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Abstrakt 

Cílem mé bakalářské práce je provést kategorizaci dostupných metod klasifikace zásob ve 

světové literatuře. V úvodu mé bakalářské práce jsem se zaměřila na vysvětlení základních 

teoretických východisek o metodách klasifikace zásob, které budu demonstrovat na 

zjednodušených příkladech. V další části, definuji, pro které jednotlivé typy zásob je možné 

dané metody použít, a specifikuji možnosti, výhody a nevýhody jejích uplatnění zejména ve 

výrobních podnicích. 

 

Abstract 

The goal of this work is to categorize the available methods for the classification of stocks in 

the world literature. In the introduction to my dissertation, I focused on explaining the basic 

theoretical background on the methods of classification of inventory, which will demonstrate 

the simplified examples. In the next section, defines the different types of stocks that may be 

the method used, and specify the options, advantages and disadvantages of their application, 

especially in manufacturing companies. 

 

Klíčová slova: zásoby, klasifikace zásob, metody ABC, XYZ, HML, FSN, VED, SDE, 

SOS, EW 

Key words: inventory, inventory classification, methods ABC, XYZ, HML, FSN, VED, 

SDE, SOS and EW methods 
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Úvod 

Zásobám se v dnešní době věnuje značná pozornost, je to způsobeno tím, že zásoby váží 

značný objem kapitálu podniku, který jim poté chybí při financování technického rozvoje a 

tak ohrožuje jeho platební schopnost. Držení těchto zásob zvyšuje náklady podniku. Lze tedy 

konstatovat, že velikost zásob v podniku by měla být co nejmenší z důvodu umrtvení 

podnikového kapitálu spojených s jejich udržováním a riziky nepoužitelnosti, ale na druhé 

straně by měla být co největší za účelem dosažení dostatečné pohotovosti dodávek. 

Cílem bakalářské práce je provést kategorizaci dostupných metod klasifikace zásob ve 

světové literatuře. Práce je zaměřena na vysvětlení základních teoretických východisek a to na 

vymezení základních  pojmů, kterými jsou zásoby a klasifikace zásob. Bakalářská práce je 

členěna do několika kapitol.V první kapitole je pouze obecně popsáno co jsou to zásoby a 

klasifikace zásob. V další druhé kapitole je práce zaměřena na kategorizaci dostupných metod 

klasifikace zásob ze světové literatury. Každá metoda zdůrazňuje konkrétních aspekty a každá 

se snaží nalézt optimální množství zásob jiným způsobem. V třetí kapitole jsou popsány dané 

metody které jsou demonstrovány na konkrétních příkladech. V poslední a to čtvrté kapitole 

jsou specifikovány možnosti uplatnění daných metod a  to zejména ve výrobních podnicích. 

V závěru budou uvedeny návrhy, doporučení a shrnutí práce.  
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1 Teoretický rozbor 

První kapitola je zaměřena na vymezení základních  pojmů, kterými jsou zásoby a klasifikace 

zásob. Při studiu literatury jsem zjistila, že se ve vymezení zásob objevují odlišnosti.  

1.1 Zásoby 

Pod pojmem zásoby převážně rozumíme pracovní předměty, které byly výrobním podnikem 

pořízeny za účelem dalšího zpracování na výrobek. Do zásob také zahrnujeme nositele 

energie, a pomocné materiály (plyny, pevná paliva apod.). V cizí literatuře se do zásob 

zahrnují také i části pracovních prostředků, například nářadí nebo také dokonce samotné 

stroje a zařízení. V dnešní době se velikosti zásob věnuje značná pozornost, je to způsobeno 

tím, že zásoby váží značný objem kapitálu podniku, který jim poté chybí při financování 

technického rozvoje a tak ohrožuje jeho platební schopnost. Také držení těchto zásob zvyšuje 

náklady podniku. Lze konstatovat, že velikost zásob v podniku by měla být co nejmenší 

z důvodu umrtveného podnikového kapitálu a nákladů spojených s jejich udržováním a riziky 

nepoužitelnosti, ale na druhé straně by měla být dostatečná za účelem dosažení pohotovosti 

dodávek. [1], [2] 

1.2 Klasifikace zásob 

Zásoby můžeme rozdělit do několika kategorií a to podle stupně zpracování, účetních 

předpisů, funkčního hlediska a použitelnosti. Podle stupně zpracování se zásoby dělí na: 

• Výrobní zásoby – jsou to suroviny základní, pomocné, režijní materiály, paliva, 

nástroje, náhradní díly, obaly a obalové materiály. 

• Zásoby rozpracovaných výrobků – zde patří polotovary vlastní výroby a 

nedokončené výrobky. 

• Zásoby hotových výrobků – distribuční zásoby. 

• Zásoby zboží – jsou to produkty nakoupené za účelem jejich dalšího prodeje. 
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Další možné členění zásob je podle účetních předpisů. Do značné míry je zcela totožné 

s předchozím klasifikačním systémem. Zásoby zde dělíme do dvou hlavních skupin a to na 

zásoby nakupované a zásoby vlastní výroby. [2] 

• Zásoby nakupované – tyto zásoby zahrnují skladovaný materiál (suroviny, základní 

materiál, pomocné látky, provozovací látky, náhradní díly, obaly, drobný hmotný 

majetek a skladované zboží. 

• Zásoby vlastní výroby – ty dále členíme na nedokončenou výrobu, polotovary vlastní 

výroby, výrobky a zvířata. 

Při optimalizaci stavu zásob vycházíme z funkční klasifikace zásob, která rozlišuje běžnou 

obratovou zásobu, pojistnou zásobu, zásobu pro předzásobení, vyrovnávací zásobu, 

strategickou (havarijní) zásobu, spekulativní zásobu, a technologickou zásobu.[2]  

Běžná obratová zásoba - v průběhu dodávkového cyklu kolísá mezi maximem a minimem, 

kdy za maximum považujeme okamžik nové dodávky a minimum těsně před příchodem nové 

dodávky na sklad.[2], [4] 

Pojistná zásoba - je ta část zásob, která do jisté míry tlumí náhodné výkyvy dodávek jak na 

straně vstupu (opožděné dodávky), tak na straně výstupu z podniku (tj. vyšší poptávka ze 

strany zákazníka).[2] 

Zásoba pro předzásobení - tuto zásobu vytváříme se záměrem vyrovnat předpokládané 

výkyvy na vstupu nebo výstupu. Od pojistné zásoby se liší tím, že podnik o možném výkyvu 

již ví dopředu. Předzásobení podnik vytváří  u zboží se silně sezónním charakterem spotřeby, 

nebo při celozávodních dovolených či očekávaných problémech v dopravě apod. [2] 

