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Summary 

This Diploma Thesis deals with optimalization of logistic processes, all 

material, information and financial flows, both within the company and in the 

relationship to its surround – customers, is one of the basic assumptions for 

competitive advantage on the market as per current conditions. The appropriate 

manipulation, storing, packaging and delivery are the elements which decide 

greatly about the company success. This topic is elaborated in this dissertation, 

“Stock Management Analysis” in the company ITW Air Hammer s. r. o. , with the 

objective to identify the management methods in this area with respect to optimize 

them.  

Keywords:  

Logistics, optimalization, stock management, logistic chain, stocks, inventory 

turnover, ABC analysis,  

Anotace 

Diplomová práce se zabývá optimalizací logistických procesů, všech 

materiálových, informačních a finančních toků, a to jak v rámci firmy, tak i ve 

vztahu k jejímu okolí – zákazníkům coţ je jedním ze základních předpokladů 

konkurenceschopnosti na trhu. Správná manipulace, skladování, balení a dodávka 

rozhodují velkou měrou o úspěšnosti firmy. V rámci diplomové práce „Analýza 

řízení zásob“ ve společnosti ITW Air Hammer s. r. o. je cílem poznat metody 

řízení logistických toků a vysvětlit proč je důleţité tuto oblast vhodně řídit a 

optimalizovat.  

Klíčová slova: 

Logistika, Optimalizace, řízení zásob, logistické indikátory, zásoby, obrátka 

zásob, ABC analýza,  
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Seznam použitých zkratek: 

 

TOC (Teorie omezení – theory of constraints) 

MRP (přeobjednávací bod - material replenishment planning) 

MM (Modul materiálový - material management) 

PP( modul plánovíní výroby -  production planning)  

SD (Modul prodeje -  sales and distribution) 

OTD  (včasnost plnění dodávek  - On Time Delivery) 

FTT ( výroba jednoho kusu bez oprav - First Time Through) 

PPM  (hodnocení kvality na milion jednotek  - parts per milion) 

 PEPR (rozpracovaná výroba) 

REF (náhradní díly) 

PT (hotové výrobky) 

MP (přímý materiál) 

IND (nepřímého materiálu) 

 



1 Úvod 

téma pro diplomovou práci jsem si zvolil proto, ţe logistiku povaţuji za 

jednu z klíčových podnikových činností. Jednak proto, ţe zabezpečuje tok 

materiálu do firmy, ve firmě a směrem k jejím zákazníkům, ale také zasahuje do 

vnitropodnikových materiálových pohybů se zřetelem na optimalizaci nákladů, 

prostoru a času.  

Cílem práce je odhalit a navrhnout optimální nastavení řízení procesů 

toku zboţí od dodavatele do interního systému aţ ke konečnému spotřebiteli. 

Nejedná se však jen přesun zboţí z místa A do místa B, ale především jde o 

vytvoření celkového konceptu řízení a vytváření logistických řetězců. Logistické 

řízení zásob je oblastí, která prochází dynamickým rozvojem. Tento rozvoj je 

z velké části ovlivněn novými technologiemi, ale také rozvojem informačních 

technologií. Společnosti kladou velké nároky na efektivitu svých procesů za 

účelem dosaţení většího zisku či získání více volných finančních prostředků pro 

svůj další rozvoj. Právě v zásobách se ukrývá velké finanční zatíţení mnoha 

podniků. Efektivní řízení zásob se stává konkurenční výhodou. Velkým pokrok 

v řízení zásob udělali japonské automobilky, a to je právě důvodem, proč pronikly 

na americký trh. Toto by mohlo být příkladem i pro ostatní společnosti.  

Důvodem, který mne vedl ke zvolení tématu pro zpracování diplomové 

práce, je, ţe v současné době mám na starosti i tento oboru. Má práce mě přivedla 

k přehodnocení priorit v některých oblastech řízení logistického řetězce a 

připravila tak obrázek o současném stavu logistiky ve společnosti ITW Air 

Hammer s. r. o, současného zaměstnavatele.  

Úvod práce je věnován teoretickému vymezení logistiky, řízení zásob a 

řízení vztahu se zákazníkem. Témata jsou rozpracována a doplněna o poznámky 

či komentáře. Většina kapitol teoretické části je pak rozpracována v praktické 

části v podobě analýz podnikových aktivit v oblasti řízení toku materiálu 

s ohledem na řízení zásob. Zdrojem pro čerpání poznatků na toto téma je 

literatura, odborné časopisy, internet, ale hlavně praxe, vlastí přímé zkušenosti 

vytvářením a implementací logistických systému do firemního řízení. 

V prezentaci analýz jsou bohuţel pouze odvozená data či data schválená 

společností a to starší než 3 roky zpětně.  

.
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Charakteristika firmy 
 

Firma Air Hammer byla zaloţena v roce 1993. Je zaměřena na prodej, 

poradenskou činnost a výrobu inovativních produktů, spojovacích materiálů a 

strojních agregátů pro upevňování a spojování materiálů jako dřeva a jeho 

derivátů. ITW Air hammer je poměrně mladou společností na evropském trhu, 

avšak díky zkušenostem odborníků z mateřské firmy, kvalifikovaných vedoucích 

pracovníků a v neposlední řadě i schopných zaměstnanců úspěšně prošla celou 

řadou nelehkých období.  Od roku 2007 se firma stává členem skupiny ITW. 

Koncern ITW, je na trhu téměř 100 let. Působí v různých oblastech 

automobilového průmyslu a stavebnictví, nabízí celou škálu technologií pro 

upevňování, kotvení, vrtání,  broušení, a spousty dalších systémů. Oficiální název 

Illinois Tool Works (ITW) vznikl v 60 letech minulého století.  

Krátce nato byla společnost uvedena na Newyorské burze. 

Další velký rozmach nastal v devadesátých letech, kdy firma uskutečnila přibliţně 

100 celosvětových akvizic. 

V současnosti patří ke 200 největším firmám na světě, a působí v 52 

zemích světa, kde má přibliţně 825 decentralizovaných jednotek, zaměstnávající 

více neţ 60000 lidí. 

 

Jde zejména o následující oblasti: 

Automobilový průmysl 

 Polymerové komponenty 

 Izolační materiál atd. 

 

Dřevostavby (upevňovací a kotvící systémy) 

 výroba dřevostaveb v hale (Pre-Fab) i na stavbě, jak typu rodinných 

domů, tak průmyslových hal a dřevěných konstrukcí 

 

Nábytek, truhlářské dílny (upevňovací technika) 
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 výroba nábytku, stolařství, čalounictví 

Palety, obaly, bedny (upevňovací technika) 

 výroba palet, beden a obalů, protihlukové bariéry 

Uzavírání a sešívání kartonáže 

 uzavírání a sešívání kartonáţe (technologie sešívání pomocí spon)  
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2 Teoretická východiska 

2.1 Vymezení pojmu logistika 

Výklad současného pojmu logistika pochází z vojenské logistiky, kde 

logistické útvary měli vţdy za úkol zajišťovat zásobovaní, a to jak potravinami, 

zbraněmi, tak i lidmi. Počátky vojenské logistiky sahají do starověkého Řecka, 

Říma a Byzancie.  

Původ logistiky můţeme odvozovat nejspíše od řeckého logistikon, 

důmysl, rozum nebo logos, slovo, řeč, myšlenka, pojem, rozum, zákon, pravidlo, 

smysl. Pojmem logos staří řečtí filozofové označovali tvořivou, ve pronikající 

boţskou sílu. V teologii raného křesťanství tato síla zaujala zprostředkující 

postavení mezi Bohem a člověkem [1]. V buddhismu je znám pojem dharma nebo 

dhamma, coţ znamená udrţet, udrţovat nebo také zdrţovat se, vyhnout se hrozící 

katastrofě. Týmţ prastarým principem,ale vztaţeným k většímu počtu subjektů, 

jejichţ činnosti na sebe navazuje ve polesném zájmu, vytvářejíce sladěné řetězce 

aktivit, jeţ směřují k zamýšlenému konečnému efektu, se řídí i logistika, jak ji 

chápeme dnes [1]. 

