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1. Úvod 

 „Sklady jsou nedílnou součástí dodavatelského – poptávkového řetězce. Termín 

dodavatelský řetězec znamená proces, který sjednocuje, koordinuje a řídí pohyb zboží a 

materiálů od dodavatele přes odběratele ke konečnému spotřebiteli. Základní vlastností 

tohoto řetězce je, že propojuje všechny činnosti v přeměřeném časovém horizontu.“ Emmett 

(2008, str. 9). 

 Diplomová práce se skládá z teoreticko-metodologických východisek se zaměřením na 

zásoby a způsobů řízení zásob v podniku. Vybrané teoretická východiska jsou dále aplikovaná 

na vybraný podnik. V předposlední části je práce zaměřená na nové řešení stávajícího stavu a 

v závěru jsou zhodnoceny celkové výsledky. 

 Teoretická východiska jsou vyuţita při analýze útvaru Autozvedáků v podniku Brano 

Group, a.s. a jejich systému řízení zásob. Pomocí kombinací analýz ABC a XYZ je vytvořena 

skupinu produktů s vysokým podílem na obratu a s ustálenou produkcí bez větších výkyvů. 

Pro tuto skupinu produktů je navrhnut nový systém řízení zásob, který se zaměřuje na 

nakupované vstupní materiály útvarem Autozvedáků. 

 Cílem diplomové práce je analýza stavu zásob a sníţení tohoto stavu zásob u vybrané 

skupiny produktů a s tím i související úspora nákladů, sníţení vázanosti peněţních prostředků 

v zásobách, úspora místa a tím zvýšení potenciálu útvaru Autozvedáků. 
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2. Teoreticko-metodologická východiska 

2.1 Role logistiky v podniku 

2.1.1 Historie logistiky 

„Logistika je v hospodářské sféře poměrně mladou disciplínou, které se stále ještě vyvíjí. 

Přesto má tento pojem dost dlouhou historii ve vojenství. Pojmenování této disciplíny se 

odvozuje z řeckého základu LOGOS, což znamená slovo, pochopení.“ Horáková, Kubát (1999, 

str. 15) 

Ve druhé polovině 20. století se logistické chápání procesů začíná dostávat do širšího 

povědomí v ekonomické sféře. Před touto dobou byly veškeré hmotné i nehmotné toky 

chápány spíše jako soubor jednotlivých kroků, které byly řízeny jednotlivě bez potřebné 

snahy o jejich propojení a navázání v jeden celek. První snahy o uplatnění logistického 

postupu se objevili v 60. letech v USA. Logistika byla chápana jako postup pro plánování a 

realizování distribuce výrobků a sluţeb směrem k zákazníkovi. Postup logistiky byl dále 

rozvíjen v 70. letech, kdy se zaměření rozšířilo i na vyuţití výrobních kapacit a řízení 

materiálových toků. Prudký rozvoj v 80. a 90. letech byl vyvolán ohromným technologickým 

pokrokem a stále větším konkurenčním bojem o zákazníka z hlavního důvodu převahy 

nabídky nad poptávkou. Logistika je jiţ uznávaná jako nástroj strategického řízení. Ani po 

přelomu tisíciletí se rozvoj logistiky nezastavil. Tato disciplína je v podmínkách trţního 

systému jedním z hlavních nástrojů k dosahování prosperity a konkurenčních schopností 

podniku. 

2.1.2 Klíčové logistické činnosti 

Tyto činnosti jsou nezbytné pro realizaci hladkého toku produkce od vzniku do místa 

spotřeby. Jsou povaţovány za součást obecného logistického procesu. 

Hlavní logistické funkce dle Lamberta, Stocka a Ellrama (2005): 

 Customer service – Zákaznický servis, 

 Demand forecasting – Prognózování poptávky, 

 Invetory management – Řízení zásob, 

 Logistics communications – Logistická komunikace, 

 Material Handling – Manipulace s materiálem, 

 Order Processing – Vyřizování objednávek, 
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 Packaging – Balení, 

 Parts and service support – Podpora servisu a náhradní díly, 

 Plant and warehouse site selection – Stanovení místa výroby a skladování, 

 Procurement – Nákup, 

 Return goods handling – Manipulace s vráceným zboţím, 

 Reverse logistics – Zpětná logistika, 

 Traffic and transportation – Doprava a předrava, 

 Warehousing and storage – Skladování. 

2.2 Teorie zásob 

2.2.1 Význam zásob 

  Dle autorů Lambert, Stock a Ellram (2005) lze zásoby chápat jako základní přirozený 

prvek ve výrobním i distribučním procesu. Zásoby mají pozitivní i negativní dopad. Pozitivní 

význam zásob představují výhody, které podniku přináší drţba daného mnoţství zásob. 

Hlavními přínosy drţby zásob je řešení časového, místního, kapacitního a sortimentního 

nesouladu mezi výrobou a poptávkou zákazníků. Dále přispívají k tomu, aby se technologické 

procesy mohly uskutečňovat ve vhodném rozsahu, tzn. v optimálních dávkách. V neposlední 

řadě pomáhají krýt nepředvídatelné výkyvy v poptávce a zajišťují plynulost výrobního 

procesu. 

 Negativní vliv zásob je chápán v tom, ţe na sebe navazují kapitál. Zásoby jsou 

nejméně likvidní část majetku podniku. Další negativní dopady sebou nesou zásoby 

v dodatečné spotřebě práce a prostředků. Navíc nesou s sebou i značné riziko znehodnocení, 

nepouţitelnosti či neprodejnosti. 

 Zásoby jsou faktorem, který významně ovlivňuje hospodářský výsledek kaţdého 

podniku a s tím spojenou i jeho pozici na trhu. Velikost zásob by měla být na jedné straně co 

nejmenší kvůli vázanosti kapitálu, ale na straně druhé by měla být co největší kvůli 

zabezpečení plynulosti výroby. Oba faktory jsou ovšem protichůdné, takţe vedení společnosti 

stojí před sloţitým úkolem a tím je nalezení co moţná nejlepšího kompromisu mezi oběma 

hledisky. Investování do zásob mnohdy představuje jednu z největších finančních zátěţí pro 

podnik, proto i rozhodování týkající se systému řízení zásob spadá mezi strategická 

rozhodnutí. 
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 Moderní logistické přístupy chápou zásoby jako nutné zlo. Podle řady japonských 

expertů jsou zásoby dokonce označovány jako příčina všeho zla ve výrobě. Japonci povaţují 

myšlenku, ţe zásoby jsou potřebnou součástí, za mylnou a velice škodlivou. Stále vedou boj 

proti jejich vytváření. Tvrdí, ţe zásoby zakrývají řadu provozních problémů. Tam kde nejsou 

zásoby, nevzniká potřeba je řídit a spravovat jejich výši a pohyb. Dochází tak k úsporám u 

skladovacích ploch, zkracují se časy čekání a tím i průběţné doby ve výrobě, odpadá riziko 

nepouţitelnosti či neprodejnosti zásob. Vše vede k velice modernímu přístupu štíhlého 

logistického řetězce. Sniţování zásob ovšem sebou přinášejí i problémy. Při poruše se vše 

zastaví a to je velice nepříjemné, ale vede to k okamţitému řešení dané situace a vytvoření 

nových postupů pro sníţení výskytu takových to poruch. 

Velké zásoby umožňují: 

 plynulou výrobu bez výpadků, 

 téměř okamţité dodávky, 

 překlenutí poruch, 

 hospodárnou výrobu, 

 konstantní vytíţení výrobních kapacit. 

Malé zásoby pomáhají zjistit: 

 procesy v nichţ dochází k problémům, 

 špatné vyváţení kapacit, 

 nedostatečnou pruţnost, 

 příčiny vzniku zmetků, 

 nedostatečnou přesnost plnění termínů. 

2.2.2 Klasifikace zásob 

Klasifikovat zásoby lze z několika hledisek. Na ideální velikost jednotlivých druhů 

zásob mají vliv různé činitele. Rozeznat a správně zařadit příslušné zásoby do příslušných 

druhů zásob je nezbytné pro správnou volbu metody jejich řízení. V literatuře je moţné nalézt 

občas různé klasifikace zásob. Následující klasifikace vychází z poznatků Horákové a Kubáta 

(1999). 
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Druhy zásob podle stupně zpracování 

Podle stupně zpracování se zásoby obvyklé dělí do několika skupin. První skupinu 

tvoří výrobní zásoby. Jedná se převáţně základní suroviny, pomocné a reţijní materiály, 

paliva, polotovary a nakupované díly spotřebovávané při výrobě, dále pak náhradní díly, 

nástroje, obaly a obalové materiály. Další skupinu tvoří zásoby rozpracovaných výrobků, 

polotovary vlastní výroby, nedokončené výrobky. Do třetí skupiny se řadí zásoby hotových 

výrobků. Poslední skupinu tvoří zásoby zboţí, tzn. výrobky nakoupené za účelem jejich 

dalšího prodeje. Podíl velikosti jednotlivých skupin na celkových zásobách se různí, vše 

závisí na poloze bodu rozpojení pro jednotlivé výrobky, na typu organizace výroby a na 

rozsahu podnikové distribuční sítě. 

Druhy zásob podle funkce v podniku 

 Obvyklým důvodem pro vytvoření zásob je rozpojování materiálového toku mezi 

jednotlivými logistickými rozhraními nebo dílčími procesy. Rozpojení výstupu z jednoho 

procesu od vstupu do navazujícího procesu pomocí vytvoření vyrovnávací zásoby má za cíl 

vyrovnat nesoulad časový anebo mnoţstevní. Tím získávají jednotlivé články logistického 

řetězce určitou nezávislost a usnadňuje se řízení. Rozpojovací zásoby dělíme na běţnou a 

pojistnou zásobu. Běţná zásoba je výsledkem nákupu, výroby nebo dopravy v dávkách. Kryje 

spotřebu mezi dvěma dodávkami na doplnění zásob. Pojistná zásoba se vytváří u běţně 

spotřebovávaných zásob a to z důvodu pokrytí nepředvídatelných výkyvů v dodávkách či 

spotřebě. 

 Zásoby na logistické trase tvoří materiály nebo výrobky, které jiţ mají konkrétní 

určení, tj. uţ opustili výchozí místo, ale dosud nedorazily na cílové místo v logistickém 

řetězci. Dopravní zásoba představuje zboţí při transportu z jednoho místa do druhého. Bere se 

v úvahu širší pojetí. Tedy ne jen doba přímo na cestě, ale i doba pro uskladnění a zaevidování 

u příjemce. Dopravní doba je důleţitá z hlediska prodluţující se doby vázanosti kapitálu. 

Zásoba rozpracované výroby obsahuje materiály a díly, které jiţ byly vyskladněny za účelem 

výroby, ale nalézají se ve výrobním procesu aţ do ukončení průběţné doby výroby. Tato doba 

výroby se skládá z jednotlivých časů potřebných technologických postupů při výrobě. 

 Technologické zásoby tvoří část materiálů či výrobků, které před dalším 

zpracováním, popřípadě expedicí, z technologických důvodů potřebují další dobu skladování 

za určitých okolních podmínek, aby získaly poţadované vlastnosti. Tento druh zásob by měl 
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sice patřit k zásobě rozpracovanosti, ale z důvodů tradic a mnohdy delší potřebné době se 

vymezují odděleně. Klasickým případem můţe být vysoušení dřeva, zrání sýrů, vína či piva. 

 Strategické zásoby mají zabezpečit přeţití podniku při nepředvídatelných kalamitách 

v důsledku přírodních pohrom, stávky či dokonce války. Autory je uváděn příklad v ropné 

krizi ze 70. let. V novodobější historii lze jako vhodný příklad uvést zásoby zemního plynu 

v západních státech Evropy při zastavení dodávek z Ruska přes Ukrajinu. 

 Spekulační zásoby jsou vytvořeny ve snaze ušetřit budoucí náklady nákupem většího 

mnoţství potřebných zásob v době, kdy je cena takového materiálu z dlouhodobého hlediska 

na niţších hodnotách. 

Druhy zásob podle použitelnosti 

 Dle tohoto hlediska se zásoby dělí na pouţitelné a nepouţitelné. Pouţitelné zásoby 

obsahují poloţky, které se běţně spotřebovávají či prodávají. Tyto poloţky jsou předmětem 

normálního řízení zásob. Nepouţitelná zásoba zahrnuje poloţky s téměř nulovou spotřebou, u 

které je nepravděpodobné, ţe bude moci být v podniku vyuţita pro budoucí výrobu, resp. 

prodej. Její původ je obvykle ve změně výrobního procesu nebo v technologickém rozvoji a 

tím způsobeném zastarání určitých výrobků. 

2.2.3 Náklady spojené se zásobami 

 Při vymezování nákladů spojenými se zásobami bychom měli vyjít z obsahu logisticky 

relevantních nákladů. Z potřeb logistického řízení vyplývají zejména poţadavky na sledování 

logistických nákladů z pohledu nutnosti vztahovat náklady k tokům, procesům a nejen 

k útvarům. Dále je nutné přiřadit náklady konkrétnímu typu zákazníku a zvaţovat veškeré 

podstatné náklady a efekty vyvolané danou alternativou. V neposlední řadě je samozřejmostí 

rozlišovat mezi fixními a variabilními náklady. 

