
  

 

 

 

 

 

 



 



 

 



 

 

 

 

 

 



Anotace 

Bakalářská práce se zabývá jednou z hlavních nákladových položek firmy Pharmos, a.s., 

kterou tvoří náklady na vlastní meziskladovou přepravu zboží. V teoretické části jsou 

vysvětleny pojmy, se kterými se v zásobovací logistice můžeme setkat. Praktická část je 

zaměřena na praktické případy, jejichž eliminací firma může dosáhnout požadovanou 

optimalizaci. V závěru práce je provedena revize příčin přesunů s následnou optimalizací 

stavů zásob na jednotlivých skladech, čímž prokazuje možnost úspory na meziskladovou 

přepravu. 

 

Abstract 

The bachelor thesis deals with one of the major cost items of Pharmos, a.s.which is formed by 

expenses of own in-process stock goods transportation. The theoretical part explains the terms 

which are used in supply logistics. The practical part focuses on practical cases whose 

elimination enables the company to achieve required optimization. The final part of the thesis 

presents the revision of shift causes followed by optimization of stock level in individual 

stocks by which means demonstrates the possibility of economies in in-process stock 

transportation.  
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1 ÚVOD 

  

 Oblast zdravotnictví je velice dynamickým oborem, ve kterém pojmy jako 

optimalizace, racionalizace, ziskovost, nákladovost a konkurenceschopnost mají opodstatněný 

význam. Zastoupení dodavatelských firem na českém zdravotnickém trhu je poměrně stabilně 

rozděleno mezi několik málo potenciálně silných subjektů. Získání konkurenční výhody nebo 

zvýšení podílu na tomto trhu je proto otázkou dlouhodobé a často náročné marketingové 

strategie. Souběžně s tím se proto firmy snaží nalézt úspory v rámci svých interních procesů, 

kdy v případě distribuce se jedná především o oblast nákladů na logistiku, dopravu a mzdy. 

 

 Tato bakalářská práce se zabývá jednou z hlavních nákladových položek firmy 

Pharmos, kterou tvoří náklady na vlastní meziskladovou přepravu zboží. Snížení vlivu této 

položky a tím zlepšení hospodářských výsledků může firma docílit optimalizací stavu 

skladových zásob na svých logistických centrech. Předmětem praktické části této bakalářské 

práce je proto zmapovat tuto oblast a zaměřit se na praktické případy, jejichž eliminací by 

bylo docíleno požadované optimalizace. 
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2 PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI Pharmos, a.s. 

 

 Akciová společnost PHARMOS (dále též jen společnost) byla založena v dubnu 1991   

a od svého založení se zabývá převážně obchodní činností, tj. zejména velkodistribucí léčiv. 

V současnosti má PHARMOS a.s. dva rozhodující akcionáře a to Českou lékárnickou, a.s., 

která vlastní cca 71,6 % akcií a německého akcionáře Phoenix International Beteiligungs 

GmbH Mannheim, který vlastní 28 % akcií (na tuto společnost převedl akcie původní vlastník 

Stumpf AG, který patří do koncernu Phoenix). Zbývající 0,4 % tvoří drobní čeští akcionáři – 

fyzické osoby. 

 

 Působnost v ČR a na Slovensku se rozděluje na distribuční a nedistribuční část, kdy 

v oblasti nedistribuční se jedná především o činnosti rozvozu zboží a softwarových produktů              

pro  holdingové odběratele. 

 

 Podrobnou organizační strukturu společnosti naleznete v příloze č.1. Organizační 

struktura společnosti Pharmos, a.s. 

 

 Akciová společnost PHARMOS si za dobu svého působení vytvořila významné místo 

v oblasti velkodistributorů léčiv do veřejných a nemocničních lékáren. Snahou společnosti    

je neustále úzce spolupracovat s odběrateli, vytvářet příznivé podmínky pro rozvoj lékáren,        

a tím přispívat k dalšímu zvyšování vážnosti lékárnického stavu v České republice. Od svého 

vzniku představovala společnost stabilního člena uskupení firem formujících se kolem České 

lékárnické, a.s. 

 

 Hlavní činností společnosti je koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej. 

V konkrétních položkách svého sortimentu se pak společnost orientuje především na dodávky 

léčiv a léčivých přípravků do veřejných a nemocničních lékáren, dodávky zdravotnického 

materiálu a dentálního materiálu. Kromě tohoto základního sortimentu dodává společnost 

svým odběratelům také doplňkový sortiment představující především parafarmaka, 

kosmetické přípravky a doplňky výživy. 

 

 V sortimentu zboží má firma cca 30 000 produktů, z nichž 15 000 je aktivně 

obchodováno. Celkovým ročním obratem přibližně 12 mld. Kč se firma podílí                     
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cca 75 % na tvorbě celkové obchodní marže holdingu a generuje roční míru zisku kolem      

50 mil. Kč. 

 

 Působnost firmy je celorepubliková a její odběratelé jsou zastoupeni prakticky 

v každém kraji. Největší podíl obratu má firma ve veřejných  lékárnách a nemocnicích, dále 

pak zásobuje odběratele zdravotnických potřeb, dentálu, lékaře či ostatní distributory.  

 

 Zásadní odlišnost od distribuce v jiných odvětvích je především v nutnosti dodržování 

skladovacích omezení, flexibilní tvorby optimálních rozvozních tras podle aktuálních denních 

objednávek  a dodržování požadovaných časů příjezdu. Specifikem jsou pak spěšné závozy, 

kdy od přijetí objednávky, jejího vychystání, kontroly, zabalení zboží a odjezdu auta            

od rampy nesmí uběhnout více jak deset minut.   

 

  Ročně firma generuje přibližně 1,6 mil. prodejů (dle počtu generovaných dodacích 

listů), které představují 20 mil. prodaných položek. Meziskladové přesuny pak z tohoto počtu 

prodaných položek činí 3 % (cca 600 tis. položek).  

 

 Oproti tomu podíl  nákladů na meziskladovou přepravu dosahuje výše cca 16 mil. Kč       

za rok a z celkových nákladů na přepravu tak činí kolem 17 % příloha č. 2: Časové řady 

hospodářských ukazatelů r. 2008 a příloha č. 3: Časové řady hospodářských ukazatelů            

r. 2009. 

 

 V meziročním srovnání 2009 a 2008 vychází nárůst celkových nákladů                             

na  přepravu + 2,5 mil. Kč (nárůst 3 %) a z toho nárůst v oblasti nákladů na meziskladovou 

přepravu činí  + 1 mil. Kč (+ 7 %). Pokud by tedy došlo k 7 - 10-ti % snížení meziskladových 

přesunů v důsledku optimalizace nákupu a návozu zásob, mohla by tak vzniknout úspora        

s přímým dopadem do hospodářského výsledku ve výši přibližně 1,3 mil. Kč ročně v oblasti 

nákladů  na přesuny. 

 

 Celkové počty i rozdělení na jednotlivá logistická centra jsou pak uvedeny               

v tab. č. 2.1: Četnost prodejů Pharmos, a.s. v roce 2009. 
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Tab. č. 2.1: Četnost prodejů Pharmos, a.s. v roce 2009
1
 

 

provoz externí interní 
prům. měsíční 

prodej 
Celkový součet 

Brandýsek 3 309 653 171 792 290 120 3 481 445 

Brno 3 131 574 26 660 263 186 3 158 234 

Budějovice 567 163 218 47 282 567 381 

Hradec 1 943 690 11 245 162 911 1 954 935 

Jihlava 2 758 1 327 511 4 085 

Lukášov 68 094 952 7 672 69 046 

Ostrava 3 573 950 40 392 301 195 3 614 342 

Plzeň 73 435 0 6 120 73 435 

Prostějov 1 374 764 83 157 121 493 1 457 921 

Ústí nad Labem 1 633 959 6 583 136 712 1 640 542 

Celkový součet 15 679 040 342 326 1 335 114 16 021 366 

  

 

 V oblasti nákupu generuje firma ročně přibližně 1,6 mil. dodavatelských objednávek, 

zahrnujících 5 mil. nakoupených položek, viz tab. č. 2.2: Četnost nákupů Pharmos, a.s. v roce 

2009. 

 

 Tato distribuce je provozována prostřednictvím tří logistických center na Moravě          

a pěti v Čechách. Tato centra můžeme kategorizovat dle objemů zásob či prodejů na velké, 

střední a malé, přičemž se ve své práci zabývám oblastí Moravy, tedy hlavními zásobovacími 

sklady Ostrava a Brno a jejich podřízeným skladem Prostějovem. Tento výběr jsem zvolila 

z důvodu eliminace organizačních a strukturních změn v oblasti logistiky, které společnost 

nedávno realizovala ve spádové oblasti Čech. 

