CC   6, 12  5, 9, 14, 15, 16 

 

Tab. 25 Výsledky kombinace ABC, XYZ analýz. 

 

4. leden – prosinec 2007 + leden – prosinec 2008 + leden – září 2009 

 

rok 2007 + 
rok 2008 + 
leden - září 

2009 

X Y Z 

AA 4, 7, 8     

AB       

AC       

BA       

BB   2, 3, 11  1 

BC       

CA       

CB  10   

CC  12 5, 6, 9, 14, 15, 16 

 

Tab. 26 Výsledky kombinace ABC, XYZ analýz. 
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6 ZÁVĚR 
 

Tato bakalářská práce byla zaměřena na analýzu spotřeby a kategorizaci vsázky 

provozu pro výrobu výpalků z tlustých plechů. Analýza zásob vsázky byla provedena pomocí 

analýz ABC, XYZ a jejich kombinací. Pro potřeby analýz jsem vycházela z dat nákladového 

střediska Výpalky společnosti EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s. Časový horizont 

zdrojových dat byl od ledna roku 2007 až do září roku 2009. Vstupní data (vybraný sortiment 

plechů) jsem rozdělila do 16 kategorií z hlediska jakostních skupin a rozsahu tloušťek plechů. 

Kategorizaci dle rozsahu tloušťek plechů jsem rozlišila kvůli specifickému charakteru výroby 

a kategorizaci dle jakostních skupin kvůli odlišným cenám plechů.  

Analýzy zásob vsázky jsem vypracovávala zvlášť pro rok 2007, 2008, období leden – 

září 2009 a období od ledna 2007 do září 2009. Metody ABC, XYZ jsem řešila pro uvedená 

období ve fyzických jednotkách (tunách) a navíc metodu ABC v hodnotových jednotkách 

(Kč). Abych mohla vypracovat analýzy v hodnotových jednotkách, potřebovala jsem znát 

jednotkovou nákupní cenu plechů. Jelikož ceny plechů jsou ve společnosti 

EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s. považovány za tajnou skutečnost, vycházela jsem 

z cenových indexů celosvětového vývoje ceny oceli, které jsem získala u nezávislé instituce 

MEPS (International) LTD. 

V závěru této bakalářské práce jsou shrnuty výsledky analýz, z hlediska jakostních 

skupin plechů, rozsahu tloušťek plechů a podle významnosti pro výrobu. Nejvíce změn 

ve vývoji struktury sortimentu nastalo v roce 2008. Důvodem, může být skutečnost, 

že hutnictví bylo ovlivněno celosvětovou ekonomickou krizí. Počátek hospodářského útlumu 

začal v druhé polovině roku 2008. Z 15-ti vyskytujících výrobkových skupin ve spotřebě, 

po dobu řešeného období, došlo u 5-ti k vývojové změně. Jedna výrobková skupina se vůbec 

nevyskytovala ve spotřebě. Jde o položku 13, která zastupuje plech z uhlíkové oceli, 

s rozsahem tloušťky plechu 5 – 7, 9 mm. O tuto výrobkovou skupinu tudíž nebyl zájem 

ze stran zákazníků. Výsledky analýz u položek 14, 15 a 16 nastiňují možný vývoj trendů 

v oblasti výrobkové skupiny uhlíkových plechů.  

Výsledky analýz, řešených z hlediska fyzických a hodnotových jednotek, se blíží 

realitě vypracované ve finančním vyjádření v Kč. Finanční vyjádření je objektivnější 
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z důvodu, že cena plechů u jednotlivých výrobkových skupin zohledňuje i jiné aspekty 

jako je tloušťka plechu. 
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Příloha 2 Plán provozu nákladového střediska Výpalky společnosti EVRAZ VÍTKOVICE 

STEEL, a.s.  [20]  

 

 



 

 

Příloha 3 Ceny plechů pro výrobu výpalků dle jakostí a tloušťek. 