Význam logistiky neustále roste spolu s narůstající globalizací. Firmy 

jsou vystavovány silným konkurenčním tlakům a logistika zaujímá v této situaci 

strategické ostavení. Napomáhá zdokonalení zákaznického servisu, na který je od 

počátku devadesátých let kladen důraz především. Umoţňuje sniţování nákladů a 

tím dosahování vyšších zisků. Účinnost logistiky se zvyšuje s rozvojem 

informačních technologií. Pro úspěšnost logistiky je zcela nezbytný systémový 

přístup. Pochopení vzájemných souvislostí hraje klíčovou úlohu při zvyšování 

efektivnosti systému jako celku [2]. 

Logistika je vědní obor, který se zabývá fyzickými toky zboţí či jiných 

druhů zásob od dodavatele k odběrateli a informačními toky v písemné nebo i 

ústní podobě.  

Logistika se také ale zabývá i těmito toky uvnitř jednotlivých firem, a to i 

včetně různých systémů skladování zásob. Účelem celého oboru je tyto toky 

optimalizovat tak, aby představovaly pro firmu co nejmenší náklady.  

Vzhledem k tomu, ţe u průměrného podniku náklady na skladování činí 

okolo 20 % obratu firmy, je tento obor velmi významný. Aby se náklady sníţily 

ještě více, někdy se uplatňuje metoda Just in time – tedy ţe dodávky jsou 

uskutečněny přesně v okamţiku, kde je to zapotřebí [10]. 

2.1.1 Disciplíny, o jejichž poznatky se logistika opírá 

Logistika jako základní metoda managementu své vlastní metody 

nevytváří, ale opírá se o vyuţití poznatků z některých známých věd, jako jsou 

produktika, ergonomie a synergika. K řešení rozhodovacích úloh pouţívá 

logistika ale především metody operační analýzy, která představuje souhrn 

různých metod a technik pouţívaných k řízení rozhodovacích procesů. Vychází 



Aleš DOHANIČ : ANALÝZA ŘÍZENÍ ZÁSOB 

2011 5 

hlavně z metod matematického programování, do kterých patří např. technika 

lineárního programování, dynamického programování, stochastické programování 

apod. [2]. 

2.1.2 Logistický řetězec 

Klíčovým pojmem logistiky je logistický řetězec, který chápeme jako 

jednotu jeho dvou stránek – hmotné a nehmotné, přičemţ hmotná stránka spočívá 

v přemísťování věcí (nebo osob) a nehmotná stránka spočívá v přemísťování 

informací (přesněji: v přemísťování nosičů informací, resp. Signálů, tj. zpráv a 

údajů obsahující informace), potřebných k tomu, aby se přemístění věcí či osob 

mohlo uskutečnit. Pojetí logistiky můţeme rozšířit i na toky peněz. V obecné 

poloze uvaţujeme o logistickém řetězci jako o provázané posloupnosti všech 

činností (aktivit), jejichţ uskutečnění je nutnou podmínkou k dosaţení daného 

konečného efektu, který má synergickou povahu [1].  

Z ekonomického hlediska mají mít procesy odehrávající se v logistickém 

řetězci hodnototvorný charakter, přičemţ přidávání hodnoty (zhodnocování) se 

stupňuje ve směru hmotného toku, čím blíţe ke konečnému zákazníkovi procesy 

probíhají [1]. 

2.1.3 Aktivní a pasivní prvky 

Věci, které probíhají logistickým řetězcem, jsou nazývány pasivními 

prvky. Jsou to: 

 Suroviny, základní a pomocný materiál, díly, nedokončené a hotové 

výrobky, jejichţ pohyb z místa a okamţiku jejich vzniku přes různé 

výrobní a distribuční články do místa a okamţiku jejich výrobní nebo 

konečné spotřeby představuje podstatnou část hmotné stránky logistických 

řetězců; 

Protoţe přechod pasivních prvků od dodavatele k zákazníkovi (k 

následujícímu článku logistického řetězce) se uskutečňuje prostřednictvím směny 

(logistika propojuje trhy), hovoříme o pasivních prvcích zpravidla jako o zboţí; 

 Obaly přepravní jednotky, které podmiňují pohyb vlastních výrobků, dílů, 

eventuelně materiálu nebo surovin, pokud se přemísťování těchto obalů a 

přepravních prostředků uskutečňuje samostatně, např, jako zpětný svoz 

k opakovanému pouţití; 

 Odpad vznikající při výrobě, distribuci a spotřebě výrobků, jestliţe odvoz 

(recyklace, likvidace) odpadu je téţ předmětem péče výrobce nebo 

distributora zboţí 
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 Informace, jejich pohyb (zprostředkovaný pohybem nosičů informací) 

předbíhá, provází a následuje pohyb surovin, materiálu, dílů a výrobků, 

respektive Pohyb peněz s ním související, jako nutný předpoklad jeho 

uskutečnění [1].
 

Prostředky, jejichţ působením se toky pasivních prvků v logistickém 

řetězci realizují, nazýváme aktivními prvky. Jejich posláním je realizovat 

logistické funkce, tj. uskutečňovat posloupnosti netechnologických operací 

s pasivními prvky – operací balení tvorby a rozebírání manipulačních a 

přepravních jednotek, nakládky, přepravy, překládky, vykládky, uskladňování, 

vyskladňování, rozdělování, konsolidace, kompletace, kontroly, sledování či 

identifikace, dále sběru, zpracování, přenosu a uchování informací atd. Převáţná 

většina uvedených operací spočívá: 

 ve změně místa nebo v uchování hmotných pasivních prvků, popřípadě 

v jejich úpravě pro navazující manipulační či přepravní operace; 

v tomto případě aktivními prvky jsou technické prostředky a zařízen pro 

manipulaci, přepravu, skladování, balení a fixaci a další pomocné prostředky a 

zařízení, které fungují ve spojení s potřebnými budovami, manipulačními a 

skladovými plochami a dopravními komunikacemi; 

 ve sběru, ve změně místa nebo v uchování informací, bez nichţ by operace 

s hmotnými pasivními prvky nemohly probíhat; 

k aktivním prvkům tedy řadíme i technické prostředky a zařízení slouţící 

operacím s informacemi (s nosiči informací), jako prostředky pro automatické 

sledování a identifikaci pasivních prvků, počítače, prostředky a sítě pro dálkový 

přenos zpráv, údajů a dat a další.  

Logistický řetězec je sloţen z dílčích hmotných a nehmotných toků, které 

se uskutečňují mezi různými články (podsystémy) ve výrobě, v dopravě a 

zasilatelství, v obchodě. Články logistických řetězců a materiálový tok. 

Za články logistických řetězců povaţujeme: 

 ve výrobě: továrny, resp. dílny, výrobní linky, buňky a centra, sklady 

surovin, materiálu, nakupovaných dílů, výrobní a montáţní mezisklady, 

montáţní linky, balicí, paketovací a paketovací linky, sklady hotových 

výrobků včetně třídicích, kompletačních a konsolidačních míst; 

 v dopravě a zasilatelství: ţelezniční stanice, říční a námořní přístavy, 

letiště, terminály a překladiště, spediční a celní sklady, logistická 

(distribuční, zásobovací) centra k veřejnému uţití; 

 v obchodě: sklady velkoobchodu, prodejny a sklady maloobchodu 
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Tyto články (podsystémy) můţeme vnímat jako celky (areály, budovy, 

plochy, komunikace) nebo, zvolíme-li jemnější rozlišovací úroveň, můţeme je 

členit aţ na jednotlivá detailně vymezená msta operací – působiště aktivních 

prvků.  

Pro pohyb materiálu (v nejširším slova smyslu) ve výrobním procesu 

nebo v oběhu, prováděný pomocí aktivních prvků cílevědomě tak, aby materiál 

byl k dispozici na daném místě a v potřebném mnoţství, se pouţívá termín 

materiálový tok. Pro materiálové toky platí řada ekonomických závislostí, z nichţ 

některé se projevují i na úrovni celého logistického řetězce. Například jednicové 

náklady na materiálový tok jsou ovlivněny: 

 povahou materiálu: je-li materiál stejnorodý, jednicové náklady jsou niţší, 

neţ jde-li o materiál různorodý nebo neobvyklých rozměrů či jiných 

vlastností 

 mnoţstvím materiálu: čím větší je manipulované a přepravované 

mnoţství, tím niţší jsou jednicové náklady 

 trasou, po níţ se materiál pohybuje: jednicové náklady narůstají úměrně 

s prodluţující se vzdáleností a navíc jsou vyšší, je-li trasa členitá, 

s výškovými rozdíly nebo špatnému fyzickému stavu, 

 úrovní řízení toku: čím je lepší řízení, tím niţších jednicových nákladů lze 

dosáhnout a naopak při chaotickém řízení, kdyţ kterýkoliv pracovník 

můţe do průběhu toku zasahovat, náklady rostou 

 časem: čím pravidelnější bez přednostních poţadavků a bez výkyvů je tok, 

tím niţší jsou jednicové náklady; oč rychleji má tok probíhat, o to vyšší 

budou jeho jednicové náklady.  