Dle Macurové, Klabusayové (2007) se relevantní logistické náklady člení do čtyř 

skupin na náklady na organizování a řízení toku, náklady na uskutečňování toku, náklady na 

drţení zásob, náklady vyvolané nedostatečnou úrovní logistických sluţeb. 
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Obr. 2.1 Náklady spojené se zásobami 

 

Zdroj: Macurová, Klabusayová (Logistika I, 2007) 

 V současné praxi však zatím není dostatečné evidování a vyhodnocování logisticky 

relevantních nákladů příliš rozšířeno. Zásadními problémy dosavadních aplikací je vztahování 

nákladů k útvarům místo k procesům a nerozlišení nákladů fixních a variabilních. S těmito 

chybami v evidování pak nelze dostatečně rozlišit, které zákaznické poţadavky a způsoby 

organizování jejich průchodu logistickou sítí jsou ekonomicky výhodné a které naopak 

ekonomicky výhodné nejsou. 

2.2.4 Rychlost pohybu zásob 

 Rychlost pohybu zásob při výrobě a distribuci produktů se vyjadřuje několika 

ukazatel. Jsou jimi obrátka a doba obratu zásob. Charakterizují rychlost procesu přeměny 

finančních prostředků vloţených do nákupu surovin, materiálu a nakupovaných dílů v zásoby 

rozpracovanosti a následně v zásoby hotových výrobků a v posledním kroku v trţby, po 

jejichţ inkasování můţe dojít k opětovnému nákupu surovin. Obrátka zásob charakterizuje, 

kolikrát se za rok průměrná zásoba přemění v trţby. Vyjadřuje tedy počet obratů. 

               
           

               
      (2.1) 

Zdroj: Macurová, Klabusayová (2007, str. 43) 

 Doba obratu zásob udává dobu, za kterou se zásoby dostanou přes jednotlivé fáze 

výrobního procesu aţ po přeměnu v trţby. Čím je tato doba kratší, tím je v logistické síti 

vázáno méně zásob. 

             
   

       
      (2.2) 

Zdroj: Macurová, Klabusayová (2007, str. 43) 
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2.2.5 Modely zásob 

 Při zkoumání procesu zásobování a jeho optimalizace se pouţívají některé jednoduché 

modely zásob.  

 Nejjednodušší z těchto modelů pracuje pouze se dvěma druhy nákladů a to náklady na 

skladování, označovány jako Ns s měrnou jednotkou Kč/rok, a náklady na objednávání, 

označovány jako No a měrnou jednotkou Kč/rok. 

 Celkové náklady Nc (Kč/rok) pak vycházejí s jednoduchého vzorce:  

Nc = No + Ns          (2.3) 

Zdroj: Ptáček (1998, str. 41) 

 Oba druhy nákladů závisejí na objednacím mnoţství v jedné dodávce, které je 

označováno jako D. Za předpokladů, ţe je dodáváno za rok mnoţství Q, pak je nutno 

uskutečnit Q/D dodávek. Dále pokud předpokládáme cenu jedné dodávky jako x, pak náklady 

objednávání činí: 

     
 

 
           (2.4) 

Zdroj: Ptáček (1998, str. 41) 

Náklady na skladování: 

                (2.5) 

Zdroj: Ptáček (1998, str. 41) 

kde jsou náklady na skladování jednotky zásob za rok a   je průměrná zásoba během roku 

(  
 

 
 ). 

 Obr. 2.2 Schéma zásobovacího procesu 

 

Zdroj: Ptáček ( Logistika, 1998, str. 41) 
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2.2.6 Ekonomické objednací množství (EOQ) 

 Ekonomické objednací mnoţství dle Emmetta (2005) se nalézá v bodě rovnováhy 

mezi náklady na objednávání a náklady na skladování. EOQ předpokládá, ţe nedojde 

k vyčerpání zásob, předpokládá nulovou dodací lhůtu a ţe můţeme bezpečně objednat i při 

nulových zásobách. Toto ovšem není reálné, pokud čelíme nejisté poptávce, potřeba 

variabilních objednacích mnoţství a kolísavým dodacím lhůtám dodávek zásob. Tam, kde se 

však opakovaně objednává, lze EOQ pouţít. Jelikoţ jde o původní účetní vzorec, EOQ 

vyţaduje velké mnoţství dat, která nemusí být snadno dostupná. Ačkoli tato metoda nelze 

pouţít v kaţdé situaci, poukazuje na mezní stavy zásob a objednací doby, rovněţ se zde klade 

důleţitost na kalkulace nákladů na objednávku. 

 Vzorec EOQ:      
      

  
       (2.6)  

Zdroj: Emmett (2008, str. 63) 

R -  roční spotřeba produktu, S – náklady na objednací dávku, C – náklady na výrobní 

jednotku, I – náklady na skladování. 

 Obr. 2.3 EOQ model 

 

Zdroj: Emmett (Excellence in Warehouse Management, 2005, str. 64) 
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Předpoklady modelu EOQ: 

 konstantní známá výše poptávky, 

 známá a konstantní doba doplnění zásob, případná celková doba doplnění zásob, 

 konstantní nákupní ceny, nezávislé na objednacím mnoţství či době objednávky, 

 konstantní přepravní náklady, 

 uspokojení veškeré poptávky, 

 ţádné zásoby na cestě, 

 nezávislé poloţky zásob, 

 neomezený plánovací horizont, 

 neexistuje omezení dostupnosti kapitálu. 

Ohledně nákladů na objednání, tak při opakovaném objednávání fixní náklady na 

jednotlivé objednávky klesají. Při nakupování zásob náklady na objednání tvoří náklady na 

vstup objednávek, různá opatřovací povolení a také postupy, následující pro převzetí, jako je 

kontrola kvality, objemu, počtu, faktur i platby. Pro výpočet nákladů na objednávání můţe být 

nejefektivnější metodou určit potřebný čas daného pracovníka pro vykonání všech úkonů 

spojených s objednáním. Tento čas poté vynásobit mzdovými náklady. 

Náklady na skladování, představují náklady na přímé skladování a pořizovací náklady. 

Náklady na přímé skladování zásob by měli být určeny jako variabilní náklady souvisejících 

s chodem skladu. Rozhodujícím faktorem můţe být to, zda jsou náklady přímo ovlivněny 

hladinou zásob. 

Z hlediska ekonomického objednacího mnoţství je třeba objednávat často poloţky 

s vysokou roční spotřebou a méně často poloţky s nízkou roční spotřebou. 

2.3 Řízení zásob 

Efektivní řízení zásob je nezbytné provoz jakéhokoli podniku.  Håkansson a Persson 

(2004) uvádí tři různé trendy ve vývoji logistiky v rámci odvětví. Jedním z trendů je větší 

integrace v oblasti logistických činností mimo hranice organizace s cílem sníţit nákladové 

poloţky jakými jsou kapitálové náklady na zásoby a manipulační náklady toků. Zásoby jako 

aktivum v rozvaze společností nabývají na významu proto, ţe mnoho společností se ucházíte 

strategii sniţování svých investic do fixních aktiv, jako rostliny, sklady, stroje a zařízení, a tak 

dále, coţ ještě zdůrazňuje význam sníţení zásob. Změny v zásobách ovlivní návratnost aktiv 

(ROA), která je významným finančním parametrem z vnitřní a vnější perspektivy. Sníţení 
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zásob obvykle zlepší ROA, a naopak, pokud se zásoby navyšují, aniţ by se zvýšily příjmy, 

výsledné hodnoty ukazatele ROA se zhoršují. 

2.3.1 Úkol řízení zásob 

 Velkoobchodníci a maloobchodníci, kteří jsou hlavními aktéry v navazujících 

distribučních kanálech, čelí zvláštním úkolům v udrţování zásob na přiměřené úrovni 

vzhledem k obtíţnosti předvídání poptávky a očekávání zákazníků o dostupnosti produktu. Je 

to úkol ještě sloţitější, kdyţ se bere v potaz rozmanitost výrobků z hlediska jejich barvy, 

designu, balení, typu, velikosti a tak dále. Pro lepší vysvětlení problému, budeme 

předpokládat, ţe je předpověď poptávky přesná, nicméně, agregátní poptávka musí být 

rozdělena podle různých specifikací produktu do sub-celkové poptávky pro vedení 

jednotlivých skladových jednotek ve společnosti za účelem splnění očekávání konečného 

zákazníka. Ale sub-celkové předpovědi poptávky mohou být rozmanité, dosahující desítek, 

stovek či dokonce tisíce kategorií, v tom případě je vše skutečně obtíţné, sloţité a časově 

náročné. Obtíţnosti v předpovídání poţadavků s co nejmenšími odchylkami přirozeně vyústí 

ve dva problémy, které jsou v protikladných extrémech, drţet velké či téměř ţádné zásoby. 

Neboť se společnosti snaţí vyhnout sníţení prodejů způsobeného z nedostatku zásob, mají 

tendence k přeplnění skladů. Přesto se společnosti snaţí sníţit stav zásob, protoţe řízení zásob 

je nákladné a určitě sniţuje ziskovou marţi. Tímto dochází k opačnému extrému, kterým je 

tendence k drţení téměř nulových zásob. Můţeme tak získat přehled o dilematu řízení zásob, 

kde se dvě nepřátelské síly přetahují o velikost stavu zásob. Je těţké neustále vyvaţovat tyto 

dvě síly a stanovit zásoby na správné úrovni trvale. 

 Hlavním úkolem v řízení zásob je tedy vhodně stanovit potřebnou velikost stavu 

zásob, tak aby byly oba extrémy optimálně vyváţeny. Nemělo by tak dojít ke sníţení prodejů 

či zastavení výrobního procesu, ale na druhé straně řízení zásob by sebou nemělo nést 

přebytečně velké náklady. 

2.3.2 Analýza poptávky 

„Často nastane případ, kdy dodávkový cyklus bude lépe kontrolovatelný než 

poptávkový cyklus. Předpokládáme, že formy poptávek jsou obecně nahodilejší a nezávislejší, 

tudíž vytváří větší nejistotu. Analýza poptávky je tedy důležitá vzhledem k tomu, že právě 

poptávka je tím spouštěcím mechanismem celého procesu skladování a dodavatelského 

řetězce.“
 
Emmett (2005, str. 34) 
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Pro její správné pochopení je třeba prozkoumat kaţdý jednotlivý druh zboţí, výrobek 

a poloţku v seznamu. Tato činnost napomáhá při určování poţadavků na výrobky z hlediska 

skladových zásob a často se jí zabývají manaţeři stavu zásob. Také střídavě odráţí dodávkový 

a poptávkový cyklus operací příjmu a expedice zboţí ze skladu. 

Existuje několik metod předpovědi poptávky, které vyuţívají postupy matematické 

statistiky. Tyto metody předpokládají, ţe údaje o minulé spotřebě poloţky mohou být 

základnou pro odhad objemu jejích budoucích prodejů. Vychází se z předpokladu, ţe se 

dosavadní podmínky a okolí podniku v čase příliš nemění. Předpovědi poptávky spočívají 

v prodluţování dosavadního průběhu prodejů či spotřeby do budoucnosti. Obvykle se 

vytvářejí předpovědí s výhledem na několik příštích měsíců. Předpovědi poptávky pro delší 

časové období sebou přináší větší odchylky v odhadech. 

Výchozími údaji jsou časové řady spotřeby či prodejů pro jednotlivé poloţky. Časové 

řady jsou strukturovány velikostí spotřeby poloţky za určitá časová období, většinou 

kalendářní měsíc, rok. Obsahuje zpravidla údaje za několik předcházejících období, zpravidla 

to bývají dva aţ tři kalendářní roky. Volba metody pro předpověď závisí na časovém průběhu 

poptávky po dané poloţce v jednotlivých obdobích. Údaje o minulých prodejích či spotřebách 

je třeba posuzovat zejména z hlediska existence trendu, cyklu či sezónnosti a mimořádných 

událostí. 

Trend zobrazuje tendenci systematického růstu nebo poklesu poptávky v čase. Růstu 

odpovídá kladný trend a naopak poklesu odpovídá záporný trend. Cyklus představuje změnu 

poptávky s pravidelně se opakujícími nárůsty či poklesy. Tyto pravidelné cykly se opakují 

obvykle v různých časových obdobích. Speciálním případem cyklu s roční periodou je 

sezónnost. Mimořádné události znamenají předvídané či nepředvídané jednorázové a 

poměrně velké výkyvy v poptávce. O takové výkyvy by měla být časová řada před 

statistickým zpracováním očištěna, jestliţe nelze v budoucnosti očekávat jejich pravidelné 

opakování. Jinak by totiţ způsobily zkreslení předpovědi. 
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Obr. 2.4 Příklady poptávky bez sezónnosti 

 

Zdroj: Horáková, H.; Kubát, J. (Řízení zásob, 1999, str. 148) 

Obr. 2.5 Příklady sezónní poptávky 

 

Zdroj: Horáková, H.; Kubát, J. (Řízení zásob, 1999, str. 148) 

2.3.3 Prognóza poptávky 

 „Jestliže nejsou přesně známy úrovně poptávky, například u nezávislé poptávky, pak 

cílem prognózování je poskytnutí nejlepšího odhadu budoucí poptávky a možnost předvídat 

změny.“ dle Emmetta (2008, str. 51). 
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 Pouţívané metod jsou v hlavní řadě subjektivní nebo objektivní. Subjektivní metodou 

mohou být kvalifikované odhady prováděné lidmi se zkušenostmi v oblasti prognózování. 