 

rok měsíc 
cenový 
index 

ceny plechů pro výrobu výpalků dle jakostí a tloušťek 
(Kč/t) 

neušlechtilé nízkolegované kotlové  uhlíkové 

2007 

leden  0,9767442 11117,65 12970,59 14823,53 16676,47 

únor 0,9626866 11382,35 13279,41 15176,47 17073,53 

březen 0,9710145 11823,53 13794,12 15764,71 17735,29 

duben 0,9857143 12176,47 14205,88 16235,29 18264,71 

květen 1,0144928 12352,94 14411,76 16470,59 18529,41 

červen 1,0147059 12176,47 14205,88 16235,29 18264,71 

červenec 0,9927007 12000,00 14000,00 16000,00 18000,00 

srpen 1,0000000 12088,24 14102,94 16117,65 18132,35 

září 0,9927536 12088,24 14102,94 16117,65 18132,35 

říjen 0,9928058 12176,47 14205,88 16235,29 18264,71 

listopad 0,9928571 12264,71 14308,82 16352,94 18397,06 

prosinec 0,9523810 12352,94 14411,76 16470,59 18529,41 

2008 

leden 0,9187500 12970,59 15132,35 17294,12 19455,88 

únor 0,9411765 14117,65 16470,59 18823,53 21176,47 

březen 0,8762887 15000,00 17500,00 20000,00 22500,00 

duben 0,8818182 17117,65 19970,59 22823,53 25676,47 

květen 0,9243697 19411,76 22647,06 25882,35 29117,65 

červen 0,9754098 21000,00 24500,00 28000,00 31500,00 

červenec 1,0000000 21529,41 25117,65 28705,88 32294,12 

srpen 1,0990991 21529,41 25117,65 28705,88 32294,12 

září 1,0373832 19588,24 22852,94 26117,65 29382,35 

říjen 1,1888889 18882,35 22029,41 25176,47 28323,53 

listopad 1,1688312 15882,35 18529,41 21176,47 23823,53 

prosinec 1,0405405 13588,24 15852,94 18117,65 20382,35 

2009 

leden 1,0571429 13058,82 15235,29 17411,76 19588,24 

únor 1,0606061 12352,94 14411,76 16470,59 18529,41 

březen 1,0645161 11647,06 13588,24 15529,41 17470,59 

duben 1,0689655 10941,18 12764,71 14588,24 16411,76 

květen 0,9666667 10235,29 11941,18 13647,06 15352,94 

červen 0,9677419 10588,24 12352,94 14117,65 15882,35 

červenec 0,9253731 10941,18 12764,71 14588,24 16411,76 

srpen 0,9852941 11823,53 13794,12 15764,71 17735,29 

září 1,0000000 12000,00 14000,00 16000,00 18000,00 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha 4 Celosvětový cenový vývoj oceli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha 5 Vstupní údaje a výsledky ABC a XYZ analýzy pro rok 2007 vypracované 

ve fyzických jednotkách. 

 

 
 

jakost
tloušťka 

(mm)
(t) z celku (%)

kumulativně 

(%)

7 nízkolegované 15 - 39,9 8859,075 21,887 21,887

8 nízkolegované ≥ 40 6773,423 16,734 38,621

4 neušlechtilé ≥ 40 5972,660 14,756 53,377

1 neušlechtilé 5 - 7,9 5146,982 12,716 66,093

2 neušlechtilé 8 - 14,9 3415,610 8,438 74,531

3 neušlechtilé 15 - 39,9 3039,354 7,509 82,040

11 kotlové 15 - 39,9 2854,801 7,053 89,093

10 kotlové 8 - 14,9 1928,256 4,764 93,857

6 nízkolegované 8 - 14,9 1706,784 4,217 98,074

12 kotlové ≥ 40 620,691 1,533 99,607

5 nízkolegované 5 - 7,9 106,435 0,263 99,870

9 kotlové 5 - 7,9 30,564 0,076 99,946

16 uhlíkové ≥ 40 21,908 0,054 100,000

∑ 40476,543 100,000

23,08

C
10, 6, 12, 5, 

9, 16

A

leden - prosinec (2007)

výrobková 

skupina

roční realiz. množství
klasifikace 

ABC

výrobkové 

skupiny

počet 

položek (%)

sortiment

7, 8, 4, 1 30,77

B 2, 3, 11

46,15

 

jakost
tloušťka 

(mm)