Vyrovnávací zásoba - slouží k zachycování nepředvídatelných okamžitých výkyvů mezi 

navazujícími dílčími procesy v krátkodobém cyklu. Vytváří se například před 

úzkoprofilovými stroji nebo při čekání na dopravní zařízení. V některých případech se slučuje 

s pojistnou zásobou.  
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Strategická (havarijní) zásoba - zajišťuje fungování podniku při nečekaných událostech 

kterými mohou být kalamity v zásobování nebo stávky u dodavatelů. Vytvářejí se u těch 

zásob, které jsou  pro náš podnik klíčové, např. nafta do agregátu, nebo záložní zdroj pro 

server.[2], [4] 

Spekulativní zásoba - vytváří se za účelem dosažení mimořádného zisku a to buď vhodným 

nákupem při dočasném snížení ceny, popř. před očekávaným zvýšením ceny. Cílem může být 

nákup vhodný k budoucímu prodeji beze změny podstaty nakupovaného produktu. [2] 

Technologická zásoba - vzniká tehdy, kdy ze strany výrobce byl již proces výroby ukončen, 

výrobek ještě není schopen uspokojit potřeby zákazníka, jelikož výrobek potřebuje před 

použitím jistou dobu skladování. S takovou zásobou se setkáme například v potravinářském 

průmyslu (zrání sýru, vína, piva apod.). [4] 
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2 Kategorizace dostupných metod klasifikace zásob 

V této kapitole se zaměřuji na dostupné metody klasifikace zásob ze světové literatury. Každá 

metoda zdůrazňuje konkrétních aspekty a každá se snaží nalézt optimální množství zásob 

jiným způsobem: 

• ABC - Analýza se považuje za základní analýzu v oblasti řízení zásob 

• XYZ I. - Analýza  klasifikuje jednotlivé položky z hlediska pravidelnosti spotřeby 

• XYZ II. - Analýza je založena na hodnotě konečných zásob (udávající investice 

v zásobách) 

• VED – Analýza se zabývá kritickými částmi materiálů 

• HML – Analýza využívá cenová kritéria 

• FSN – Analýza využívá obratových vlastností 

• SDE – Analýza se opírá o problémy při zásobování 

• SOS – Analýza se zabývá materiálem sezónního a nesezónního charakteru 

• EW matice – Analýza se využívá k zdokonalení klasického přístupu ABC, XYZ 

analýzy. Vhodná je pro řízení zásob surovin, materiálu, polotovarů a konečných 

výrobků. 
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2.1 Metoda ABC - tzv. Paretova analýza 

Analýza ABC vychází z tzv. Paretova pravidla 80 ku 20-ti, dle něhož velmi často zhruba 80 

% důsledků vyplývá přibližně z 20 % počtu možných příčin.[6] 

Kategorie A – reprezentuje velmi důležité položky zásob, které zhruba z 80% tvoří hodnotu 

spotřeby nebo prodeje. U těchto skladových položek je potřeba permanentí sledovatelnost. 

Jelikož u položek kategorie A představuje v hodnotovém vyjádření převážnou část zásob, a 

váže se na ně značný objem kapitálu, je tedy potřeba objednávat po malých množstvích i za 

cenu vyšší frekvence dodávek. Při řízení těchto položek uplatňujeme zpravidla Q – systém 

řízení zásob (z anglického fixed – order quantily model).[2]  

Kategorie B – ta zahrnuje středně důležité položky zásob, ty reprezentují další cca 15% 

hodnoty prodeje nebo spotřeby. U této skupiny jsou ve srovnání s kategorií A dodávky méně 

časté. U těchto dodávek je zpravidla pojistná zásoba vyšší než u položek A. V kategorii B se 

častěji uplatňují řídící systémy, které jsou založené na objednávání v pevných okamžicích P – 

systém řízení zásob (z anglického fixed – time period model).[2]  

Kategorie C – ta označuje méně důležité položky zásob , tyto položky reprezentuji pouze 5% 

hodnoty spotřeby nebo prodeje. Co se týče z hlediska počtu položek je jich naopak nejvíce. 

Zde většinou spadá běžný spotřební materiál. Při řízení uplatňujeme P- systém nebo také 

systém dvou zásobníků ( z anglického two – bin systém).[2]  

Analýza ABC je tedy univerzálním přístupem k řešení řady logistických problémů. 

V logistické praxi patří mezi oblíbené a často využívané metody. Na této skutečnosti se 

nesporně podílí její poměrně nízká algoritmická, výpočetní i časová náročnost. [7] 

ABC analýza třídí materiály na základě jejich spotřeby, většinou se uplatňuje pro materiály 

vstupujících do výroby, za určité časové období (zpravidla jeden rok). V závislosti na 

společnosti kde A , B a C položky mohou být :  
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A - cca 5% až 10% položek tvoří 60% až 80% z hodnoty spotřeby  

B - cca 10% až 30% položek tvoří 10% až 30% z hodnoty spotřeby . Mělo by být zdůrazněno, 

že tvrzení 80:20, je obecné a může se lišit v rozsahu od 70:30 do 60:40. 

C - cca 60% až 85% položek tvoří 5% až 15% z hodnoty spotřeby [9] 

ABC analýza se nazývá Nejlepší kontrolou. Tato metoda se aplikuje při třídění výrobních 

zásob na několik životně důležité  a triviální. Rozdělení tak umožňuje ocenit očekávanou péči 

jednotlivých položek. Skutečný přínos může být odhalen pouze tím, že se provede skutečná 

ABC analýza, jak je uvedeno v kapitole 3. 

2.2 Metoda XYZ I. 

Tato metoda je obdobná jako ABC analýza. XYZ analýza na ABC analýzu navazuje. Na 

volbu vhodných pravidel pro objednávání a skladování zásob má vliv rovněž pravidelnost 

jejich spotřeby. Jiný přístup bude volen pro materiály, jejichž spotřeba je pravidelná, a odlišný 

pro zásoby, které jsou využívány sporadicky. Proto je vhodné klasifikaci ABC doplnit o tzv. 