 

 

 

 

 

                                                 
1
  

velké sklady: Brandýsek, Brno, Ostrava 

střední sklady: Hradec, Prostějov, Ústí nad Labem 

malé sklady: Budějovice, Jihlava, Lukášov, Plzeň 
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Tab. č. 2.2: Četnost nákupů Pharmos, a.s. v roce 2009 

 

provoz externí interní Celkový součet 

Brandýsek 226 175 98 908 325 083 

Brno 207 380 82 163 289 543 

Budějovice 301 107 503 107 804 

Hradec 88 237 84 084 172 321 

Jihlava 9 211 2 147 11 358 

Lukášov 14 12 672 12 686 

Ostrava 162 385 86 831 249 216 

OVA-Švabinského 7 681   7 681 

Plzeň 0 73 419 73 419 

Prostějov 104 009 110 547 214 556 

Ústí 97 975 71 870 169 845 

Celkový součet 903 368 730 144 1 633 512 

 

  

 Tyto změny optimalizovaly logistické procesy, takže i nadále platí, že společnost 

Pharmos, a.s. má přibližně 2 000 odběratelských partnerů (a jejich 2 500 provozoven), jejichž 

poptávku uspokojujeme prostřednictvím nákupů od cca 650 partnerů dodavatelských, 

v příloze č. 4: TOP 30 Dodavatelů za rok 2009. 

 

 Vyskladňování zboží na výše uvedených centrech probíhá buď ručním způsobem anebo 

automatizovaně prostřednictvím vychystávacích linek, které jsou instalovány na hlavních, 

velkoobrátkových skladech, v našem případě se jedná o sklady Ostrava  a Brno. 

 

 Automatizovaným způsobem je prováděno 60 % a zbylých 40 % provádí skladoví 

manipulanti ručním způsobem. 

 

 Pro některé dodavatele/výrobce poskytuje společnost i novou formu služeb,                      

a to kompletní logistický servis v podobě zajištění služeb skladování, distribuce                             

a obhospodařování skladových zásob dodavatele/výrobce podle jeho přísných dispozic 

(jménem dodavatele/výrobce). Tyto služby nejsou předmětem mé práce. 
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 Svým podílem na tuzemském trhu cca 22 % zaujímá firma průběžně druhé místo 

v distribuci léčiv.  

Pro úplnost je třeba uvést, že tuto distribuční činnost společnosti Pharmosu, a.s. zajišťuje cca 

700 stálých zaměstnanců. 

 

3 LOGISTIKA ŘÍZENÍ ZÁSOB 
 

 Pod pojem logistika rozumíme koordinované přemisťovaní hmotných prostředků 

v prostoru a v čase, včetně příslušných nehmotných toků, při vynaložení přiměřených nákladů 

a při plném uspokojení zákazníka. 

 Logistika se zabývá toky zboží, peněz a informací jak mezi dodavatelem a odběratelem, 

tak také uvnitř jednotlivých firem, a to včetně různých systémů skladování zásob. Účelem 

celého oboru je tyto toky optimalizovat tak, aby představovaly pro firmu co nejmenší náklady.  

3.1 Cíle Logistiky   

  Vzhledem k tomu, že u průměrného podniku náklady na skladování činí okolo 20 % 

obratu firmy, je tento obor velmi významný. Aby se náklady snížily ještě více, uplatňuje       

se metoda Just in time. 

 Do obchodu přešla logistika v 50. letech, stalo se tak v USA jako snaha ještě více snížit 

náklady. Systém byl vytvořen analogicky podle vojenského modelu, který se ukázal jako 

úspěšný a rozhodl mnoho bitev. 

3.2 Zásoby 

 Řízení zásob je věnována pozornost již několik desetiletí. Management podniku si stále 

více uvědomuje, že dobré řízení zásob může přispět ke zlepšení podnikových výsledků. 

Přístup k zásobám se však neustále vyvíjí. 

 

 Zatímco v 60. letech byl kladen důraz na dostupnost zásob a veškerá snaha byla upřena 

na otázku: „Proč je naše zásoba vždy vyčerpána?“, 70. léta vyvolala zájem zjistit, proč je 

v podniku uloženo v zásobách tolik kapitálu. Tato změna přístupu byla způsobena velkým 

růstem úroků na kapitálovém trhu, hospodářskou recesí, vzrůstající mezinárodní konkurencí, 
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rychle se měnící trhy a rychlým technologickým vývojem. Řešení se hledalo v aplikaci 

matematicko-statistických metod, prognostických metod a větším využití počítačů. [1] 

 

  V 80. letech se ukázalo, že podstatných zlepšení je možno dosáhnout nejen 

dokonalejším řízení zásob a propracovanou metodikou plánování, ale že také celý logistický 

proces může být řízen jako jeden integrální systém v kombinaci se zvýšením flexibility celé 

organizace. [1] 

 

 Příkladem je japonská filozofie Just-in-time s pojmy jako Zero inventory, Zero deffects 

a Total Quality Control. 

 Pokud chceme a potřebujeme udržovat zásobu, existují čtyři aspekty, které odůvodňují 

existenci zásob: 

 Krátké dodací lhůty – objednávky zákazníků nemohou být vždy vyřízeny, protože 

průběžné doby ve výrobním procesu jsou delší než dodací lhůty požadované zákazníkem. 

 Nejistota – vzhledem k tomu, že se ve výrobě vyskytují zmetky, že dodavatelé jsou 

průměrně spolehliví nebo že dochází k výkyvům v poptávce, je nutné vytvořit si 

vyrovnávací zásobu. 

 Suboptimalizace v logistickém řetězci – díky tomu, že je distribuce zboží oddělena         

od jeho výroby, mohou být obě aktivity optimalizovány odděleně. 

 Suboptimalizace uvnitř článku logistického řetězce – uvnitř výroby mohou vznikat 

zásoby jako následek minimálních velikostí dávek vzniklých v důsledku vysokých 

přestavovacích časů. [2] 

 Zásoby jsou bezprostředním přirozeným prvkem ve výrobních i distribučních 

organizacích. Zásoby představují užitné hodnoty, které byly vyrobeny, ale ještě nebyly 

spotřebovány. Zásoba je funkčním zbožím, která se nachází v určitém místě materiálového 

toku. Základní funkcí je rozpojení přísunu a odsunu zboží (rozpojení nabídky a poptávky) tak, 

aby došlo k zachycení případných vzájemných rozdílů v rychlosti proudění těchto dvou toků 

Kromě této základní funkce zásob rozlišujeme další dvě funkce: 

a) služba strategickým zájmům (tj. udržování zásoby jako pojistky proti nepředvídatelným 

pohromám jako je zemětřesení, války, embargo). 
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b) využití jako prostředku spekulace (tj. vytvoření zásoby v očekávání, že se v budoucnu 

ceny zvýší). [1] 

 

3.2.1 Dělení zásob 

 

 Běžná (obratová) zásoba = je to část zásob, která kryje potřeby (požadavky na výdej) 

v období mezi dvěma dodávkami. V průběhu dodacího cyklu kolísá její stav mezi úrovní 

minimální zásoby a stavem zásoby po dodávce na úrovni maximální zásoby. 

 Pojistná zásoba = je část zásob, která kryje odchylky od plánované spotřeby, délky 

dodávkového cyklu a výše dodávky, pokud přesáhnou hladinu minimální zásoby. 

 Technická zásoba = část surovin, materiálu a výrobků, která má krýt potřebu při 

nezbytných technologický úpravách materiálu.  

 Sezónní zásoba = tvoří takové množství materiálů a výrobků, které umožňuje krýt 

spotřebu, pokud probíhá rovnoměrně po celé roky. Zásoba se může doplňovat jen během 

určitého kratšího období (sezóny). 

 Havarijní zásoba = se vytváří v důležitých provozech. Svým rozsahem a strukturou má 

zajistit co nejrychlejší obnovu provozu zařízení. 

 Maximální zásoba = představuje nejvyšší stav zásob, kterého je dosaženo v okamžiku 

nové dodávky. 

 Minimální zásoba = představuje stav zásob v okamžiku před novou dodávkou (doplnění 

zásoby), pokud byla vyčerpána běžná zásoba.  

 Nevyužitá zásoba = nepotřebné, nevyužitelné a nadnormativní (resp. nadbytečné). 

 Nepotřebná zásoba = taková zásoba, kterou podnik k plnění svých úkolů nepotřebuje          

a nemůže být v podniku využita, ale je využitelná v jiných podnicích. 

 Nadnormativní zásoba = taková zásoba, kterou podnik pro svoji činnost   sice potřebuje, 

ale jejich množství přesahuje rozsah, který je přiměřený úkolům   a potřebám podniku      

a je určen buď normami nebo normativy.  