4 neušlechtilé ≥ 40 0,367 36,737

8 nízkolegované ≥ 40 0,395 39,520

7 nízkolegované 15 - 39,9 0,442 44,248

10 kotlové 8 - 14,9 0,500 50,004

2 neušlechtilé 8 - 14,9 0,512 51,239

1 neušlechtilé 5 - 7,9 0,690 69,013

6 nízkolegované 8 - 14,9 0,717 71,676

11 kotlové 15 - 39,9 0,730 73,036

3 neušlechtilé 15 - 39,9 0,817 81,695

12 kotlové ≥ 40 0,818 81,774

16 uhlíkové ≥ 40 1,440 144,037

9 kotlové 5 - 7,9 1,761 176,091

5 nízkolegované 5 - 7,9 2,142 214,154

Z 16, 9, 5 23,08

výrobková 

skupina

sortiment

leden - prosinec (2007)

variační 

koeficient 

variační 

koeficient 

(%)

klasifikace 

XYZ

výrobkové 

skupiny

počet 

položek (%)

Y
2, 1, 6, 11, 3, 

12
46,15

X 4, 8, 7, 10 30,77

 



 

 

Příloha 6 Vstupní údaje a výsledky ABC a XYZ analýzy pro rok 2008 vypracované 

ve fyzických jednotkách. 

 

jakost
tloušťka 

(mm)
(t) z celku (%)

kumulativně 

(%)

4 neušlechtilé ≥ 40 10956,428 25,285 25,285

8 nízkolegované ≥ 40 9700,090 22,386 47,671

7 nízkolegované 15 - 39,9 7120,206 16,432 64,103

3 neušlechtilé 15 - 39,9 4642,928 10,715 74,818

2 neušlechtilé 8 - 14,9 3230,316 7,455 82,273

11 kotlové 15 - 39,9 2642,533 6,098 88,371

1 neušlechtilé 5 - 7,9 2361,279 5,449 93,820

10 kotlové 8 - 14,9 1224,570 2,826 96,646

12 kotlové ≥ 40 726,951 1,678 98,324

6 nízkolegované 8 - 14,9 584,100 1,348 99,672

5 nízkolegované 5 - 7,9 70,031 0,162 99,834

9 kotlové 5 - 7,9 66,571 0,154 99,987

16 uhlíkové ≥ 40 4,275 0,010 99,997

15 uhlíkové 15 - 39,9 1,247 0,003 100,000

∑ 43331,526 100,000

výrobková 

skupina

roční realiz. množství

výrobkové 

skupiny

2, 11, 1

sortiment

počet 

položek (%)

leden - prosinec (2008)

klasifikace 

ABC

A

B

C
10, 12, 6, 5, 

9, 16, 15
50,00

4, 8, 7, 3 28,57

21,43

 

jakost
tloušťka 

(mm)

4 neušlechtilé ≥ 40 0,285 28,532

8 nízkolegované ≥ 40 0,397 39,689

7 nízkolegované 15 - 39,9 0,421 42,113

10 kotlové 8 - 14,9 0,432 43,199

12 kotlové ≥ 40 0,522 52,166

11 kotlové 15 - 39,9 0,692 69,203

6 nízkolegované 8 - 14,9 0,696 69,591

2 neušlechtilé 8 - 14,9 0,704 70,450

3 neušlechtilé 15 - 39,9 0,713 71,293

5 nízkolegované 5 - 7,9 0,822 82,239

1 neušlechtilé 5 - 7,9 1,242 124,157

16 uhlíkové ≥ 40 1,275 127,476

9 kotlové 5 - 7,9 2,556 255,566

15 uhlíkové 15 - 39,9 3,317 331,662

variační 

koeficient 

leden - prosinec (2008)

výrobková 

skupina

variační 

koeficient 

(%)

klasifikace 

XYZ

X

Y

výrobkové 

skupiny

počet 

položek (%)

sortiment

Z

4, 8, 7, 10 28,57

12, 11, 6, 2, 

3, 5
42,86

1, 16, 15, 9 28,57

 



 

 

Příloha 7 Vstupní údaje a výsledky ABC a XYZ analýzy pro období leden – září 2009 

vypracované ve fyzických jednotkách. 