Ačkoli jsou to pouze odhady, neznamená to, ţe tyto odhady nemají hodnotu. Určitou 

vypovídající hodnotu mají, pokud je provádějí zkušení lidé. Odběratelé nejsou vţdy 

předvídatelní, ale jejich postupy myšlení lez vyčíst do jisté úrovně z okolních projevů. 

 Předvídání budoucí poptávky pomocí objektivních metod zahrnuje matematickou 

statistickou analýzu minulé poptávky. Pokud se jedná o nový výrobek či zboţí, které nemá 

ţádnou minulost. Dá se tato předpověď odhadnout dle podobného druhu výrobku či zboţí. 

 Nejlepší odhad však často poskytuje kombinace obou metod prognózování. Objektivní 

metody se statistikou vycházejí z minulosti, takţe dávají dobrý základ za předpokladu, ţe 

nedojde k ţádným výrazným změnám. V situacích dynamické spotřeby ke změnám dochází a 

v této situaci je vhodné objektivní metody doplnit o ty subjektivní. 

Prognózování je snazší, pokud výrobek: 

- je starý a dobře zavedený, 

- je výrobkem spotřebním, u něhoţ je jasnější konečná poptávka, 

- má stabilní poptávku. 

Prognózování poptávky je obtížnější, pokud výrobek: 

- je nový a zrovna zaváděný na trh, 

- je částí spotřebního výrobku, 

- má nevyzpytatelnou poptávku. 

Prognózování poptávky po zásobách pouţívá různé statistické analýzy v závislosti na tom, 

jaké má daná poptávka vlastnosti, zda obsahuje či neobsahuje trend či sezónnost.  

Předpovídání ustálené poptávky 

 Jak dokazuje matematická statistika, při ustálené poptávce je nejlepším odhadem 

budoucí poptávky střední hodnota souboru dat prodejů či spotřeby za minulá období. Tato 

střední hodnota se můţe zjišťovat různým způsobem. Za základní dva se povaţují způsoby 

výpočtu aritmetického průměru a metoda exponenciálního vyrovnání.  

                         Aritmetický průměr:    
 

 
    

 
        (2.7) 

Zdroj: Horáková, H.; Kubát, J. (1999, str. 150) 
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 Aritmetický průměr se počítá podle výše uvedeného vzorce z prodejů či spotřeb yi 

v obdobích i = 1 aţ n, přičemţ všechny hodnoty mají stejnou statistickou váhu. 

 Metoda exponenciálního vyrovnávání stanovuje váţený průměr, přičemţ 

nejaktuálnější období dostává největší statistickou váhu. Čím je období méně aktuální, tím 

méně ovlivňuje průměr. Intenzitu ubývání váhy lze volit prostřednictvím parametru. Tato 

metoda má několik variant. Její nevýhodou je nutnost subjektivní volby váhového parametru, 

který má vliv na vypočtenou velikost předpovědi. Kromě toho se poptávka předpovídá pouze 

na první období následující za obdobím, pro které uţ je známa skutečná spotřeba. Význam 

metody exponenciálního vyrovnávání proto od 90. let klesl a více je vyuţívána metoda 

aritmetického průměru. 

Předpovídání poptávky s trendem 

 K vyrovnávání spotřeby či prodejů v čase se nejčastěji pouţívá lineární závislost. 

V grafickém vyjádření lze takovou závislost chápat jako přímku. Sloţitější závislosti by se 

v praxi sotva podařilo věcně podloţit. Očekávaná hodnota poptávky, předpověď, Yi pro i-té 

období (i > n) je dána vztahem:          .      (2.8) 

Zdroj: Horáková, H.; Kubát, J. (1999, str. 152) 

 Veličina a představuje trendový činitel, tj. změnu vyrovnané poptávky za jedno 

období. Tento činitel můţe nabývat jak kladných tak i záporných hodnot. Parametry a, b 

lineární vyrovnávací funkce se odhadují z časové řady prodejů či spotřeb yi  pro i = 1 aţ n. 

K jejich stanovení se nejčastěji pouţívá metoda nejmenších čtverců: 

   
  

        
         

 
    

 

   
                

   

 
   (2.9) 

Zdroj: Horáková, H.; Kubát, J. (1999, str. 152) 

Předpovídání sezónní poptávky 

 K předpovídání sezónní poptávky je třeba mít k dispozici časovou řadu prodejů či 

spotřeb v délce nejméně tří period cyklu. Perioda by měla být rozdělena na dostatečný počet 

období, aby cyklický charakter poptávky nebyl stírán tím, ţe do jednoho období časové řady 

padnou časové úseky s dost odlišnou intenzitou poptávky. 

Průměrná spotřeba za období:    
 

      
      

 
   

  
                 (2.10) 

Zdroj: Horáková, H.; Kubát, J. (1999, str. 153) 
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n – počet období časové řady v roce 

i – index období v roce 

r – počet let časové řady 

k – index roku 

yik – skutečná spotřeba v i-tém období k-tého roku 

Yik – hledaná vyrovnaná spotřeba v i-tém období k-tého roku 

 Sezónní koeficienty Si, které charakterizují relativní výši spotřeby v jednotlivých 

kalendářních obdobích i oproti průměrné spotřebě, jsou definovány vztahem: 

    
 

   
     

 
           (2.11) 

Zdroj: Horáková, H.; Kubát, J. (1999, str. 154) 

„Co se týče prognóz, existují pouze dvě nezpochybnitelné věci. První je ta, že se mýlí; 

druhá, že se dozvíme, jak moc se mýlí. Toto srovnání plánovaného a skutečného je známé jako 

chyba v prognóze a cílem jejího stanovení je minimalizace omylů v předpovědích.“ dle 

Emmetta (2008, str. 53) 

2.4 Metody řízení zásob 

2.4.1 ABC analýza 

 K základním předpokladům úspěchu současné společnosti patří koncepční systémové 

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

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

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

prodeje, ale především v oblasti řízení zásob. 

 „Analýza ABC je založena na Paretově zákonitosti (na tak zvaném pravidlu 80/20), 

která říká, že velmi často zhruba 80% důsledků vyplývá přibližně z 20 % počtu všech možných 

příčin.“ dle Horákové, Kubáta (1999, str. 192). 

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

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

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

ABC analýza, která umoţňuje zásoby diferencovat a k vymezeným skupinám přistupovat 
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odlišným způsobem. Skupinové rozdělení umoţní zaměřit se na řízení těch poloţek, které 

jsou pro společnost nejvíce zatěţující a neztrácet příliš mnoho energie na poloţky ostatní. 

ABC analýza můţe být implementována s různým cílem u jednotlivých druhů dané 

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

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

poloţek z hlediska plynulosti výroby, zajištění dostatečného mnoţství vstupů pro řešení 

aktuálních poţadavků na výrobu, sniţování rizika nedostatku či hromadění nevyuţitelných 

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

výrobní kapacity, zajištění pokrytí volných časů ve výrobě, sniţování rizika nedostatku 

poloţek pro potřeby dalšího zpracování plynoucího z nadměrné délky průběţné výrobní lhůty 

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

Společným cílem všech těchto dílčích oblastí je generování přehledných výstupů, 

poskytujících aktuální informace o daných poloţkách potřebných pro řízení. 

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

vzájemným vazbám, zařadit do komplexního systému řízení a definovat nejdůleţitější 

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

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

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

období. Ukazatel pro nedokončenou výrobu spotřebou za vymezené časové období, 

průběţnou výrobní dobou a váhou příslušného období apod. Tvorba ukazatele je nejobtíţnější 

částí ABC analýzy. Parametry definované v návaznosti na komplexní systém řízení je 

v mnoha případech třeba podrobit detailnímu průzkumu a najít nejvhodnější metodiku 

zakomponování do ukazatele. Například průběţná výrobní doba je ovlivněna přípravným 

časem, zkušebním časem, jednicovým časem, velikostí výrobní dávky, atd. Všechny tyto 

vlivy se musí odrazit v ukazateli. Váha časového období zvyšuje vyuţitelnost a vypovídající 

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

zpřesnění výsledků i zohlednění periodických vlivů. Dle úrovně a přesnosti plánování v dané 

společnosti můţe být součástí analýzy vedle aktuálního či minulého i budoucí období. ABC 

analýza není tedy vázána pouze na jiţ proběhlou skutečnost. Přiřazením váhy lze pak 

zdůraznit pro analýzu význam vybraného období. 
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Na základě ukazatele se poloţky začlení většinou do tří skupin s označením A, B, C. Dle 

potřeb společnosti jich lze vyuţít více, ale ne ovšem mnoho z důvodu ztráty přehlednosti. Po 

sestupném seřazení poloţek dle ukazatele se rozdělí tak, aby platilo zároveň: 

A 2-20% z celkového počtu poloţek 

 50-85% z celkové hodnoty ukazatele 

B 13-30% z celkového počtu poloţek 

 13-30% z celkové hodnoty ukazatele 

C 50-85% z celkového počtu poloţek 

 2-20% z celkové hodnoty ukazatele 

Pro zajištění jednoznačného rozdělení se upřednostňuje maximální procentní podíl 

skupiny A na daném ukazateli. Rozčlenění poloţek je navrţeno na základě empirickým 

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

zatěţuje společnost, 50-85% z celkové hodnoty ukazatele. Tyto poloţky patří do skupiny A, 

které je věnována nejvyšší pozornost. 

Obr. 2.6 Schéma rozdělení dle metody ABC 

 

Zdroj: Tomek, Vávrová (Řízení výroby a nákupu, 2007, str. 128) 
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Ukazatel umoţňuje rovněţ stanovení limitních hranic jednotlivých skupin a následně 

poloţek zásob, které jsou velmi důleţité pro řízení zásob, likvidity a aktivity společnosti. 

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

dodacího či výrobního období, stanovení minimální limitní hranice určující minimální 

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

Diferenciace způsobů řízení zásob 

 Důvodem diferenciace způsobů řízení zásob pro jednotlivé kategorie poloţek je snaha 

sníţit celkové průměrné zásoby. Jednotlivé kategorie poloţek se přiděluje různé řízení a 

stupeň důleţitosti. Následující rozdělení vychází z poznatků Horákové a Kubáta (1999). 

Největší pozornost se samozřejmě věnuje kategorii poloţek A, tedy velmi důleţitým. Tyto 

poloţky se sledují průběţně. Předpověď spotřeby a dalších veličin, jako velikost dávky, 

norma pojistné zásoby, se stanovují individuálně pomocí co nejpřesnějších metod a poměrně 

často se aktualizují. Pro poloţky řízené objednacími systémy se doporučuje systém B,Q nebo 

B,S. Tyto systémy ihned signalizují pokles dispozičních zásob pod objednací úroveň.  

Poloţky kategorie B, tedy středně důleţité, se sledují podobně jako u kategorie A, ale jiţ 

méně často a s niţší intenzitou. Poloţky kategorie C, tedy méně důleţité, se věnuje nejmenší 

pozornost. Jako předpověď spotřeby slouţí obvykle aritmetický průměr. V této kategorii bývá 

značný počet poloţek. Obvykle je účelné tuto kategorii rozdělit do několika podkategorií a 

pro kaţdou z nich pouţít jiné časové a objednací normy zásobování. 

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

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

okamţitého stavu zásob, systém řízení nákupu či výroby, systém rozdělení pravomocí a 

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

další. 

Systém kontroly okamţitého stavu zásob je třeba provádět důsledně u poloţek A, které 

společnost nejvíce zatěţují. Vedle aktuálního stavu se sledují a vyhodnocují okamţité 

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

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

v oblasti nákupu, přičemţ nákup poloţek A je opět podroben detailnější analýze. 

Odsouhlasení nákupu A poloţek je v pravomoci vyššího managementu na rozdíl od C 

poloţek, které můţe objednat zásobovač bez souhlasu vedení. Jednotlivé skupiny jsou tedy 

různě nákladové náročné, coţ je propojeno z hlediska definování pravomocí a odpovědností 
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s různými hierarchickými úrovněmi v organizační struktuře, z hlediska odměn a 

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

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

kontrol dle skupinového začlenění. 

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

zásob. Její zavedení, vzhledem k nárokům na rozsah a frekvenci zpracování dat, je vhodné 

podpořit specifickou softwarovou aplikací. Pak se v propojení s dalšími nástroji stává silnou 

součástí komplexního systému řízení společnosti. 