XYZ analýzu, která daný aspekt zohledňuje. [3], [7] 

 XYZ analýza klasifikuje jednotlivé položky z hlediska pravidelnosti spotřeby do skupin X, Y 

a Z, kdy X skupina je pak tvořena položkami s relativně stabilní spotřebou (jen s malým 

kolísáním spotřeby), což umožňuje vysokou spolehlivost predikce jejich spotřeby, Y skupina 

je tvořena materiály, jejichž spotřeba vykazuje silnější (sezónní) výkyvy či trendy, přičemž 

možnosti jejich predikce jsou omezené. Z skupina jsou zásoby s nepravidelnou či sporadickou 

spotřebou, kterou nelze prakticky předpovídat. Kombinace analýzy ABC a XYZ pak může 

přinést další užitečné informace. Například pro skupiny AX, BX, případně AY, tj. pro 

výrobky vyznačující se vysokou a pravidelnou spotřebou, je důraz kladen na bezproblémové 

dodávky synchronní s výrobou. [7] 
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2.2.1 Metoda XYZ II. 

V literatuře lze nalézt rovněž XYZ analýzu založenou na výší prostředků vázaných 

v zásobách na konci roku. Tato metoda je podobná ABC analýze. Na rozdíl od této analýzy, 

která používá jako kritérium pro kategorizaci hodnotu spotřeby, XYZ analýza je založena na 

hodnotě kapitálu vázaného v zásobách na konci účetního období. Rozdělení do kategorii se 

používá obdobně jako u ABC analýzy. Položky, jejichž hodnota zásob je vysoká, patří do 

kategorie X, zatímco položky s nízkou hodnotou zásob se řadí do Z kategorie. Y kategorie 

jsou ty, které mají průměrnou hodnotu zásob. Obvykle je uvedena XYZ analýza současně buď 

s analýzou ABC nebo HML analýzou.[3], [8] 

Jaká rozhodnutí vyplývají z kombinace XYZ s ABC je uvedeno v tabulce 1.  

    

  A B C 

X snížení stavu zásob na úroveň Z
převedení do kategorie 

Y 
likvidování přebytečných 

zásob 

Y snížení stavu do Z správné řízení zásob zpřísnění řízení zásob 

Z správné řízení zásob půlroční monitoring správné řízení zásob 
     

Tabulka 1: Kombinace ABC a .XYZ analýzy 
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2.3 Metoda HML  

HML analýza je podobná analýze ABC, ale v této analýze se používá pouze cenové kritérium. 

[3]  

Položky v rámci této analýzy jsou klasifikované do tří skupin: H (high) kategorie – položky 

s vysokou cenou, M (medium) kategorie – položky se střední cenou, L (desirable) 

kategorie – položky s nízkou cenou. Klasifikaci provádíme na základě jednotkové ceny 

sledovaných položek. Management podniku se může například rozhodnout že položky 

s cenou vyšší než 100 000 Kč budou zařazeny do kategorie H, položky se střední cenou 

10 000 Kč budou zařazeny do kategorie M, a ceny z nízkou cenou méně než 10 000 Kč budou 

zařazeny do kategorie L.  

2.4 Metoda FSN  

U této analýzy klasifikujeme položky na základě frekvence jejich spotřeby, a je třeba 

poznamenat, že vysoká hodnota nepohyblivých položek je pro podnik nevýhodná. [3] 

FSN analýza se člení na: F (fast) – rychle obrátkové, S (slow) – pomalu obrátkové, N (non – 

moving) – bez obrátkové. Následné kroky FSN analýzy a demonstrace na příkladě je uvedena 

v kapitole 3. 

2.5 Metoda VED  

Při použití této analýzy řadíme položky podle jejich kritičnosti pro produkci, tj. jakým 

způsobem a do jaké míry ovlivní položka výrobu, pokud nebude k dispozici. VED analýza 

člení tedy položky na: V – (vital) - životě důležité, E – (essentials) - podstatné, D – 

(desirable) -  žádané. [9]  

Následně jsou uvedeny kroky aplikace VED analýzy:  
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1. krok: analyzujeme a identifikujeme faktory, které jsou rozhodující pro VED analýzu. 

Obecně jsou používány tyto faktory: náklady z nedostupnosti, dodací doba, povaha položky 

(standardní, individualizovaná) a zdroj dodávek, tj. zda jsou snadno dostupné, nebo velmi 

těžko dostupné.  

2. krok: přiřadíme body nebo váhu faktorů podle jejich významu pro společnost. Typické 

příklady vah pro výše uvedené faktory mohou být 30, 30, 20 a 20 bodů. Tyto hodnoty jsou 

více či méně standardizované.  

3. krok: rozdělíme každý faktor do tří kategorií a přidělíme body ke každé kategorii. Obvykle 

jsou k první kategorii přidělený body rovnající se váze daného faktoru, k druhému stupni jsou 

přiděleny body rovnající se dvojnásobku váhy faktoru, a třetí stupeň má přidělené body 

rovnající se trojnásobku váhy faktoru. 

4. krok: připravíme plán kategorizace, který poskytne základ pro zařazení položek do 

kategorie životně důležitých, podstatných a žádoucích. Tabulka 2 uvádí ukázku takového 

hodnocení využívaného v rámci VED analýzy.  

5. krok: vyhodnotíme jednotlivé položky z hlediska každého faktoru a přiřadíme k ním body, 

v závislosti na rozsahu přítomnosti faktoru u dané položky.  

6. krok: umístíme položky do V, E a D kategorií v závislosti na získaném počtu bodů podle 

plánu kategorizace stanoveném v kroku 4.  

Faktor 1. kategorie 2. kategorie 3. kategorie 
1. Náklady z 
nedostatku (30) (60) (90) 

2. Doba dodání 
1 – 4 týdnů 

(30) 
4 – 8 týdnů (60) 

 
Více než 8 týdnů (90) 
 

3. Povaha položky Standardní (20)

Vyrobeno podle 
požadavku dodavatele 

(40) 

Vyrobeno podle 
požadavku kupujícího 

(80) 
4. Zdroj dodávek Místní (20) Blízký (40) Vzdálený (80) 

Tabulka 2: Plán kategorizace VED analýzy.[3] 
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Body Klasifikace 
100 – 180 Žádané 
181 – 260 Podstatné 
261 - 340 Životě důležité 

Tabulka 3: Typická VED kategorizace plánu.[3] 

Tabulka 3 ukazuje příklad kategorizaci položek do skupin V, E a D. Různé číselné hodnoty v 

tabulce jsou pouze ilustrační. Každý manažer může používat hodnoty na základě své vlastní 

zkušenosti. [3] 

Demonstrace na příkladu je znázorněna v kapitole 3. 