Strategicky nejdůleţitější poţadovanou vlastností logistických řetězců je 

pruţnost. Vysoká pruţnost je dosaţitelná odstraněním nadbytečných článků a 

operací z řetězce, čili redukcí fyzické redundance a poté sladěním (ve smyslu 

koordinace a synchronizace) činnosti aktivních prvků ve zbylých článcích řetězce 

a zároveň sladěním aktivních prvků s pasivními prvky, čímţ se materiálové a 

informační toky stanou plynulými a zmizí problém interface. Dosaţení vysoké 

pruţnosti je podmíněno dobrým technickým vybavením a dokonalým řízením 

výrobních a zejména oběhových procesů, coţ je nákladné. Bylo prokázáno, ţe čím 

vyspělejší se stává ta která země, tím větší podíl z ceny hotových výrobků (zboţí) 

v ní produkovaných zaujímají náklady na oběh. Zatímco u hospodářsky méně 

vyspělých zemí se náklady na oběh podílejí na ceně prodávaných hotových 

výrobků zhruba 30 %, u nejvyspělejších zemí je to podíl dvojnásobný. Uvedená 

tendence byla prokázána na základě analýz provedených jiţ v 70. letech týmem 

univerzity v Goteborgu (Švédsko) vedeným prof. H. Lindahlem. Je tedy zcela ve 

shodě s tímto zjištěním, ţe do logistických řešení, jeţ by měla vést zároveň se 

zpruţněním řetězců také k jejich zhospodárnění, jsou vkládána značná očekávání. 
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2.1.4 Oběhové procesy a logistické funkce 

Oběhem rozumíme souhrn všech předvýrobních a povýrobních hmotných 

procesů, jimiţ prochází materiál určený k prodeji (zboţí). Jedná se o procesy 

zásadně netechnologické povahy, sloţené z operací balení, tvorby manipulačních 

a přepravních jednotek, dále nakládky a vykládky dopravních prostředků, plnění a 

vyprazdňování přepravních prostředků, přepravy, skladových operací, předávání, 

kontroly a dalších. Jde tedy o fyzický pohyb materiálu (zboţí) včetně jeho 

shromaţďování, třídění, označování, identifikace a ochrany. Vedle hmotných 

procesů patří do oběhu i nehmotné procesy spočívající v pohybu informací a 

v jejich uţití při rozhodování, přesněji řečeno ve sběru, přenosu, kontrole, 

zpracování a uchování informací nutných k nákupu a k prodeji, k řízení hmotných 

oběhových procesů, k evidenci apod. Jednotlivé druhy operací, z nichţ se oběhové 

procesy skládají, se v různé míře podílejí na nákladech na oběh. Například 

z výzkumů provedených v USA v 80. letech je známo, ţe náklady na manipulaci 

s materiálem a na udrţování jeho zásob tvoří přibliţně 34 % z celkových nákladů 

na oběh, dopravní náklady 29 %, náklady na balení 12 % atd. Nejdraţší jsou tedy 

manipulační operace, skladování a přeprava. Rovněţ platí, ţe čím pomalejší je 

oběh, tj. především čím déle materiál (zboţí) leţí ve skladech, čím déle trvá jeho 

přeprava, tím méně efektivním se oběh stává, neboť se v něm nachází bez uţitku 

zbytečně mnoho materiálu, který jiţ mohl být přeměněn v hotové výrobky, resp. 

zbytečně mnoho zboţí, které jiţ mohlo být prodáno a mohlo přinést zisk. Je tedy 

nutností oběh zrychlit, zpruţnit a racionalizovat tak, aby se stlačily jeho náklady.  

Procesy, které probíhají v článcích logistických řetězců, neznamenají 

v podstatě nic jiného neţ přeměny (čili transformace) objednávek určitých 

výrobků (zboţí) na jejich dodávky (předpokládejme, ţe se jedná o hmotné zboţí) 

Balení, tvorba manipulačních a přepravních jednotek, nakládka, přeprava, 

vykládka, uskladňování, vyskladňování, kompletace, konsolidace, kontrola, 

vystavování dokladů, fakturace apod., jimiţ se postupně uskutečňují, tyto 

přeměny jsou označovány jako logistické funkce. 

Logistické funkce bývají zpravidla strukturovány do čtyř úrovní: 

 Strategické, tj. zásadní, dlouhodobě platné rozhodování o zdrojích, 

pravidlech a postupech, 

 Dispoziční, tj. krátkodobé rozhodování (přiřazování, přikazování) o 

způsobu uspokojení vzniklých potřeb v mezích daných strategickými 

rozhodnutími 

 Administrativní, coţ jsou informační procesy, vystavování, sledování a 

evidování dokladů (objednávek, příkazů, faktur aj.), přičemţ za podnět 

k těmto procesům se povaţuje vydání dispozice (příkazu), 

 Operativní, čili realizace hmotné stránky logistických řetězců podle 

dispozic, resp. Objednávek či příkazů z nadřazených úrovní [1] 
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2.1.5 Jiné rozdělení logistických funkcí: 

 Logistické funkce ve výrobních podnicích: 

o na úrovní strategické: 

 stanovení nákupních, prodejních a celních podmínek, forem 

dodávek a obalů pro zásobování i distribuci, postupů 

vyřizování objednávek a vybavování zakázek, postupů při 

příjmu a expedici, dopravních cest, dopravních prostředků, 

způsobu manipulace a skladování manipulačních 

prostředků, sledu operací a průběhu procesů v tocích, 

metod pro zúčtování, 

o na úrovni dispoziční: 

 dispozice pro vnější i vnitropodnikovou (závodovou) 

dopravu, manipulaci a skladování, 

o na úrovni administrativní: 

 vypisován a sledování objednávek a příkazů pro nákup a 

expedici, vypisování příjemek, vybavování celních dokladů 

při dovozu, kompletace externích dodávek s interními, 

vstup dat do informačního systému podniku, vypisování 

interních dopravních příkazů, expedičních příkazů, 

instrukcí pro zasilatele, expedičních a celních dokladů, 

zúčtování provedených dopravních, manipulačních a 

skladových výkonů, interních a externích dopravních 

nákladů, poskytování informací partnerům, 

o na úrovni operativní:  

 realizace přepravy surovin, materiálů a dílů do závodu, 

jejich vyskladňování a přemísťování do výroby, event 

mezizávodová přeprava balení, přeprava a uskladňování 

hotových výrobků, event. přeprava těchto výrobků do 

distribučních skladů, tvorba přepravních jednotek pro 

vnější přepravu (a jiţ přímo ve výrobním závodu nebo 

v distribučních skladech) 
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 logistické funkce v obchodních (vícestupňových) podnicích 

o inventarizace zásob zboţí 

o nákup zboţí, 

o skladování zboţí 

o příprava zboţí k prodeji, 

o vyřizování objednávek filiálek, 

o vychystávání, kompletace, 

o rozvoz zboţí, 

o prodej zboţí, 

o odvoz zboţí; 

 logistické funkce v zasilatelských (dopravních podnicích) 

o hlavní funkce: 

 dispoziční a dopravní, 

o doplňkové funkce: 

 překládková, skladová, konsolidační, balicí, manipulační, 

označovací, informační, 

o zvláštní funkce: 

 sluţby zákazníkům, pojišťovací, celní odbavení, úvěrová 

funkce 

Pro operativní úroveň můţeme logistické funkce definovat 

vyčerpávajícím způsobem pomocí souboru operací, jimiţ jsou: 

 kompletační operace: netechnologické operace přerozdělení materiálu 

(výrobků, zboţí) v oběhových skladech ze sortimentu a dávek dodávaných 

výrobou na sortiment a dávky poţadované odběratelem (spotřebitelem), 

 technologická manipulace: netechnologické operace prováděné 

s materiálem na jednom pracovišti: 

a) ve výrobně v přímé souvislosti s technologickými operacemi (např. 

