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Anotace 

Tato bakalářská práce se zaměřuje na problematiku řízení zásob v podniku 

PRODINOX, s. r. o., který se zabývá výrobou závěsných systému. V první části je uveden 

stručný popis podniku, jeho organizační struktura a předmět podnikání. V další části práce 

jsou popsaná teoretická východiska zabývající se vymezením zásob z hlediska jejich 

členění, klasifikace a významu. Praktická část bakalářské práce se zaměřuje na 

problematiku řízení zásob v podniku. V této části je provedena aplikace a vyhodnocení 

analýzy ABC a následné vyhodnocení se stávajícím systém řízení zásob. V závěrečné části 

práce, je navrženo doporučení ke zlepšení stávající situace v podniku. 

Klíčová slova: zásoby, systém řízení zásob, analýza ABC, objednací systém 

Summary 

This bachelor thesis deals with the issue of supplies management in the company 

PRODINOX, s. r. o., which focuses on suspension system production. In the first part of 

the thesis, there is a brief description of the characteristics of the company, organization 

structure and line of business. Further on follows a theoretical part concerned with the 

specification of supplies in terms of their classification, division and importance. The 

practical part of the thesis discusses the issue of the supplies management in the company. 

This part presents show the application and evaluation analysis ABC and subsequently an 

evaluation of the current system of the supplies management. In closing part is made 

recommendation for improve current situation of the company. 

Keywords: supplies, system of supplies management, ABC analysis, order system 
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1 Úvod 
Při výběru bakalářské práce, bylo hlavním cílem najít takové téma, které by bylo 

pro mne zajímavé, ale zároveň mělo pro podnik PRODINOX, s. r. o. určitý přínos. Jelikož 

podnik nevěnuje patřičnou pozornost řízení svých zásob, rozhodl jsem se zvolit si toto 

téma. 

Nakupování a řízení zásob patří v podniku mezi nejdůležitější procesy. Hlavní 

funkcí nakupovacího procesu je zabezpečit potřebné základní suroviny pro výrobu, dále 

pak přídavný materiál pro výrobu a ostatní materiál v potřebném množství a kvalitě. 

Nedílnou součástí procesu pořízení zásob je i volba vhodného dodavatele. Při jeho 

výběru se posuzuje nejen kvalita nabízených materiálů, výrobků či služeb, ale také 

charakteristiky dodavatele mezi, které patří: značka, spolehlivost, ochota při prohlubování 

a zdokonalování obchodních vztahů, dále pak podmínky dodávek jako je cena, možnost 

slevy, platební podmínky, dodací lhůty, reklamační podmínky. 

Nakoupené zásoby by měly být náležitým způsobem řízeny, pokud nejsou, mohlo 

by docházet k mnoha problémovým situacím, například zásoba materiálu by nebyla dodána 

včas nebo v potřebném množství, což by mělo za následek výkyvy ve výrobním procesu 

a ve výsledku by to vedlo ke snižování výroby, neuspokojení potřeb zákazníka v plné výši 

či dokonce ke ztrátě. Z tohoto důvodu je velice důležité věnovat pozornost řízení zásob 

v podniku, aby k těmto problému v podniku nedocházelo. 

V mé bakalářské práci se budu zabývat řízením zásob různých druhů skladových 

položek v podniku PRODINOX, s. r. o., který se zabývá výrobou závěsných systémů. 

Veškerá data, ze kterých budu vycházet, jsou za období jednoho roku od 1. 1. 2009 do 

31. 12. 2009. V první části uvedu stručný popis podniku, jeho organizační strukturu 

a předmět podnikání. V druhé častí shrnu poznatky z literatury týkající se zásob, její 

funkce až po jejich řízení. Třetí část bude obsahovat analýzu současného stavu řízení zásob 

v podniku. Pro vybrané skladové položky provedu analýzu metodou ABC. Na základě 

analýzy metodou ABC navrhnu pro jednotlivé kategorie zásob vhodný objednací systém. 
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2 Charakteristika podniku PRODINOX, s. r. o. 

2.1 Vznik a historie podniku 

Podnik PRODINOX, s. r. o. byl založen 12. prosince 2000 jako společnost 

s ručením omezeným. Název podniku je tvořen zkratkou slov „PRODUCT OF INOX“; do 

češtiny můžeme tento název přeložit jako „výrobky z nerezu“. 

Jak to tak bývá u nově vzniklých podniků, jsou začátky nelehké a platilo to i pro 

podnik PRODINOX, s. r. o. Začínalo se pouze se čtyřmi zaměstnanci, kteří měli 

několikaleté zkušenosti v oboru a se základním vybavením dílny. I přes tento handicap 

bylo dosahováno vysokých výkonů a špičkové kvality výrobků. V té době byla jediným 

odběratelem podniku německá společnost Shop systems GmbH1

Hospodaření podniku bylo vždy kladné, pouze v začátcích podnikání se vyskytly 

absolutně zanedbatelné ztráty. Roční obrat v roce 2005 činil 17 668 000 Kč, v roce 2009 

činil roční obrat 16 848 240 Kč (viz graf č. 1). Pokles ročního obratu mezi roky 2008 

a 2009 byl způsoben hospodářskou krizí a jejím postupným dozníváním. [7] 

. Díky pozitivní zpětné 

vazbě zákazníků docházelo k růstu zakázek a následnému rozšíření výroby a navýšení 

počtu pracovníků. Rovněž se rozšířilo i pole působnosti podniku. V roce 2007 došlo 

k celkové modernizaci výrobních stojů a zařízení. Z důvodů rozšíření výroby byla 

postavena druhá výrobní hala, která současně plní i funkci skladu. 

Graf č. 1: vývoj ročního obratu od roku 2005 

 

Zdroj: vlastní sestavení 

                                                
1 GmbH = Gesellschaft mit beschränkter Haftung (německý ekvivalent s. r. o.) 
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2.2 Zakladatelé a sídlo podniku 

Zakladatelé podniku PRODINOX, s. r. o. byli Josef Boček a Konrad Knoblauch, 

každý s 30% obchodním podílem. Společníky byli Karl Boczek s 30% obchodním podílem 

a Walter Boczek s 10% obchodním podílem. V roce 2006 došlo ke změně majetkového 

rozložení v podniku z důvodu úmrtí Konrada Knoblaucha a Waltera Boczka. Konrad 

Knoblauch přenechal svůj podíl Josefu Bočkovi, který se stal majoritním vlastníkem s 60% 

obchodním podílem. Po smrti Waltera Boczka byl jeho podíl přenechán Karlu Boczkovi, 

kterému vzrostl celkový obchodní podíl na 40 %. Výše základního kapitálu byla 

200 000 Kč. 

Původní sídlo podniku bylo ve městě Hlučín a provozovna měla sídlo v obci Píšť. 

V roce 2007 bylo rozhodnuto, že se sídlo firmy přesune do obce Píšť.[7] 

2.3 Předmět podnikání a charakteristika produktu 
Předmětem podnikání společnosti PRODINOX, s. r. o. je podle výpisu 

z obchodního rejstříku „koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej; zámečnictví“. 

Spadá zde: 

- výroba a prodej výrobků z nerezi; 

- opravy výrobků vyrobených z nerezových materiálů. 