2.6 Metoda SDE  

SDE analýza klasifikuje položky které dělí do tří skupin na základě obtížnosti nákupu: S - 

(scare) – nedostatkové, D – (difficult) - obtížné a E – (easy) - snadné. Výsledky analýzy jsou 

využívány pro výběr vhodné nákupní strategie. Body v rámci jednoduché kategorie jsou 

vyráběny v masovém měřítku, jsou lokálně dostupné, a nevyžadují náročnou specifikaci.[3] 

SDE analýza se provádí na základě nákupní problematiky spojené s položkami na každo- 

denní bázi. Některé kupní problémy vyplývají z důvodu dlouhých dodacích lhůt, 

nedostatkového nebo těžko dostupného materiálu a nejistých a nespolehlivých zdrojů 

dodávek.  

Do S kategorie patří položky, které nejsou téměř k dispozici. Tyto položky mohou například 

vyžadovat schválení dovozu vládními institucemi. Tyto položky jsou zpravidla pořizovány na 

roční bázi bez jakékoli analýzy typu EOQ (tzn. ekonomického objednacího množství). D 

kategorie spadají položky z dlouhou dodací lhůtou, ze vzdálenějších nákupních teritorií. 

Zadávání objednávek na tyto položky je nutno provádět v dostatečném předstihu. Jedná se 

zejména o náhradní díly strojního zařízení. E kategorie jsou snadno dostupné na trhu, a jsou 

v podstatě k zakoupení kdykoliv. 
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2.7 Metoda SOS  

Tato metoda klasifikuje položky do dvou tříd: sezónní a nesezónní. Pokud je to možné, měl 

by být nákup prováděn v době sezóny, kdy je cena nízká. Nesezónní nákup může být pro 

podnik nákladnou záležitostí.[3] 

SOS Analýza nám pomůže rozčlenit požadované položky na: S kategorie – je 

charakteristická pro sezónní materiály, OS kategorie - pro nesezónní materiály . Sezónní 

položky lze dále rozdělit do dvou skupin : 

1 skupina je sezónní zboží, které je k dispozici pouze v jednom měsíci v roce. Pokud by 

společnost chtěla sezónní zboží koupit, pak nákupní oddělení musí mít v předstihu zadán 

požadavek na nákup. Dále je potřeba vyřešit trvanlivost a skladování které může být velkým 

problémem. Konzumace zboží může být celoroční, zatímco nákup, kdy je zboží k dispozici, 

může probíhat pouze v daném časovém úseku.  

2 skupina Do této skupiny řadíme materiály nesezónního charakteru, tyto suroviny či 

materiály jsou k dispozici v průběhu celého roku. Tyto položky jsou dostupné ke koupi i 

během sezóny, a proto jsou levnější. Podnik tak může využít úspor při nákupu těchto 

materiálů ve velkém objemu. Toto zboží v průběhu roku neprodělává významné cenové 

změny. Mezi nesezónní zboží můžeme zařadit plasty, kovy apod.  

2.8 EW matice  

 EW matice je zdokonalením klasického přístupu ABC a XYZ analýzy. Pro řízení zásob 

velkého počtu skladových položek s minimálními náklady se jeví jako velmi efektivní cesta 

rozdělení skladových položek do několika kategorií. EW matice na základě kombinace 

několika analýz segmentuje celé portfolio. EW matice je vhodná pro řízení zásob surovin a 

polotovarů , materiálu a konečných výrobků. Je to tzv. nový přístup a kombinace analýz v 

EW matici. Kombinace Ew matice jsou následující: 
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• ABC analýza podle množství (objemu, četnosti odběru apod.).  

• ABC analýza podle účetní hodnoty (použití tzv. skladové ceny, úplných vlastních 

nákladů nebo prodejní ceny), nebo podle krycího příspěvku (přidané hodnoty, 

marže).   

• Struktura zásob - analýza obrátkovosti . Počet období s poptávkou po produktu 

(např. sledujeme vývoj poptávky za posledních 6 měsíců a u dané položky 

identifikujeme pouze 3 měsíce, ve kterých vznikla zákaznická poptávka, tj. další 3 

měsíce byla zásoba zbytečně držena na skladech). Viz. graf 1.  

• Trendová analýza - Určení hlavního trendu (růst, pokles, konstantní průběh) ,výpočet 

variačního koeficientu (identifikuje stabilitu spotřeby).[10] 

 

Graf 1: graf  struktury zásob za posledních 6 měsíců , resp. jejich poptávka.[10]

EW matice je metoda vhodná pro jednoznačnou segmentaci skladových položek. Výsledkem 

je matice o devíti řádcích, viz. tabulka 4., ve kterých jsou výsledky ABC analýz např.:( řádek 

"AA" značí, že položka patří do A kategorie podle množství (objemu), ale i do A kategorie 

podle účetní hodnoty.  Řádek "AB" identifikuje položku patřící do A kategorie podle 

množství (objemu) a do skupiny B podle účetní hodnoty atd.).[10] 
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Tabulka 4:  Segmentace skladových položek , matice o devíti řádcích.[10]

Sloupce popisují rozdělení položek podle výsledků analýzy struktury. Ze Sloupce "++(4-6)" – 

vyplývá že položka měla poptávku minimálně ve čtyřech. až šesti měsících z celkového počtu 

šesti sledovaných měsíců. V tomto sloupci se nachází položky, o které se podnikový 

management musí prakticky každý měsíc zajímat a řídit jejich materiálové toky a úroveň 

zásob. Následující sloupec "+ (1-3)" dokládá, že položky byly poptávány pouze 1-3 měsíce ze 

šesti. Zbývající počet měsíců byly položky skladovány v zásobě. Další Sloupec "0 (0)" 

identifikuje "skladové ležáky". Jedná se o položky, které neměli za sledované období žádnou 

poptávku. Může se jednat o určité procento položek, jenž na skladu musí být drženy v určité 

zásobě např. kvůli zajištění několikaletého servisu (většinou se jedná o automobilový 

průmysl). Poslední dva sloupce identifikují v podniku nízkoobrátkové položky tzv. SMI 

(Slow Moving Inventory). Praxe ukazuje, že u těchto položek se v podnicích drží zásoby v 15 

- 20% přebytku. Toto široké kriterium pro rozdělení položek je mnohdy založeno na 

schopnosti aplikovat analýzu časových řad, která je založena na běžných metodách 

předpovědi poptávky. 
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 Z toho vyplývá že nízko obrátkové položky nemohou být predikovány klasickou cestou. V 

praxi se také používají speciální metody pro předpověď sporadické poptávky (Intermittent 

demand – přerušování poptávky). Například Crostonova metoda je založena na jednoduchém 

exponenciálním vyrovnání velikostí poptávky a periodami mezi nimi. V rámci předpovědi 

sporadické poptávky lze použít i stochastické modely (Laplaceovo nebo Poissnovo 

rozdělení).[10] 
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3 Vybrané metody a jejich aplikace na příkladech 

V třetí kapitole jsou vybrané pouze ty metody, které mají pro výrobní podnik praktický 

význam. Jde o analýzy ABC, XYZ, FSN, VED a EW matici, které jsou demonstrovány na 

příkladech. 