 

jakost
tloušťka 

(mm)
(t) z celku  (%)

kumulativně  

(%)

4 neušlechtilé ≥ 40 4043,229 20,064 20,064

7 nízkolegované 15 - 39,9 3769,061 18,703 38,767

8 nízkolegované ≥ 40 3035,075 15,061 53,828

1 neušlechtilé 5 - 7,9 2551,643 12,662 66,490

2 neušlechtilé 8 - 14,9 1725,037 8,560 75,050

3 neušlechtilé 15 - 39,9 1694,138 8,407 83,457

11 kotlové 15 - 39,9 1181,255 5,862 89,319

10 kotlové 8 - 14,9 877,868 4,356 93,675

12 kotlové ≥ 40 436,059 2,164 95,839

6 nízkolegované 8 - 14,9 315,036 1,563 97,402

5 nízkolegované 5 - 7,9 307,919 1,528 98,930

9 kotlové 5 - 7,9 161,801 0,803 99,733

16 uhlíkové ≥ 40 23,694 0,118 99,851

14 uhlíkové 8 - 14,9 15,842 0,079 99,929

15 uhlíkové 15 - 39,9 14,281 0,071 100,000

∑ 20151,940 100,000

2, 3, 11, 10 26,67

C
12, 6, 5, 9, 

16, 14 ,15
46,66

leden - září (2009)

výrobková 

skupina

výrobkové 

skupiny

počet 

položek (%)

klasifikace 

ABC

4, 7, 8, 1 26,67

sortiment

A

B

roční realiz. množství (%)

 

jakost
tloušťka 

(mm)

8 nízkolegované ≥ 40 0,355 35,510

11 kotlové 15 - 39,9 0,398 39,844

4 neušlechtilé ≥ 40 0,416 41,647

7 nízkolegované 15 - 39,9 0,443 44,323

10 kotlové 8 - 14,9 0,557 55,698

12 kotlové ≥ 40 0,608 60,805

6 nízkolegované 8 - 14,9 0,645 64,480

1 neušlechtilé 5 - 7,9 0,662 66,168

3 neušlechtilé 15 - 39,9 0,758 75,804

2 neušlechtilé 8 - 14,9 0,818 81,774

9 kotlové 5 - 7,9 1,573 157,340

15 uhlíkové 15 - 39,9 1,620 162,042

5 nízkolegované 5 - 7,9 2,090 209,043

16 uhlíkové ≥ 40 2,268 226,833

14 uhlíkové 8 - 14,9 2,449 244,949

leden - září (2009)

variační 

koeficient 

(%)

klasifikace 

XYZ

variační 

koeficient

počet 

položek (%)

výrobková 

skupina

sortiment

Z
9, 15, 5, 16, 

14

10, 12, 6, 1, 

3, 2

33,33

X

Y

8, 11, 4, 7

výrobkové 

skupiny

26,67

40,00

 



 

 

Příloha 8 Vstupní údaje a výsledky ABC a XYZ analýzy pro období (leden – prosinec 2007) 

+ (leden – prosinec 2008) + (leden – září 2009) vypracované ve fyzických jednotkách. 

 

 

 



 

 

jakost
tloušťka 

(mm)
(t) z celku (%)

kumulativně 

(%)

4 neušlechtilé ≥ 40 20972,317 20,173 20,173

7 nízkolegované 15 - 39,9 19748,342 18,996 39,170

8 nízkolegované ≥ 40 19508,589 18,765 57,935

1 neušlechtilé 5 - 7,9 10059,904 9,677 67,612

3 neušlechtilé 15 - 39,9 9376,420 9,019 76,631

2 neušlechtilé 8 - 14,9 8370,963 8,052 84,683

11 kotlové 15 - 39,9 6678,589 6,424 91,107

10 kotlové 8 - 14,9 4030,694 3,877 94,984

6 nízkolegované 8 - 14,9 2605,920 2,507 97,491

12 kotlové ≥ 40 1783,702 1,716 99,207

5 nízkolegované 5 - 7,9 484,385 0,466 99,673

9 kotlové 5 - 7,9 258,937 0,249 99,922

16 uhlíkové ≥ 40 49,877 0,048 99,970

14 uhlíkové 8 - 14,9 15,842 0,015 99,985

15 uhlíkové 15 - 39,9 15,528 0,015 100,000

∑ 103960,009 100,000

 (leden - prosinec 2007) + (leden - prosinec 2008) + (leden - září 2009)

výrobková 

skupina

roční realiz. množství

klasifikace 

ABC

výrobkové 

skupiny

počet 

položek (%)

sortiment

A 4, 7, 8 20,00

B 1, 3, 2, 11 26,67

C
10, 6, 12, 5, 

9, 16, 14, 15
53,33

 