vkládání do obráběcího stroje, vyjímání ze stroje), s kontrolou 

nebo s balením, s tvorbou (popř. s rozkladem, rozebíráním) 

odvozených manipulačních jednotek, 
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b) v oběhových skladech v přímé souvislosti s kompletačními 

operacemi, s kontrolou, s tvorbou či rozkladem odvozených 

manipulačních jednotek (např. depaletace a následná paletizace 

nově vytvořených jednotek), v koncových článcích materiálových 

toků v oběhu (v prodejnách maloobchodu apod.) v přímé 

souvislosti s rozkladem odvozených, popř. základních 

manipulačních jednotek a s vybalováním materiálu (zboţí) 

v předprodejních a prodejních fázích oběhu, 

 mezioběhová manipulace: netechnologické operace přemístění materiálu 

(manipulačních jednotek materiálu): 

a) mezi jednotlivými technologickými pracovišti, místy kontroly, 

skladování, balení, tvorby manipulačních jednotek nebo místy 

loţných operací uvnitř výrobních objektů, 

b) mezi kompletačními pracovišti, místy kontroly, místy balení či 

vybalování, místy loţných operací místy předprodejní přípravy a 

prodeje uvnitř objektů oběhových skladů, překladišť, prodejen 

maloobchodu apod., 

 skladové operace: netechnologické operace uskladnění a vyskladnění, 

vychystání materiálu prováděné v objektech výrobních a oběhových 

skladů (zpravidla speciálními skladovými manipulačními prostředky), ve 

skladových částech objektů prodejen maloobchodu apod., 

 loţné operace: 

a) netechnologické operace nakládky, vykládky a překládky materiálu 

(přepravních jednotek materiálu) vůči dopravním prostředkům 

(ţelezničním vozům, nákladním a dodávkovým automobilům, 

plavidlům, letadlům aj.), včetně fixace materiálu (přepravních 

jednotek) v loţných prostorech (na loţných plochách) dopravních 

prostředků, 

b) netechnologické operace plnění a vyprazdňování přepravních 

prostředků (palet, kontejnerů, výměnných nástaveb aj.) materiálem 

(základními či odvozenými manipulačními jednotkami materiálu), 

včetně fixace manipulačních jednotek (na) přepravních 

prostředcích, resp. Netechnologické operace tvorby a rozebírání 

přepravních jednotek materiálu.  
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 meziobjektová přeprava: netechnologické operace přemístění materiálu 

(přepravních jednotek materiálu) mezi jednotlivými objekty v rámci 

výrobních nebo skladového areálu (závodu) pomocí dopravních 

prostředků, zpravidla závodové dopravy, po vnitroareálových 

(vnitrozávodových) dopravních komunikacích, event. pomocí 

nekonvenčních dopravních systémů, 

 vnější přeprava: netechnologické operace přemístění materiálu 

(přepravních jednotek materiálu) mezi jednotlivými závody (areály) 

pomocí dopravních prostředků veřejné nebo závodové dopravy po síti 

veřejných dopravních komunikací, event. pomocí nekonvenčních 

dopravních systémů, 

 technologická přeprava: meziobjektová nebo vnější přeprava materiálu, 

v jejímţ průběhu jsou prováděny dílčí technologické operace nebo úkony 

(např. promíchávání směsi materiálu, jeho ohřev či chlazení apod.), 

uskutečňuje se speciálními (jednoúčelovými) dopravními prostředky 

nesoucími příslušné technologické zařízení, 

 operace balení: operace spotřebitelského balení výrobků (tvorba 

spotřebitelského obalu, plnění spotřebitelského obalu výrobkem nebo 

vkládání výrobku do spotřebitelského obalu, přebalování výrobku 

smrštitelnou fólií, event. označování zabaleného výrobku potřebnými 

údaji), operace skupinového balení (tvorba skupinového obalu, vkládání 

spotřebitelsky balených nebo nebalených výrobků do skupinového obalu, 

přebalování papírem, smrštitelnou či průtaţnou fólií, fixace páskováním 

apod., event. označování skupinového obalu potřebnými údaji, 

identifikačními znaky atd. ), 

 pomocné operace: identifikace a sledování, stanovení (kontrola) velikosti 

nebo počtu (měření, váţení, počítání), čištění, přístavné a odstavné jízdy 

dopravních prostředků, přípravné operace k loţným operacím apod.  

Mimo soubor logistických funkcí zůstávají: 

 technologické operace: operace ve výrobě měnící kvalitu, resp. Mnoţství 

materiálu, vytvářející hotový nebo nedokončený výrobek, tj. výrobek 

s uţitnými vlastnostmi odlišnými od vstupního – spotřebovávaného 

materiálu (technologické operace povaţujeme za samostatnou oblast 

základních a pomocných procesů ve výrobě) [3] 
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Přehled konfliktů je zobrazen v tabulce číslo 1. 

Tabulka 1 Konfliktní cíle podnikových útvarů 

 NÁKUP VÝROBA SKLADY PRODEJ 

MNOŢSTVÍ (dávky 

zásoby) 

velké 

dávky 

velké 

dávky 

malé zásoby, 

expedice ve větších 

dávkách 

velké zásoby 

SORTIMENT (počet 

variant výrobků, 

druhy obalů) 

jednoduch

ý sortiment 

jednoduch

ý sortiment 

jednoduchý 

sortiment, 

minimální počet 

druhů obalů 

Široký sortiment, 

různé druhy obalů 

PLYNULOST - 

POHOTOVOST 

maximální 

spolehlivos

t 

maximální 

plynulost 

plynulost expedice 

i v doplňování 

zásob, ţádné 

přednostní 

expedice 

max. pohotovost – 

ihned k dispozici 

ze zásob, max. 

přizpůsobivost 

výroby v 

sortimentu 

 

Posláním logistiky není zprostředkovávat kompromisy mezi dílčími cíli 

dvojic či trojic podnikových útvarů. Úloha logistiky spočívá v nahrazení této tříště 

dílčích cílů jedním společným, kooperativním cílem pro všechny útvary podniku, 

jímţ je úplné uspokojení potřeb zákazníka (jako vnější cíl), dosaţitelné při 

současném splnění výkonového (technického) cíle a ekonomického cíle.  

Integrovaná logistika znamená: 

 propojení podniku (finálního výrobce) s jeho dodavateli a s distribučními a 

obchodními články – partnery aţ po konečné zákazníky celistvým 

logistickým řetězcem, rozšiřujícím se i na zpětné toky reklamovaného 

zboţí a toky obalů a odpadů k recyklaci nebo k likvidaci – toto je 

horizontální dimenze integrace; pro logistické řetězce integrované 

v takovémto rozsahu se vţil termín „Total Supply-Chain“ 

 propojení a logistické sladění výroby s vývojem, s tvorbou strategií a 

marketingem, tedy propojení podnikových (logistických) funkcí od úrovně 

operativní aţ po úroveň strategickou – coţ je vertikální dimenze integrace.  
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2.2 Řízení zásob 

2.2.1 Obsah a cíl řízení zásob 

Řízení zásob představuje komplex činností, které spočívají 

v prognózování, analýzách, plánování, operativních činnostech a kontrole v rámci 

jednotlivých skladových poloţek i v rámci zásob jako celku. Cílem řízení zásob je 

jejich udrţování na takové (přiměřené) výši a v takové struktuře, aby byla 

zabezpečena bezporuchová výroba i ţádoucí úroveň sluţeb zákazníkům 

s přiměřenými náklady a s přiměřenou vázaností finančních prostředků 

v zásobách.  

Zdokonalováním v oblasti řízení zásob spočívá nejen ve zlepšování 

samotného řízení zásob, nýbrţ i v integrálním chápání a řízení všech podnikových 

procesů. Se zásobami nelze pracovat izolovaně je třeba brát ohled na všechny 

souvislosti a vazby s nejrůznějšími podnikovými útvary i okolím podniku.  