2.4.2 XYZ Analýza 

 Analýza XYZ se zaměřuje na třídění poloţek zásob z hlediska jejich spotřeby a 

výkyvů ve spotřebě. Základním hlediskem je tedy předvídatelnost spotřeby. Je nutno mít 

údaje o minulé spotřebě. U kaţdé poloţky se vypočítává variační koeficient a poloţky se 

uspořádají dle hodnoty tohoto koeficientu. Rozděluje zásoby do tří skupin: 

Skupina X – poloţky s konstantní spotřebou, které mají jen minimální výkyvy ve 

spotřebě, s hodnotou variačního koeficientu niţší neţ 50%, systém zásobování 

synchronizovaný s výrobními procesy, bez potřeby vytváření velké pojistné zásoby. 

 Obr. 2.7 Schéma skupiny zásob X 

 

Zdroj: autor 

Skupina Y – poloţky s proměnlivou spotřebou, které mají střední obtíţnost 

v prognózování, s hodnotou variačního koeficientu v rozmezí 51-90%, vhodná skupina pro 

vytvoření skladových zásob. 
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Obr. 2.8 Schéma skupiny zásob Y 

 

Zdroj: autor 

Skupina Z – poloţky s nárazovou spotřebou, které jsou téměř neprognózovatelné, 

s hodnotou variačního koeficientu nad 90%, v zásobování je třeba reagovat na nepravidelnost 

spotřeby s poměrně vysokou pojistnou zásobou. 

Obr. 2.9 Schéma skupiny zásob Z 

 

Zdroj: autor 

Variační koeficient        
  

  
          (2.12) 

Zdroj: Macurová (2010, str. 65) 

vi  - variační koeficient,    – směrodatná odchylka poptávky,      – průměrná poptávka 

Metoda XYZ se společně s analýzou ABC protínají a navzájem doplňují při řízení 

stavu zásob. Tato kombinace sebou přináší mnoho výhod, kterými zejména jsou detailnější 

informace pro řízení zásob a s tím spojeným plánováním a kontrolou, dále přehlednější 

podklady pro moţnosti sniţování stavu zásob, které sebou přináší sníţení nákladů na drţení 

zásob a objednacích nákladů. 
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Tab. 2.1 Kombinace ABC a YXZ analýz 

 Skupina A Skupina B Skupina C 

Skupina X 

vysoká hodnota 

spotřeby, velmi přesná 

předpověď, konstantní 

spotřeba 

střední hodnota 

spotřeby, velmi přesná 

předpověď, konstantní 

spotřeba 

nízká hodnota 

spotřeby, velmi přesná 

předpověď, konstantní 

spotřeba 

Skupina Y 

vysoká hodnota 

spotřeby, niţší přesnost 

předpovědi, 

proměnlivá spotřeba 

střední hodnota 

spotřeby, niţší přesnost 

předpovědi, 

proměnlivá spotřeba 

nízká hodnota 

spotřeby, niţší přesnost 

předpovědi, 

proměnlivá spotřeba 

Skupina Z 

vysoká hodnota 

spotřeby, 

neprognózovatelné, 

nárazová spotřeba 

střední hodnota 

spotřeby, 

neprognózovatelné, 

nárazová spotřeba 

nízká hodnota 

spotřeby, 

neprognózovatelné, 

nárazová spotřeba 

Zdroj: Jurová (2004) 

2.4.3 Just-In-Time  

Metoda Just-In-Time (JIT) je velice moderní přístup k zásobování. JIT je nejznámější 

logistickou technologií vyuţívanou od počátku 80. let v USA a v Japonsku a posléze 

přenesenou do Evropy. Spočívá v uspokojování potřeby po hotovém výrobku a jeho 

dodáváním „právě včas". „Princip koncepce JIT řeší řadu klasických problém materiálového 

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

kontrola, skladování, příprava a kompletování materiálu.“ dle Tomka a Vávrové (2007, str. 

299). 

Cílem JUST-IN-TIME jsou nulové zásoby a stoprocentní kvalita. Dochází k dokonalé 

spolupráci a koordinované činnosti mezi dodavatelem na jedné straně a odběratelem na straně 

druhé a to tak, ţe zásoby se stávají zbytečné. 

Hlavní charakteristiky JIT: 

 přísná kontrola kvality – zákazník si obvykle přejímá předem prověřené zboţí, nebo se 

na kontrolu dodavatele můţe stoprocentně spolehnout, pouţívají se metody TQC – 

Total Quality Control, SPC – Statistical Process Control, 

 pravidelné a spolehlivé dodávky – dodavatel dodává přesně podle rozpisu tj. podle 

operativního plánu výroby odběratele 
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 blízkost výroby dodavatele a odběratele – u velkých odběratelů se dodavatel 

přizpůsobuje lokalizací svého závodu, tím dochází ke sníţení dopravních nákladů a 

eliminaci části poruch, které můţou nastat při vzdálenější dopravě, 

 společná spolupráce s vyuţitím metod hodnotové analýzy k zabezpečení vysoké 

kvality, technické úrovně výrobků a sníţení nákladů, 

 úzké vztahy mezi dodavatelem a odběratelem ve všech oblastech, které pak umoţňují 

koordinaci aktivit a uplatňování stupně vstřícnosti, která se výrazně projeví ve 

finálním efektu u obou partnerů. 

 Tab. 2.2 Srovnání moderního Just-In-Time s klasickým modelem Just-In-Case 

Faktor Just-In-Time Just-In-Case 

Zásoby eliminace zásob 
větší zásoba znamená větší 

jistotu, udrţuje se pojistná zásoba 

Velikost dávek jen dle okamţité potřeby 

vţdy se koriguje jejich optimum, 

podle nákladů na pořízení zásoby 

a na jejich udrţování 

Prodávající, 

kupující 

partneři jsou bezprostřední spolupracovníci, 

dodávky všech potřebných poloţek jsou 

očekávány v daném čase, zákazník jedná 

s dodavatelem jako s filiálkou 

partneři jsou v klasickém vztahu 

prodávající - kupující 

Kvalita kdyţ není kvalita 100% je v sázce výroba tolerance určitých nedostatků 

Řídící časy udrţují se krátké 
zkracování výrobních časů není 

sledováno 

Pracovníci a 

jejich motivace 

řízení dohodou a přesvědčování pracovníků, 

změny nejsou provedeny, dokud není dosaţeno 

shody, podporován pocit spoluvlastnictví 

zaměstnanců 

řízení autoritativní. Nové systémy 

jsou uplatňovány i přes odpor 

dělníků, nikoliv s jejich 

iniciativní podporou 

Zdroj: autor 

Cíle JIT: 

 niţší ceny při nákupu, 

 úspory vyplývající z eliminace poţadavků na skladování, 

 sníţení vázanosti kapitálu v zásobách, 

 úspory vyplývající z podstatně rychlejší reakce managementu na eventuální poruchy,  

 omezení aktivit, které nezvyšují hodnotu výrobků a sluţeb 
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 zvyšování efektivnosti a produktivity  

 sníţení celkových nákladů 
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3. Praktická část 

3.1 Představení společnosti 

3.1.1 Brano Group, a.s. 

„Brano Group zámky, zvedáky a autodílny pro všechny světadíly.“ 

Brano Group je dynamickou společností vybudovanou na dlouholeté tradici. Brano 

Group je vývojovým partnerem orientujícím se na kvalitní elektromechanické výrobky, 

zejména výrobky pro autoprůmysl, zamykací a zavírací systémy, manipulační techniku a 

drobné odlitky. 

 Posláním společnosti Brano Group je naplňovat očekávání obchodních partnerů 

odpovědným přístupem všech zaměstnanců a budovat strategické vztahy na globálním trhu. 

Ve společnosti Brano Group je kladen velký důraz na kvalitu zaměstnanců, a proto trvale 

podporují růst jejich duševního bohatství. 

 Vizí společnosti Brano Group je zdravý, úspěšný tým s tradicí, který chce být před 

konkurencí o krok blíţ k zákazníkovi. 

 Strategie společnosti je proaktivní globální politika firmy s efektivním vynakládáním 

zdrojů, dynamickým rozvojem uţitných vlastností svých výrobků pokračuje procesem 

trvalého zlepšování k upevnění stávajících a získávání nových trhů. 

 K vnitřním hodnotám, které Brano Group uznává a vyuţívá pro splnění stanovených 

cílů, patří:  

 kvalita,  

 dynamika,  

 inovativnost,  

 profesionalita,  

 výkonnost. 
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Výpis z obchodního rejstříku: 

Datum zápisu   13. prosince 1995 

Obchodní firma   BRANO GROUP, a.s. 

Sídlo     Hradec nad Moravicí, Opavská 1000, PS4 747 41 

Identifikační číslo   646 09 898 

Předmět podnikání: 

 zprostředkovatelské sluţby, 

 koupě zboţí za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, 

 reklamní a propagační činnost v oblasti strojírenských výrobků, 

 zámečnictví, 

 stavba strojů s mechanickým pohonem, 

 nástrojařství, 

 výroba elektrických částí vozidel, 

 činnost organizačních a ekonomických poradců, 

 činnost účetních poradců, vedení účetnictví. 

Základní kapitál   41 005 000 Kč (splaceno 100%) 

Způsob účtování o zásobách 

 Účtování zásob materiálu a zboţí se ve společnosti Brano Group provádí podle 

způsobu A, coţ znamená, ţe pořizování zásob a jejich spotřeba jsou účtovány průběţně na 

příslušných účtech zásob. Účtuje se v pořizovacích cenách. Pořizovací cena zahrnuje cenu 

pořízení, celní poplatky, skladovací poplatky při dopravě a dopravné za dodání do výrobního 

či prodejního areálu. Pořizovací cena materiálu a zboţí je rozdělena na předem stanovenou 

cenu pořízení a odchylku od skutečné ceny pořízení a nákladů s jejich pořízením 

souvisejících. Odchylky se měsíčně rozpouštějí do nákladů v závislosti na celkovém pořízení 

a spotřebě zásob materiálu a zboţí. Nedokončená výroba a hotové výrobky jsou oceňovány 

vlastními náklady, které zahrnují cenu materiálu, práce a proporcionální část výrobních 

reţijních nákladů podle stavu rozpracovanosti. Vlastními náklady se rozumí ocenění podle 

plánovaných kalkulací stanovených v podmínkách technické přípravy výroby. 
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3.1.2 Útvar Autozvedáků – Car Jacks Unit 

 Společnost Brano Group je svým rozsahem velmi komplexní podnik skládající se 

z mnoha jednotek. Podchytit materiálové toky v takto rozsáhlém podniku by bylo příliš sloţité 

a nadměrně pracné pro diplomovou práci. Práce se zaměřuje tedy na útvar autozvedáků, jeţ se 

nachází v podniku na finálním místě pro kompletaci výrobků. Jeho výstupy jsou tedy jiţ 

konečnými výrobky a nevstupují zpět do ţádných dalších útvarů společnosti Brano Group. Je 

to vhodné umístění pro začátek řízení celého podniku formou tahu.  

Tento útvar působil do podzimu roku 2008 ještě v pobočce v Rakovníku, kde se jeho 

roční trţby pohybovaly okolo 850 mil. Kč, a jeho přesun byl jiţ plánován od roku 2005. Útvar 

se přesunul do zcela nově vybudované haly v Hradci nad Moravicí. Nová hala zaujímá 

rozlohu 4 tisíc m
2
. Od začátku roku 2011 byl na pozici managing director dosazen Ing. Josef 

Rejman, kterému se dosavadní řízení zásob a materiálových toků nezdá dostatečně efektivní.  

Sortiment výrobků útvaru Autozvedáků 

 Sortiment výrobků se skládá ze čtyř modelových řad, které se liší jak technickým 

zpracováním, tak i náročností na výrobu. První modelovou řadou jsou zvedáky GH.  

Kloubové zvedáky GH se vyrábí ve 20 různých variantách a velikostech s nosností 

maximálně 1.5 tuny. Druhá modelová řada se skládá z nůţkových zvedáků SH, které se 

vyrábí v 10 různých variantách a velikostech s nosností do 1.5 tuny.  

Zbylé dvě modelové řady jsou uţ spíše výjimkou ve výrobě a jejich produkce se 

v posledních letech vůbec nerealizovala. Je to nepravidelný autozvedák DH s nosností 0,75 

tuny a mechanická panenka s nosností 1,8 tuny neboli zvedák typu EL. Nicméně autozvedáky 

jsou povaţovány za náhradní díly automobilů a z toho vychází nasmlouvaná nutnost drţet 

minimálně po dobu deseti let výrobu v takovém stavu, aby se potřebné typy daly dodatečně 

vyrobit. Vypadá to sice náročně, ale v základě jde jen o udrţení technické dokumentace a 

několik speciálních forem či nástavců na lisy 
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Obr. 3.1 Modelové řady zvedáků 

          

 GH    SH      DH      EL 

Zdroj: www.brano.eu 

3.2 ABC analýza 

 První prováděnou analýzou byla ABC analýza hotových výrobků. Kvůli většímu 

mnoţství jednotlivých modelů autozvedáků je vhodné si vytvořit skupiny, do kterých budou 

výrobky zařazeny dle upraveného Paretova principu. Při tvorbě ABC analýzy bude dobře 

vidět mnoţství prodejů, celkové roční trţby v Kč i v procentním vyjádření. 