Výrobky podniku PRODINOX, s. r. o. tvoří převážně různé druhy závěsu, držáků 

a stojanů, které jsou vyrobeny z kvalitní leštěné nerezi. S těmito výrobky se můžeme setkat 

například v obchodech s oblečením nebo se sportovním vybavením. Podnik se rovněž 

zabývá individuální výrobou pro soukromé osoby, zde převažuje výroba zábradlí, schodišť, 

reklamních předmětů aj. [6, 7] 

2.4 Organizační struktura podniku 

V současné době jsou ve vedení podniku dva spolumajitelé s odlišným podílem 

vlastnictví. Pod nimi se nachází finanční ředitel a výrobní ředitel, pod kterého spadá mistr 

a zaměstnanci (viz obrázek č. 1). 

Podnik v současnosti zaměstnává dvanáct zaměstnanců. Z toho jsou tři svářeči, tři 

strojaři, tři zámečníci a tři pracovníci výstupní kontroly. Počet zaměstnanců se v průběhu 

roku příliš nemění, pouze v období letních prázdnin dochází k nárůstu počtu zaměstnanců 



Ondřej Klement: Řízení zásob v podniku PRODINOX, s. r. o. 
 

2009/2010  4 

 

z řad studentů a brigádníků. Věkovou strukturu zaměstnanců můžeme vidět 

na následujícím grafu č. 2. Z něj vidíme, že nejvíce zaměstnanců patří do kategorie 35 - 44 

let. [7] 

Graf č. 2: průměrný věk zaměstnanců ve firmě v roce 2010 

 

Zdroj: vlastní sestavení 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 1: organizační struktura  

Zdroj: vlastní sestavení 
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3 Teorie řízení zásob 

3.1 Význam a cíl logistiky 

V podmínkách, kde dochází k rozsáhlé dělbě práce, proběhne celá řada nákupních, 

výrobních, manipulačních, skladovacích, přepravních a balících nebo plnících procesů, než 

se výrobek dostane až k zákazníkovi. Optimálním sladěním těchto navzájem propojených 

činností se zabývá logistika. Logistikou rozumíme koordinované přemisťování hmotných 

prostředků v čase a prostoru, včetně příslušných nehmotných toků, při vynaložení 

úměrných nákladů a při plném uspokojení zákazníka. [1, 4] 

„Obsahem logistiky je integrální ovládání veškerého hmotného toku do podniku, 

podnikem a z podniku (tedy surovin, materiálů, polotovarů a součástí směrem do podniku 

a podnikem; hotových výrobků směrem z podniku) jako celku spolu s příslušnými 

nehmotnými toky.“ (Horáková, Kubát 1996) 

Logistika by měla přispívat k plnění podnikových cílů. Cíle jsou hierarchicky 

uspořádány; jejich volba na určité rozhodovací úrovni ovlivňuje všechny nižší úrovně. 

Logistické cíle by měly být odvozovány od podnikových cílů a podnikové strategie. 

Obecným cílem podnikové logistiky je zabezpečit uspokojení přání zákazníků na dodávky 

a služby na určité úrovni, při optimalizaci celkových nákladů. Tento cíl má výkonovou 

a ekonomickou složku. 

1) výkonový cíl – zabezpečuje určitou úroveň služeb, to znamená přichystávat 

například materiály, polotovary, hotové výrobky ve správném množství, druhu 

a jakosti ve správný čas a na správném místě. 

2) ekonomický cíl – jeho úkolem je splnit výkonovou složku cíle s přiměřenými 

náklady a bez ohrožení likvidity podniku. 

Logistické cíle můžeme dále dělit na vnější a vnitřní. 

1) vnější logistické cíle – zaměřují se na plnění přání zákazníků a požadavků trhu, 

slouží pro udržení nebo zvýšení objemu prodeje a podílu na trhu. 

2) vnitřní logistické cíle – jsou zaměřeny na snižování nákladů na dopravu, 

manipulaci s materiálem a skladováním, na zásoby a na řízení, a také na snižování 

objemu peněz vázaných v zásobách. [1, 4] 
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3.2 Zásoby 

Zásoby můžeme chápat jako přirozený prvek ve výrobním procesu. Zásobami 

označujeme tu část užitných hodnot, které byly vyrobeny, ale ještě nebyly spotřebovány. 

Předmětem řízení zásob jsou [1]: 

- zásoby, které podniku slouží pro zajišťování základních, pomocných obslužných 

procesů (zásoby surovin, základních a pomocných materiálů, paliva, nářadí, polotovarů, 

náhradních dílů a obalů); 

- zásoby nedokončené výroby (zásoba polotovarů vlastní výroby a nedokončená výroba); 

- zásoby hotových výrobků. 

3.2.1 Význam zásob 

Zásoby patří mezi činitele, kteří výrazně ovlivňují hospodářský výsledek podniku 

i jeho pozici na trhu. Optimální velikost zásob je otázkou kompromisu. Z hlediska 

vázanosti kapitálu by měla být velikost zásob co nejmenší, ale z hlediska pohotovosti 

dodávek by měla být co největší. Zásoby se můžou projevovat pozitivním a negativním 

způsobem. 

Pozitivní význam zásob spočívá v [1]: 

- řešení místního, časového, kapacitního a sortimentního nesouladu mezi výrobou 

a spotřebou; 

- napomáhání k tomu, aby se přírodní a technologické procesy mohly uskutečňovat ve 

vhodném rozsahu; 

- ve krytí nepředvídaných výkyvů a poruch (pokrývají výkyvy v poptávce, zajišťují 

plynulost výrobního procesu). 

Negativní vliv zásob se projevuje tím, že na sebe váží kapitál, nesou s sebou riziko 

znehodnocení, nepoužitelnosti nebo neprodejnosti. Kapitál investovaný do zásob může 

scházet při financování technického nebo technologického rozvoje podniku a tím ohrožuje 

likviditu podniku a snižuje jeho důvěryhodnost při jednání ohledně úvěrů. [1] 

K zásobám můžeme přistupovat dvěma způsoby. Přístupem, který preferuje velké 

zásoby, a tím zajišťuje plynulou výrobu bez výpadků, umožňuje překlenout různé poruchy 

a umožňuje hospodárnou výrobu. Druhý, japonský přístup k zásobám upřednostňuje malé 
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zásoby, což je výhodné vzhledem k vázanosti kapitálu, ale ve výrobním procesu dochází 

k problémům jako je například vznik zmetků či nedostatečná pružnost výroby. [1] 

3.2.2 Členění zásob 

Zde si uvedeme dělení zásob z několika hledisek: 

a) Podle stupně zpracování 

- výrobní zásoby (zde patří především suroviny, základní, pomocné a režijní 

materiály, paliva, polotovary a nakupované díly spotřebovávané při výrobě, 

nástroje, obaly, náhradní díly); 

- zásoby hotových výrobků (nazýváme je distribučními zásobami); 

- zásoby rozpracovaných výrobků (polotovary a nedokončené výrobky); 

- zásoby zboží (zde patří výrobky nakoupené za účelem jejich prodeje).  

b) Podle funkce v podniku 

Z tohoto hlediska rozeznáváme pět skupin, a to zásoby rozpojovací, na 

logistické trase, technologické, strategické a spekulační. 

1. Rozpojovací zásoby 

Důvodem vytváření těchto zásob je rozpojování materiálového toku mezi 

jednotlivými články logistického řetězce nebo dílčími procesy. Rozeznáváme 

čtyři druhy rozpojovacích zásob: obratovou, pojistnou, vyrovnávací, 

předzásobení. 