3.1 Metoda ABC, XYZ  

Postup vypracování ABC analýzy na příkladě, ve kterém je jako kritéria pro klasifikaci 

materiálu použito spotřeby jednotlivých materiálových položek v hodnotovém vyjádření za 

rok, je možné shrnout do následujících kroků: 

1. krok – zjištění hodnoty roční spotřeby pro každou položku materiálu (vynásobením roční 

spotřeby v jednotkách množství jednotkovou nákupní cenou materiálu). 

2. krok – setřídění položek podle sestupného pořadí a výpočet procentuálních podílů 

jednotlivých položek na celkové spotřebě a kumulativně. 

3. krok – definování intervalů pro klasifikaci položek do skupin A,B,C (případně i do většího 

počtu skupin) tak, že skupina A by měla zahrnovat položky podílející se na celkové roční 

spotřebě přibližně 80%, skupina B asi 15% a skupina C zhruba 5% a následné přiřazení 

materiálových položek vytvořeným skupinám. 

4. krok – grafické znázornění klasifikace ABC se provádí formou Lorenzovy křivky. 

Příklad: Podnik zahrnuje 5 materiálových položek. Roční spotřeba zásob je uvedena 

v následující tabulce 5: 
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číslo položky Cena v Kč/m.j. Roční spotřeba v m.j. Roční spotřeba v Kč 
1 140 99 000 13 860 000 
2 150 120 000 18 000 000 
3 100 1 000 100 000 
4 110 1 000 110 000 
5 50 100 000 5 000 000 
  Celkem 37 070 000 

Tabulka 5 : Stanovení roční spotřeby sledovaných položek materiálu. 

Číslo položky Roční spotřeba z celku % Roční spotřeba kumulativně % 
3 80,00 80,00 
1 15,00 95,00 
2 1,62 96,62 
4 2,04 98,66 
5 1,34 100 

Tabulka 6 : Setřídění položek materiálu v sestupném pořadí a výpočet jejich procentuálních podílů 

z celku a kumulativně. 

Skupina Čísla položek Roční spotřeba v % Počet položek v % 
A 3 80,00 20 
B 1 15,00 20 
C 2, 4, 5 5,00 60 

Tabulka 7:  Klasifikace materiálových položek do skupin A, B a C. 

 

Graf 2: Grafické znázornění klasifikace ABC formou Lorencovy křivky.  
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Závěr: Spotřeba jednotlivých položek se bude u různých podniků odlišovat, ale tvar křivky 

bude obdobný. 

Metoda XYZ  

Rozdělení materiálu do příslušných skupin je prováděno na základě zkušeností kompetentních 

pracovníků nebo na bázi statistického výpočtu. „Nesourodost statistického souboru“ lze 

stanovit tzv. variačním koeficientem. Pak je postup vypracování XYZ analýzy následující 

(kritériem klasifikace je spotřeba materiálu v hodnotovém vyjádření): 

1. zjištění hodnot spotřeby jednotlivých materiálových položek v průběhu sledovaného 

období (vynásobením měsíční spotřeby v jednotkách množství a jednotkové nákupní ceny 

materiálu). 

2. výpočet variačního koeficientu (Vi) pro každou z položek. 

3. setřídění položek podle vzestupného pořadí variačního koeficientu a definování intervalů 

pro klasifikaci do skupin X,Y,Z (popřípadě i do většího počtu skupin) 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 až 90% a do skupiny Z zařadíme zbývající 

položky. 

Příklad: Zpracování XYZ analýzy po období šesti měsíců, uvedeno v následující tabulce 8: 

Číslo 
položky   

Měsíční 
spotřeba 
v tis. Kč         

Průměrná 
spotřeba v tis. Kč 

Směrodatná 
odchylka 

Variační 
koeficient 

  I. II. III. IV. V. VI.       
1 25 23 10 32 27 19 22,66 6,89 30,42 
2 27 30 41 36 39 32 34,16 4,94 14,47 
3 15 2 0 40 0 0 9,5 14,64 154,19 
4 60 25 0 40 0 15 23,33 21,53 92,3 
5 0 59 46 25 35 49 35,66 19,21 53,87 

Tabulka 8 : XYZ analýza pro období šesti měsíců. 
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Stanovení variačních koeficientů umožňuje zařazení jednotlivých položek materiálu do 

následujících skupin, viz. tabulka 9.[7] 

Skupina Čísla položek Variační koeficient Počet položek v % 

X 1, 2 do 50 % 40 

Y 5 od 50 % do 90 % 20 

Z 3, 4 nad 90 % 40 

Tabulka 9 : Zařazení jednotlivých položek materiálu do skupin XYZ. 

3.3 Metoda FSN 

Postup vypracování FSN analýzy je obdobná jako u analýzy ABC, ve kterém je jako kritéria 

pro klasifikaci materiálu použito míra spotřeby jednotlivých materiálových položek a 

průměrná doba skladování to je možné shrnout do následujících kroků: 

1. krok – zjištění hodnoty průměrné doby skladování pro každou položku materiálu 

(vydělením kumulativní výše zásob / (Celkový příjem + počáteční stav) = průměrné zdržení 

zásob na skladě) viz. tabulka 10. 

2. krok - Výpočet míry spotřeby zjistíme (podělíme celkovým výdejem zásob/celkovou 

dobou trvání = míra spotřeby v ks/den). 

3. krok – setřídíme položky podle sestupného pořadí a vypočteme procentuální podíl 

jednotlivých položek na celkové spotřebě a kumulativně. 

4.  krok – definování intervalů pro klasifikaci položek do skupin F, S, N (případně i do 

většího počtu skupin) tak, že skupina F by měla zahrnovat položky 10% , skupina S asi 20% a 

skupina N zhruba 70% a následné přiřazení materiálových položek vytvořeným skupinám. 

Příklad: Zpracování FSN analýzy o 5-ti položkách. Doba analýzy je 15 dní.  