 

2.2.2 Funkce a klasifikace zásob 

Předmětem řízení zásob jsou v podstatě všechny materiály a výrobky, 

které procházejí podnikem.  

Druhy zásob podle stupně zpracování se obvykle dělí do těchto skupin: 

 výrobní zásoby (suroviny, základní, pomocné a reţijní materiály, paliva, 

polotovary a nakupované díly do výrobků, náhradní díly, nástroje, obaly a 

obalové materiály) 

 zásoby rozpracovaných výrobků (polotovary vlastní výroby, nedokončené 

výrobky) 

 zásoby hotových výrobků (nazývané téţ distribučními zásobami) 

 zásoby zboţí (výrobky nakoupené za účelem jejich prodeje) 

Funkce jednotlivých druhů zásob má významný vliv na potřebný způsob 

jejich řízení. Podle tohoto hlediska rozeznáváme pět skupin, a to zásoby 

rozpojovací, na logistické trase, technologické a spekulační. Druhy zásob podle 

funkce v podniku: 

 rozpojovací zásoby – častým důvodem vytváření zásob je rozpojování 

materiálového toku mezi jednotlivými články logistického řetězce nebo 

dílčími procesy. Rozpojení výstupu z jednoho procesu od vstupu do 

navazujícího procesu prostřednictvím vloţeného vyrovnávacího zásobníku 

(zásoby) můţe mít dva cíle: jednak vyrovnávat časový a/nebo mnoţstevní 

nesoulad mezi jednotlivými procesy, jednak tlumit či zcela zachycovat 

náhodné výkyvy, nepravidelnosti a poruchy. Tím získávají jednotlivé 

procesy určitou nezávislost, coţ usnadňuje jejich řízení.  
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Rozeznáváme čtyři druhy rozpojovacích zásob: obratovou (běţnou), 

pojistnou, vyrovnávací a pro předzásobení: 

o obratová zásoba (nazývaná téţ jako běţná) je důsledkem nákupu, 

výroby nebo dopravy v dávkách. Velikost dávky je větší neţ 

okamţitá potřeba; dávka pokrývá potřeby výroby či prodeje 

v období mezi dvěma dodávkami pro doplnění zásoby.  

o Pojistná zásoba se vytváří (převáţně v bodu rozpojení objednávkou 

zákazníka), aby tlumila náhodné výkyvy v termínu doplnění 

zásoby a ve velikosti poptávky.  

o vyrovnávací slouţí k zachycování náhodných výkyvů mezi 

navazujícími procesy ve výrobě, které jsou „v průměru“ sladěny. 

Vytváří se například před úzkoprofilovými či drahými stroj (ab se 

zabránilo jejich prostoji pro okamţitý nedostatek práce), na 

podvěsných dopravnících či válečkových tratích. Do tohoto druhu 

zásoby patří i vyrovnávací zásobníky, slouţící k vyrovnávání 

nesouladu průměrné výkonnosti navazujících pracovišť 

v krátkodobém, obvykle denním cyklu (například při práci 

navazujících strojů na různý počet směn) 

o zásoba pro předzásobení má zachycovat předvídané větší výkyvy 

na vstupu nebo na výstupu. Tato zásoba se buď vytváří pravidelně 

(kaţdoročně) v souvislosti se sezónním kolísáním poptávky či 

intenzity výroby, nebo jednorázově.  

 zásoby na logistické trase (pipe-line) – jsou tvořeny materiály či výrobky, 

které mají konkrétní určení (například odběratele či výrobní zakázku) a 

dosud nedorazily na určené místo v logistickém řetězci. Patří se dopravní 

zásoba a rozpracované výroby.  

o dopravní zásoba představuje „zboţí na cestě“. Tato zásoba je 

významná hlavně u drahého zboţí a při delším dopravním čase 

o zásoba rozpracované výroby (nazývané téţ zásobou 

nedokončených výrobků) zahrnuje materiály a díly, které byly 

zadány do výroby a nacházejí se dosud ve zpracování  

 technologické zásoby – do tohoto druhu zásob patří materiály či výrobky, 

které před dalším zpracováním, popř. před expedováním, 

z technologických důvodů potřebují jistou dobu skladování (někdy ve 

speciálním prostředí), aby nabyly poţadovaných vlastností.  
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Toto skladování je většinou součástí technologického procesu, proto by 

technologická zásoba vlastně měla být zařazována do zásoby rozpracované 

výroby. Odděleně se uvaţuje spíše z tradice.  

 strategické zásoby – mají zabezpečit přeţití podniku při nepředvídaných 

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

válek či bojkotů. Strategické zásoby nejsou předmětem řízení zásob 

v obvyklém smyslu; rozhoduje o nich vrcholové vedení podniku.  

 spekulační zásoby – jsou vytvářeny ve snaze docílit přídavný zisk; bývají 

to základní suroviny pro výrobu. Takové materiály se nakupují (obvykle 

ve velkých dávkách a z hlediska řízení zásob předčasně) kvůli očekávání 

zvýšení ceny. Spekulační zásoba tak představuje jistý druh zásob pro 

předzásobení a je předmětem řízení zásob v obvyklém smyslu.  

Z hlediska vázanosti finančních prostředků v zásobách je důleţitá 

především průměrná fyzická zásoba. V ideálním případě představuje aritmetický 

průměr denních stavů fyzické zásoby za určité (obvykle roční) období. 

Z průměrné zásoby se odvozují dva pouţívané relativní ukazatele: 

 rychlost obratu zásoby On udává kolikrát za rok se průměrná zásoba obrátí 

(spotřebuje), 
C

O
Z

P
n  [P=roční velikost potřeby; Zc=průměrná zásoba] 

 doba obratu zásoby Ot  je převrácenou hodnotou rychlosti jejích O  obratu; 

vyjadřuje se obvykle v kalendářních dnech. Jde vlatně o časové vyjádření 

průměrné zásoby a říká kolik dnů průměrné spotřeby je schopna pokrýt 

průměrná zásoba 
P

Z

n
t C

O

O  365
365

  

[P=roční velikost potřeby; Zc=průměrná zásoba] 
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3 Analýza řízení zásob 

3.1 Analýza ABC a její využití 

Řízení zásoby velkého počtu skladových poloţek pomocí objednacích 

systémů nebo plánů potřeby dodávek s individuálně určovanými parametry by 

vyţadovalo jednotlivě pro kaţdou poloţku stanovit a pak periodicky aktualizovat 

velikost dávky a pojistnou zásobu. To je jeden extrém. Zásoby by sice byly 

optimální, avšak jen za cenu jejich velmi pracného a nákladného řízení. Druhým 

extrémem je pouţívání stejných časových norem velikosti dávky a pojistné zásoby 

pro všechny poloţky spolu s hrubými metodami k predikování poptávky po 

hotových výrobcích a k odhadu budoucí potřeby poloţek. Takový systém řízení 

by byl sice velmi jednoduchý a provozně levný, ale ani výše zásob, ani sluţeb 

zákazníkům by zdaleka nebyly optimální. Je proto potřeba najít jistou „střední 

cestu“ mezi těmito extrémy, která by sníţila náklady jak na drţení zásob, tak na 

jejich řízení, a která by přitom zabezpečila poţadovanou úroveň sluţeb 

zákazníkům. Jako velmi efektivní cesta se nabízí rozdělit skladové poloţky do 

několika kategorií a zásobu jednotlivých kategorií řídit diferencovaným 

způsobem. Vhodným podkladem pro tuto diferenciaci je analýza ABC. 

Analýza ABC je zaloţena na Paretově zákonitosti. Při klasifikaci poloţek 

do kategorií pro účely řízení zásob se vychzí z roční hodnoty spotřeby (výdeje, 

prodejů) jednotlivých skladových poloţek. Toto kritérium se jeví pro daný účel 

jako nevýstiţnější. Analyzované období by mělo v závislosti na disponibilitě 

údajů o minulosti zahrnovat přednostně 12 nebo 24 měsíců. Kromě hodnoty 

spotřeby za analyzované období je třeba do sestavy zařadit její kumulovanou 

hodnotu. Sestavu pro analýzu ABC je třeba doplnit o průměrnou zásobu za 

sledované období (po poloţkách). Z této sestavy se pak dají odfiltrovat 

bezobrátkové a pomaluobrátkové poloţky. Doporučuje se také uvádět datum 

posledního výdeje poloţky, je-li v datové základně evidováno. 