 Anticipační zásoba = zásoba pro přezásobení, je vytvářená k vyrovnávaní 

předvídatelných výkyvů v přísunu a odsunu. 

 Zásoba v logistickém kanálu = představuje zboží, které má nějaké určení, dosud nebylo 

vyexpedováno, resp. nedošlo.  
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Rozlišujeme: 

 - Dopravní zásobu – materiály a výrobky, které jsou na cestě z jednoho místa na druhé, 

a to jak interně, tak externě. 

 - Zásobu rozpracované výroby – souhrn materiálu, součástek, sestav atd. vydaných 

výrobním příkazem do výroby zakázek, které ještě nejsou prohlášené za hotové. 

 Strategická zásoba = má zajistit přežití podniku při nepředvídaných problémech 

v zásobování, např. přírodní pohromy, stávek, válek či bojkotů. 

 Spekulační zásoba = je vytvářena ve snaze docílit přídavný zisk výhodným nákupem. 

Jedná se převážně o suroviny pro výrobu, u kterých se očekává budoucí zvýšení cen. [2] 

 

 

Obr č. 2.1: Průběh čerpání zásob [11] 

 

Dělení zásob podle operativních cílů: 

  Technická zásoba = je zásoba, která je fyzicky přítomna ve skladu, resp. tam má být. 

 Rezervovaná zásoba = je zásoba, pro kterou existuje již určení, není proto 

administrativně k dispozici. 

 Ekonomická zásoba = zahrnuje fyzickou zásobu zvětšenou o dosud nedodané 

objednávky do skladu a zmenšenou o rezervovanou zásobu. 

Předmětem řízení zásob jsou: 

a) zásoby surovin, základních a pomocných materiálů, paliva, polotovarů, nářadí, náhradních 

dílů a obalů, které přicházejí do podniku k zajišťování základních, pomocných a obslužných 

procesů 
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b) zásoby rozpracované výroby, (zásoby polotovarů vlastní výroby a zásoby nedokončených 

výrobků) 

c) zásoby hotových výrobků (v obchodních podnicích jsou to zásoby zboží) 

d) optimalizace výše zásob a stanovování frekvence a velikosti dodávek 

e) zajištění efektivního vynakládání prostředků na zásoby 

f) zajištění plynulé výroby 

g) náklady na dopravu, náklady na skladování a další náklady 

 

3.2.2 Obsah a cíl řízení zásob 

 

Řízení zásob  

 představuje efektivní zacházení a efektivní hospodaření se zásobami, využívání všech 

rezerv, které v této oblasti existují, a respektování všech činitelů, které mají vliv na účinnost 

řízení zásob. 

 

Řízení zásob může být: 

a) Operativní  

- udržování konkrétních druhů zásob ve výši a struktuře odpovídající potřebám 

spotřebitelů 

-  potřeby spotřebitelů uspokojit včas a v reálné míře s minimálním vynaložením nákladů 

b) Strategické 

-  soubor rozhodnutí o výši finančních zdrojů, které může podnik vyčlenit na krytí zásob 

c) Řízení zásob v podmínkách jistoty 

-  uplatňuje se při závislé poptávce, tento systém představuje řízení zásob plánem, kdy na 

základě výrobního plánu zjistíme potřebu jednotlivých položek zásob, počet kusů a 

časové rozložení doplňování zásob 

d) Řízení zásob v podmínkách nejistoty 

- uplatňuje se především u nezávislé poptávky, kterou musíme předpovídat, přesnost 

předpovědi ovlivňuje např. konkurence, ekonomické podmínky, změny v nákupních 

trendech apod., podnik může výkyvy v poptávce eliminovat např. pojistnými zásobami 
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3.2.3 Strategie řízení zásob podle pohybu materiálu 

 Řízení zásob poptávkou (tzv. tažný – pull princip) – tento způsob bývá spojený 

s nezávislou poptávkou, kdy požadavky zákazníků vtahují zásoby do logistického řetězce 

 Řízení zásob plánem (tzv. tlačný  push princip) – tento způsob je spojen se závislou 

poptávkou, kdy podnik tlačí výrobky do logistického řetězce na základě detailní znalosti 

požadavků zákazníků 

 Adaptivní metoda řízení zásob – je kombinací obou předchozích principů [3] 

 

Nezávislá poptávka – taková poptávka, která nemá vztah k poptávce po jiném druhu zboží     

a podnik ji nemůže ovlivnit. Jedná se především o poptávku po hotových výrobcích. Tato 

poptávka musí být předpovídána. 

Závislá poptávka – odvozuje se z poptávky po jiném druhu zboží např. z poptávky              

po hotovém výrobku. Závislou poptávku lze vypočítat na základě výrobního programu 

hotových výrobků objednaných zákazníkem. 

 

Na volbu systému řízení zásob má zásadní vliv: 

 charakter poptávky po zásobách, tzn. jak zásoba vzniká (závislá či nezávislá) a také zda   

se jedná o stálou či nárazovou poptávku. Zdrojem dat u nezávislé poptávky je předpověď,      

u závislé je to propočet, 

 systém toků materiálu v logistickém řetězci, tj. princip tahu či tlaku. 

 

Veličiny ovlivňující řízení a výši zásob 

 Velikost dodávky je množství současné dodaného materiálu určitého druhu  ve hmotných 

jednotkách. Ovlivňuje výši potřebné zásoby. Odvozenou charakteristikou  je frekvence 

dodávek. Vyjadřuje počet dodávek uskutečněných  za určitou dobu nebo plánovaných          

na určité období. 

 Spotřeba je vyjadřována jako průměrná denní spotřeba, skutečná spotřeba za určité 

období, plánovaná spotřeba. Zásobu ovlivňuje jak její průměrná výše, ale i rovnoměrnost 

průběhu její spotřeby. Stabilitu průběhu spotřeby vyjadřujeme směrodatnou odchylkou. 

 Ukazatel doby obratu – obrátky zásob ve dnech. Vyjadřuje  časové období, za které 

dojde k obměně stavu zásob, nebo-li po jakou dobu průměrná zásoba schopna pokrýt 

spotřebu. Při výpočtu norem zásob je nutné použít výpočet skutečného cyklus dodávky. 
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Optimální velikost dávky – Campův (Wilsonův) vzorec 

 Optimální dávkou (EOQ = Economic Order Quantity) je takové množství, při kterém 

jsou minimální celkové náklady Ctot na zásoby, tvořené náklady na držení zásob Cv                

a objednacími náklady Cb. Vztah mezi počtem kusů v dávce a náklady na zásoby je graficky 

znázorněn na obr. č. 2: Optimální velikost dávky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 2.2: Optimální velikost dávky [3] 

 

Optimální velikost dávky lze pak vypočítat pomocí Campova vzorce: 

 

 

      

Campův vzorec platí za následujících podmínek: 

 Vyrábí se do zásoby a odtud se dodává. 

 Zásoba se doplňuje nárazově množstvím rovným velkostí (optimální) dávky. 

 Odběr ze zásoby má více či méně pravidelný průběh. 

 V uvažovaných nákladových činitelích nedochází ke skokům, jimiž by byly překročeny 

některé mezní hodnoty. 

 Určení velikosti dávky pro jednu položku není závislé na velikosti dávek jiných položek. 
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3.2.4 Finanční hlediska řízení zásob 

 V podnikové ekonomice se náklady definují jako „peněžně vyjádřená hodnota 

výrobních prostředků, které podnikové hospodaření vynakládá při svém výrobním procesu“. 

Výrobní proces = celý podnikový proces, který se vztahuje na celou cestu                             

„od surovin až k zákazníkovi“. Tím, že držíme nebo nedržíme zásoby, mohou vznikat 

následující druhy nákladů. 

 

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

se týkají externího nákupu nebo zakázky pro vlastní výrobu. Patří zde náklady spojené 

s přípravou a umísťováním objednávky, dopravní náklady, náklady na přejímku, kontrolu       

a uskladnění dodávky, náklady na zaevidování příjmu zboží, náklady na likvidaci a úhradu 

faktury. 

 Náklady na držení zásoby – mají tři složky: 

a) náklady na úroky z finančních prostředků vázaných v zásobách jsou přímo úměrné 

hodnotě průměrné zásoby. Při rozhodování s krátkodobým rozsahem lze použít 

úrokovou míru pro bankovní úvěr, při dlouhodobějším pohledu  je správné vycházet 

z rentability kapitálu. 

b) náklady na skladový prostor zahrnují všechny náklady spojené s provozováním skladu   

a s evidencí zásob (budovy, skladovací a manipulační zařízení, výpočetní technika, 

mzdy všech pracovníků, energie, údržba a opravy, ostraha, pojištění budov a zásob). 