 Prvním úkolem bylo získání potřebných dat pro analýzu. Jelikoţ produkce DH a EL 

zvedáků v posledních dvou letech neprobíhala, byly tyto dvě modelové řady ze všech 

budoucích propočtů a analýz vyloučeny. U zbývajících dvou řad GH a SH bylo vycházeno z 

jednotlivých měsíčních prodejů v ks a celkové roční obraty v Kč za roky 2009 a 2010. 

Dostáváme tak tabulku o 30 různých typů zvedáků společně s jejich měsíčním prodejem. 

Minimální objednací mnoţství je 100 ks pro všechny typy zvedáků. 

 Tab. 3.1 Výřez z přehledu prodejů v ks za roky 2009 a 2010 

Typ/Měsíc I-09 II-09 III-09 IV-09 V-09 … XII-10 Celkem 

GH 534 0 0 0 0 300 … 100 3100 

GH 536 3000 2900 2900 2800 3000 … 2800 68200 

GH 537 4500 4600 4600 4500 4000 … 4500 108600 

GH 538 0 0 0 0 0 … 800 6500 

GH 540 2300 2300 2400 2400 2500 … 2300 56300 

GH 541 22400 21200 21400 21500 22600 … 26500 553800 

GH 544 2000 2000 2100 2100 2100 … 2100 51500 

GH 560 1700 1900 1800 1900 1800 … 1800 44000 

Zdroj: Autor 
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 Tab. 3.2 Typy zvedáků s ročními obraty 

 Rok 2009 Rok 2010 

Typ zvedáku Roční obrat (Kč) Roční obrat (%) Roční obrat (Kč) Roční obrat (%) 

GH 534 913544 0,100 435087 0,046 

GH 536 15697532 1,723 15333597 1,608 

GH 537 22439389 2,463 23218346 2,435 

GH 538 0 0,000 2821890 0,296 

GH 540 14083211 1,546 13447523 1,410 

GH 541 128343079 14,088 136373479 14,300 

GH 544 10707275 1,175 10665584 1,118 

GH 560 10563843 1,160 10468205 1,098 

GH 561 4312779 0,473 3928465 0,412 

GH 562 890033 0,098 0 0,000 

GH 563 12616112 1,385 19322830 2,026 

GH 567 4792299 0,526 4449956 0,467 

GH 569 26713286 2,932 26984423 2,830 

GH 572 75906932 8,332 79621477 8,349 

GH 573 57852890 6,351 57368331 6,016 

GH 574 81478895 8,944 80121665 8,402 

GH 577 110514036 12,131 111149789 11,655 

GH 580 31275508 3,433 31275040 3,280 

GH 581 0 0,000 652500 0,068 

GH 582 4108569 0,451 485549 0,051 

SH 303 128696545 14,127 127930899 13,415 

SH 304 23673679 2,599 23500821 2,464 

SH 306 1748 0,000 0 0,000 

SH 308 13078498 1,436 13403780 1,406 

SH 313 120224583 13,197 120985648 12,687 

SH 314 0 0,000 7758695 0,814 

SH 323 3712087 0,407 4060374 0,426 

SH 334 1817676 0,200 22492883 2,359 

SH 335 5325348 0,585 5050819 0,530 

SH 336 1253594 0,138 327405 0,034 

Celkem 910992970 100,000 953635060 100,000 

Zdroj: Autor 

 Z těchto údajů lze zpozorovat kaţdoroční nárůst obratů u vyráběných autozvedáků. 

Před přesunem útvaru do Hradce nad Moravicí, byl roční obrat okolo 850 milionů Kč. Po 

přesunu je vidět, ţe se nové uspořádání a větší kapacity umoţnily výrobu většího mnoţství a 

tím se zvedly i prodeje, po končící hospodářské krizi, která zasáhla velkou měrou 

automobilový průmysl a tím ovlivnila hlavní odběratele autozvedáků, jimiţ jsou především 

velké automobilové závody v celé Evropě. 
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 Dalším krokem byl výpočet kumulovaných hodnot ročního obratu v procentním 

vyjádření a rozdělení jednotlivých typů autozvedáků do skupin ABC. Jako hraniční hodnota 

pro skupinu A byla zvolena hodnota do 75 % z důvodu  většího rozdílu hraničních hodnot 7. a 

8. poloţky. U ostatních skupin se počínalo obdobně. Jednotlivé rozdělení pro rok 2010 je 

vidět s kumulovaným obratem je vidět v následující tabulce. 

 Tab. 3.3 ABC rozdělení typů zvedáků v roce 2010 

Typ zvedáku Roční prodej 
(ks) 

Roční obrat (Kč) Roční obrat (%) Kumulovaný 
roční obrat (%) 

Položka 

GH 541 285300 136373479 14,300 14,300 A 

SH 303 217200 127930899 13,415 27,715 A 

SH 313 222400 120985648 12,687 40,402 A 

GH 577 227300 111149789 11,655 52,058 A 

GH 574 171200 80121665 8,402 60,459 A 

GH 572 182200 79621477 8,349 68,809 A 

GH 573 142000 57368331 6,016 74,824 A 

GH 580 69500 31275040 3,280 78,104 B 

GH 569 59700 26984423 2,830 80,934 B 

SH 304 40800 23500821 2,464 83,398 B 

GH 537 55300 23218346 2,435 85,833 B 

SH 334 39600 22492883 2,359 88,191 B 

GH 563 41200 19322830 2,026 90,217 B 

GH 536 33700 15333597 1,608 91,825 B 

GH 540 27500 13447523 1,410 93,236 B 

SH 308 25000 13403780 1,406 94,641 B 

GH 544 25700 10665584 1,118 95,759 B 

GH 560 21900 10468205 1,098 96,857 B 

SH 314 13400 7758695 0,814 97,671 C 

SH 335 9200 5050819 0,530 98,200 C 

GH 567 9100 4449956 0,467 98,667 C 

SH 323 7000 4060374 0,426 99,093 C 

GH 561 9200 3928465 0,412 99,505 C 

GH 538 6500 2821890 0,296 99,801 C 

GH 581 1500 652500 0,068 99,869 C 

GH 582 11700 485549 0,051 99,920 C 

GH 534 1000 435087 0,046 0,046 C 

SH 336 600 327405 0,034 0,080 C 

GH 562 0 0 0,000 0,080 C 

SH 306 0 0 0,000 0,080 C 

Celkem  953635060 100,000   

 

Zdroj: Autor 
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 Po seřazení jednotlivých typů zvedáků v příslušných skupinách, dostáváme 

přehlednou tabulku, ve které vidíme podíl na obratu a podíl na počtu poloţek pro jednotlivé 

skupiny ABC. 

Tab. 3.4 Rozdělení zvedáků do skupin 

Skupina Typy zvedáků Podíl na obratu Podíl na celkovém 

počtu položek 

A GH 541, 577, 574, 572, 573 

SH 303, 313 

74,824 % 23 % 

B GH 580, 569, 537, 563, 536, 540, 544, 560 

SH 304, 334, 308 

22,033 % 33 % 

C GH 567, 561, 538, 581, 582, 534, 562 

SH 314, 335, 323, 336, 306 

3,143 % 36 % 

Zdroj: Autor 

 Graf 3.1 Znázornění ABC skupin dle podílu na obratu v % 

 

Zdroj: Autor 

 Z předchozího rozlišení vidíme, ţe pouhých 7 typů zvedáků a tedy 23 % poloţek se 

podílí na obratu hodnotou 74, 824 %, čemuţ odpovídá 713 551 228 Kč. Druhou skupinu, 

skupinu B, tvoří 33 % poloţek s podílem na ročním obratu o hodnotě 22,033 %. Třetí 

skupinu, skupinu C, tvoří zbylých 36 % poloţek s podílem na obratu o hodnotě 3,143 %. 
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3.3 XYZ analýza 

 Dalším krokem v analýze zásob ve společnosti Brano Group byla XYZ analýza. Bylo 

vycházeno z jiţ předem zmiňovaných údajů o prodejích za jednotlivé měsíce. Výřez těchto 

údajů je zobrazen v tabulce 3.1 na straně 29. Jelikoţ se XYZ analýza zaměřuje na spotřebu 

jednotlivých poloţek a vypočítávají se průměrné hodnoty spolu s jejich odchylkami, byl 

zvolen výpočet na základě obou let dohromady, aby bylo dosáhnuto dostatečné datové 

základny. 

 Tab. 3.5 Výsledky pro XYZ analýzu 

Typ 
zvedáku 

Průměrný 
měs. prodej 

Směrodatná 
odchylka prodeje 

Variační 
koeficient 

GH 534 248 167,0309 67,4 

GH 536 5456 132,0248 2,4 

GH 537 8688 233,1845 2,7 

GH 538 520 392,0875 75,4 

GH 540 4504 155,4005 3,5 

GH 541 44304 2115,469 4,8 

GH 544 4120 81,54327 2,0 

GH 560 3520 62,36096 1,8 

GH 561 1544 88,87804 5,8 

GH 562 160 188,5618 117,9 

GH 563 5448 1272,731 23,4 

GH 567 1512 120,1128 7,9 

GH 569 9504 132,2876 1,4 

GH 572 28472 522,3977 1,8 

GH 573 22816 98,60133 0,4 

GH 574 27624 164,0947 0,6 

GH 577 36264 527,0298 1,5 

GH 580 11120 75,92028 0,7 

GH 581 120 114,7915 95,7 

GH 582 1728 104,0833 6,0 

SH 303 34856 103,9999 0,3 

SH 304 6552 171,5432 2,6 

SH 306 136 124,0939 91,2 

SH 308 3952 107,6904 2,7 

SH 313 35472 158,7713 0,4 

SH 314 1072 1477,305 137,8 

SH 323 1072 103,7492 9,7 

SH 334 3424 1643,59 48,0 

SH 335 1512 72,52873 4,8 

SH 336 232 236,254 101,8 

Zdroj: Autor 
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Při výpočtu jednotlivých hodnot se vycházelo z propočtu pro variační koeficient (viz. 

vzorec 2.12), který vyţaduje dva vstupní údaje. Těmi jsou průměrná spotřeba a směrodatná 

odchylka této spotřeby. Z hodnot variačního koeficientu je vidět, ţe se většina poloţek 

nachází ve skupině zásob X, tedy zásob s konstantní spotřebou. Vychází se tak z faktů, které 

byly vyjasněny v teoretických východiscích a to, ţe se skupina X nachází v rozmezí 

variačního koeficientu do 50 %, skupina Y v rozmezí 50 – 90 % a skupina Z v rozmezí nad 90 

%. V následující tabulce je znázorněno zařazení jednotlivých poloţek do příslušných skupin. 

 Tab. 3.6 XYZ rozřazení položek 

Skupina 
Hodnota variačního 

koeficientu 
Typy zvedáků 

Podíl na celkovém 

počtu položek 

X 0 – 50 % 

GH 536, 537, 540, 541, 544, 560, 561, 563, 

567, 569, 572, 573, 574, 577, 580, 582 

SH 303, 304, 308, 313, 323, 334, 335 

76,6 % 

Y 51 – 90 % GH 534, 538, 6,6 % 

Z Nad 90 % 
GH 562, 581 

SH 306, 314, 336 
16,6 % 

Zdroj: Autor 

3.4 ABC/XYZ matice 

 Východiskem pro ABC/XYZ matici jsou jednotlivé analýzy, které byly prezentovány 

v předešlých částech. Kombinací zjistíme, do kterých kategorií spadají jednotlivé typy 

zvedáků. Jak je vidět z XYZ analýzy největší podíl poloţek budou mít skupiny XA, XB a XC 

z důvodu celkem stálého prodeje u daných poloţek. 

 Tab. 3.7 ABC/XYZ matice 

Skupiny A B C 

X 

GH 541, 572, 573, 574, 

577 

SH 303, 313 

GH 536, 537, 540, 544, 

560, 563, 569, 580 

SH 304, 308, 334 

GH 561, 567, 582 

SH 323, 335 

Y   GH 534, 538 

Z   
GH 562, 581 

SH 306, 314, 336 

Zdroj: Autor 
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 Pomocí ABC/XYZ matice bylo dosáhnuto přehledu o průniku těchto dvou analýz. 

Dále je práce zaměřená na výrobky s velkým podílem na obratu a s konstantní spotřebou. 

Těmto dvou kritériím odpovídá skupina XA. Spadá do ní celkem 7 typů zvedáků, z toho 5 

z modelové řady GH a 2 z řady SH. 