Poloţky je pak třeba seřadit podle velikosti průměrné zásoby. Je vhodné 

připravit sestavy dle druhů materiálu. Poté se stanovují kritéria pro A, B, C 

úrovně. Často pouţívaným měřítkem je 80/15/5. Zásoby se pak rozdělí dle 

kumulovaného součtu průměrných zásob. Při stanovování potřeby a při řízení 

zásob se věnuje největší, téměř kaţdodenní pozornost poloţkám kategorie A 

(velmi důleţitým). Ty se sledují průběţně. Předpověď potřeby a řídicí veličiny se 

stanovují individuálně pomocí co nejpřesnějších metod a poměrně často se 

aktualizují. Poloţky kategorie B se sledují a optimalizují v delším časovém 

horizontu. Poloţek kategorie C bvá značný počet. Obvykle je účelné rozdělit tuto 

kategorii na několik podkatetogorií, pro kaţdou z nichţ se pouţívají jednotné 

skupinové normy zásoby (průměrný roční počet dodávek a časová norma pojistné 

zásoby). Dávky a pojistné zásoby je čelné volit větší s cílem, aby tyto poloţky 

byly stále na skladě a aby se nemusely objednávat příliš často. 

Zásoby se dají zejména ovlivnit větší četností objednávek při menším mnoţství. 
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3.1.1 Řízení výrobních zásob (Drum-Buffer-Rope) 

Řízení zásob zásadně ovlivňuje výkon společnosti, a to nejvíce pokud se 

jedná o zásoby přímého materiálu a také zásob výrobních (mezi jednotlivými 

výrobními linkami). Teorie omezení – theory of constraints (TOC) se zabývá 

optimalizací zásob výrobního podniku. Hlavní doménou této teorie rozvinuté dr. 

E. Goldrattem je optimalizace zásob ve výrobním procesu a jejich sniţování na 

vhodnou úroveň. Tato teorie je někdy nazývána jako Drum-Buffer-Rope.  

3.2 Analýza informačních toků 

Logistika a řízení toků zásob je přímo závislá na dohodě se zákazníkem. 

Jelikoţ firma působí na automobilovém trhu, zákazník hraje velkou roli při 

definování logistických toků, především pojistné zásoby a způsobu distribuce.  

Pro ITW je obchod, tedy dohody, smlouvy a jiné komerční a 

marketingové aktivity, zastřešeno centrálním obchodním oddělením (Commercial 

Department). Toto oddělení pak po odsouhlasení původní studie výrobní lokalitou 

vyjednává obchodní podmínky se zákazníkem. Jakmile je obchod a smlouva 

uzavřen, je předán do dispozice prodeje lokálního závodu (ITW). Tento závod pak 

komunikuje se zákazníkem o mnoţství a termínech dodávek.  

Oddělení prodeje předává výhledy o prodeji a zpřesněné poţadavky do 

oddělení plánování výroby. Oddělení prodeje plánuje pojistnou zásobu hotových 

výrobků podle poţadavků zákazníka. Zákaznické poţadavky jsou získávány od 

zákazníka formou EDI, faxu či emailu.  

Oddělení plánování výroby plánuje dle poţadavků prodeje výrobu 

s ohledem na kvalitu výroby, kapacity jednotlivých strojů, a poţadavků na údrţbu.  

Oddělení logistiky monitoruje stav zásob přímého materiálu a s ohledem na 

poţadovanou spotřebu a optimalizuje přeobjednací a maximální mnoţství.  

Oddělení nákupu pak na základě nákupních poţadavků generovanými ze 

systému SAP pořizuje materiál a kontroluje termíny dodání. Materiály jsou 

většinou dodávány s dodací podmínkou Incoterms 2000 DDU, DDP a FCA, coţ 

znamená, ţe dodavatel je zodpovědný za dodání materiálu do místa závodu.  

Celý tento řetězec je zobrazen v příloze č. 1 (ITW Supply Chain).  

Dodávky nepřímého materiálu, náhradních dílů, obalového materiálu či 

nástrojů nejsou řízeny tímto informačním tokem. Pokud vyvstane potřeba výše 

zmíněných materiálů, nákupní oddělení je nakupuje na základě jednorázové 

schváleného poţadavku na nákup anebo na základě automaticky generovaného 

poţadavku na nákup, který je výsledkem procesu MRP (material replenishment 

planning). MRP kaţdý den kontroluje stav zásob a porovnává je s rezervacemi a a 

moţnými termíny dodání (předběţný termín dodání) a konfrontuje tyto informace 

s přeobjednacím bodem. Pokud disponibilní zásoba klesne pod přeobjednací bod, 

MRP automaticky vygeneruje poţadavek na nákup tak, aby byly doplněny zásoby 

do maximálně definované výše.  
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3.3 Analýza řízení materiálového toku (zásob, distribuce) 

Podnikovým systémem společnosti je systém SAP, který svým rozsahem 

implementace řídí téměř většinu všech administrativních a výrobních procesů. 

Systém byl implementován v letech 2003/004. Nákupní, logistická, výrobní a 

prodejní data jsou řízena tímto systémem, který svým obsahem dává podklady pro 

analýzu těchto oblastí.  

Materiálové hospodářství je zajišťováno moduly:  

 MM – material management,  

 PP – production planning  

 SD – sales and distribution. 

Jak jiţ bylo zmíněno  materiálové zásoby jsou  řízeny metodou MRP. Ve 

společnosti jsou evidovány různé typy materiálu, uvedené v tabulce číslo 2. 

Tabulka 2 Přehled typů zásob 

Název typu zásob v SAP Popis typu zásob 

MP Přímý materiál 

IND Nepřímý materiál 

PT Hotové výrobky 

MERC Zboží 

REF Náhradní díly 

HTAL Nástroje 

PEPR Rozpracovaná výroba, polotovary 

EMP Balící materiál 

 

3.3.1 MRP 

Systém nastavení MRP je shodný pro téměř všechny materiály a tento 

systém byl převzat z mateřské organizace. Kaţdý materiál, kromě polotovarů a 

hotových výrobků musí mít nastaveny informace o přeobjednacím bodu, 

maximálním mnoţství zásob a dobu dodání. V současné době společnost eviduje 

více neţ 2000 materiálů. V rámci společnosti rozlišujeme 4 typy MRP: 

 VB – uvaţuje přeobjednací mnoţství, pojistnou zásobu, počet měrných 

jednotek v balení a maximální mnoţství a porovnává se skutečnou zásobou 

 ZB – uvaţuje přeobjednací mnoţství, pojistnou zásobu, počet měrných 

jednotek v balení a maximální mnoţství a porovnává se skutečnou zásobou a 

stavem rezervací 
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 PD – uvaţuje pouze počet měrných jednotek v balení a porovnává je se 

skutečnou zásobou a stavem rezervací 

 ND, B0 – materiál není uvaţován jako předmět porovnání stavu zásob pomocí 

MRP 

V tabulce č: 3 je přehled typů MRP a typy materiálu, které jím jsou 

řízeny. 

Tabulka 3 Přehled typů MRP 

Typ 

MRP 

Typy 

materiálů 
Vytvoří poţadavek na nákup kdyţ: 

VB MP 

současná zásoba je niţší neţ přeobjednací bod. Doobjedná do 

maximálního mnoţství, které je nastaveno v kmenových datech 

materiálu. Doobjednává v násobcích balení, pokud je informace o 

balení v kmenových datech 

ZB 

IND, REF, 

HTAL, 

EMP 

současná zásoba + rezervace je niţší neţ přeobjednací bod. 

Doobjedná do maximálního mnoţství, které je nastaveno 

v kmenových datech materiálu. Pokud je rezervace vyšší neţ 

maximálně nastavené mnoţství, doobjedná ve výši rezervace. 