Obratová zásoba: 

- nazývá se též běžná zásoba; 

- její velikost je větší než okamžitá potřeba a pokrývá potřebu výroby pro 

období mezi doplněním zásoby; 

- vzorec: 
2
QZb = . (1) 

Pojistná zásoba: 

- vytváří se u běžně spotřebovávaných položek za účelem krytí náhodných 

výkyvů na straně vstupů (termín dodávky) a na straně výstupů (ve velikosti 

poptávky); 

- velikost pojistné zásoby je závislá na četnosti výkyvů a na požadované 

úrovni dodavatelských služeb; 
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- vzorec: PdZ tp ×= ; (2) 

- dobu, po kterou musí pojistná zásoba vystačit, označujeme d t

Vyrovnávací zásoba: 

.  

- slouží pro krytí nepředvídaných okamžitých výkyvů ve výrobním procesu; 

- výkyvy mohou být v množství nebo čase; 

- vyrovnávací zásoba nevystupuje až na výjimky samostatně, ale zpravidla je 

součásti rozpracované výroby. 

2. Zásoby na logistické trase 

Tento druh zásob je tvořen materiály či výrobky, které již mají konkrétní 

určení (tj. odběratele či výrobní zakázku), opustily výchozí místo a směřují 

k cílovému místu. Do těchto druhů zásob patří dopravní zásoba a zásoba 

rozpracované výroby. 

Dopravní zásoba: 

- představuje tzv. „zásobu na cestě“ z jednoho místa v logistickém řetězci na 

místo druhé; 

- nabývá významu především u drahého zboží při delším dopravním čase 

(například přeprava pomocí lodní dopravy). 

 Zásoba rozpracované výroby: 

- je nazývaná zásobou nedokončených výrobků; 

- je tvořena materiálem a díly, které již vstoupily do výrobního procesu a jsou 

zpracovávány; 

- velikost zásoby rozpracované výroby ovlivňuje řada faktorů (například: 

objem výroby, délka výrobního cyklu, způsob řízení výroby aj.). 

3. Technologické zásoby 

Do technologických druhů zásob patří materiály nebo výrobky, které musí 

být před dalším zpracováním nebo expedováním po určitou dobu skladovány, 

aby bylo docíleno požadovaných vlastností. Skladování bývá již součástí 

technologického procesu, a proto by měla být zařazena do zásob rozpracované 

výroby, ale z hlediska tradice je uváděna odděleně. Příkladem technologických 

zásob může být: vysoušení dřeva, zrání odlitků, sýrů, vína nebo piva. 
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4. Strategické zásoby 

Účelem zřizování strategických zásob je zabezpečit přežití podniku při 

vzniku nepředvídatelných situací v zásobování, například v důsledku stávek, 

bojkotů či přírodních pohrom. O vytvoření strategických zásob a jejich velikosti 

rozhoduje management podniku na základě jiných než nákladových kritérií. 

5. Spekulační zásoby 

Do těchto zásob spadají základní materiály pro výrobu. Cílem spekulačních 

zásob je docílení úspory při nákupu. Tyto zásoby mají charakter předzásobení se 

materiálem z důvodu růstu cen. 

c) Zásoby podle použitelnosti 

Z toho hlediska rozlišujeme zásoby na použitelné a nepoužitelné. 

Použitelná zásoba 

Do použitelné zásoby patří ty položky, které se nejčastěji spotřebovávají 

nebo prodávají. Použitelná zásoba může mít následující podoby: 

Přiměřená zásoba – jedná se o průměrnou zásobu položky, jejíž spotřebu pro 

prodej či výrobu lze očekávat v blízké době. Velikost přiměřené zásoby je 

závislá na použité metodě řízení zásob. 

Nadbytečná zásoba – je to rozdíl mezi celkovou průměrnou zásobou 

a přiměřenou zásobou dané položky. Jestliže se objeví nadbytečná zásoba 

v jednotlivých položkách, je nutné zabránit jejímu dalšímu doplňování. 

Nepoužitelná zásoba – jedná se o položky, které se ve výrobním procesu 

nepoužívají nebo je jen velmi malá pravděpodobnost jejích využití v budoucnu. 

Tyto zásoby vznikají v důsledku změn ve výrobním procesu nebo 

nakupováním při chybném odhadu poptávky. U nepoužitelných zásob je nutné 

pokusit se o jejích prodej, a to i za nižší cenu než byla cena pořizovací, jelikož 

jejich další skladování zabírá prostor a váže na sebe náklady související se 

skladováním. [1] 
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3.2.3 Oceňování zásob 

V praxi se nakoupené zásoby nejčastěji oceňují čtyřmi způsoby: FIFO, LIFO, 

vážený průměr a pevná cena. 

1) FIFO – jedná se o anglickou zkratku slov „first in, first out“. Do češtiny ji lze 

přeložit jako „první do skladu, první ze skladu“. Při vyskladnění je konkrétní 

položka oceněna cenou, která se rovná ceně nejstarší dosud nevyskladněné 

dodávky.  

2) LIFO – „last in, first out“. Jedná se o opak metody FIFO. Do češtiny jej lze 

přeložit jako „poslední do skladu, první ze skladu“. Z toho plyne, že při 

vyskladnění je konkrétní položka oceněna cenou, která se váže k nejmladší 

nevyskladněné dodávce. Tento způsob se již u nás ani v Evropě nepoužívá. 

3) vážený průměr – používá se, jako základní metoda pro oceňování zásob. Při 

pořízení zásob se vypočítává vážený průměr ze zásob určitého druhu, a to ze staré 

zásoby včetně nového přírůstku. Tímto se zásoby oceňují až do doby dalšího 

nákupu, kdy se vážený průměr vypočítává znovu. 

4) pevná cena – stanovení pevné ceny není upraveno žádným předpisem, proto je 

nutné řídit se obecnými pravidly, podle kterých mají použité metody směřovat k co 

nejpřesnějšímu zobrazení skutečnosti. Obvykle se cena stanovuje na úrovni 

předpokládaných pořizovacích cen nebo na úrovni cen, které jsou známé 

v momentu stanovení skladových cen. Jestliže oceňujeme zásoby pomocí pevné 

ceny, může dojít k rozdílu mezi ní a skutečnou pořizovací cenou, který nazýváme 

„oceňovací odchylka“. Pevná cena je jistou modifikací metody váženého průměru a 

dává stejné výsledky. [2] 

3.2.4 Okamžitá a průměrná zásoba 

a) Okamžitá zásoba – jedná se aktuální stav zásob na skladu. Okamžitou zásobu je 

nutné znát při potvrzování objednávek zákazníkům nebo před zadáváním výrobních 

zakázek. V praxi rozeznáváme dva druhy okamžitých zásob a to: 

- fyzickou zásobu – jedná se o okamžitou velikost zásoby na skladu; 

- dispoziční zásobu – odpovídá skutečné zásobě, která je zmenšená o velikost 

uplatněných, ještě nesplněných požadavků na výdej a zvětšená o velikost již 

umístěných, ale ještě nevyřízených objednávek na doplnění zásoby. [1] 
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b) Průměrná zásoba – označujeme ji symbolem Zc; znázorňuje aritmetický průměr 

denních stavů skutečné zásoby za určité období. Pro účely řízení zásob se průměrná 

fyzická zásoba vypočte jako součet obratové zásoby Zb a pojistné zásoby Zp

pbc ZZZ +=

.  