Výpočet míry spotřeby a průměrné doby skladování.[12] 
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Počáteční zůstatek: 50 

Datum 
Příjem 

materiálu Výdej zásob 
Konečný 
zůstatek 

Kumulativní výše 
zásob 

1.1.2010 10 0 60 60 
2.1.2010 15 15 60 120 
3.1.2010 0 0 60 180 
4.1.2010 0 0 60 240 
5.1.2010 0 0 60 300 
6.1.2010 20 0 80 380 
7.1.2010 0 12 68 448 
8.1.2010 0 0 68 516 
9.1.2010 0 0 68 584 
10.1.2010 10 7 71 655 
11.1.2010 0 0 71 726 
12.1.2010 0 12 59 785 
13.1.2010 0 0 59 844 
14.1.2010 10 0 69 913 
15.1.2010 0 0 69 982 
Celkem 65 46 - - 

Tabulka 10: Výpočet míry spotřeby a průměrná doba skladování 

Průměrná doba skladování = kumulativní výše zásob / (Celkový příjem + počáteční stav) = 

982 / 115 = 8,53 dnů . Míra spotřeby = celkový výdej / Celková doba trvání = 46 / 15 = 3,06 

ks / den  

Nyní stanovíme seznam položek s průměrnou obrátkou a mírou spotřeby viz. tabulka 11. 

[12] 

Kód položky Průměrná obrátka Míra spotřeby 
1 8,53 3,06 
2 2,1 1,8 
3 6,6 4,3 
4 10 7,2 
5 4,7 4 

Tabulka 11 : Seznam položek s průměrnou obrátkou a mírou spotřeby 
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Nyní provedeme analýzu FSN na základě dvou výše uvedených kritérii. Každá společnost má 

vlastní politiku pro definování kategorií FSN. Zde byly brány jako konečné hodnoty F - 10%, 

S - 20%, a N - 70%, viz. tabulka 12. 

Kód položky 
Průměrná 
obrátka 

Průměrná míra 
spotřeby kumulativně

%Průměr 
spotřeby FSN klasifikace 

4 10 10 31,34 N 
1 8,5 18,5 57,99 N 
3 6,6 25,1 78,68 S 
5 4,7 29,8 93,41 F 
2 2,1 31,9 100 F 

Tabulka 12: Provedená analýza FSN na základě průměrné obrátky a třídění v sestupném pořadí. 

Nyní provedeme klasifikaci FSN pouze na základě míry spotřeby, viz. tabulka 13.[12] 

Kód položky 
Míra 

spotřeby 
Míra spotřeby 
kumulativně 

%Míra 
spotřeby FSN klasifikace 

4 7,2 7,2 35,29 F 
3 4,3 11,5 56,37 F 
5 4 15,5 75,98 S 
1 3,1 18,6 91,17 N 
2 1,8 20,4 100 N 

Tabulka 13: Provedená analýza FSN na základě průměrné míry spotřeby a třídění v sestupném pořadí 

podle průměrného pobytu. 

Závěr: Položka 1 má kombinaci NN, to znamená že jsou položky bezobrátkové tudíž pro 

podnik je nevýhodná. Položka 2 má kombinaci FN, zde je část položek jak rychle obrátkové 

tak bezobrátkové. Položka 3 má kombinaci FS, zde jsou položky rychle obrátkové i pomalu 

obrátkové. Položka 4 má kombinaci FN, opět jsou zde položky rychle obrátkové a 

bezobrátkové a položka 5 FS, také i zde jsou rychle a bezobátkové položky. 
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3.4 Metoda VED 

Postup a realizace analýzy VED je uveden v kapitole 2. 

Příklad: Máme výrobek A 10 000 Kč, Výrobek B 50 000 Kč, výrobek C 100 000 Kč. 

Výrobek A jehož doba dodání je 3 týdny a dovoz je z Evropy (Německo). Výrobek B jehož 

doba dodání je 7 týdnů výroba na zakázku ( z ČR). Výrobek C s dobou dodání 9 týdnů dovoz 

z Ameriky viz. tabulka 14. 

Faktor 1. kategorie 2. kategorie 3. kategorie 
1. Náklady z 
nedostatku A 10 000 Kč (30) B  50 000 Kč (60) C 100 000 Kč (90) 

2. Doba 
dodání 

 A  3 týdny (30) 
 

 
B   7 týdnů (60) 

 
C  9 týdnů (90) 

 
3. Zdroj 
dodávek  B  ČR - Brno (20) A  Evropa –Německo (40) C  Svět – Amerika (80) 

Tabulka 14: Plán kategorizace VED analýzy.[3] 

Body Klasifikace 

0 – 80 D - Žádané 
81 – 160 E - Podstatné 
161 - 260 V - Životě důležité 

Tabulka 15: Kategorizace VED analýzy.[3] 

Závěr: Hodnocení udává kritičnost položek tj. jakým způsobem a do jaké míry ovlivní 

položka výrobu, pokud nebude k dispozici viz. tabulka 15. Výrobku A bylo přiděleno 100 

bodů, tím pádem pro nás nepředstavuje hrozbu a spadá do klasifikace žádané(žádoucí). 

Výrobku B bylo přiděleno 140 bodů, taktéž spadá do kategorie žádané. Výrobku C bylo zde 

přiděleno 260 bodů, nedostatek tohoto výrobků tak představuje ohrožení a spadá do 

klasifikace životě důležitých. 
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3.5 EW matice 

Postup vypracování je obdobný jako u metody ABC a XYZ, EW matice je určena k řízení 

zásob velkého počtu skladových položek s minimálními náklady na držení zásob a jejich 

řízení. Postup realizace EW matice je následující: 

1. krok: znázorníme dvě tabulky, první sestavíme na počet prodaných kusů v období šesti 

měsíců viz. tabulka 16, druhá tabulka je sestavena také na období šesti měsíců vyjádřena 

v Kč viz. tabulka 17. 

2. krok: metodou ABC rozdělíme položky do příslušných skupin v tabulce 16, totéž 

provedeme i s druhou tabulkou, tabulka 17. Takto bude mít každá položka právě přiřazenou 

jednu kombinaci skupin AA, AB, AC, BA, BB…. viz. tabulka 18. 

3. krok: určíme kolik položek je v každé skupině a vyjádříme je procentem (100% = součet 

všech položek). Tyto skupiny tvoří řádky EW matice viz. tabulka 19. 

4. krok: počet položek plus jejích procento dosadíme do příslušného sloupce v závislosti na 

jejich prodeji (v tabulce ze zadání určíme v kolika měsících byly položky deklarovány jako 

prodané. 

Příklad: Zpracování EW matice  o 5-ti položkách pro období šesti měsíců. 

Položka I. II. II. IV. V. VI. 

Suma 
celkem 

ks

Počet 
prodaných 

položek v%

Seřazení 
položek 

vzestupně
Seřazení 
pol. v % 

Kumul. 
pol. v % Kategor.