 Tab. 3.8 Ukazatele skupiny XA 

Zvedák Prodej v roce 2010 

(ks) 

Podíl na obratu (%) Průměrný měs. 

prodej (ks) 

GH 541 285 300 14,300 23 775 

GH 572 182 200 8,349 15 184 

GH 573 142 000 6,016 11 834 

GH 574 171 200 8,402 14 350 

GH 577 227 300 11,655 18 942 

SH 303 217 200 13,415 18 100 

SH 313 222 400 12,687 18 534 

Zdroj: Autor 

 Výstupem předchozích analýz bylo dosáhnuto prvního cíle a tím bylo odhalení 

skupiny výrobků s největším podílem na ročním obratu, které mají navíc ustálenou spotřebu. 

Tato skupina byla zvolena pro úpravu stávajícího systému nákupu a výdeje materiálů. Jak 

bylo v úvodu naznačeno, bude se jednat o vstupní materiál vstupující do finalizace výrobku, 

který je nakupován přímo útvarem Autozvedáků. Brano Group pouţívá dvojí objednací 

systém, centrální a decentralizovaný. Centralizovaný systém se pouţívá u materiálů, které 

jsou potřebné pro více útvarů. Jedná se především o surový hutní materiál, pomocný materiál, 

obalové materiály, atd.  

 Decentralizovaný systém se pouţívá u specifických potřeb jednotlivých útvarů. Škálu 

těchto materiálů z celkového hlediska nemohu zařadit. Z potřeb útvaru Autozvedáků se jedná 

o několik typů nýtů, táhel, klik a plastových rukojetí. Toto je také výčet čtyř druhů materiálů, 

u kterých by ve 4. oddílu návrhů a opatření mělo dojít ke zlepšení aktuálního stavu. 

Zlepšením by mělo dojít ke sníţení stavu zásob, zpřehlednění materiálové toku a se sníţením 

stavu zásob spjaté úspory nákladů. 
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3.5 Skladování v útvaru Autozvedáků 

 Tato sekce se zaměřuje na vysvětlení fungování skladu a systému skladování v útvaru 

Autozvedáků. I přesto, ţe mnohdy chybí jasné definice a určené systémy skladování, je 

moţné rozdělit sklad dle prostorového rozloţení jednotlivých druhů materiálů a zásob. Sklad 

je zaplněn mnoha jednotlivými druhy materiálů a surovin.  

 Útvar Autozvedáků se nachází v jedné prostorné hale o rozloze 4 tisíc m
2
. Samotný 

sklad z toho zabírá rozlohu o délce 36 m a šířce 22 m. Rozloha je tedy cca 792 m
2
. Sklad je 

přímo napojen na výrobní halu. Rozdělení skladu od výrobní haly je definováno pouze 

pozemním barevným označením a sloupovou řadou, jak je vidět na obrázku 3.1. 

 Obr. 3.1 Oddělení skladu a výrobní haly 

Je vidět jiţ nedostatečné pozemní 

barevné označení, které je jiţ 

opotřebované. Dále je moţno 

zpozorovat určitý nesoulad v řazení 

materiálu, který neodpovídá 

původnímu nákresu Ing. Šimka, 

schváleného ke dni 15. 5. 2008 (viz. 

obr. 3.2). Tedy jiţ v době před 

zahájením výroby v této hale bylo 

vytvořeno územní rozloţení  

Zdroj: Foto autora           jednotlivých poloţek. Plán je však 

v celku obecný a nepojímá jednotlivé druhy materiálů.  

Je však vidět, ţe v prostoru pro obalové materiály je ţlutá transportní bedna 

s kovovými díly. Dalším problémem, který je na obrázku vidět je rozmístění materiálu i mimo 

vyznačený prosto pro skladování. Na tomto obrázku se jedná sice jen o jednu paletu, ale i ta 

můţe působit velké riziko, kdyţ se jí zaměstnanec s vysokozdviţným vozíkem bude vyhýbat, 

bude muset zajet do prostoru vyhrazeným jiţ pro zaměstnance na pozici u výrobní linky. 

V neposlední řadě v prostoru pro obalové materiály, kde si jednotlivý zaměstnanci volně 

odebírají potřebný materiál, jsou navršeny dřevěné Euro palety do výšky přes dva metry. 

Vznikají tak bezpečnostní rizika s ohledem na způsobení moţného úrazu při odebírání vrchní 

palety. 
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Obr. 3.2 Skladové rozmístění 

 

Zdroj: Podniková dokumentace, nákres Ing. Šimka 

 Z nákresu skladu je vidět rozloţení poloţek na obalový materiál, který jiţ 

zasahuje územně do výrobní haly a k němuţ mají zaměstnanci výroby přístup. Uvnitř skladu 

se nachází výrobní materiál, kterému je dán největší prostor. Skladová rozloha tohoto 

materiálu má své opodstatnění. Do výrobního materiálu útvaru Autozvedáků vstupují hlavně 

hotové výrobky z ostatních útvarů společnosti, převáţně z útvaru Slévárny, Válcovny a 

lisovny. Zásoby těchto materiálů jsou tedy vcelku značné.  

Problémem řazení takto velkých zásob je špatné uskladnění, kde chybí např. určitý 

regálový systém. V současné době se jednotlivé přepravní bedny s materiálem skládají na 

sebe (viz. obr. 3.3). Tento způsob uskladnění značně stěţuje nebo zcela znemoţňuje funkci 

systémů jako je FIFO, Firs in – Firs out. Při důsledném dodrţování FIFO, by museli 

zaměstnanci skladu vţdy přeskupovat daný sloupec beden, aby se dostali k spodní potřebné 

bedně. Dalším problémem tohoto uskladnění, který jiţ není z obrázku tak patrný, je mnohdy 

nesprávné řazení jednotlivých druhů součástí. Často se tak stává, ţe bedna nahoře má v sobě 

jiné součásti neţ bedna pod ní. Bedny jsou sice označeny systémem Kanban, ale přesto vzniká 

potřeba pro nadbytečnou manipulaci. 
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 Plocha pro hotové výrobky je svými rozměry zbytečně velká. Denní produkce se čítá 

na 40-50 palet hotových výrobků. Jelikoţ se při finalizaci vyuţívá systém tahu, tudíţ se 

zvedáky montují z finálních součástí aţ podle objednaného mnoţství, jsou prostory pro 

hotové výrobky ve skladu naplněny plně jen zřídka. Veškeré hotové výrobky se expedují 

téměř v okamţiku dokončení celé série nebo maximálně do dvou dnů. Většina hotových 

výrobků putuje do pobočky v Rakovníku, kde probíhá překládka a expedice do jednotlivých 

automobilových závodů v Německu a v západní Evropě. 

 Technické zázemí v prostorech skladu slouţí především vysokozdviţným vozíkům. 

Jsou zde přípojky pro napájení elektrických baterií a náhradní plynové bomby, které jsou 

uzamčeny z bezpečnostních důvodů. 

 Posledním místem ve skladu je prostor pro uskladnění neshodných výrobků. Všechny 

neshodné výrobky se skladují zde do doby, neţ se rozhodne o postupu další manipulace 

s nimi. Přicházejí v úvahu dvě moţnosti, oprava nebo vyřazení. Záleţí samozřejmě na stavu 

výrobků a nákladnosti opravy. 

Obr. 3.3 Systém uskladnění 

 

Zdroj: Foto autora 

Kanban 

 Cílem uplatnění logistiky v podniku je vzájemné a mezioborové propojení funkcí 

realizujících zásobování, sekvenčně řazené výrobní funkce a odbyt. Ve výrobním systému, 

jehoţ se implementace systému Kanban týká je předpokládaná stálost poptávky i škály 

vyráběných produktů. Pro výrobu v klasickém uspořádání to znamená jednoznačný 
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poţadavek na výrobu stálého počtu stejných dílů za časovou jednotku a na daném výrobním 

zařízení. 

 Obr. 3.4 Kanban schéma 

 

Zdroj: www.businessmate.com 

Výroba jako proces konverze surovin do polotovarů a finálních výrobků je základním 

procesem podnikového systému. Nicméně z pohledu linky, na které má být systém Kanban 

implementován je nutné zdůraznit, ţe smysluplnost této implementace můţe být pouze v 

dokončení zapojení tohoto systému do dodavatelsko-odběratelského řetězce pomocí vnějších 

Kanbanů. Tedy okruhů, které propojí výrobní linku s dodavateli v zásobovacím okruhu, 

zahrnujícím sklad, s odběrateli v distribučním okruhu, zahrnujícím expedici. 

V útvaru Autozvedáků je systém Kanban jiţ zaveden. Kaţdá přepravovaná dávka 

materiálů či jiţ hotových výrobků je označena průvodním listem, ze kterého lze vyčíst, kdo, 

kdy a v jakém mnoţství  danou dávku vytvořil či s ní manipuloval.  

Vybavení skladu 

 Do vybavení skladu patří tři vysokozdviţné vozíky. V Evropě je zavedený jednotný 

paletový systém pro, které se vyuţívá paletový vozík. Vysokozdviţné vozíky pomáhají při 

různých pracovních činnostech a jsou hlavními pomocníky při manipulaci s objemnými a 

těţkými paletami a různými transportními boxy.  

V útvaru se nachází jeden vozík na elektrickou baterii a další dva vozíky jsou 

poháněny plynem. Toto napájení vozíků bylo zvoleno z důvodu potřeby provozu 

v uzavřených prostorech. Počet motohodin by měl u těchto tří vozíků 60 hodin denně. 

Vycházím tak z předpokladu, ţe oba plynem napájené vozíky mohou být v provozu po celou 
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dobu směny, tedy 7,5 hodiny. Elektrický vozík z důvodu jiţ opotřebení baterie je schopen 5 

hodinového provozu za směnu s dodatkem, ţe za zbylé tři hodiny je znovunabytí baterie 

bezproblémové. Během tří směnného provozu, který v útvaru funguje, se tak dostáváme 

k hodnotě 60 motohodin denně.  

Existují pochybnosti o skutečné produktivní době tohoto vybavení, proto dílčím 

úkolem bude zjistit skutečný produktivní čas a navrhnout moţné zlepšení současné situace. 

3.5.1 Skutečný produktivní čas vysokozdvižných vozíků 

 Teoreticky vyuţitelné motohodiny všech vozíků se dostávají na hodnotu 60 hodin. 

Tento teoretický výpočet se však můţe lišit od skutečnosti. Pro zjištění skutečného 

produktivního času vozíků bylo třeba uskutečnit pozorování. 

 K pozorování není potřeba ţádného speciálního vybavení. Postačily stopky a 

vytvořený výkaz pro zapisování časů. Nebylo potřeba ţádného sloţitého výkazu, byl tudíţ 

vytvořen výkaz specificky pro tuto příleţitost. Nebyl sledován však produktivní čas, jelikoţ 

pozorovat vozíky, které rozváţejí materiál po celé výrobní hale a přiváţejí hotové výrobky 

také z celé haly, bylo neuskutečnitelné.  Byl zvolen přístup pozorování z opačného hlediska a 

tím bylo sledování neproduktivního času. Vozíky, pokud nebyly v pouţívání, byly 

zaparkovány v technickém zázemí nebo spíše kdekoliv ve skladě, kdyţ je zaměstnanci skladu 

zrovna nepouţívali. 

 Celkový čas sledování byl 6 hodin. Sledování bylo z důvodu náročnosti na pozornost 

rozděleno do tří dnů. Prvním dnem bylo pondělí, druhým úterý a sledování bylo zakončeno ve 

čtvrtek. Doba sledování se vyhnula době napájení elektrického vozíků a přestávkám 

v pracovní době. 

 Při sestavování výkazu bylo vycházeno z poznatků z teorie logistiky. Výkaz by měl 

obsahovat základní formální údaje, které by měly určit, o co se jedná, kdo daný výkaz 

vypracoval či dané sledování prováděl, dále datum a čas sledování. Výkaz se skládá ze 

záhlaví a pěti sloupců. První ze sloupců slouţí k vyjádření datu a času sledování. Druhý a třetí 

sloupec vyplnili jednotlivé časy. Bylo zvoleno minutové i sekundové rozlišení, takţe např. čas 

od 0:00:00 do 3:26:00 znamená časový rozsah 3 minut a 26 sekund. Předposledním sloupcem 

je počet neproduktivních jednotek, který určuje počet stojících vozíků v danou chvíli. 

Posledním sloupcem je neproduktivní, k němuţ jsem došel rozdílem dvou daných časových 

určení a vynásobením počtem neproduktivních jednotek. Výřez z výkazu je v následující 
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tabulce. Celý výkaz je vloţen v práci ve formě přílohy, příloha č.1 - Výkaz neproduktivního 

času vysokozdviţných vozíků. 

 Tab. 3.9 Výřez z výkazu neproduktivního času vysokozdvižných vozíků 

Vypracoval:  Dušan Král Datum:  7.2. -10.2. 2011 

 Neproduktivní čas 

(min:sek) 

Počet 

neproduktivních 

jednotek 

Neproduktivní 

čas 
Datum a čas sledování od do 

Po 7.2. 10:00 - 12:00 0:00:00 3:26:00 0 0:00:00 

 3:26:00 7:43:00 1 4:17:00 

 7:43:00 12:58:00 2 10:30:00 

 12:58:00 20:41:00 1 7:43:00 

 20:41:00 26:43:00 0 0:00:00 

 26:43:00 31:00:00 1 4:17:00 

 31:00:00 42:54:00 2 23:48:00 

Zdroj: Autor 

 Suma neproduktivního času dává hodnotu 5,96 hodin za 6 hodin sledování, pozn.  