 (3) 

Z průměrné zásoby lze odvodit: 

- rychlost obratu zásoby – označujeme ji n0

cZ
Pn =0

 a udává, kolikrát se průměrná 

zásoba za rok obrátí. Velikost roční potřeby označujeme P. 

 (4) 

- doba obratu zásoby – označujeme ji t0

P
Z

n
t c×

==
365365

0
0

 a udává časové vyjádření průměrné 

zásoby. Obvykle ji vyjadřujeme v kalendářních dnech. [1] 

 (5) 

3.3 Poptávka 

Systém řízení zásob určuje mimo jiné také poptávka, zejména její původ (vznik, 

odkud přichází). Z toho hlediska rozeznáváme poptávku závislou a nezávislou. Dalším 

důležitým charakterem poptávky je její časový průběh, z tohoto pohledu lze poptávku 

rozdělit na stejnoměrnou a nárazovou. 

a) nezávislá poptávka – přichází více či méně libovolně, podnik nemůže ovlivnit 

okamžiky uplatnění požadavků, ani jejich velikost. 

b) závislá poptávka – dle předpovědi poptávky po finálním výrobku, lze dopředu 

odhadnout potřebu zásob. 

c) stejnoměrná poptávka – požadavky na výdej přicházejí trvale, i když se jejich 

velikosti v čase mění. 

d) nárazová poptávka – vzniká u položek se závislou potřebou. Základními 

podmínkami, aby se tato poptávka stala nárazovou, je to, že se výrobky produkují 

jen čas od času, v dávkách a na témže stroji či výrobní lince se střídají odlišné 

výrobky. [1] 
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3.4 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.“ (Horáková, Kubát, 1996) 

3.4.1 Cíle řízení zásob 

Hlavním cílem řízení zásob je jejich udržování na určité průměrné úrovni 

a v takovém složení, aby zabezpečily plynulou výrobu, úplnost dodávek odběratelům 

a náklady byly co nejnižší. [1] 

3.4.2 Systém řízení zásob 

V rámci tržního hospodářství vzrůstá úloha zásob a jejich řízení, které by mělo 

směřovat k jejich optimalizaci. V podstatě se jedná o hledání optimálního vztahu mezi tím, 

jak zásoba plní své funkce, a tím jak vysoké náklady musíme vynaložit na její pořízení 

a držení. Hledáme tedy optimální vztah mezi jednotlivými druhy nákladů, které jsou 

v přímé spojitosti se zásobami vynakládány. Úspěšnost řízení zásob souvisí nejen 

s konkrétními podmínkami v daném podniku, ale i se systematikou evidence zásob a její 

nepřetržitou aktualizací na základě reálných podmínek, dále pak s ekonomickými 

podmínkami země a její platnou legislativní normou. Metody a strategie řízení zásob je 

třeba pro jednotlivé položky vhodně rozčlenit, a to mimo respektování konkrétních 

podmínek podniku také podle následujících hledisek [1]: 

- stupeň zpracování položky; 

- místo zásoby v podnikovém materiálovém toku; 

- druh poptávky; 

- kategorie položky podle klasifikace ABC. 

3.4.3 Objednací systémy 

Objednací systémy se používají pro řízení zásob jednotlivých skladových položek 

se stejnoměrnou ustálenou nezávislou poptávkou. Signál o potřebě vystavit objednávku 

k doplnění jednotlivých skladových položek je vydán při poklesu dispoziční zásoby pod 

tzv. objednací úroveň. Tento signál vydává počítačový program, který podnik používá pro 

řízení zásob. Objednací úroveň zásob se volí tak, aby pokryla skutečnou poptávku 
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v období mezi objednáním zásob a jejím doručením. V objednacích systémech se realizuje 

řízení materiálového toku podle zásob. Tyto systémy neumožňují dopředu odhadnout ani 

budoucí okamžiky objednávání, ani budoucí okamžiky dodávek do skladu. 

Objednací systémy nám dávají odpověď na otázku, kdy a kolik zásob objednat. Jak 

pro okamžik vydání signálu o potřebě objednat, tak pro velikost objednávky existují dvě 

možné varianty. Když tyto varianty zkombinujeme, dostáváme čtyři objednací systémy, 

které označujeme (B0, Q), (B0, S), (Bk, Q), (Bk

Varianty okamžiku vydání signálu [1]: 

, S). [1] 

1) jestliže dispoziční zásoba určité položky klesne pod objednací úroveň označovanou 

B0

2) dispoziční zásoba se porovnává s objednací úrovní, kterou označujeme B

, vydává se signál ihned. Dispoziční zásoba se průběžně porovnává s objednací 

úrovní. 

k

Varianty objednacího množství [1]: 

. Toto 

porovnávání probíhá v periodických intervalech s pevnou délkou, například týdně, 

čtrnáctidenně nebo měsíčně. 

1) objednává se předem určené, pevné množství Q. 

2) objednává se proměnné množství, které se rovná rozdílu mezi předem určenou 

cílovou úrovní S a velikostí dispoziční zásoby v okamžiku vydání signálu. 

3.4.4 Analýza ABC a její využití 

Analýza ABC vychází z Paretovy zákonitosti, která nám říká, že zhruba 80 % 

důsledků vyplývá přibližně z 20 % počtu všech možných příčin. [1] 

„ Z Paretovy zákonitosti vyplývá, že při řízení je třeba soustředit pozornost na 

omezený počet nejdůležitějších objektů (skladových položek, dodavatelů, odběratelů, 

výrobků apod.), které mají rozhodující vliv na celkový výsledek.“ (Horáková, Kubát, 

1996) 

Při členění položek do kategorií pro účely řízení zásob se vychází z roční hodnoty 

spotřeby jednotlivých skladových položek. Podkladem pro analýzu ABC je tzv. tisková 

sestava, která se vypracovává samostatně pro určité výrobky nebo zboží, pro materiály 

a nakupované díly a pro pomocné a režijní materiály. Analyzované období by mělo být 

12 až 24 měsíců (při delším sledovacím období dochází ke zkreslení analýzy případnými 
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sezónními vlivy). Pro řízení zásob metodou ABC se zásoby rozdělí do jednotlivých 

kategorií v závislosti na jejich důležitosti. Rozeznáváme kategorii A („velmi důležité“), 

kategorie B („středně důležité“) a kategorie C („málo důležité“). 

1) kategorie A („velmi důležité“) – položky spadající do této kategorie se sledují 

průběžně. Předpovědi týkající se potřeby řídící veličiny se stanovují individuálně 

pomocí nejpřesnějších metod a poměrně často se aktualizují. U položek řízených 

objednacími systémy se doporučuje systém (B0, Q), (B0

2) kategorie B („středně důležité“) – tyto položky se sledují podobně jako 

u kategorie A, ale méně často. Řídící veličiny jsou obvykle sestavovány 

individuálně. Pro položky řízené objednacími systémy bývá vhodný systém (B

, S), který signalizuje 

pokles dispoziční zásoby pod objednací úroveň ihned. U položek řízených plánem 

potřeby dodávek se využívá týdenních nebo měsíčních plánovacích období. Stav 

zásob a plnění dodávek je důsledně kontrolován, aby se při hrozícím skluzu mohlo 

včas najít řešení.  

k, 

Q), (Bk

3) kategorie C („málo důležité“) – těmto položkám se věnuje nejmenší pozornost. 