1 5 3 2 0 1 0 11 22 3 48 48 A

2 3 0 0 0 8 2 13 26 2 26 74 B

3 0 2 11 3 4 4 24 48 1 22 96 B

4 0 0 0 0 0 2 2 4 4 4 100 C

5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 - C

       50      

Tabulka 16 : Vyjádření prodeje v kusech v jednotlivých měsících 
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Položka m.j./ks I. II. III IV V VI.

Suma 
celkem 

Kč % 

seřazení 
položek 
vzestup.

Kumulativně 
počet 

položek v % Kategor. 
1 100 500 300 200 0 100 0 1100 78,91 1 78,91 A 
2 20 60 0 0 0 160 40 260 18,66 2 97,57 B 

3 1 0 2 11 3 4 4 24 1,72 3 99,29 C 
4 5 0 0 0 0 0 10 10 0,71 4 100 C 

5 99 0 0 0 0 0 0 0 0 5 - C 
        1394     

Tabulka 17: Vyjádření prodeje v Kč v jednotlivých měsících. 

Položka 

Klasifikace podle 
množství, a účetní 

hodnoty Počet položek 
1 BA 1 

2 BB 1 

3 AC 1 

4 CC 2 

5 CC -  

Tabulka  18: Klasifikace podle množství a účetní hodnoty 

Klasifikace podle 
množství, a účetní 

hodnoty ++ (4  - 6) měsíců + ( 1 – 3) měsíce 0 ( 0 ) měsíců 
AA 0 ( 0% )  0 ( 0% ) 0 ( 0% ) 
AB 0 ( 0% ) 0 ( 0% ) 0 ( 0% ) 
AC 0 ( 0% ) 1 ( 20%) 0 ( 0% ) 
BA 1 ( 20%)  0 ( 0% ) 0 ( 0% ) 
BB 0 ( 0% )  1 ( 20%) 0 ( 0% ) 
BC 0 ( 0% ) 0 ( 0% ) 0 ( 0% ) 
CA 0 ( 0% ) 0 ( 0% ) 0 ( 0% ) 
CB 0 ( 0% ) 0 ( 0% ) 0 ( 0% ) 
CC 0 ( 0% ) 0 ( 0% ) 2 (40%) 

Tabulka 19: EW matice, segmentace skladových položek. 

Závěr: V prvním sloupci se vyskytuje položka která je zařazena do důležitého segmentu to 

znamená, že podnik by se měl každý měsíc zajímat a řídit materiálové toky a úroveň zásob. 

V druhém sloupci jsou položky rozděleny do důležitého segmentu, tudíž postup klasifikace je 
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stejný jako v prvním sloupci. Další položka je zařazena do otazníkového segmentu, to 

znamená že položka má nepravidelnou poptávku, proto bychom se měli na tento segment 

zaměřit, jestli položku nechat nebo spadnout do nulového segmentu. V třetím sloupci máme 

položky které neměli v daném období žádnou poptávku. 
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4 Použití jednotlivých metod s ohledem na zásoby, jejich 
výhody a nevýhody ve výrobních podnicích 

V poslední kapitole analyzuji použitelné metody (ABC, XYZ I., XYZ II., HML, FSN, VED, 

SDE, SOS, a EW matice ) ve výrobních podnicích a zaměřuji se na jejích využití, možné 

výhody a nevýhody. 

 Metoda ABC – Paretova analýza 

Výhoda této analýzy spočívá v univerzálním přístupu k řešení řady logistických problémů. 

V logistické praxi patří mezi oblíbené a často využívané metody. Na této skutečnosti se 

nesporně podílí její poměrně nízká algoritmická, výpočetní i časová náročnost. Drobnou 

nevýhodou této metody je nutné permanentní sledování zásob. K typickým oblastem 

uplatnění této metody je například v každodenních skladových operací, největší uplatnění 

však našla v oblasti řízení zásob. Tato metoda je vhodná jak pro výrobní tak průmyslový 

podnik..  

Metoda XYZ I. 

Tato metoda je obdobná jako ABC analýza. XYZ analýza na ABC analýzu navazuje. Na 

volbu vhodných pravidel pro objednávání a skladování zásob má vliv rovněž pravidelnost 

jejich spotřeby. Jiný přístup bude volen pro zásoby, jejichž spotřeba je pravidelná, a odlišný 

pro zásoby, které jsou využívány sporadicky. Proto je vhodné klasifikaci ABC doplnit o tzv. 

XYZ analýzu, která daný aspekt zohledňuje. U této analýzy je zde nutno poznamenat že 

v kategorii Z položek jsou zásoby s nepravidelnou či sporadickou spotřebou kterou nelze 

prakticky předpovídat. Užitečným se tak mohou stát kombinace analýzy ABC a XYZ které  

můžou přinést další užitečné informace. Například pro skupiny AX, BX, případně AY, tj. pro 

výrobky vyznačující se vysokou a pravidelnou spotřebou, je důraz kladen na bezproblémové 

dodávky synchronní s výrobou. 
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Metoda XYZ II. 

Tato metoda je založena na hodnotě kapitálu vázaného v zásobách na konci účetního období. 

Metoda XYZ nám dává okamžitý přehled o položkách, které jsou pro náš podnik nákladné 

držet. Prostřednictvím této analýzy tak můžeme snížit náklady. Metoda se rovněž používá 

současně s metodou ABC popřípadě v kombinaci s ostatními metodami jako jsou HML, nebo 

FSN .Zjišťuje daný stav zásob k určitému datu období a to účetní závěrce. Rovněž je tato 

metoda vhodná pro výrobní a průmyslový podnik. 

 Metoda HML 

Kontroluje obrátkovost položek a identifikuje zastaralé položky. Tato metoda je zvláště 

užitečná pro komponenty jako jsou například náhradní díly. Táto analýza používá pouze 

cenové kritérium podle kterého provádí klasifikaci zásob k stanovení kupní hodnoty položek. 