6 hodin sledování odpovídá 18 hodinám produktivního času vozíků. Dalším výpočtem je 

podíl tohoto času na celkovém moţném produktivním času.  

 Podíl neproduktivního času = (5,96/18) x 100 = 33,11 % 

 Podíl neproduktivního času odpovídá 33,11 %. Pohybujeme se tak na hraniční hodnotě 

o rozhodnutí, zda je jeden vozík přebytečný či ne. Pro lepší informační základnu pro budoucí 

rozhodování byla provedena analýzu citlivosti dat, která bude připouštět odchylky 5, 10 a 

15%.  

Tab. 3.10 Analýza citlivosti hodnoty neproduktivního času 

Hodnota Odchylka Hodnota s odchylkou Podíl neproduktivního času 

5,96 15% 6,854 26,26% 

5,96 10% 6,556 27,45% 

5,96 5% 6,258 28,76% 

5,96 0% 5,96 30,20% 

5,96 -5% 5,662 31,79% 

5,96 -10% 5,364 33,55% 

5,96 -15% 5,066 35,53% 

Zdroj: Autor 
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3.6 Struktura vstupujících materiálů 

 Po stanovení skupiny výrobků pomocí předchozích analýz ABC a XYZ je potřeba 

ještě přesněji určit vstupující materiály. Dle cíle práce to budou materiály vstupující do 

finalizace těchto produktů, které jsou přímo nakupovány útvarem Autozvedáků. 

V předchozím textu bylo zmíněno, ţe se jedná o nýty, táhla, kliky a plastové rukojeti. Toto 

členění je však nedostatečné, jelikoţ se jedná o různé druhy nýtů, táhel, klik i plastových 

rukojetí.  

 K získání specifičtějších údajů bylo vyuţito softwarového rozhraní TPV 2000 – 

konstruktér ze kterého byly získány k podrobné stromy vstupujících materiálů k jednotlivým 

druhům zvedáků. V kaţdém stromě (viz. příloha č. 2 – Rozpad autozvedáku GH 577) je 

podrobný popis jednotlivých součástí i s označení na jaké úrovni do produktu vstupují. Důraz 

byl především kladen na 2. úroveň, v rozpadu výrobku označeným jako „Pozice >>“, která 

odpovídá vstupu materiálu do finální montáţe zvedáku. 

 Bylo potřeba zejména roztřídit jednotlivé druhy vstupního materiálu do výrobku pro 

danou skupinu XA, která je výstupem předcházejících analýz. Při zjišťování jednotlivých 

druhů vstupních materiálů bylo však zjištěno, ţe se ve skupině XA vyskytují zvedáky, do 

kterých nakupovaný materiál nevstupuje. Jedná se o dva typy zvedáků a oba patří do 

modelové řady SH. Skupina XA se tak z počtu 7 poloţek sníţila na počet 5 poloţek s podílem 

na obratu 48,772 %. I přes toto sníţení je to stále skupina produktů, která má velký podíl na 

celkovém obratu.  

 Jednotlivé druhy vstupujících materiálů byly roztříděny do skupin a pro snadnější 

budoucí zpracovávání bylo zvoleno nové označení druhů materiálů, např. nýt 243 410 byl 

označen jako nýt č. 1. Celé rozdělení je vidět v následující tabulce. 

 Tab. 3.11 Druhové rozlišení vstupujícího materiálu 

 č. 1 č. 2 č. 3 č. 4 č. 5 

Nýt 245 415 243 386 242 751 243 351  

Táhlo 243 410 244 238 243 393 244 287 243 956 

Klika 243 947 244 256 243 472 242 719 243 901 

Plastová rukojeť 244 570 244 266    

Zdroj: Autor 

 



44 

 

 Dalším krokem pro moţnost nového návrhu řízení zásob upravené skupiny XA bylo 

přiřazení jednotlivých druhů vstupujících materiálů k jednotlivým typům autozvedáků. 

 Tab. 3.12 Složení zvedáků z jednotlivých druhů materiálu 

 GH 541 GH 572 GH 573 GH 574 GH 577 

Nýty č. 1 č. 1 č. 1, č. 2, č. 3 č. 4 č. 4 

Táhla č. 1 č. 2 č. 3 č. 4 č. 5 

Kliky č. 1 č. 2 č. 3 č. 4 č. 5 

Plastové rukojeti č. 1 č. 2 č. 1   

Zdroj: Autor 

3.6.1 Současný stav vybraných druhů materiálu 

 Pro budoucí zhodnocení výsledků je potřeba znát současný stav zásob, roční nákup 

zásob v daných měrných jednotkách. Současný stav vybraných druhů materiálů je však 

zkreslen o spotřebu vstupujícího materiálu do jiných typů zvedáků, které jiţ nepatří 

modifikované skupina XA. Kvůli vyloučení SH modelové řady se zmenšil počet všech typů 

zvedáků na 20 jednotek. Takţe stále 15 druhů zvedáků se podílelo na celkové spotřebě 

daných druhů nýtů, táhel, klik a plastových rukojetí. 

 Muselo se tak postupovat k očistění těchto dat o nezařazené typy zvedáků z 

modifikované skupiny XA. Postupoval jsem tak, ţe jsem nejdříve zjistil všechny typy 

zvedáků, které se podílejí na spotřebě jednotlivých materiálových druhů, např. nýt č. 1,  

táhlo č. 2, klika č. 2, atd. Z předchozí analýzy ABC je k dispozici podíl jednotlivých typů 

zvedáků na celkovém obratu. Tento podíl poslouţil jak rozhodovací základna pro stanovení 

podílu na daném druhu materiálové zásoby.  

Například vezmeme-li v úvahu nýt č. 1, tak na jeho spotřebě se také podílel typ 

zvedáku GH 537 ze skupiny zásob B. Jeho podíl na ročním obratu byl vypočítán na hodnotu 

2,435 %. Tak z celkové spotřeby nýtu č. 1, která měla hodnotu 39 130 kg, se dle velikosti 

podílu ubral díl 2,435%. Obdobně se postupovalo u všech druhů materiálů, které byly 

spotřebovávány i jinými typy zvedáků, neţ jsou zvedáky z modifikované skupiny XA. 

Docházíme tak k datům, které odpovídají nákupu jednotlivých druhů zásob za rok 

2010, jenţ jsou vztaţeny pouze k modifikované skupině XA. Přehled nákupu je znázorněn 

v následující tabulce. 
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Tab. 3.13 Nákup vybraných druhů materiálů za rok 2010 

Druh materiálu Nákup 

Nýt č. 1 19 713 kg 

Nýt č. 2  4 576 kg 

Nýt č. 3 4 618 ks 

Nýt č. 4 12 923 ks 

Táhlo č. 1 309 006 ks 

Táhlo č. 2 198 607 ks 

Táhlo č. 3 154 651 ks 

Táhlo č. 4 185 906 ks 

Táhlo č. 5 244 566 ks 

Klika č. 1 312 144 ks 

Klika č. 2 198 425 ks 

Klika č. 3 152 663 ks 

Klika č. 4 184 844 ks 

Klika č. 5 416 399 ks 

Plastová rukojeť č. 1 4 638 kg 

Plastová rukojeť č. 2 1 982 kg 

Zdroj: Evidence zásob podniku s přepočtem autora 
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4. Návrhy a doporučení 

 Tato část se zaměřuje na syntézu předchozích výsledků. Především však na stanovený 

úkol změnit mnoţství zásob a způsob objednávání poloţek materiálů, které vstupují do 

finalizace výrobků a jsou nakupovány přímo útvarem Autozvedáků. Tak aby se zásobování 

těchto poloţek stalo efektivnější. Dále je zde naznačen nový návrh dalšího řešení vedení 

skladu a pouţívání skladovací techniky.  

 

4.1 Nový způsob řízení zásob vybraných položek 

 Prvním úkolem tohoto zadání bylo odhalit skupinu výrobků, které se podílejí na 

celkovém ročním obratu největším podílem a přitom mají co moţná nejvíce ustálenou 

spotřebu. Z předchozích analýz ABC a XYZ a posléze spojení těchto dvou do matice 

ABC/XYZ bylo dospěno k závěru, ţe těmto kritériím odpovídají zvedáky GH 541, 572, 573, 

574, 577 a SH 303, 313. Těchto sedm typů zvedáků dává dohromady podíl na obratu okolo 

75% a jejich spotřeba je téměř konstantní.  

Výsledná skupina zvedáků tak čítá 5 typů a to pouze zvedáky typu GH. Tato nová 

skupina se jiţ neblíţí podílem na obratu necelými 75%, ale podíl na obratu klesl na 48,772% a 

podíl na počtu poloţek se také sníţil na 16,66%. Nedá se tak mluvit o klasickém Paretově 

principu 80:20, ale i přesto se dá nastínit, ţe přibliţně 16% prodávaných poloţek se podílí na 

obratu necelými 50%. Klasické rozloţení to jiţ není, ale stále je vhodné se zaměřit na těchto 

pět poloţek, neboť to jsou právě ony, které vytvářejí polovinu trţeb podniku. 

Skupina tak byla verifikována a počet jednotlivých typů se sníţil na konečných pět, 

pro které bude následovat výpočet týdenní spotřeby. 

4.1.1 Stanovení týdenní spotřeby materiálu 

 Stanovení týdenní spotřeby materiálu vychází z mnoţství celkové produkce neboli 

z celkového ročního prodeje. V tomto případě není potřeba mezi těmito dvěma termíny dělat 

rozdíly. Podnik vyuţívá systému tahu při finalizaci produktů, takţe nedochází k nadbytečné 

výrobě finálních produktů. Z ročního prodeje získáme průměrnou týdenní produkci, ke které 

se poté přiřadí spotřeba jednotlivých druhů materiálu. 
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 Tab. 4.1 Průměrná týdenní produkce vybraných typů zvedáků 

Typ zvedáku Roční prodej (ks) Průměrná týdenní     produkce Průměrná týdenní produkce (ks) 

GH 541 285300 5487 

GH 577 227300 4371 

GH 574 171200 3292 

GH 572 182200 3504 

GH 573 142000 2731 

Zdroj: Autor 

 Z průměrné týdenní produkce se vycházelo pro stanovení týdenní spotřeby 

jednotlivých druhů materiálu. Jednotlivé druhy materiálu mají společné to, ţe vstupují do 

finalizace výrobku vţdy v počtu jednoho kusu. Následující tabulka ukazuje průměrnou 

týdenní spotřebu vstupních materiálů. 

 Tab. 4.2 Průměrná týdenní spotřeba vybraných druhů materiálů v ks 

Typ materiálu/zvedák GH 541 GH 572 GH 573 GH 574 GH 577 Celkem 

Nýt č. 1 5487 3504 2731   11722 

Nýt č. 2   2731   2731 

Nýt č. 3   2731   2731 

Nýt č. 4    3292 4371 7663 

Táhlo č. 1 5487     5487 

Táhlo č. 2  3504    3504 

Táhlo č. 3   2731   2731 

Táhlo č. 4    3292  3292 

Táhlo č. 5     4371 4371 

Klika č. 1 5 487     5487 

Klika č. 2  3504    3504 

Klika č. 3   2731   2731 

Klika č. 4    3292  3292 

Klika č. 5     4371 4371 

Plastová rukojeť č. 1 5487  2731   8218 

Plastová rukojeť č. 2  3504    3504 

Zdroj: Autor 

 Z předchozí tabulky jsou jasné počty kusů vstupního materiálu pro jednotlivé druhy. 

Kvůli specifičnosti dvou druhů těchto materiálu, jimiţ jsou nýty a plastové rukojeti, je nutný 

další přepočet těchto kusů na hmotnostní vyjádření. Nýty stejně jako obdobné menší kovové 

materiály, jakými jsou např. hřebíky, vruty, atd., se neprodávají na ks ale na váhu. Stejně tak 

jsou tyto poloţky vedeny v evidenci zásob. Obdobný mechanismus je i u plastových rukojetí, 
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které podnik vyuţívá. Hmotnostní vyjádření jednoho nýtu je 0,03 kg a jedné plastové rukojeti 

je 0,01 kg. I kdyţ se jedná o různé druhy nýtů a rukojetí, jejich hmotnostní vyjádření se 

nemění. Hmotnostní vyjádření vychází z podnikové dokumentace. 

 Tab. 4.3 Přepočet materiálového vyjádření v ks na kg 

Druh materiálu Ks Kg 

Nýt č. 1 11722 351,66 

Nýt č. 2 2731 81,93 

Nýt č. 3 2731 81,93 

Nýt č. 4 7663 229,89 

Plastová rukojeť č. 1 8218 82,18 

Plastová rukojeť č. 2 3504 35,04 

Zdroj: Autor 

 Docházíme tak k týdenní spotřebě vyjádřené jiţ v potřebných jednotkách. 