Pro předpověď potřeby těchto položek se využívá aritmetický průměr spotřeby, 

který vychází z časové řady. Zásoby s nezávislou poptávkou se řídí objednávacím 

systémem (B

, S) s kratšími intervaly kontrol. 

k, Q), (Bk, S) s delšími intervaly kontrol. Položek kategorie C je 

většinou velký počet, a proto se člení do podkategorií. Pro každou podkategorii se 

používají jednotné časové normy zásob. [1, 3] 
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4 Analýza současného stavu 

4.1 Nákupní proces 

Procesem nakupování v podniku PRODINOX, s. r. o. je pověřen ředitel výroby. 

Náplní ředitele výroby je nejen zajišťovat a optimalizovat výrobu, ale je také pověřen 

správou skladu, objednáváním a doplňováním jednotlivých skladových položek. Rovněž 

vybírá podle určitých kritérií vhodné dodavatele a zajišťuje přejímku či reklamaci 

objednaných produktů nebo služeb. 

Jelikož mají jednotlivé zakázky různý objem, nakupuje podnik převážně na základě 

požadavků daného projektu. Proto, aby byly výrobky kvalitní je potřeba zajistit 

nakupování kvalitních vstupů. Z toho důvodu jsou vybíráni takoví dodavatelé, kteří dokáží 

zajistit požadovanou úroveň kvality těchto vstupů. 

Předmětem nakupování jsou tyto položky: 

a) hutní materiál – zde patří nakupování nerezových plechů, trubek, uzavřených či 

otevřených profilů, tyčí rozdílných rozměrů; 

b) spojovací materiál – zde patří různé šrouby, lepidla; 

c) obalový materiál – do těchto položek spadají krabice, sáčky, fólie aj.; 

d) přídavný materiál pro výrobu – jedná se o nakupování svařovacích drátů, kyselin, 

brusných kotoučů, řezných kotoučů, leštících kotoučů, brusných pásů apod.; 

e) ostatní – materiály, které přímo s výrobou nesouvisí například papír, kancelářské 

sponky apod. 

Obecně lze nakupované položky rozdělit na: 

a) položky, které přímo ovlivňují kvalitu výrobku (hutní a spojovací materiál); 

b) položky, které mají nepřímý vliv na kvalitu výrobku (přídavný materiál pro 

výrobu); 

c) položky, které s výrobou nesouvisí (kancelářské potřeby aj.). [7] 

4.2 Dodavatelé 

V předchozí kapitole jsem se zmiňoval o důležitosti vhodného výběru dodavatelů. 

V této kapitole uvedu, jakým způsobem jsou dodavatelé hodnoceni a následně vybíráni. 
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4.2.1 Výběr dodavatele 

Pro výběr vhodného dodavatele podnik sestavuje seznamy, které obsahují produkty 

nebo služby, ke kterým přiřazuje jednotlivé dodavatele. Každý produkt či služba 

v seznamu musí mít alespoň dva dodavatele. Tyto seznamy se neustále aktualizují, aby 

zajistily, co možná nejvýhodnější nabídku produktů či služeb pro podnik. 

Jelikož na trhu existuje celá řada dodavatelů, je třeba věnovat výběru dodavatele 

velkou pozornost. Při výběru nového dodavatele podnik používá vlastní systém hodnocení. 

Tento systém hodnocení obsahuje jistá kritéria, která mají snížit riziko nevhodné 

objednávky. Pokud nový dodavatel vyhoví, je připsán do seznamu nebo nahradí již 

nevyhovujícího dodavatele. [7] 

4.2.2 Kritéria hodnocení pro dodavatele 

Jak jsem již poznamenal výše, dodavatelé jsou hodnoceni dle určitých kritérií. 

V podniku jsou jinak hodnoceni dodavatelé hutního materiálu a jinak dodavatelé 

přídavných materiálů pro výrobu. Pro hodnocení hutního materiálu je jedním 

z nejdůležitějších kritérií jakost materiálu. Mezi další kritéria, která jsou společná i pro 

přídavný materiál pro výrobu patří zajištění potřebného množství, dodací lhůty, blízkost 

místa, cena, rabat. U přídavného materiálu pro výrobu je nejprve zakoupen vzorek, který je 

odzkoušen v provozu, pokud vyhoví, jsou u něj posuzována další kritéria, která jsem již 

zmínil. Jednotlivá kritéria jsou hodnocena podle stupnice od 1 po 5 (1 = nevyhovující, 

5 = nejvíce vyhovující). Po součtu bodů jsou dodavatele rozděleni do tří skupin. V první 

skupině se nacházejí vyhovující dodavatelé, ve druhé skupině se nacházejí alternativní 

dodavatelé a do třetí skupiny patří dodavatelé, kteří nevyhovují kritériím. Hodnocení 

dodavatelů hutního materiálu probíhá čtvrtletně. U dodavatelů přídavného materiálu pro 

výrobu, kteří jsou kontaktováni jednorázově, probíhá hodnocení až po splnění každé 

objednávky. [7] 

4.3 Požadavky na nákup 

Pro stanovení potřebné výše zásob hutního materiálu se vychází nejen z plánu 

výroby jednotlivých výrobků, ale také ze spotřebních norem (spotřeba materiálu na jeden 

kus výrobku). Na materiál pro výrobu jsou kladeny určité požadavky, zejména kvalitativní. 

Tyto se liší dle druhu materiálu a jsou uvedeny v technické dokumentaci (jde především 
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o zakázkové listy). Při použití náhradního materiálu musí být dodrženy podmínky 

stanovené zakázkovým listem. 

Přídavný a ostatní materiál je nakupován nezávisle na poptávce. Zásoba tohoto 

materiálu musí být široká, aby bylo možno zpracovávat různé druhy zakázek. 

Podnik PRODINOX, s. r. o. nenakupuje pouze materiál, ale kvůli nedostatku 

některých výrobních technologií, také hotové části pro kompletaci konečných produktů 

(jedná se především o laserem vypalované polotovary). Využívá tedy kooperace s místními 

podniky. [7] 

4.4 Dokumentace 

Někteří noví dodavatelé chtějí spolupracovat s podnikem PRODINOX, s. r. o., 

a zasílají jim proto své nabídky (zejména formou katalogů produktů). Na tuto je reagováno 

třemi možnými způsoby. Odmítavým dopisem, poptávkou nebo objednávkou. 

Na objednávku je dodavatelem reagováno písemně či formou elektronické komunikace 

(faxem nebo emailem) vyjádřením o přijetí či nepřijetí objednávky. Veškeré dokumenty 

jsou zde provedeny ve dvou vyhotoveních – jedno pro potřeby dodavatelů, druhé pro 

podnikové účetnictví. 

Objednávka musí obsahovat: 

- název a adresu dodavatele; 

- číslo objednávky; 

- specifikaci požadovaného materiálu či služby; 

- požadované množství včetně měrné jednotky; 

- cenu celkem a za měrnou jednotku; 

- termín dodání; 

- příjmení, jméno a podpis vystavovatele. 

Spolu s objednaným zbožím nebo materiálem přijdou faktura a dodací list. Na 

základě dodacího listu se provádí kontrola dodávky a její převzetí, následně se pak 

sestavuje příjemka. Na základě faktury se platí dodavateli a eviduje nákup v účetnictví. 