Doobjednává v násobcích balení, pokud je informace o balení 

v kmenových datech 

PD 

IND, REF, 

HTAL, 

EMP 

je vytvořena rezervace. Doobjedná ve výši rezervace. Doobjednává 

v násobcích balení, pokud je informace o balení v kmenových datech 

ND, B0 
PEPR, PT, 

MERC 
materiál není předmětem MRP 

3.3.2 Indikátory 

Společnost ITW řídí a kontroluje své procesy pomocí stanovování a 

kontroly podnikových cílů. V oblasti logistiky jsou stanoveny cíle: 

 OTD – On Time Delivery (včasnost plnění dodávek) 

 Obrátka zásob 

 Plnění výrobního plánu 

 ABC dodavatelů – hodnocení dodavatelů do skupin A, B, C 

Dalším indikátorem, který má vliv na velikost zásob a rychlost jejich 

obratu je FTT – First Time Through.  
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3.3.3 OTD – On time delivery – Včasnost dodávek 

On Time Delivery je indikátorem pro vyhodnocování včasnosti a plnění 

dodávek zákazníkovi, a to i s ohledem na dodané mnoţství. Cíl je stanoven na 100 

% a vyhodnocuje se kaţdý měsíc, v roce 2007 se vyhodnocuje po týdnech 

z důvodu vyšší četnosti dodávek. Tento indikátor, jak je patrno z níţe uvedeného 

grafu, nebyl nikdy problematický a od začátku sledování tohoto indikátoru byl 

vţdy splněn. Jakákoliv jiná hodnota neţ 100 % je nesplnění. Hodnota pod 100 % 

znamená nedodání zákazníkovi potřebného mnoţství zboţí zákazníkovi. Hodnota 

nad 100 % znamená dodání více zboţí, neţli zákazník poţadoval. Včasnost 

dodávek od roku 2004 je zobrazena v příloze, v grafu č. 1. 

3.3.4 Obrátka zásob 

Obrátka zásob je indikátorem, který prošel největším vývojem. Velký 

vliv na vývoj obrátky měl rozvoj závodu  na zelené louce a přerušení výroby na 4 

měsíce v roce 2006. Obrátka je sledována po měsících a za celý rok. Dále je 

sledována dle následující klasifikace: 

1. Celková obrátka zásob 

2. Celková obrátka zásob bez zboţí (zboţím jsou uvaţovány produkty vyrobené 

mateřskou společností a skladovány v ITW za účelem prodeji zákazníkovi; 

minimální moţnost ovlivnění stavu zásob) 

3. Celková obrátka zásob bez zboţí a náhradních dílů 

4. Obrátka zásob jednotlivých druhů materiálu 

Cíle jsou stanoveny pro kaţdý měsíc s ohledem na odstávky výroby a 

s ohledem na nové technologie. Při nákupu nových technologií se neúměrně 

zvyšuje obrátka zásob z důvodu nových náhradních dílů. Obrátka je 

vyhodnocována měsíčně a jsou prováděny kvartální detailní analýzy.  

1) v grafu číslo 2, v přílohách, je vidět pozitivní vývoj obrátky od počátku 

zaloţení společnosti a také výpadek výroby v roce 2006 v období června 

aţ září. Celková obrátka zásob je počítána jako: 

měsíci v dnů počet
prodej celkový

zásoba průměrná Celková







  

Přehlednější vývoj obrátky zásob je zobrazen na grafu číslo 3, v příloze, který je 

očištěn od vysokých hodnot z roku 2004. 
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2) v grafu číslo 4, uvedeném v přílohách je zobrazen trend obrátky zásob bez 

uvaţování zásob zboţí. V roce 2006 je patrné přerušení výroby na 4 

měsíce. Tato obrátka zásob je počítána jako 

 měsíci v dnů počet
zbožíprodeje  bez prodej Celkový

zboží bez zásoba průměrná Celková
 . 

Dále v přílohách v grafu číslo 5 je uveden vývoj obrátky při očištění hodnot 

z roku 2004. 

3) V příloze na grafu číslo 6, je vývoj obrátky zásob bez zboţí a náhradních 

dílů. Důvodem této analýzy je výstavba nového závodu včetně 

technologií, které si vyţadují zásobu náhradních dílů. Většina náhradních 

dílů byla nakupována bez předchozí zkušenosti a také pro jednu výrobní 

linku. Kvůli těmto skutečnostem se společnost rozhodla sledovat tento 

indikátor v této podobě, protoţe všechny ostatní druhy zásob mohli být 

ovlivněny, a tedy i řízeny, z rozhodnutí společnosti. I v tomto grafu je 

velmi zřetelný výpadek výroby v roce 2006.  

Výpočet: 

měsíci. v dnů počet
zbožíprodeje  bez prodej Celkový

dílů náhradních zboží bez zásoba průměrná Celková
zásob obrátka 










 

Dále na grafu číslo 7 v přílohách, jsou hodnoty očištěné o rok 2004. Je zde velmi 

patrná rozkolísanost výroby v roce 2006, a to hlavně sniţujícím se prodejem 

v období od dubna do června, pak zastavením výroby od července do září. Prodej 

byl postupně obnoven od října. Pozitivní trend a stabilizace výroby je patrná 

v roce 2007.  

4) Analýzy obrátky zásob jednotlivých druhů zásob slouţili k identifikaci 

poruchových druhů materiálů. Tyto druhy materiálu pak byly předmětem 

podrobné analýzy, materiál po materiálu, a byly přenastavovány nové 

parametry MRP. Dalším velmi účinným nástrojem bylo, po vyjednávání 

s dodavatelem, převedení zásob do konsignace. Tímto se dramaticky 

povedlo sníţit obrátku zásob zejména díky převedení nejdraţšího 

materiálu, hliníku, na tento druh skladování. Tato analýza slouţila jako 

podklad pro úspěšné sníţení mnoţství rozpracované výroby, která měla 

po přímých materiálech nejvyšší průměrnou zásobu. Tato obrátka zásob je 

počítána jako: 

měsíci   v dnů   počet
materiálu   daného   spotřeba  Celková

materiálu   druhu   daného   zásoba   průměrná   celková
zásob    Obrátka 
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3.3.5 Plnění výrobního plánu 

Plnění výrobního plánu je průběţný indikátor vyhodnocovaný kaţdý den. 

Jedná se tedy o operativní vyhodnocování, které vede k okamţitým opatřením 

v plánování výroby, údrţby a plánování směn. Plnění plánu se vyhodnocuje na 

všech výrobních zařízeních. Tento indikátor má přímou souvislost s obrátkou 

zásob, především rozpracované výroby a hotových výrobků. Příklad plnění plánu 

je uveden v příloze na obrázku číslo 2. 

3.3.6 ABC dodavatelů 

Tento indikátor je ukazatelem pro Nákupní oddělení a měří výkon 

dodavatelů. Dodavatelé jsou rozděleni do několika skupin a podle nich se určí 

perioda pro hodnocení, uvedené v tabulce č: 4. 

Tabulka 4 Perioda hodnocení dodavatele 

Druh dodavatele Perioda hodnocení 

Přímý materiál Kaţdé 3 měsíce 

Přepravci Kaţdých 6 měsíců 

Kalibrační sluţby Kaţdých 6 měsíců, pokud jsou certifikováni 

na ISO17025, tak nejsou hodnoceni vůbec 

Sluţby externích laboratoří Jedenkrát za rok 

Externí nástrojárna Jedenkrát za 3 měsíce 

 

Dodavatelé jsou hodnoceni váţeným hodnocením v následujících 

oblastech: 

 Včasnost dodávek (vysoká váha) 

 Mnoţstevní splnění dodávek  

 PPM – parts per milion – hodnocení kvality na milion jednotek (vysoká váha) 

 Úroveň certifikace (vysoká váha) 

 Reklamace (trestné body) 

 Flexibilita 

 Výsledek zákaznického auditu 

Dodavatel pak získá hodnocení A, B, C. Na základě obdrţeného 

hodnocení pak dodavatel musí provést určité činnosti, uvedené v tabulce číslo 5. 
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Tabulka 5 Požadované akce po A-, B-, C-dodavateli 

A Vhodný a způsobilý dodavatel; není potřeba žádných nápravných opatření ze 

strany dodavatele 

B Dodavatel má problémy se včasností dodávek či certifikací; je potřeba dodavatele 

rozvinout (většinou formou akčního plánu) 

C Nezpůsobilý dodavatel; problémy z kvalitou a včasností dodávek (je třeba 

vypracovat G8D report) 

 

Cíl je nastaven tak, ţe je moţné mít cca 80 % dodavatelů ve skupině A, 

15 % ve skupině B a 5 % ve skupině C. Ideální stav je 100 % ve skupině A. 