 Tab. 4.4 Průměrná týdenní spotřeba vybraných druhů materiálů 

Druh materiálu Průměrná 

týdenní spotřeba 

Nýt č. 1 351,66 kg 

Nýt č. 2 81,93 kg 

Nýt č. 3 81,93 kg 

Nýt č. 4 229,89 kg 

Táhlo č. 1 5 487 ks 

Táhlo č. 2 3 504 ks 

Táhlo č. 3 2 731 ks 

Táhlo č. 4 3 292 ks 

Táhlo č. 5 4 371 ks 

Klika č. 1 5 487 ks 

Klika č. 2 3 504 ks 

Klika č. 3 2 731 ks 

Klika č. 4 3 292 ks 

Klika č. 5 4 371 ks 

Plastová rukojeť č. 1 82,18 kg 

Plastová rukojeť č. 2 35,04 kg 

Zdroj: Autor 

4.1.2 Stanovení nové objednací dávky 

 Výpočet týdenní spotřeby materiálu nebyl volen náhodně. V útvaru Autozvedáků se 

vše řídí týdenními cykly. Velikost a skladba produkce je vţdy známá jiţ v pátek předchozího 
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týdne. Vychází se tak z objednávek automobilových závodů, které jsou hlavními odběrateli. 

Finalizace zvedáků se tak řídí přímo systémem tahu, tedy mnoţstvím objednávek.  

 I dodavatelský systém v podniku se řídí týdenním cyklem, tedy alespoň pro vybrané 

skupiny materiálů. Dodacím systém z ostatních útvarů se tato práce nezabývala. Tato volba 

vycházela z domluvy s vedoucím útvaru, Ing. Rejmanem, kdy bylo dospěno k závěru, ţe by to 

bylo časově příliš náročné, čítalo by to stovky jednotlivých vstupních materiálů a sníţilo by to 

moţnost zaměření na finální prospěch pro podniku. Analýzy by byly příliš povrchní, nešly by 

příliš do hloubky a výsledky by byly téměř nepouţitelné. 

 Dodavatelský systém pro nakupování vybraných druhů materiálů se tedy řídí týdenním 

cyklem. V praxi to znamená, ţe se vyuţívají týdenní dodávky vybraných druhů materiálů. 

Dodací lhůta je 5 pracovních dni. Tato hranice je však maximální moţnou, v praxi obvykle 

dodávky přicházejí v rozmezí 3-4 pracovních. Bylo dospěno tak k závěru, ţe při rovnoměrné 

spotřebě vybraných druhů materiálů a pravidelných dodávkách, se kterými nebyly 

v předchozích letech ţádné problémy, nic nebrání tomu, aby bylo objednací mnoţství 

stanoveno podle průměrné týdenní spotřeby. Tato spotřeba však musela být zaokrouhlena na 

desítky u materiálu s měrnou jednotkou v ks a u materiálu s měrnou jednotkou kg byla 

stanovena 100 g objednací úroveň. Zaokrouhlení bude matematicky směrem dolů, odchylky 

způsobené zaokrouhlením se budou vyvaţovat pojistnou zásobou. 

 Dalším krokem bylo stanovení pojistné zásoby. Nabízelo se několik řešení, výpočet 

s vyuţitím normálního rozdělení výskytu odchylek, intuitivní úvaha, bodovací tabulky 

rizikových faktorů nebo skupinové koeficienty jištění. Po domluvě s vedením útvaru bylo 

rozhodnuto ve prospěch pouţití intuitivní úvahy a to na základě stálých dodávek, které 

v minulosti neobsahovaly chyby v dodání. Dále bylo dalším faktorem pro toto rozhodnutí 

snazší výpočet a i interpretace. Vedením byla tedy stanovená hodnota 5 % z průměrné týdenní 

spotřeby jako velikost pojistné zásoby. Důvodem stanovení této hranice je potřeba nahradit 

neshodné materiály a vyrovnat se se zaokrouhlením objednacího mnoţství. 

  

  



50 

 

4.1.3 Souhrn výsledků 

V následující tabulce je zaokrouhlení objednacích dávek jednotlivých druhů materiálu, 

propočet pojistné zásoby na stanovené hranici. Dále do tabulky byl zahrnut propočet nového 

potřebného ročního nákupu a stávající hodnotu ročního nákupu. Většinou se počítá 50 týdnů 

v roce, ovšem v praxi podniku probíhá celých 52 týdnů, takţe pro propočet nového ročního 

nákupu bude počítáno s 52 týdny. V posledním sloupci tabulky je prezentován rozdíl nákupu 

materiálu za rok 2010 s novým navrhovaným mnoţstvím.  

 Tab. 4.5 Souhrn výsledků navrhovaných změn 

Druh materiálu 

(mj.) 

týdenní 

spotřeba 

Zaokrouhlení 

týdenní 

spotřeby 

Pojistná 

zásoba 

Navrhovaný 

roční nákup 

materiálu 

Nákup 

materiálu 

za rok 

2010 

Rozdíl 

navrhovaného 

a 

uskutečněného 

nákupu 

Nýt č. 1 (kg) 351,66 351,6 17,58 18 300,78 19 713 1412 

Nýt č. 2 (kg) 81,93 81,9 4,095 4 262,895 4576 313 

Nýt č. 3 (kg) 81,93 81,9 4,095 4 262,895 4618 355 

Nýt č. 4 (kg) 229,89 229,8 11,49 11 961,09 12 923 961 

Táhlo č. 1 (ks) 5 487 5 480 274 285 234 309 006 23 772 

Táhlo č. 2 (ks) 3 504 3 500 175 18 2175 198 607 16 432 

Táhlo č. 3 (ks) 2 731 2 730 136,5 142 096,5 154 651 12 555 

Táhlo č. 4 (ks) 3 292 3 290 164,5 171 244,5 185 906 14 661 

Táhlo č. 5 (ks) 4 371 4 370 218,5 227 458,5 244 566 17 108 

Klika č. 1 (ks) 5 487 5 480 274 285 234 312 144 26 910 

Klika č. 2 (ks) 3 504 3 500 175 182 175 198 425 16 250 

Klika č. 3 (ks) 2 731 2 730 136,5 142 096,5 152 663 10 566 

Klika č. 4 (ks) 3 292 3 290 164,5 171 244,5 184 844 13 600 

Klika č. 5 (ks) 4 371 4 370 218,5 227 458,5 416 399 18 744 

Plastová 

rukojeť č. 1 

(kg) 

82,18 82,1 4,105 427 3,305 4 638 365 

Plastová 

rukojeť č. 2 

(kg) 

35,04 35 1,75 1 821,75 1 982 160 

Zdroj: Autor 

4.1.4 Verifikace výsledků a implementace řešení 

 Před zavedením řízení vybraných poloţek zásob je potřebná verifikace výsledků. 

Verifikace by měla probíhat po určitou dobu, při které by byly sledovány objednávky vybrané 

skupiny zvedáků. Při tomto sledování, by měla probíhat vţdy konfrontace výsledků a těchto 

objednávek produktů. Mělo by dojít k zjištění, zda týdenní objednací mnoţství postačí na 
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výrobu potřebného mnoţství produktů. Navrhoval bych dobu verifikace 1-2 měsíce, při 

kterých by proběhlo 4 aţ 8 objednacích cyklů 

 Pokud verifikace potvrdí správnost a pouţitelnost výsledků nadejde čas implementace. 

Při implementaci bude potřebná inventura skladu, aby byly zjištěny skutečné stavy vybraných 

druhů materiálu. Na základě tohoto zjištěného stavu by proběhla první pozměněná objednací 

dávka, která by vyrovnala současný a navrhovaný stav zásob. Do budoucna bude samozřejmě 

nutné rozlišovat objednávání jednotlivých druhů vstupního materiálu dle toho, zda typ 

zvedáku patří do zacílené skupiny XA. 

4.2 Snížení počtu vysokozdvižných vozíků 

 Dle sledování a analýzy neproduktivního času vozíků v třetí části je potřeba zváţit zda 

útvar bude dále pouţívat pro své potřeby tři vozíky nebo sníţí tento počet na dva. 

Provedeným sledováním neproduktivního času bylo dospěno k závěru, ţe se nacházíme přímo 

na hranici, kdy jsou tři vozíky nevyuţity, ale pouhé dva by nemuseli zvládnout objem práce. 

Ani provedená analýzy citlivosti dat situaci příliš nevyřešilo. I přes odchylku 15% ve 

sledovaných časech je neproduktivní čas přes 25 %, coţ je celkem velká hodnota. 

 Při sledování bylo zpozorováno i to, ţe jednotlivé vozíky či zaměstnanci, kteří je 

obsluhují, nemají jasně stanové pole působnosti. Přidělením polí působností jednotlivým 

zaměstnancům skladu k jednotlivým druhům zásob či lokálním územím, by se dala situace 

zpřehlednit i pro ně samotné. Nemuseli by dohledávat zásoby, které umístil jejich kolega na 

určité místo. Věděli by přesně, kde se jaká poloţka zásob nachází a tedy i kam jí mají jet 

vyzvednout či kam jí mají uskladnit. 

 Navrhoval bych tedy rozdělení skladu mezi zaměstnance ať jiţ podle druhů zásob či 

územního rozdělení a na zkoušku provoz pouze dvou vozíků. Tyto dva vozíky by byly 

současné dva vozíky na plynový pohon z důvodu větší provozuschopnosti. Třetí vozík, bych 

však zatím nevyřazoval, ale ponechal jej v technickém zázemí skladu, aţ do zjištění, ţe je 

provoz skladu zvládnutelný i bez něj. 

 Rád bych ještě podotkl, ţe neproduktivní čas vozíku není hodnotou neproduktivního 

času zaměstnanců skladu. Zaměstnanci skladu se věnovali i jiným činnostem, ke kterým 

nepotřebovali pouţít příslušné vozíky. 
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 5. Závěr 

 Ve třetí části práce jsem se věnoval vytvoření ABC analýzy, která udala přehled o 

podílu jednotlivých produktů na celkovém ročním obratu útvaru Autozvedáku. Dále jsem 

pomocí analýzy XYZ zjistil skupiny produktů, které spadaly do skupin dle jejich výkyvů 

v prodeji. Kombinací těchto dvou analýz jsem dostal potřebnou skupinu zásob s vysokým 

podílem na obratu a s konstantním odbytem. Tato skupina produktů je klíčová pro daný útvar. 

Skupina byla označena za skupinu XA a byly jí ve zbytku práce věnována pozornost. Ze 

získané technické dokumentace jsem získal skladbu jednotlivých typů zvedáků a do nich 

vstupující materiál. Za úkol od vedení útvaru jsem dostal zkusit navrhnout vylepšení v řízení 

stupujícího materiálu, který je útvarem nakupován. Není tedy dodáván ze ţádného jiného 

útvaru společnosti Brano Group, a.s. Abych mohl zhodnotit své návrhy, věnoval jsem se ve 

třetí části také zjištění současného stavu v řízení zásob.  

 Ve čtvrté části jsem se zaměřil na vybranou skupinu produktů XA, ke kterým jsem 

navrhl pomocí série výpočtů a hodnotících kritérií nové objednací mnoţství s novou pojistnou 

zásobou. Srovnání stávajícího a navrhovaného stavu v závěru čtvrté kapitoly udává úsporu 

v materiálovém toku. Tyto úspory v materiálové spotřebě dávají najevo splnění mého cíle, 

kterým bylo vytvoření nového systému řízení zásob dané skupiny materiálu. Úspor bylo 

docíleno zaměření na systém tahu, tedy ţe by vše mělo odvíjet od odbytu produktů a dále díky 

řízení zásob v závislosti na vytvořené skupině zásob s velkým podílem na obratu útvaru a 

s konstantní produkcí. 

 Druhým návrhem ve čtvrté části bylo rozhodnutí o vyřazení z provozu jednoho 

vysokozdviţného vozíku z důvodu vysokého podílu neproduktivního času, který byl zjištěn 

na základě pozorování. 

 Návrhem na sníţení stavu zásob vybrané skupiny a návrhem na vyřazení jednoho 

vysokozdviţného vozíku bylo dosáhnuto stanoveného cíle této práce. Pomocí těchto dvou 

návrhů dojde ke sníţení vázanosti peněţních prostředků v zásobách. Při niţším stavu zásob 

dojde i k úspoře místa a v neposlední řadě toto má pozitivní vliv na potenciál podniku, který 

můţe uspořeného místa a peněţních prostředků vyuţít pro další aktivity. 
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Seznam zkratek 

str.   - strana 

a.s.  - akciová společnost 

tzn.  - to znamená 

EOQ  - economic order quantity – ekonomické objednací mnoţství 

ROA  - return of assets – výnosnost aktiv 

mil.  - milion 

kč   - korun českých 

ks  - kusů 

kg  - kilogram 

m
2  

- metrů čtverečních 

ing.  - inţenýr 

FIFO  - first in first out 

min  - minuta 

sek  - sekunda 

č.  - číslo 
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