Náležitosti faktury jsou obdobné jako u objednávky. [7] 
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4.5 Revize zboží, materiálu a služeb při přijetí 

Při obdržení dodávky provede pověřená osoba její kontrolu. Osobou pověřenou je 

v podniku PRODINOX, s. r. o. ředitel výroby. Veškeré dodávky materiálu podléhají 

vstupní přejímce, při které probíhá porovnání skutečného stavu se stavem uvedeným na 

faktuře a dodacím listu. Fyzická kontrola je dvojího rázu: 

- kvantitativní = kontrola množství dodaného materiálu nebo zboží; 

- kvalitativní = kontrola materiálu z hlediska jeho poškození a typového 

označení. 

Po fyzické kontrole je materiál převzat na sklad a jeho převzetí je zaevidováno. [7] 

4.5.1 Reklamace 

Jestliže je při fyzické kontrole zjištěna nesrovnalost v množství, kvalitě, dodací 

lhůtě nebo ceně, popřípadě je-li dodávka nějakým způsobem poškozena, vystavuje se 

reklamační protokol. Reklamace jsou řešeny telefonickou, písemnou nebo elektronickou 

formou. Pokud k nesrovnalostem dojde u stálého dodavatele, jsou po domluvě přijata 

opatření, která zamezí dalším nesrovnalostem v budoucnu. Dojde-li k nesrovnalostem 

u nového dodavatele, je tento dodavatel zařazen mezi nevyhovující a podnik s ním přeruší 

své obchodní vztahy. [7] 

4.6 Skladování 

Po kontrole dodávky je materiál převzat na sklad, kde je rozčleněn podle druhu do 

sekcí, regálu apod. Na obrázku č. 2 je vyobrazen sklad zásob podniku PRODINOX, s. r. o. 

a jeho rozvržení pro jednotlivé druhy zásob. [7] 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 2: sklad podniku a jeho rozvržení  

Zdroj: vlastní sestavení  
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4.6.1 Náklady na skladování 

Tato položka se používá ve Spolkové republice Německo, u nás nikoliv. Dříve byly 

zásoby oceňovány v ceně pořízení. Po účetní reformě se zásoby oceňují v ceně pořizovací, 

kdy se k vlastní ceně pořízení přičítají náklady spojené s tím, aby se zásoby dostaly do 

podniku. Se zásobou je ale spojena také komplexní nákladová položka, zvaná náklady na 

skladování, která může být velice významná. V České republice zavedena nebyla a nelze ji 

přičíst k ceně zásob. Skladování na sebe váže celou řadu nákladů mezi, které patří: 

- spotřeba energie; 

- odpisy skladu; 

- mzdové náklady zaměstnanců skladu. 

Tyto náklady se nepřímo odrážejí na ceně finálních výrobku. S touto položkou se 

počítá jako s nákladem období. 

4.6.2 Oceňování zásob 

Podnik nakupuje veškeré zásoby v pořizovací ceně. Při oceňování nakoupených 

zásob podnik vychází ze dvou základních metod. Zásoby hutního materiálu mají krátkou 

dobu obratu, a proto je podnik oceňuje pomocí metody FIFO. U ostatního materiálu je 

doba obratu zásob podstatně delší, proto se podnik rozhodl, že tuto kategorii bude oceňovat 

pomocí metody váženého průměru. [7] 

4.7 Analýza ABC 

Jako základ mé bakalářské práce jsem si zvolil zpracování analýzy ABC pro 

vybrané skladové položky. Výsledkem analýzy bude rozdělení položek do skupin A, B 

nebo C podle jejich podílu na celkové spotřebě. 

4.7.1 Zpracování údajů 

Pro zpracování analýzy ABC slouží celkové výdeje ze skladu. Údaje o výdejích mi 

byly poskytnuty v tištěné podobě. Tento výpis obsahoval celkové výdeje všech položek ze 

skladu za rok 2009. Z tohoto výpisu jsem si pro potřeby výpočtu analýzy ABC vybral 57 

položek. Celková spotřeba těchto položek činila 17 577 kusů. Jednotlivé položky jsem 

seřadil sestupně podle hodnoty jejich výdejů ze skladu. Poté jsem vypočetl pro jednotlivé 

položky procentuální podíl na celkové spotřebě a následně jejich kumulované hodnoty 
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spotřeby. Pro začlení jednotlivých položek do kategorií A, B nebo C jsem vycházel 

z podílů na celkové spotřebě. Hodnota podílu je pro jednotlivé kategorie analýzy ABC 

odlišná. Podíl na celkové spotřebě pro kategorii A by měl být 60 – 80 %, pro kategorii B se 

velikost podílů pohybuje mezi 15 % a 25 %, u kategorie C je velikost podílů na celkové 

spotřebě 5 – 25 %. Jednotlivé hranice pro rozdělení do skupin jsem volil následovně: pro 

kategorii A 70% hranici kumulované hodnoty spotřeby, pro kategorii B jsem zvolil 25% 

hranici kumulované hodnoty spotřeby, u kategorie C 5% hranici kumulované hodnoty 

spotřeby. Podle těchto zvolených hranic jsem jednotlivé položky rozdělil do třech tabulek. 

Tabulka č. 1 představuje zásoby kategorie A, tabulka č. 2 zásoby kategorie B a tabulka č. 3 

představuje zásoby kategorie C. [1, 7] 

Tabulka č. 1: zásoby kategorie A 

Druh zásoby Spotřeba [ks] Spotřeba [%] Kumulovaná hodnota 
spotřeby [%] Hodnota spotřeby [Kč] 

Uzavřeny profil 15x20x2 1522 8,66 8,66 247 860 
Tyč 6 mm 1465 8,33 16,99 163 570 
Trubka 18x2 1384 7,87 24,86 165 320 
Uzavřeny profil 20x20x2 1325 7,54 32,4 226 225 
Trubka 16x2 1226 6,99 39,39 138 826 
Uzavřeny profil 35x35x2 1128 6,42 45,81 213 560 
Tyč 8 mm 1063 6,05 51,86 115 237 
Trubka 20x2 1050 5,98 57,84 118 150 
Uzavřeny profil 25x35x2 1022 5,81 63,65 105 455 
Uzavřeny profil 35x45x2 995 5,66 69,31 159 250 

Zdroj: vlastní sestavení 

 

Tabulka č. 2: zásoby kategorie B 

Druh zásoby Spotřeba [ks] Spotřeba [%] Kumulovaná hodnota 
spotřeby [%] Hodnota spotřeby [Kč] 

Trubka 28x2 964 5,49 74,8 99 968 

Trubka 25x2 897 5,1 79,9 98 635 

Tyč 10 mm 888 5,05 84,95 91 240 
Leštící kotouč 115 mm, 
120 254 1,45 86,4 51 546 

Leštící kotouč 115 mm, 
150 231 1,31 87,71 46 969 

Brusný pás 100 mm, 120 208 1,19 88,9 99 792 

Brusný pás 200 mm, 120 199 1,13 90,03 99 301 

Brusný pás 100 mm, 150 179 1,02 91,05 73 421 

Krabice velká 155 0,9 91,95 21 175 

Krabice malá 128 0,74 92,69 15 320 

Brusný pás 200 mm, 150 124 0,71 93,4 61 876 

Brusný pás 100 mm, 100 123 0,7 94,1 49 077 

Brusný kotouč 115 mm, 80 105 0,6 94,7 17 125 

Zdroj: vlastní sestavení 
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Tabulka č. 3: zásoby kategorie C 