Podle této metody můžeme odhadnout skladovací a bezpečnostní požadavky, a to i u cenově 

drahých položek jako jsou například - ložiska, ozubená kola, kliky, a podobně. Metodu 

mohou využít průmyslové podniky.[3] 

 Metoda FSN 

Pozornost managementu je zaměřena na bez obrátkové položky aby se mohly rozhodnout o 

tom, zda budou nutné i v budoucnu. Pro výrobní podnik je nevýhodou tehdy, kdy mají vysoké 

hodnoty bez obrátkových položek. Použití této metody se provádí u zásob rychle 

obrátkových, pomalu obrátkových a bez obrátkových položek. Tato metoda je inventarizační 

analýzou a selektivní kontrolou. U této metody je nezbytné analyzovat průměrnou dobu 

skladování a míru spotřeby položek. Tato metoda je vhodná jak pro výrobní tak pro 

průmyslový podnik. 
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 Metoda VED 

Metoda zaměřuje pozornost na řízení v oblasti životně důležitých položek a zajištění jejich 

dostupnosti častým přezkoumáváním a podáváním zpráv, tak aby se jisté prostoje a ztráty do 

značné míry minimalizovaly. Metoda se zabývá kritickými částmi materiálu, tj. kritickými 

položkami jako jsou například náhradní díly strojů apod. Tzn. jejich nedostatek na skladě 

může v případě poruchy stroje způsobit podniku prostoje a vytvořit tak  značné ztráty. Při 

použití této analýzy řadíme položky podle jejich kritičnosti pro produkci, tj. jakým způsobem 

a do jaké míry ovlivní položka výrobu, pokud nebude k dispozici. Metoda se využívá pro 

kategorizaci materiálu náhradních dílu a je vhodná pro výrobní i průmyslový podnik. 

 Metoda SDE 

Tato metoda klasifikuje položky na základě odlišnosti nákupu a to na položky nedostatkové, 

obtížné a snadné.Výsledky analýzy jsou využívány pro výběr vhodné nákupní strategie. U 

této metody se mohou také vyskytnout nákupní problémy a to v dlouhých dodacích lhůtách, 

nejistých a nespolehlivých zdrojů dodávek, nebo v jejich nedostatku. Kritérium SDE analýzy 

je zaměření na usnadnění zadávání veřejných zakázek a shromážděné informace se pak 

používají k dokončení nákupních strategií. Tato metoda je zaměřena na omezené položky 

které nejsou téměř k dispozici a mohou například vyžadovat schválení dovozu vládními 

institucemi. Zadávání objednávek na tyto položky je nutné plánovat v dostatečném předstihu. 

Jedná se zde například o náhradní díly strojního zařízení a další jiné komponenty spotřební 

elektroniky apod. 

 Metoda SOS 

Tato metoda se zaměřuje na položky sezónního charakteru. U této metody je vhodné provádět 

nákupy během sezóny, kdy je cena nízká. Nesezónní nákup může být pro podnik nákladnou 

záležitostí, jelikož vytváříme zásoby  výrobků, u niž očekáváme sezónní odběr. Metoda je 

vhodná pro potravinářský, farmaceutický, zemědělský nebo dřevozpracující průmysl. 
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EW matice 

EW matice poskytuje ucelený pohled na celé výrobkové portfolio skladových položek. Přináší 

jednoduší a komplexnější zpracování následujících analýz jako jsou: analýzy materiálových 

toků v podniku, řízení materiálových toků, analýza optimalizace řízení zásob, dimenzování a 

optimálního rozmístění položek na skladu a segmentace produktů. EW matice umožňuje 

firmám podívat se velmi podrobně na každou položku ze svého portfolia. Provedení 

jednorázové analýzy nám tak poskytuje následující informace: 

• U Výrobku je to zařazení do správného segmentu, sledování růstového potenciálu 

výrobku, sledování stability prodeje, určení finančního přínosu, optimální zásobu a 

odhalení obsoletního materiálu tzv. ležáků.  

• U segmentu poskytuje informace  o rozmístění na skladě a hladinu úrovně služeb pro 

daný segment. 

EW matice spočívá v časové náročnosti jednorázové analýzy, která je přibližně 3 - 7 dní a 

finanční náročnost je závislá na velikosti portfolia a formátu vstupních dat. Využití EW 

matice : identifikuje hlavní příčiny vzniku zásob, snižuje náklady na skladování, optimalizuje 

úroveň zásob a snižuje současné zásoby. Analýzu můžeme použít v následujících odvětvích a 

to strojírenském, chemickém, automobilovém, nápojářském nebo dřevozpracujícím průmyslu. 

[10]
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5 Závěr 

Cílem mé bakalářské práce bylo provést kategorizaci dostupných metod klasifikace zásob a to 

za použití zahraniční literatury. K dosažení tohoto cíle jsem použila teoretický rozbor každé 

metody. Dané metody pak byly demonstrovány na příkladech. Jsou zde specifikovány 

možnosti výhod a nevýhod jejích uplatnění zejména ve výrobních podnicích. Ke kategorizaci 

dostupných metod jsem použila jak doporučenou literaturu, tak internetové zdroje. V dnešní 

době podniky využívají většinou pouze dvou metod klasifikace zásob jako jsou analýzy ABC 

a XYZ, a proto se  práce zaměřuje i na další metody kterými lze zásoby klasifikovat. Při 

rozboru ABC analýzy jsem nezjistila odlišnosti v jejich aplikaci. Pouze bylo zdůrazněno 

tvrzení, že pravidlo 80:20 je obecné, a proto se může lišit v rozsahu od 70:30 do 60:40. 

Zatímco u metod XYZ I jsou položky klasifikovány z hlediska pravidelnosti, u XYZ II je jako 

kritérium pro kategorizaci popsána analýza, která je založena na hodnotě kapitálu vázaného 

v zásobách na konci účetního období. Rozdělení obou metod XYZ I., II. do kategorií je 

obdobné jako u ABC analýzy. Ostatní uvedené metody jsou odlišeny tak, že každá metoda 

zdůrazňuje konkrétní aspekty, a každá se snaží nalézt optimální množství zásob jiným 

způsobem. Proto si v praxi může podnik vybrat tu metodu která mu bude vyhovovat nejvíce, 

každá metoda se zaměřuje na jiný druh zásob a každá má odlišný způsob v klasifikaci těchto 

zásob. Je třeba poznamenat, že kromě těchto metod existují i analýzy komplexnějšího 

charakteru, které všechny stávající metody kombinují. Z uvedených metod bych doporučila se 

nejvíce zabývat EW matici, která je zdokonaleným a rozšířeným přístupem analýz ABC a 

XYZ . 

Určitě by bylo přínosem se i nadále zabývat různými kombinacemi metod hlouběji, jelikož 

dané metody mohou pomoci lépe přesněji klasifikovat zásoby ve výrobních podnicích. 

Mohou tak pomoci vyřešit problém ve většině podnicích a to snížit zásoby na minimum a 

minimalizovat tak umrtvený kapitál  v těchto zásobách, jakož i náklady na skladování. 

Všechny metody jsou využitelné pro klasifikaci zásob a jsou vhodné pro zařazení a následnou 

aplikaci ve  výrobních i průmyslových podnicích. 
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