Tyto náklady jsou závislé na velikosti zásoby, ale mívají velkou fixní složku. 

c) náklady z rizika se obvykle odhadují jako určité procento z hodnoty průměrné zásoby. 

 Náklady z deficitu – vznikají, když nestačí okamžitá skladová zásoba k včasnému 

uspokojení všech požadavků odběratelů. U poptávky externích odběratelů může být důsledek 

deficitu dvojí: 

a) Vznikne včas nesplněná zakázka (back-order). 

b) Zákazník objednávku zruší a realizuje nákup jinde. Dojde ke ztrátě části objemu 

prodeje       a tím ke zmenšení krytí fixních nákladů a ke snížení zisku. 

 

Cílem řízení zásob je jejich udržování na takové úrovni a v takovém složení, aby byla 

zabezpečena rytmická a nepřerušovaná výroba, jakož i pohotovost a úplnost dodávky 

odběratelům, přičemž celkové náklady s tím spojené by měly být co nejnižší. 
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3.3 Modely optimalizace výše zásob 

3.3.1 Just in Time 

 je nejznámější logistickou technologií využívanou od poč. 80 let v USA  a Japonsku      

a posléze přenesenou i do Evropy. Spočívá v uspokojování potřeby po určitém materiálu       

ve výrobě nebo po určitém hotovém výrobku (zboží), doslovně přeloženo „právě včas“ tzn.      

v přesně dohodnutých a dodržovaných termínech podle potřeby. 

 

Výhodou využití metody Just in Time: 

 skladované zásoby jsou velmi malé, 

 nízká úroveň zásob vyžaduje vysokou frekvenci dodávek, 

 základem jsou velmi malé objednávky nebo výrobní dávky, 

 výhodný systém JIT = snížit jednotkové pořizovací náklady. [3] 

 

3.3.2 Metody FIFO, FEFO, LIFO 

 Metoda FIFO - první do skladu, první ze skladu, výdeje  materiálů ze skladu  se oceňují 

cenami od nejstarší zásoby k zásobě nejnovější tak, jak se zásoby  ze skladu odebírají. 

 

 Metoda FEFO -  výrobky s dřívějším datem spotřeby jsou expedovány jako první. 

používá se pro řízení toku zásob, u kterých je nutno sledovat datum exspirace neboli lhůtu 

trvanlivosti např. potravinářské výrobky. 

 

 Metoda LIFO - opak FIFO výrobky přijaté jako poslední, jsou expedovány  jako první, 

opět lze vycházet z podkladů o příjmu. [9] 

                                                                                                                                                                                                      

3.3.3 Analýza ABC 

 Pokud chceme analýzu ABC použít při řízení zásob, musíme projít dvěma základními 

kroky: 

 rozdělit sortiment do skupin 

 vytvořit si pravidla pro jednotlivé skupiny sortimentu. 
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Písmena A, B, C představují tři třídy v pořadí snižující se důležitosti. Kritéria pro klasifikaci 

musí být založena na rozsahu ovládané hodnoty kategorie a na vlivu, který má tato skupina  

na náklady na zásoby, na úroveň dodavatelských služeb a na příspěvek k zisku. 

 

Specifikace jednotlivých tříd: 

 položky kategorie A 

- sledují nevyřízené objednávky a provádí akce ihned po překročení dodací  lhůty, 

- často se měsíčně provádí inventuru zásob, 

- denně se aktualizuje stav zásob, 

- pravidelně propočítává očekávanou poptávku, velikost dávky a pojistnou zásobu, 

- objednává se často v poměrně malých objednacích množstvích, 

- podrobně se sledují položky za účelem zkrácení dodací lhůty, 

- pravidelně se vyhodnocuje metodu predikování. 

 

 položky kategorie B 

- stejná opatření jako u položek kategorie A, pouze budou různá opatření a velikosti dávek          

i pojistná zásoba budou větší. 

 

 položky kategorie C 

- základním pravidlem je mít tuto položku na skladě, 

- velice jednoduché skladové karty, 

- velká objednací množství a vysoká úroveň dodavatelských služeb, 

- je přijatelná nahodilá inventura zásoby, většinou jednou ročně.     

                                                                                                                                                                                                

 

Obr.č. 3.1: Podstata klasifikace ABC [3] 
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3.3.4 Paretova zákonitost  

 Z paretovy zákonitosti vyplývá, že při řízení je třeba soustředit pozornost  na omezený 

počet nejdůležitějších objektů, skladovaných položek, dodavatelů, odběratelů, výrobků apod., 

které mají rozhodující vliv na celkový výsledek. [2] 

 

 Podkladem pro analýzu ABC je tisková sestava. Skladové položky jsou seřazeny 

sestupně dle hodnoty. Analyzované období by mělo zahrnovat 12 nebo 24 měsíců jinak může 

dojít ke zkreslení výsledků analýzy. 

 

 Analýza je nenáročná záležitost. Postačí použít údaje o tržbách za uplynulé období 

podle jednotlivých výrobků, seřadit je podle stoupající velikosti obratu a určit podíl 

kumulovaných hodnot tržeb v procentech tržeb firmy.  

     

Obr.č. 3.2: Paretův diagram [14] 

 

4 SYSTÉM ZÁSOBOVÁNÍ SPOLEČNOSTI PHARMOS, a.s. 

  Podnik by si měl vytvářet optimální zásobu, která by mu zajistila plynulý chod 

podniku, ve většině našich podniků zatím existuje velká nevýhoda, že není možné zajistit 

plynulé dodávky materiálu přímo do výroby. Proto součástí zásobovací činnosti  je skladování 

materiálu. Metoda Just-in-time  – dodavatelé musí s předstihem přesně vědět, co  a kolik mají 

vyrábět a odběratel musí přesně dodržovat časový postup výroby. 

 

Do zásobovací činnosti patří: 

 zjišťování potřeby materiálu a volba dodavatele, 

  jednání s dodavateli, uzavírání kupních smluv, 
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 zajišťování dodávek, příjem materiálu na sklad, kontrola materiálů, 

 skladování materiálu a výdej do spotřeby. 

4.1 Úkoly zásobování 

Hlavní úkoly zásobování se dělí do dílčích úkolů, ke kterým patří: 

 Úkoly orientované na trh a spojené s uzavíráním smluv (nákup). 

 Správní a fyzické úkoly spojené s toky surovin, materiálů a zboží. 

 Úkoly zásobovací logistiky je možno identifikovat podrobně                                           

na obr. č. 4.1: Úkoly zásobování, přičemž dělba úkolů v každém konkrétním případě závisí          

na velikosti podniku, podnikové struktuře, významu zásobování pro každý konkrétní podnik  

a mnoha dalších faktorech. Provoz a správa skladovacích činností jako úkol zásobovací     

logistiky se týkají téměř výlučně přejímacích skladů. 

 

4.2 Nákup a jeho základní úkoly a cíle 

 Oblast nákupu je jednou z nejdůležitějších aktivit podniku a je součástí transformační 

procesu, který v něm probíhá. Nákupem označujeme všechny činnosti podniku, které mají za 

cíl získání hmotných i nehmotných vstupů do podniku. Nákup lze charakterizovat jakou 

soubor činnosti podniku souvisejících se stanovením potřeb materiálových zdrojů na 

zabezpečení předmětu činnosti podniku a spojených s jejich obstaráním, dopravou, příjmem, 

 

Obr. č. 4.1: Úkoly zásobování 

[3] 
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distribucí vstupů, řízením zásob a případnou jejich úpravou před předáním do výroby, 

kontrolou a reklamací nekvalitních vstupů. 

 Úsek nákupu zajišťuje výběr dodavatelů pro zásobování požadovanými materiály podle 

výsledků provedeného průzkumu trhu. Dalším významným okruhem úkolů na úseku nákupu 

zahrnuje jednání s dodavateli, sestavování a uzavírání smluv. Nákup má usilovat o snižování 

nákupních nákladů prostřednictvím cenových a hodnotových analýz. 

Základní funkce a úkoly nákupu: 

 Co nejpřesněji a včas zjišťovat budoucí předpokládané potřeby materiálu. 

 Systematicky zjišťovat a volit optimální zdroje pro uspokojování těchto potřeb. 

 Úplně a včas projednávat a uzavírat smlouvy o ekonomicky efektivních dodávkách, trvale 

sledovat jejich realizaci, projednávat vzniklé změny v potřebách, jakož  i případné odchylky 

v dodávkách. 

 Systematicky sledovat a regulovat stav zásob a zabezpečovat jejich co nejefektivnější 

využití. 

 Pružně realizovat operativní zásahy v případě, že by bylo ohroženo uspokojení 

vnitropodnikových potřeb. 