Druh zásoby Spotřeba [ks] Spotřeba [%] Kumulovaná hodnota 
spotřeby [%] Hodnota spotřeby [Kč] 

Leštící kotouč vějířový 100 99 0,56 95,26 15 345 

Čistící sprej 92 0,52 95,78 11 224 

Brusný pás 250 mm, 80 90 0,51 96,29 53 910 
Brusný kotouč 115 mm, 
100 85 0,49 96,78 12 325 

Brusný pás 200 mm, 100 79 0,46 97,24 27 571 

Leštící kotouč vějířový 80 75 0,43 97,67 11 175 

Brusný pás 250 mm, 120 72 0,41 98,08 43 128 

Brusný pás 250 mm, 100 67 0,39 98,47 40 133 

Leštící ubrousky (balení) 41 0,23 98,7 2419 

Ochranné rukavice (balení) 32 0,19 98,89 1120 

Špunty do uší 31 0,18 99,07 713 

Svařovací jehly 28 0,16 99,23 5572 

Kyselina (balení po 1L) 16 0,09 99,32 3984 

Ochranné brýle 16 0,09 99,41 784 

Leštící pás 200 mm 15 0,08 99,49 5235 

Ochranná rouška 13 0,07 99,56 377 

Leštící pás 100 mm 11 0,06 99,62 3289 

Leštící tkanina 120 (role) 9 0,05 99,67 9441 

Čistící prostředky 9 0,05 99,72 1137 

Svařovací plyn (nádoba) 8 0,04 99,76 35 992 

Řezný kotouč 115 mm 8 0,04 99,8 256 

Lepidlo 7 0,03 99,83 903 

Balící fólie (role) 6 0,03 99,86 870 

Brusný kotouč 50 mm, 100 5 0,02 99,88 110 

Leštící tkanina 80 (role) 5 0,02 99,9 4495 
Bublinková balící fólie 
(role) 4 0,02 99,92 3996 

Leštící tkanina 150 (role) 4 0,02 99,94 3596 

Obalový papír (role) 3 0,01 99,95 2097 

Leštící kartáč 3 0,01 99,96 103 

Mazací tuk 3 0,01 99,97 258 

Olej (balení po 1L) 2 0,01 99,98 300 
Chladící kapalina 
(balení po 1L) 2 0,01 99,99 346 

Leštící guma 1 0,005 99,995 10 

Brusný kotouč 50 mm, 120 1 0,005 100 25 

Zdroj: vlastní sestavení 



Ondřej Klement: Řízení zásob v podniku PRODINOX, s. r. o. 
 

2009/2010  22 

 

4.7.2 Vyhodnocení analýzy ABC 

V tabulce č. 4 jsem uvedl výsledky analýzy ABC, která obsahuje počet položek 

jednotlivých kategorií, procentuální podíl počtu položek ve skladu, procentuální podíl 

spotřeby položek a hodnotu spotřeby jednotlivých položek v korunách. 

Tabulka č. 4: výsledky analýzy ABC pro rok 2009 

Kategorie zásob Počet položek [ks] 

Podíl počtu 

položek ve skladu 

[%] 

Podíl spotřeby 

položek [%] 

Hodnota spotřeby 

[Kč] 

A 10 17,5 69,31 1 653 453 

B 13 22,8 25,39 825 445 

C 34 59,7 5,3 302 239 

Celkem 57 100 100 2 781 137 

Zdroj: vlastní sestavení 

Z výsledků uvedených v tabulce č. 4 je patrné, že kategorie A, jejíž procentuální 

podíl ve skladu činí pouze 17,5 %, se na celkové spotřebě materiálu podílí 69,31 %. 

Položky kategorie B ve skladu zabírají 22,8 %, ale jejich podíl na celkové spotřebě činí 

25,39 %. U položek kategorie C je patrné, že podíl počtu položek ve skladu činí 59,7 %, 

ale jejich procentuální podíl spotřeby je pouhých 5,3 %. 

Získané výsledky z tabulky č. 4  jsem převedl do grafů . Graf č. 3  zobrazuje podíl 

počtu položek ve skladu. Na grafu č. 4 je zobrazen podíl spotřeby jednotlivých položek. 
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Graf č. 3: podíl počtu položek ve skladu vyjádřený v procentech 

 
Zdroj: vlastní sestavení 

 

Graf č. 4: podíl spotřeby jednotlivých položek vyjádřený v procentech 

 
Zdroj: vlastní sestavení 
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Rovněž lze sledovat závislost kumulované hodnoty spotřeby na počtu položek. 

Tuto závislost vyjadřuje tzv. Lorenzova křivka zobrazená na grafu č. 5. 

Graf č. 5: Lorenzova křivka 

 
Zdroj: vlastní sestavení 

4.7.3 Vyhodnocení současného stavu 

V tabulce č. 4 jsou rovněž uvedeny hodnoty spotřeby jednotlivých kategorií 

v korunách. U vybraných zásob kategorie A činila roční spotřeba 1 653 453 Kč, pro zásoby 

kategorie B 825 445 Kč a u zásob kategorie C byla hodnota roční spotřeby 302 239 Kč. 

Celková roční spotřeba 57 reprezentativních vzorků činila 2 781 137 Kč. 

Jelikož jsou zásoby kategorie A pro podnik nejdůležitější zvolil jsem si je pro 

následující výpočet. Podnik se snaží o snížení množství zásob, kvůli jejich vázanosti 

kapitálu. Proto velikost pojistné zásoby, odpovídá průměrné týdenní spotřebě. Celková 

spotřeba reprezentativních vzorku kategorie A za rok 2009 činila 1 653 453 Kč. Zásoby 
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Dosazením výše uvedených hodnot do vzorců (1) až (6) jsem vypočetl následující 

hodnoty. Pro lepší představu, je na obrázku č. 3 vyobrazen časový průběh zásob. 

Obratová zásoba: 

   

Průměrná spotřeba: 

   

Pojistná zásoba: 

   

Průměrná zásoba: 

   

Rychlost obratu: 

  

Doba obratu: 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 3: Časový průběh zásob 

Zdroj:[1] 
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5 Návrh na zlepšení 
V této části mé práce naváži na závěr předchozí kapitoly, ve které jsem provedl 

rozčlenění jednotlivých skladových položek do kategorií podle analýzy ABC. Pro 

jednotlivé kategorie zásob navrhnu možné způsoby zajišťování dodávek a po jejich 

vyhodnocení zvolím nejvhodnější způsob dodávek. 

5.1 Zásoby kategorie A 

Zásoby kategorie A tvoří ve skladu pouze malé procento, ale jejich podíl na celkové 

spotřebě tvoří 70 %. V mém případě tvoří zásoby kategorie A 10 položek, jejichž spotřeba 

za rok 2009 činila 12 180 kusů. Specifikem této kategorie je časté objednávání 

a kontrolování, proto jsem se rozhodl zvolit k porovnání dva druhy objednacích systémů 

(B0, S) a (Bk, S). Pro oba systémy je specifické objednávání proměnného množství zásob 

jelikož podnik nedělá predikci poptávky. U objednacího systému (B0, S) je signál pro 

objednání proměnného množství zásob vydán řídícím softwarem při poklesu dispoziční 

zásoby pod objednací úroveň. Pro objednací systém (Bk

5.1.1 Objednací systém (B0, S) 

, S) se objednává proměnné 

množství zásob v periodicky se opakujících intervalech až do výše cílové úrovně. 