 

jakost
tloušťka 

(mm)

4 neušlechtilé ≥ 40 0,482 48,227

7 nízkolegované 15 - 39,9 0,501 50,119

8 nízkolegované ≥ 40 0,523 52,338

10 kotlové 8 - 14,9 0,578 57,775

12 kotlové ≥ 40 0,681 68,111

2 neušlechtilé 8 - 14,9 0,697 69,667

11 kotlové 15 - 39,9 0,739 73,906

3 neušlechtilé 15 - 39,9 0,843 84,274

1 neušlechtilé 5 - 7,9 0,906 90,630

6 nízkolegované 8 - 14,9 1,036 103,640

9 kotlové 5 - 7,9 2,585 258,524

16 uhlíkové ≥ 40 2,681 268,117

5 nízkolegované 5 - 7,9 3,155 315,484

15 uhlíkové 15 - 39,9 3,629 362,928

14 uhlíkové 8 - 14,9 5,657 565,685

 (leden - prosinec 2007) + (leden - prosinec 2008) + (leden - září 2009)

výrobková 

skupina

sortiment
variační 

koeficient 

variační 

koeficient 

(%)

klasifikace 

XYZ

výrobkové 

skupiny

počet 

položek (%)

X

Y

Z
1, 6, 9, 16, 5, 

15, 14
46,67

10, 12, 2, 11, 

3
33,33

4, 7, 8 20,00

 

 

 



 

 

Příloha 9 Vstupní údaje a výsledky analýzy ABC pro rok 2007 vypracované v hodnotových 

jednotkách. 

 

 

jakost
tloušťka 

(mm)
(Kč) z celku (%)

kumulativně 

(%)

7 nízkolegované 15 - 39,9 124093937,043 22,821 22,821

8 nízkolegované ≥ 40 95335421,334 17,532 40,353

4 neušlechtilé ≥ 40 71846368,691 13,212 53,565

1 neušlechtilé 5 - 7,9 61437460,905 11,298 64,863

11 kotlové 15 - 39,9 45962391,970 8,452 73,315

2 neušlechtilé 8 - 14,9 41081602,523 7,555 80,870

3 neušlechtilé 15 - 39,9 36493972,640 6,711 87,581

10 kotlové 8 - 14,9 31132955,801 5,725 93,307

6 nízkolegované 8 - 14,9 24010662,803 4,416 97,722

12 kotlové ≥ 40 9975165,924 1,834 99,557

5 nízkolegované 5 - 7,9 1520822,072 0,280 99,836

9 kotlové 5 - 7,9 492951,038 0,091 99,927

16 uhlíkové ≥ 40 397467,791 0,073 100,000

∑ 543781180,534 100,000

sortiment

leden - prosinec (2007)

výrobková 

skupina

roční spotřeba
klasifikace 

ABC

výrobkové 

skupiny

počet 

položek (%)

11, 2, 3, 10, 

6
38,46

C 12, 5, 9, 16 30,77

A 7, 8, 4, 1 30,77

B

 
 



 

 

Příloha 10 Vstupní údaje a výsledky analýzy ABC pro rok 2008 vypracované v hodnotových 

jednotkách. 

 

 
 

jakost
tloušťka 

(mm)
(Kč) z celku (%)

kumulativně 

(%)

4 neušlechtilé ≥ 40 193393021,875 22,845 22,845

8 nízkolegované ≥ 40 192986214,487 22,797 45,642

7 nízkolegované 15 - 39,9 148499788,090 17,542 63,185

3 neušlechtilé 15 - 39,9 84205214,223 9,947 73,132

11 kotlové 15 - 39,9 61877310,344 7,310 80,441

2 neušlechtilé 8 - 14,9 61371211,443 7,250 87,691

1 neušlechtilé 5 - 7,9 43670977,694 5,159 92,850

10 kotlové 8 - 14,9 28747713,689 3,396 96,246

12 kotlové ≥ 40 16856601,382 1,991 98,237

6 nízkolegované 8 - 14,9 11638307,541 1,375 99,612

9 kotlové 5 - 7,9 1728779,097 0,204 99,816

5 nízkolegované 5 - 7,9 1403857,056 0,166 99,982

16 uhlíkové ≥ 40 107064,557 0,013 99,995

15 uhlíkové 15 - 39,9 40283,238 0,005 100,000

∑ 846526344,718 100,000

A 4, 8, 7 21,43

B 3, 11, 2, 1 28,57

leden - prosinec (2008)

výrobková 

skupina

roční spotřeba
klasifikace 

ABC

výrobkové 

skupiny

počet 

položek (%)

sortiment

C
10, 12, 6, 9, 

5, 16, 15
50,00

 
 