 Systematicky pečovat o zajištění odpovídající kvality nakupovaných produktů. 

 Zabezpečit odpovídající efektivní fungování materiálně technické základy nákupu, 

především skladového hospodářství, dopravy a ostatních logistických procesů při realizaci 

materiálových toků. 

 Vytvářet a zdokonalovat odpovídající informační systém pro řízení nákupního procesu. [3] 

 Systematicky zabezpečovat personální, organizační, metodický a technický rozvoj jak 

řídicích, tak hmotných procesů. 

 Zajistit aktivní servisní uskutečňování přípravy, výdeje a přísunu materiálu na místa 

spotřeby (jde např. o dělení, prvotní a povrchovou ochranu materiálu, jeho výrobní úpravu, 

kompletaci, vytváření optimálních manipulačních jednotek, uskutečňování doplňkových 

dopravních a manipulačních služeb, poskytování materiálového poradenství apod.). [8] 
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4.3 Cíle nákupu společnosti Pharmos, a.s. 

 Základní cíle podniku slouží jako směrnice pro strategické cíle, které z nich vyplývají 

ve funkčních oblastech, to je i v nákupu. Problémy musí být řešitelné jak nákupem, tak 

prostřednictvím ostatních činností. 

 Společnost Pharmos, a.s. je držitelem směrnice ISO 9001:2000 od roku 2002. Cíle 

nákupu tato směrnice vymezuje kritérii hodnocení dodavatelů a stanovením postupu             

pro spolehlivé a bezpečné zajišťování dodávek, tj. shody nakupovaných produktů                         

se specifikovanými požadavky. 

V souladu s touto směrnicí jsou stanoveny interní cíle pro oblast nákupu v těchto bodech: 

 pravidelně udržovat optimální skladové zásoby vzhledem k aktuálním prodejům, 

 spolupracovat s dodavateli na základě výhodných obchodních podmínek, 

 snižovat nákupní náklady a zvyšovat flexibilitu nákupu, 

 uspokojovat potřeby lékárníků. 

 

5 OPTIMALIZACE ZÁSOBOVACÍHO PROCESU  
 

 Tato bakalářská práce je zaměřena na již zmíněnou oblast meziskladových přesunů 

s cílem navrhnout opatření ke snížení objemu nákladů, potřebných k zajištění této činnosti. 

 

 Analýza této problematiky se bude týkat obchodní oblasti Moravy, resp. hlavních 

skladů v Ostravě a Brně a jejich zásobování a přesuny zboží na podřízený sklad v Prostějově. 

 

 Optimální nastavení stavu zásob a toku zboží by mělo dle interních směrnic garantovat 

minimální zpětné přesuny zboží z Prostějova zpět na tyto dva hlavní sklady. Ve své práci se 

budu snažit prokázat předpoklad, že i přesto existuje poměrně vysoká četnost zpětných 

přesunů stejného zboží zpět na hlavní sklady, které pak generují předmětné náklady na 

meziskladovou přepravu.  
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5.1 Postup optimalizace 

Rozbor je proveden ve třech rovinách: 

a) Podle členění produktů podle marketingových skupin a zaměření se na ně. 

b) Podle množstevního ABC členění. 

c) Podle sortimentu výrobců. 

Zpětná syntéza by pak měla zmíněný předpoklad potvrdit a navrhnout směry řešení úspor. 

Dokázat a potvrdit, že je na co se zaměřit při optimalizaci četnosti přesunů a generování  

převozů zboží  a tím i docílit úspory na meziskladovou dopravu. 

 

5.2 Popis transformačních kroků 

5.2.1 Rozbor marketingových skupin 

 Marketingová skupina označuje stejnou množinu produktů, jejichž zařazení  je sice 

interní záležitostí organizace, ale pro účely této práce je můžeme použít k rozdělení 

sortimentu firmy na kategorie, které pak budeme samostatně hodnotit, viz příloha č. 9: Prodej 

dle marketingových skupin r. 2009. 

 

 Z pohledu směru toku zboží nás bude nejvíce zajímat směr z podřízeného skladu, tedy 

z Prostějova, na jeho zásobovací sklady Ostrava a Brno viz. obr.č. 5.1: Schéma hlavních 

směrů toku zboží vybrané kombinace skladů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 5.1: Schéma hlavních směrů toku zboží vybrané kombinace skladů. 
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 Rozborem prodejních dat budeme hledat takové produkty, které měly pohyb z hlavního 

na podřízený sklad a zároveň se v blízkém období přemístily opačným směrem. 

  

 Z pohledu optimalizace nás bude zajímat směr Prostějov-Brno  a  Prostějov-Ostrava. 

Z pohledu nákladů na dopravu (u těchto vedlejších směrů) nezvažujeme počet převážených 

kusů, poněvadž velkokapacitní přesuny probíhají ze směru hlavních skladů. Zajímat nás proto 

u těchto produktů bude především četnost přesunů (vyjádřená jako počet prodejů sklad-sklad)          

a počet produktů v těchto jednotlivých četnostech.  

 

Sledovaným obdobím volíme rok 2009. 

 Sortiment takto vybraných produktů rozdělíme podle množstevního ABC členění, kdy 

se zaměříme na skupinu C, tedy nejméně obrátkové zboží. Produkty této kategorie pak 

necháme rozpadnout podle marketingových skupin a v komentáři k této fázi rozboru   

prozatím zhodnotíme sumární údaje, detail na produkty pak bude předmětem dalšího kroku. 

 

Pro úplnost uvádím praktický příklad sumarizace: 

 Z produktů,  které byly navezeny na podřízený sklad Prostějov byl zpětně zaslán např. 

produkt Ibalgin  jedním přesunem, produkt Paralen také jedním přesunem, produkt Celaskon 

pěti přesuny, produkt Coldrex dvanácti a produkt Colafit také dvanácti přesuny.  

 

 Pak v četnosti 1 jsou dva produkty (Ibalgin a Paralen), v četnosti 5 jeden produkt 

(Celaskon) a v četnosti 12 dva produkty viz Tab. č. 5.1: Výpočet počtu přesunů. 

 

Tab. č. 5.1: Výpočet počtu přesunů 

četnost 
počet 

produktů 
počet přesunů 

1 2 2 

5 1 5 

12 2 24 

 

 Výpočet nám podává informaci o tom, kolik produktů se podílí na více-četných 

přesunech viz. příloha č.10: Přesuny z provozu Prostějov-Brno a příloha č.11: Přesuny 

z provozu Prostějov-Ostrava. 
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 Uvedené přílohy zachycují stav v množstevních kategoriích A a B, kde lze vzhledem 

k jejich vysoké obrátkovosti předpokládat velkou četnost přesunů s malým potenciálem 

optimalizace. Naopak u kategorie C bychom mohli předpokládat výrazně nižší množství 

přesunů, případně jejich snížení v pásmech četnosti nad 12 (jeden přesun měsíčně). 

 

 Úroveň rozpadu je proto zaměřena na vybrané marketingové skupiny                 

kategorie C viz. příloha č. 10: Přesuny z provozu Prostějov-Brno,množstevní kategorie „C“    

a příloha č. 11: Přesuny z provozu Prostějov-Ostrava, množstevní kategorie „C“. Společným 

rysem průběhu přesunů v pásmech četnosti nad 12  je to, že se na nich podílí vcelku malé 

množství produktů poměrně výrazným podílem na celkových počtech přesunů. Tento fakt by 

mohl umožnit v podstatě snadnou revizi přesunů těchto produktů a jejich optimalizaci 

s výrazným dopadem do snížení množství přesunů a s tím spojených nákladů. 

 

 U léků je pak podíl těchto pásem (nad 12) 30 %, u parafarmak 55 %, u kosmetiky 37 % 

a u zdravotnického materiálu  28 % na celkovém počtu přesunů.   

 

5.2.2 Množstevní ABC členění 

 

 V této části rozboru se zaměříme na jednotlivé produkty, které tvoří podstatnou část 

meziskladových přesunů z  Prostějova na jeho dva hlavní sklady, především v množstevní 

skupině C. Pro úplnost uvádím, že se jedná pouze o produkty, které měly ve zvoleném období 

roku 2009  přesuny oběma směry. Příloha č. 7, str. 1, 2: Výběr produktů s obousměrným 

přesunem mezi provozy Prostějov-Brno; produkty z ABC množstevní kategorie „C“ a  Příloha 

č. 8, str. 1: Výběr produktů s obousměrným přesunem mezi provozy Brno-Ostrava; produkty 

z ABC množstevní kategorie „C“ poskytují seznamy těchto produktů množstevní  kategorie C 

a seřazených podle četností přesunů z vedlejšího skladu (tedy Prostějova). 