Pro výpočet tohoto způsobu objednávání budu vycházet ze vztahů 

    (7)     

 , (8) 

kde p je průměrná týdenní spotřeba, dodací lhůta tp = 1 týden, velikost pojistné zásoby 

Zp = 0,5 týdne a objednávané množství Q = p. Počet týdnů jsem volil 52. Dosazením do 

vzorců (3), (6), (7) a (8) jsem vypočetl následující hodnoty. 

Průměrná týdenní spotřeba: 

   

Objednací úroveň: 
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Cílová úroveň:  

   

Průměrná zásoba:  

   

5.1.2 Objednací systém (Bk, S) 

Při výpočtu objednacího systému (Bk, S) budu vycházet z následujících vztahů 

  (9) 

 , (10) 

kde p je průměrná týdenní spotřeba, dodací lhůta tp = 1 týden, interval mezi kontrolami 

zásob tk = 1 týden, velikost pojistné zásoby Zpk = 1 týden, objednávané množství Q = p. 

Počet týdnů jsem volil 52. Poté jsem d osadil do vzorců  (3 ), (6 ), (9), (1 0) a vypočetl 

následující hodnoty. 

Průměrná týdenní spotřeba: 

   

Objednací úroveň: 

   

Cílová úroveň:  

   

Průměrná zásoba:  

   

5.1.3 Vyhodnocení variant 

Z výsledků jsem zjistil, že objednací systém (B0, S) operuje s mnohem menší 

hodnotou zásob, a proto je vhodnější než objednací systém (Bk, S). Z tohoto důvodu jsem 

jako výchozí objednací systém pro zásoby kategorie A zvolil (B0, S). 
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5.1.4 Porovnání se současným stavem 

Srovnání současného stavu objednávání zásob a mnou navrženým způsobem je 

možno vidět v tabulce č. 5. 

Tabulka č. 5: srovnání současného stavu se stavem navrženým 

 
Obratová zásoba 

[Kč/týden] 
Pojistná zásoba [Kč] Průměrná zásoba [Kč] 

Současný stav 15 898,585 31 797,17 47 695,76 

Navržený stav 15 898,585 15 898,585 31 797,17 

Rozdíl 0 15 898,585 15 898,585 

Zdroj: vlastní sestavení 

Z tabulky č. 5 jasně vyplývá, že snížením pojistné zásoby na polovinu, podnik docílí 

snížení průměrné zásoby o 15 898,585 Kč. 

5.2 Zásoby kategorie B 

Tato kategorie zásob obsahuje třináct položek, které se podílejí na celkové spotřebě 

25,39 %. Celková spotřeba těchto položek za rok 2009 činila 4 455 kusů. V této kategorii 

se převážně vyskytují brusné materiály. Na základě poznatků z podniku 

PRODINOX, s. r. o. jsem zjistil, že této skupině zásob je věnována velmi malá pozornost, 

která v několika případech vedla k nedostatku těchto zásob, což mělo za následek 

zpomalení výroby. Proto bych doporučil pro tuto kategorii zásob objednací systém (Bk, S). 

Položky budou kontrolovány v časových intervalech jednoho měsíce a velikost 

objednaného množství bude proměnlivá. Použití objednacích systémů B0 je v tomto 

případě zbytečné z důvodu časové náročnosti kontrol. Velikost pojistné zásoby bych 

doporučil v takové výši, aby pokryla spotřebu na polovinu měsíce.  

5.3 Zásoby kategorie C 

Zásoby kategorie C jsou ve skladu zastoupeny největším počtem položek, ale jejich 

podíl na celkové spotřebě činí pouhých 5,3 %. V této kategorii se nachází 34 položek 

s celkovou roční spotřebou 942 kusů. Velikost pojistné zásoby by měla být relativně velká, 

aby byly tyto položky stále na skladě. Rovněž objednávaná množství se pro tuto kategorii 
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zásob doporučují velká. Pro tyto zásoby s velmi malou spotřebou by byl vhodný objednací 

systém dvou zásobníků. Zásoba je uložena v bednách, skříňových paletách či sudech. Po 

spotřebování jednoho zásobníku je možno otevřít druhý. Další vhodnou variantou je 

objednací systém (Bk, S). Systém je obdobný jako u zásob kategorie B, ale s delším 

intervalem kontrol. Délka kontrolních intervalů by měla být půl roku. 
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6 Závěr 

Ve své bakalářské práci jsem se zabýval problematikou řízení zásob v podniku 

PRODINOX, s. r. o. Jelikož na sebe zásoby vážou velké množství kapitálu, je zapotřebí 

stanovit optimální výší zásob, tak aby nebyla porušena plynulost výroby a zároveň aby na 

sebe zásoby nevázaly až příliš velké množství finančních prostředků, které by se mohly 

využít na podnikové investice. 

Z toho důvodu bylo hlavním cílem mé bakalářské práce nalezení takového řešení, 

které by vedlo k efektivnějšímu řízení zásob. Nejprve bylo třeba vyhodnotit současný stav 

v podniku tj. od nakupování, volbu dodavatele, přes požadavky nákupu, jeho následná 

revize, skladovaní až po provedení analýzy ABC. 

Pro analýzu ABC bylo ze skladu vybráno 57 reprezentativních vzorků, pro které jsem 

zjistil jejich podíly na celkové spotřebě za rok 2009. Sledované položky jsem seřadil 

sestupně v závislosti na jejich hodnotě spotřeby. Následně jsem vypočítal procentuální 

podíl na celkové spotřebě a jejich kumulované hodnoty, pomocí kterých jsem sledované 

skladové položky rozdělil do kategorií dle analýzy ABC. 

V následující kapitole jsem na základě výsledků analýzy ABC navrhnul pro každou 

kategorii zásob vlastní objednací systém. Mnou navržený objednací systém pro kategorie 

zásob A, B a C by měl zefektivnit objednávání zásob v podniku. Ve své práci jsem se 

podrobněji zaměřil na zásoby kategorie A, protože představují pro podnik nejdůležitější 

kategorii zásob s největší spotřebou a s největší vázaností kapitálu. Pro tuto kategorii zásob 

jsem vypočítal hodnotu objednací úrovně a hodnotu cílové úrovně. Dále jsem vypočítal 

hodnoty průměrné zásoby a porovnal se současným stavem. Dle mých výpočtů je současná 

velikost pojistné zásoby podniku zbytečně velká. V případě, že se podnik bude držet mých 

návrhů na zlepšení a sníží velikost pojistné zásoby, získá volné finanční prostředky, které 

může investovat. Pro kategorie zásob B a C jsem navrhl takový objednací systém, který 

pomocí pravidelných kontrolních intervalů, zajišťuje optimální výši těchto skladových 

položek a podnik tak může předcházet výpadkům výroby, které byly způsobeny 

nedostatkem těchto položek na skladu. Příčinou nedostatku těchto skladových položek byl 

špatný odhad potřebného množství. 
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Mnou navrhovaný systém objednávání zásob je pro podnik PRODINOX, s. r. o. 

výhodnější než stávající systém a záleží na vedení podniku, zda na základě této práce 

podnikne kroky ke zlepšení nebo zůstane u stávajícího systému objednávání zásob. 
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