 

 

Příloha 11 Vstupní údaje a výsledky analýzy ABC pro období leden – září 2009 vypracované 

v hodnotových jednotkách. 

 

 
 

 

jakost
tloušťka 

(mm)
(Kč) z celku (%)

kumulativn

ě (%)

7 nízkolegované 15 - 39,9 50511959,617 19,748 19,748

4 neušlechtilé ≥ 40 46789199,151 18,292 38,040

8 nízkolegované ≥ 40 41160683,821 16,092 54,132

1 neušlechtilé 5 - 7,9 28764970,144 11,246 65,378

2 neušlechtilé 8 - 14,9 19118632,500 7,474 72,852

3 neušlechtilé 15 - 39,9 18722333,878 7,320 80,172

11 kotlové 15 - 39,9 18469217,553 7,221 87,392

10 kotlové 8 - 14,9 13687330,924 5,351 92,743

12 kotlové ≥ 40 6679364,009 2,611 95,355

5 nízkolegované 5 - 7,9 4258029,200 1,665 97,019

6 nízkolegované 8 - 14,9 4116709,409 1,609 98,629

9 kotlové 5 - 7,9 2622308,865 1,025 99,654

16 uhlíkové ≥ 40 390998,515 0,153 99,807

14 uhlíkové 8 - 14,9 259993,547 0,102 99,908

15 uhlíkové 15 - 39,9 234371,143 0,092 100,000

∑ 255786102,275 100,000

C
12, 5, 6, 9, 

16, 14, 15
46,66

A 7, 4, 8, 1 26,67

B 2, 3, 11, 10 26,67

sortiment

leden - září (2009)

výrobková 

skupina

roční spotřeba
klasifikace 

ABC

výrobkové 

skupiny

počet 

položek (%)

 
 



 

 

Příloha 12 Vstupní údaje a výsledky analýzy ABC pro období (leden – prosinec 2007) + 

(leden – prosinec 2008) + (leden – září 2009) vypracované v hodnotových jednotkách. 

 

 

 

 
 

 



 

 

jakost
tloušťka 

(mm)
(Kč) z celku (%)

kumulativně 

(%)

8 nízkolegované ≥ 40 329482319,642 20,016 20,016

7 nízkolegované 15 - 39,9 323105684,749 19,629 39,645

4 neušlechtilé ≥ 40 312028589,718 18,956 58,600

3 neušlechtilé 15 - 39,9 139421520,742 8,470 67,070

1 neušlechtilé 5 - 7,9 133873408,743 8,133 75,203

11 kotlové 15 - 39,9 126308919,867 7,673 82,876

2 neušlechtilé 8 - 14,9 121571446,465 7,385 90,262

10 kotlové 8 - 14,9 73568000,414 4,469 94,731

6 nízkolegované 8 - 14,9 39765679,753 2,416 97,147

12 kotlové ≥ 40 33511131,315 2,036 99,182

5 nízkolegované 5 - 7,9 7182708,328 0,436 99,619

9 kotlové 5 - 7,9 4844039,000 0,294 99,913

16 uhlíkové ≥ 40 895530,863 0,054 99,968

15 uhlíkové 15 - 39,9 274654,381 0,017 99,984

14 uhlíkové 8 - 14,9 259993,547 0,016 100,000

∑ 1646093627,527 100,000

B
3, 1, 11, 2, 

10
33,33

A 4, 7, 8 20,00

C
6, 12, 5, 9, 

16, 15, 14
46,67

(leden - prosinec 2007) + (leden - prosinec 2008) + (leden - září 2009)

výrobková 

skupina

roční spotřeba
klasifikace 

ABC

výrobkové 

skupiny

počet 

položek (%)

sortiment

 

 

 

 

 

 

 