 

 V seznamech jsou uvedeny jak četnosti přesunů z hlavních skladů tak i počty zpětných 

pohybů k jednotlivým produktům a mohou tak sloužit jako podklad pro případnou revizi 

příčin těchto procesů. Zároveň by mohly poskytnout podklad ke zkvalitnění predikce prodejů 

a tím také k optimalizaci stavů zásob a souvisejícího snížení přesunů, resp. nákladů na ně.  
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 Z pohledu počtu přesunů a počtu produktů, které byly přesouvány,  jsou v kategorii C 

nejvíce zastoupeny produkty výrobců, jejichž roční podíl na celkových prodejích firmy 

nedosahuje mnohdy ani 0,5 % tržeb roku 2009 viz tab. č. 5.2: Podíl finančního objemu 

prodejů vybraných výrobců na celkovém prodeji firmy a počty produktů obousměrných 

meziskladových přesunů - kategorie C. 

 

Tab. č. 5.2: Podíl finančního objemu prodejů vybraných výrobců na celkovém prodeji firmy     

a počty produktů obousměrných meziskladových přesunů - kategorie C 

 

TOP výrobci dle počtu 

produktů meziskladových 

přesunů 

 Počet produktů, které 

byly obousměrně 

přesouvány 

Podíl výrobce na celkových 

tržbách roku 2009 v % 

Boiron LHF 55 0,19 

Beiersdorf spol.s.r.o. 37 0,07 

Dr.Müller Pharma s.r.o. 25 0,17 

Green Swan Pharmaceuticals 22 0,23 

Nutricia a.s. (2) dětská výživa 22 0,36 

Leros, spol.s.r.o. 18 0,1 

Bambo 16 0,35 

Favea Trade s.r.o. 15 0,03 

Altermed Corporation a.s. 13 0,08 

ASP Czech s.r.o. 10 0,03 

Mediate, s.r.o. 10 0,03 

MedPharma, spol.s.r.o. 10 0,03 

Ing.Pavel Hruboš - Paves 7 0,01 

 

Pokud vyhodnotíme zastoupení četností přesunů z Prostějova zpět na hlavní sklady přes počet 

případů (produktů) s těmito četnostmi, dostaneme velice podobný průběh u obou variant     

viz Tab. č. 5.3: Počty produktů s jednotlivou četností přesunů z Prostějova do Brna                        

a viz Tab. č. 5.4: Počty produktů s jednotlivou četností přesunů z Prostějova do Ostravy. 
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Tab. č. 5.3: Počty produktů s jednotlivou četností přesunů z Prostějova do Brna   

četnost 
přesunů 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 

počet 
případů 540 239 79 38 13 3 3 3 1 2 
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Tab. č. 5.4: Počty produktů s jednotlivou četností přesunů z Prostějova do Ostravy  

četnost 
přesunů 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 15 

počet 
případů 866 406 145 53 33 7 5 5 3 1 3 2 
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 Z údajů lze vyčíst, že nejvíce produktů bylo posíláno jednou či dvakrát, což by 

z hlediska optimalizace počtu přesunů mohl být příznivý jev, avšak pohled  na jednotlivé 

přesuny nám ukazuje, že v mnoha případech je počet přesunů z hlavního skladu stejný jako 
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počet přesunů zpět. Tento předpoklad nám přiblíží statistika podílu mezi počtem přesunů 

z vedlejšího skladu k počtu přesunů z hlavního skladu. Počty produktů, jejichž přesuny 

vycházejí v tomto indexu kolem hodnoty 1 (resp. v intervalu hodnot 0,9 až 1,1) pak tvoří cca 

30 % z celkového počtu produktů, přesunutých mezi oběma zkoumanými větvemi. Prakticky 

by to tedy znamenalo, že u významného počtu produktů dochází k jednorázovým přesunům 

tam  a zase zpět. 

 

5.2.3 Sortiment výrobců 

 

 Tato část rozboru je zaměřena na přesuny produktů v rámci sortimentu jednotlivých 

výrobců. V příloze č. 12: Výrobci, jsou seskupeny údaje o finančním objemu přesunů výrobců 

mezi sklady Ostrava-Prostějov a Brno-Prostějov. K nim je pak přiřazen objem přesunů 

produktů těchto výrobců v opačném směru. Pro další rozbor pak byly namátkově vybrány 

objemově podobné případy výrobců a detailní pohled byl zaměřen na přesuny jednotlivých 

produktů v čase. 

 

  Celkové objemy přesunů jednotlivých výrobců jsou uvedeny:  v příloze č. 12, list č. 1: 

Prostějov-Ostrava po firmách a v příloze č. 12, list č. 3: Prostějov-Brno po firmách, dále 

v příloze č. 12, list č. 2: Prostějov-Ostrava dle marketingových skupin                                                

a v příloze č. 12, list č. 4: Prostějov-Brno po marketingových skupinách  jsou pak rozpady na 

produkty, které jsou pro přehlednost  uvedeny v souhrnné tabulce v příloze č.12, list č. 5: 

Sjednocení produktů dle přesunů mezi sklady. 

 

 Z uvedených případů vyplývá relativně nízký rozptyl v čase mezi hlavním a zpětným 

přesunem. Stejně tak i počty přesouvaných produktů jsou nízké a relativně podobné, což 

koresponduje s poznatky z předchozích dvou rozborů. 
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6 ZÁVĚR 

 V bakalářské práci se autorka věnovala optimalizaci podnikových zásob  ve společnosti 

Pharmos, a.s., se zaměřením především na jejich rozmístění na jednotlivých distribučních 

skladech a na výši této zásoby, s cílem snížit náklady na meziskladovou přepravu, jakožto 

jednu z významných nákladových položek provozní činnosti firmy. Svoji práci rozdělila        

na část teoretickou a část praktickou.  

 

 V teoretické části se věnovala vysvětlení a přiblížení pojmů, se kterými se v zásobovací 

logistice můžeme setkat a také popisu konkrétních provozních činností společnosti Pharmos, 

a.s. v dané oblasti. 

 

  V praktické části rozborovala datové záznamy interních přesunů zboží mezi vybranými 

logistickými centry firmy. Podstatou těchto rozborů byla kategorizace údajů do ucelených 

skupin, jejichž rozbory měly nalézt prostor pro predikci stavu zásob dle historie jejich prodejů 

a poskytnout podklad k optimalizaci naskladnění těchto zásob. 

 

 Míra meziskladových přesunů zahrnuje nejen primární návozy zboží, ale také doplňující 

rozvozy, reagující na aktuální poptávku trhu. Rozborem údajů této nákladově významné 

oblasti se proto snaží prokázat silný potenciál pro optimalizaci těchto procesů a s tím 

spojenou úsporu nákladů s přímým dopadem na hospodaření firmy. 

 

 Hlavní zaměření rozborů se postupně zredukovalo na málo obrátkové produkty 

množstevní kategorie C, u kterých by měl být předpoklad malého podílu na těchto přesunech. 

Dalším kritériem výběru pak byly pouze případy obousměrných přesunů z hlavního skladu  

na podřízený a zpět.  

 

  Produktové portfolio firmy bylo hodnoceno podle prodejních dat jednotlivých kategorií 

marketingových skupin, množstevních ABC skupin a sortimentu výrobců.  

Rozborem prodejních záznamů bylo nalezeno asi 7 000 produktů, které byly oboustranně 

přesouvány mezi sklady Ostrava-Prostějov a Prostějov-Brno prostřednictvím cca 24 000 

přesunů. Na tomto množství se nízkoobrátkové zboží množstevní kategorie C podílí cca 

12 000 (50 %). Největší zastoupení zde mají marketingové skupiny: léky (39 % ), 

parafarmaka (30 %), kosmetika a zdravotnický materiál (obojí po 12 %). Členění těchto 
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skupin podle četností přesunů ukázalo, že pásma nad 12 přesunů za rok jsou tvořeny  poměrně 

malým množstvím produktů s velkým (celkově téměř 30 %) počtem přesunů. Pokud                 

by se tedy podařilo snížit množství těchto přesunů z 3 200 alespoň na polovinu, došlo by 

k celkovému snížení přesunů o cca 7 % v této části meziskladových přesunů. 

 

 Další části rozboru prokázaly, že dochází k přesunům produktů výrobců, kteří nemají 

výrazné podíly na celkových tržbách firmy (pod 0,5%) a také to, že ve 30 % přesunů 

kategorie C se produkty přesouvají tam a zpět v podobném množství a v krátkém časovém 

sledu. 

 Revize příčin těchto přesunů a případná predikce prodejů s následnou optimalizací stavů 

zásob na jednotlivých skladech by měly umožnit snížení četností přesunů o předpokládaných 

10 %  a jelikož je tento způsob rozboru možno použít i pro ostatní logistická centra, může 

celková předpokládaná úspora dosáhnout výše 1 mil. Kč v hospodaření firmy. 
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Příloha č. 1: ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI PHARMOS, a.s. 

 

 

Česká lékárnická, a.s. 

(IČ: 63080877) 

Představenstvo: PharmDr. Jiří Korta, Mgr. Radim Fiala, 

PharmDr. Petr Nalevajka  

Dozorčí rada: PharmDr. Petr Bárta, PharmDr. Petr Byrtus, 

Mgr. Marek Hampel,     Mgr. Jaroslav Veselka, Mgr. Libuše 

Hamuzková, Mgr. Eduard Bednařík 

Pharmos, a.s. (IČ: 19010290) 

Představenstvo: PharmDr. Jiří Korta, 

PharmDr. Ivan Šácha, Alena 

Marynčáková,Mgr. Jaroslav Němeček, 

Dozorčí rada: Helmut Kraft, PharmDr. Petr 

Nalevajka,  Mgr. Ilona Moravcová, Mgr. Lea 

Lesáková, Mgr. Radim Fiala, Christoph Nöll 

THERÁPON 98, a.s. (IČ: 25399195) 

Představenstvo: Mgr. Radim Fiala, MUDr. 

Pavel Holaň, Ing. Oldřiška Koptíková 

Dozorčí rada: Ing. Oldřich Fiala, Ing. Jan Šula, 

Ing. Svatava Kocurková 

Pražská lékárnická, s.r.o. (IČ: 25633741) 

Jednatel: Mgr. Jana Losová 

Dozorčí rada: PharmDr. Martin Mikuš, 

PharmDr. Vlastimil Nárožný, PharmDr. Petr 

Slavíček 
Jihlavská lékárnická, s.r.o. (IČ: 25534459) 

Jednatel: mgr. Martin Bakaj 

Dozorčí rada: PharmDr. Otmar Krásl, Mgr. 

Leoš Mareček, PharmDr. Jaromír Weber 

 

Plzeňská lékárnická, s.r.o. (IČ: 25238213) 

Jednatel: Zbyněk Leština 

Dozorčí rada: Ing. Petr Šmíd, Mgr. Ludmila 

Burdová,   PharmDr. Eduard Kantor 

PHARMACY-distribuce léčiv, s.r.o. IČ: 

65139577) 

Jednatel: Martin Cigánek, Ing. Hana Hájková, 

Ing. Oldřich Fiala 

Dozorčí rada: není 

 GALMED, a.s. (IČ: 47672145) 

Představenstvo: PharmDr. Kamil Rössler, Mgr. 

Jana Losová, PharmDr. Petr Bárta  

Dozorčí rada: Ing. Oldřich Fiala, PharmDr. 

Radim Bakeš,  PharmDr. Petr Nalevajka 

LEKTRANS, s.r.o. (IČ: 27779271) 

Jednatel: Stanislav Hrubý, Roman Pospíšil, 

Jaromír Pospíšil, Leoš Nesvadba 

Pharmos, a.s. (Slovensko, IČ: 35974559) 

Představenstvo: Ing. Marián Gurina, Roman 

Múdrý, PharmDr. Jiří Korta, 

Dozorčí rada: Miroslav Lukáč, PharmDr. 

Štefan Grešák,             Ing. Oldřich Fiala 

Lekis, a.s. (IČ: 25356089) 

Jednatel: Ing. Petr Hála, Ing. 

Oldřich Fiala 

Dozorčí rada: není 

Moje lékárna, a.s. IČ: 28570481) 

Představenstvo: Alena Marynčáková, mgr. 

Karel Šlégr, Ing. Marcel Divácký, PharmDr. 

Petr Bárta  

Dozorčí rada: PharmDr. Petr Bárta, mgr. Radim 

Fiala, PharmDr. Zbyněk Čalkovský 
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Příloha č. 2: Časové řady hospodářských ukazatelů r. 2008 
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Příloha č. 3: Časové řady hospodářských ukazatelů r. 2009 
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Příloha č. 4: Top 30 Dodavatelů za rok 2009 

 

Partner Počet nákupů Objem v Kč 

ROCHE s.r.o. 6 926 965 873 

Zentiva International a.s. 33 795 934 164 

GlaxoSmithKline, s.r.o. 17 349 548 123 

Novartis s.r.o. 10 965 533 034 

Schering-Plough Central East AG 1 204 526 810 

Pfizer divize Pharma 16 361 488 003 

Sanofi-aventis, s.r.o. 15 019 427 080 

Krka, d.d. 6 451 374 088 

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o. 15 719 343 864 

Abbott Logistic B.V. 1 807 338 832 

AstraZeneca Czech Republic s.r.o. 7 089 329 290 

Sandoz s.r.o. 28 979 328 288 

MERCK spol. s r.o. 9 028 305 035 

Berlin - Chemie a.s. 15 891 304 925 

Orgapol, akciová společnost 3 265 294 109 

Merck Sharp & Dohme 796 235 660 

BAYER s.r.o. 10 508 233 715 

EGIS Pharmaceuticals PLC 20 193 166 863 

Boehringer Ingelheim, spol. s r.o. 4 342 164 382 

Medicom International s.r.o. 6 979 154 874 

APOTEX (ČR), spol.  s r.o. 9 004 139 068 

ELI LILLY ČR, s.r.o. 1 952 137 314 

Janssen-Cilag s.r.o. 5 707 133 087 

Ministerstvo zdravotnictví - PANDVA 2009 20 130 439 

Chemical Works of Gedeon Richter LTD. 1 290 127 139 

Astellas Pharma s.r.o. 4 673 118 198 

S & D Pharma CZ, spol. s.r.o. 15 348 114 397 

SCA hygiene products,s.r.o. 4 143 97 244 

WALMARK, a.s. 7 812 89 757 

Solvay Pharmaceuticals Marketing and Licensing  248 88 939 

Celkem 282 863 9 172 594 

Celkový součet 696 971 12 720 264 
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Příloha č. 5: Objemy externích prodejů ve skladových cenách (NC) 
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Příloha č. 6: Objemy interních prodejů ve skladových cenách (NC) 
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Příloha č. 7: Výběr produktů s obousměrným přesunem mezi provozy Prostějov – Brno; 

produkty z ABC množstevní kategorie „C“ 

Kód 

produktu 
Název produktu Název firmy 

provoz 

Prostějov 

počet 

kusů 

Prostějov 

provoz 

Brno 

počet 

kusů 

Brno 

index 

122130 

Diagnost.soup.ABO set 

monokl.na 30 vyšetření EXBIO Olomouc s.r.o. 12 195 3 70 4,0 

907262 

HERBACTIVE-gel-

bolest hlavy+migréna 

20ml  Ing. Pavel Hruboš - PAVES 12 36 2 3 6,0 

925898 

Finanorm 5mg 

por.tbl.flm.100x5mg ICN 11 950 2 70 5,5 

124971 

Zklidňující gel na oči 

15ml PAVES Ing. Pavel Hruboš - PAVES 10 40 2 2 5,0 

905373 

HERBACTIVE-gel při 

bolestech kloubů 50ml  Ing. Pavel Hruboš - PAVES 10 32 1 2 10,0 

905375 

HERBACTIVE-gel při 

křečových žilách 50ml  Ing. Pavel Hruboš - PAVES 10 24 2 2 5,0 

908223 

Fytofontána Gyntima 

dětský intim.mycí gel 

100ml Herb - Pharma Czech, s.r.o. 7 12 30 199 0,2 

926638 

Babynol Plus 

Medicamenta 100g 
Glenmark Pharmaceuticals 

s.r.o. 7 145 10 59 0,7 

929173 

MaxiCor tob.70 +20 

zdarma SVUS Pharma a.s. 7 27 1 1 7,0 

915373 

Zeffix 100mg 

por.tbl.flm.84x100mg GlaxoSmith Kline 6 14 1 5 6,0 

927469 

Simethicon 80mg 

cps.50 Generica, s.r.o. Piešťany 6 8 2 10 3,0 

932557 

PantheNose nosní sprej 

s eukalyptem 20ml Dr. Müller Pharma s.r.o. 6 66 1 15 6,0 

10381 

Azitrox 250 

por.tbl.flm.6x250mg Zentiva, k.s. 5 46 2 50 2,5 

72973 

Amoksiklav 600mg 

inj.sicc.5x600mg Sandoz s.r.o. 5 38 3 9 1,7 

180088 

Calcarea Phosphorica 

CH15 gra.4g BOIRON LHF 5 23 3 12 1,7 

715708 

NovoFine jehla 

31Gx6mm 100ks Novo Nordisk, s.r.o. 5 45 1 1 5,0 

901016 

Dermo-Chlorophyl gel 

50ml (Dr.Müller) Dr. Müller Pharma s.r.o. 5 45 1 1 5,0 

912628 

Tiapra 100mg/2ml 

inj.sol.10x2ml Zentiva, k.s. 5 75 3 100 1,7 

917369 

Twinrix Adult 

inj.sus.1x1ml+stř+sj GlaxoSmith Kline 5 10 5 761 1,0 

920516 

Atram 25 

por.tbl.nob.90x25mg Zentiva, k.s. 5 66 4 51 1,3 

922669 

Veral 50mg 

tbl.ent.20x50mg Herbacos Recordati s.r.o. 5 130 4 90 1,3 

928870 

Vaxigrip 

inj.susp.1x0.5ml/dáv Sanofi Pasteur GmbH 5 2715 16 1969 0,3 

928897 ImuSeZin tbl.60 Favea Trade s.r.o. 5 30 2 10 2,5 
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Příloha č. 8: Výběr produktů s obouměrným přesunem mezi provozy Brno – Ostrava; 

produkty z ABC množstevní kategorie „ C“ 

Kód 

produktu 
Název produktu Název firmy 

provoz 

Brno 

počet 

kusů 

Brno 

provoz 

Ostrava 

počet 

kusů 

Ostrava 

index 

902533 

Zklidňující gel na oči-tuba 

20ml PAVES Ing. Pavel Hruboš - PAVES 30 319 1 1 30,0 

701560 ZINKOVIT tbl.80 AGROBAC s.r.o. 23 579 9 40 2,6 

924946 Chlorella Japan tbl.250 HEALTH LINK s.r.o. 22 234 2 5 11,0 

124971 

Zklidňující gel na oči 15ml 

PAVES Ing. Pavel Hruboš - PAVES 19 84 2 2 9,5 

904631 

Bisocard 5 

por.tbl.flm.30x5mg ICN 16 300 1 5 16,0 

924944 Chlorella Japan tbl.750 HEALTH LINK s.r.o. 16 120 1 6 16,0 

701431 

Olimpex Shark Forte 

cps.50x330mg olej ze 

žral.jater OLIMPEX, spol s r.o. 15 115 1 1 15,0 

905373 

HERBACTIVE-gel při 

bolestech kloubů 50ml  Ing. Pavel Hruboš - PAVES 15 73 1 2 15,0 

122130 

Diagnost.soup.ABO set 

monokl.na 30 vyšetření EXBIO Olomouc s.r.o. 13 215 7 150 1,9 

704019 

Pemza barevná (jemná) s 

rukojetí Ing. Pavel Hruboš - PAVES 13 58 3 5 4,3 

905378 

HERBACTIVE-gel při 

obtížích s hemoroidy 50ml  Ing. Pavel Hruboš - PAVES 13 42 2 4 6,5 

905377 

HERBACTIVE-gel při 

otocích a zhmož. 50ml  Ing. Pavel Hruboš - PAVES 12 46 3 5 4,0 

713811 

Obin. hydrofil.pletené 

nester.6cmx5m/10ks Batist BATIST s. r. o. 9 60 2 32 4,5 

900906 Enap i.v. inj.5x1ml/1.25mg Krka, d.d. 9 80 4 40 2,3 

932557 

PantheNose nosní sprej s 

eukalyptem 20ml Dr. Müller Pharma s.r.o. 9 55 4 35 2,3 

10381 

Azitrox 250 

por.tbl.flm.6x250mg Zentiva, k.s. 8 100 4 41 2,0 

705366 

Swiss MAX BRUSINKY 

7500mg tbl.90 
SWISS -  přírodní produkty, 

s.r.o. 8 32 7 29 1,1 

928897 ImuSeZin tbl.60 Favea Trade s.r.o. 8 50 13 42 0,6 

932127 

Blend-A-Dent krém 

upev.zub.prot.Naturidee 47g 
Procter & Gamble Czech 

Republic 8 59 3 42 2,7 

934797 

SABI Intim SENSIT. jemný 

mycí gel ženy 220ml  Ing. Pavel Hruboš - PAVES 8 210 1 1 8,0 

4184 

Agapurin 

por.tbl.obd.60x100mg Zentiva, k.s. 7 155 1 35 7,0 

907137 

Atram 25 

por.tbl.nob.30x25mg Zentiva, k.s. 7 130 6 105 1,2 

923058 

Succinylcholinjo.Valeant 

250mg inj.plv.sol.1x250mg ICN 7 215 1 180 7,0 

928870 

Vaxigrip 

inj.susp.1x0.5ml/dáv Sanofi Pasteur GmbH 7 1860 3 45 2,3 

932073 

Molicare Super small 

vel.č.1 169450 HARTMANN-RICO A.S. 7 15 2 8 3,5 

961 

LEROS The Salvat 100g 

syp. LEROS, spol. s r.o. 6 75 4 51 1,5 



43 

 

Příloha č. 9: Prodej dle marketingových skupin za rok 2009 

  

Marketingová skupina ks PC s DPH 

1 Léky registrované 51 248 746 9 312 770 953 

2 Rostlinné drogy, čaje 1 300 875 40 109 014 

3 Suroviny 66 765 4 015 617 

4 Parafarmaka, dětský koutek 4 952 131 515 890 048 

5 Kosmetika 1 407 000 104 020 279 

6 Dentální přípravky 670 965 56 580 698 

7 Čistící pr., dezinfekce, repelenty 281 225 34 515 049 

8 Zdravotnický materiál 5 834 770 407 365 119 

9 Potraviny, bonusové akce 1 442 557 31 960 313 

CELKEM 67 205 034 10 507 227 090 
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Příloha č. 10, list č. 1, str. 1: Přesuny z provozu Prostějov na provoz Brno 
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Příloha č. 10, list č. 1, str. 2: Přesuny z provozu Prostějov na provoz Brno 
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Příloha č. 10, list č. 1, str. 3: Přesuny z provozu Prostějov na provoz Brno 
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Příloha č. 10, list č. 2, str. 1: Přesuny z provozu Prostějov na provoz Brno 
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Příloha č. 10, list č. 2, str. 2: Přesuny z provozu Prostějov na provoz Brno 
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Příloha č. 10, list č. 2, str. 3: Přesuny z provozu Prostějov na provoz Brno 
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Příloha č. 10, list č. 2, str. 4: Přesuny z provozu Prostějov na provoz Brno 
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Příloha č. 11, list č. 1, str. 1: Přesuny z provozu Prostějov na provoz Ostrava 
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Příloha č. 11, list č. 1, str. 2: Přesuny z provozu Prostějov na provoz Ostrava 
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Příloha č. 11, list č. 1, str. 3: Přesuny z provozu Prostějov na provoz Ostrava 
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Příloha č. 11, list č. 2, str. 1: Přesuny z provozu Prostějov na provoz Ostrava 
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Příloha č. 11, list č. 2, str. 2: Přesuny z provozu Prostějov na provoz Ostrava 
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Příloha č. 11, list č. 2, str. 3: Přesuny z provozu Prostějov na provoz Ostrava 
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Příloha č. 11, list č. 2, str. 4: Přesuny z provozu Prostějov na provoz Ostrava 
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Příloha č. 12, list č. 1: Přesuny mezi provozy Prostějov a Ostrava dle firem 
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Příloha č. 12, list č. 2, str. 1: Přesuny mezi provozy Prostějov a Ostrava dle 

marketingových skupin 
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Příloha č. 12, list č. 2, str. 2: Přesuny mezi provozy Prostějov a Ostrava dle 

marketingových skupin 
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Příloha č. 12, list č. 2, str. 3: Přesuny mezi provozy Prostějov a Ostrava dle 

marketingových skupin 
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Příloha č. 12, list č. 2, str. 4: Přesuny mezi provozy Prostějov a Ostrava dle 

marketingových skupin 
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Příloha č. 12, list č. 3: Přesuny mezi provozy Prostějov a Brno dle firem 
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Příloha č. 12, list č. 4, str. 1: Přesuny mezi provozy Prostějov a Brno dle marketingových 

skupin 
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Příloha č. 12, list č. 4, str. 2: Přesuny mezi provozy Prostějov a Brno dle marketingových 

skupin 
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Příloha č. 12, list č. 4, str. 3: Přesuny mezi provozy Prostějov a Brno dle marketingových 

skupin 
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Příloha č. 12, list č. 4, str. 4: Přesuny mezi provozy Prostějov a Brno dle marketingových 

skupin 
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Příloha č. 12, list č. 4, str. 5: Přesuny mezi provozy Prostějov a Brno dle marketingových 

skupin 
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Příloha č. 12, list č. 5: Sjednocení produktů dle přesunů mezi sklady 

 

 
 