Ukázka způsobu hodnocení dodavatele je uvedena ve schématu číslo 3 v příloze. 

3.4 Zpracování indikátoru – analýza ABC 

Vzhledem k nárůstu počtu materiálových poloţek za posledních 12 

měsíců jsem se rozhodl tyto poloţky zanalyzovat. Analýza ABC materiálových 

zásob můţe vést k rychlému přehledu, návrhu nápravných opatření a k tzv. „quick 

hit“. K informacím o jednotlivých druzích zásob je největší přístup. 

Podrobnější informace o počtu všech druhů materiálu je zobrazena 

v tabulce číslo 6. 

Tabulka 6 Počet jednotlivých druhů materiálů 

Druh material Smazáno Aktivní Celkem 

EMP 0 6 6 

HTAL 2 19 21 

IND 95 785 880 

MP 3 12 15 

REF 163 1296 1459 

PT 0 3 3 

PEPR 0 32 32 

MERC 0 1 1 

Celkem 263 2154 2417 

 

Dále jsem provedl analýzu jednotlivých druhů zásob podle jejich 

průměrné zásoby a rozdělil je do tříd ABC. Výsledky tohoto rozdělení jsou 
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znázorněny v Tab. 7. Bohuţel hodnoty průměrné zásoby a celkových výdejů 

nemohu poskytnout pro účely této práce, jelikoţ jsou předmětem obchodního 

tajemství společnosti ITW v ČR. Rozdělení A/B/C je uvaţováno v procentním 

poměru 80/15/5.  

Tabulka 7 Rozdělení zásob dle ABC a jejich obrátky 

Druh materiálu Průměrná zásoba Výdeje celkem Kumul. zásoba Obrátka A/B/C

PEPR 4,11 A

REF 804,97 B

PT 2,37 B

MP 3,38 C

MERC 11,18 C

IND 95,92 C

HTAL #DIV/0! C

EMP #DIV/0! C

Celkem 27,19  
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Z tohoto rozdělení je patrné následující: 

 PEPR (rozpracovaná výroba) je v kategorii A a obrátka zásob je 4,11 dne. Pro 

danou výrobu je tato doba obratu  příliš dlouhá, jelikoţ výroba kotevních 

produktů by měla trvat cca 1 den. Po další analýze jsem zjistil, ţe obrátka 

zásob v kategorii je 1,96. Obrátka zásoby v kategorii B a C nabývají hodnot 

od 12 do 56 dnů. Coţ způsobuje vyšší obrátku tohoto druhu materiálu. Po 

další analýze, proč kategorie B a C nabývá takovýchto hodnot, jsem zjistil, ţe 

jde převáţně o dočasnou zvýšenou zásobu, která je způsobena předzásobením 

kvůli stěhování technologií mezi sesterskými závody. Kategorií PEPR se tedy 

nebudu v analýze dále zabývat.  

 REF (náhradní díly) je v kategorii B a hodnota obrátky zásob je téměř 805 

dní, coţ znamená, ţe náhradní díl je ve skladu v průměru déle neţ 2 roky neţ 

je pouţit. Tato kategorie by měla detailně zanalyzována.  

 PT (hotové výrobky) je v kategorii B s hodnotou obrátky 2,37. Výsledky jsou 

uspokojivé vzhledem k typu výroby a poţadavkům zákazníků.  

 MP (přímý materiál) je v kategorii C a dosahuje hodnoty obrátky zásob 3,38. 

Tento výsledek je uspokojivý 

 IND (nepřímé materiály) jsou v kategorii C. výsledek obrátky zásob je velmi 

podprůměrný, a to téměř 96 dní. Tato kategorie by měla být zanalyzována i 

z důvodu vysokého počtu materiálových poloţek na skladě.  

 MERC, HTAL, EMP jsou v kategorii C a není vhodné se jimi zabývat.  

3.4.1 REF, zásoby náhradních dílů 

Zásoby REF (náhradních dílů) tvoří po rozpracované výrobě (polotovary) 

druhou největší skladovou poloţku ve finančním vyjádření průměrných zásob. 

V Tab. 7 je uvedeno, ţe obrátka tohoto druhu zásob je 805, coţ je velmi negativní 

hodnota, která má zásadní vliv na celkovou obrátku zásob a vázanost finančních 

prostředků.  

V Tabulce číslo 8, je znázorněn počet materiálů, které se nachází 

v jednotlivých kategoriích. Důleţité je soustředit se na skupinu A, která 

váţe 80% finančních zdrojů. 

Tabulka 8 ABC REF podle počtu materiálu 

A/B/C A B C Celkem 

Celkem 265 282 749 1296 

% 20,4% 21,8% 57,8% 100% 
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Z dalších analýz bylo zjištěno, ţe 764 materiálů (A=196; B=196; C=372) 

má přeobjednací bod 1 a maximální skladovou zásobu 1. Této skupině materiálu 

nelze jiţ sníţit objednací limity, protoţe jsou jiţ na své spodní hranici.  

Závaţným  zjištěním je, ţe 671 materiálů, coţ je více neţ polovina byla 

pouze nakoupena, avšak nikdy spotřebována (A=161; B=155; C=355).  

Optimalizace úrovně zásob náhradních dílů je velmi zdlouhavý proces, 

jelikoţ je zapotřebí součinnosti oddělení údrţby a nástrojárny. Doporučením je se 

věnovat materiálům podle následujícího pořadí: 

1) Materiály skupiny A, jeţ nejsou konsignační, jsou bez výdeje a jejich 

přeobjednací mnoţství je větší neţ 1. U této skupiny lze očekávat sníţení 

přeobjednacích limitů, avšak cílený efekt sníţení zásob je dlouhodobý, jelikoţ 

materiály se v současné době od jejich pořízení nachází ve skladu bez dalšího 

pohybu. Pokud oddělení údrţby a nástrojárny identifikuje některé materiály 

jako nepotřebné, je moţné ve spolupráci s oddělením  nákupu tyto materiály 

za sníţenou cenu odprodat či v lepším případě za méně sníţenou cenu 

odprodat dodavateli tohoto materiálu. V této skupině materiálů se nachází 29 

materiálů.  

2) Materiály skupiny A, jeţ nejsou konsignační, jsou bez výdeje a jejich 

přeobjednací limit je 0 či 1. U této skupiny materiálů bych postupoval stejně 

jako v předchozím bodě. V této skupině materiálů se nachází 132 materiálů.  

3) Materiály skupiny A, jeţ nejsou konsignační a jejich výdej je starší neţ 2 

roky. Platí zde stejný postup jako u výše uvedených bodů. V této skupině se 

nachází 16 materiálů.  

Nejvyššího efektu  lze dosáhnout převedením zásob do konsignačních, 

avšak na tuto změnu přistoupí pouze několik dodavatelů. Z tohoto důvodu je 

vhodnější identifikovat nepotřebné materiály a ty odprodat, identifikovat 

materiály, které se pouţívají pouze v době odstávek a ty vrátit dodavateli či 

počkat na nejbliţší odstávku a přenastavit přeobjednací techniku na PD (uvaţuje 

pouze s rezervacemi). Jako velmi výhodné se jeví pokračovat v trendu nákupu 

strojů s podmínkou konsignační zásoby náhradních dílů.  

Celková úspora vyjádřená v procentech v průměrné zásobě po bodech je: 

1) Sníţení skladové zásoby o 8,5 %, coţ znamená sníţení obrátky zásob na 734 dní 

2) Sníţení skladové zásoby o 41,1 %, coţ znamená sníţení obrátky zásob na 464 dní 

3) Sníţení skladové zásoby o 6,1 % coţ znamená sníţení obrátky zásob na 754 dní 

Po aplikování všech opatření z bodu 1–3 je moţné v ideálním případě 

klesnout na obrátku 342 dní, coţ stále není ideální stav, avšak je to dramatický 

pokles v úrovni finančních prostředků vázaných v zásobách. Celková obrátka pak 

klesne na 20 dnů.  
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3.4.2 IND 

Zásoby IND (nepřímého materiálu) tvoří po zásobách náhradních dílů 

zásobu s největším počtem poloţek, 785 aktivních materiálů. Optimalizace výše 

zásob IND nemá zásadní vliv na celkovou obrátku zásob, avšak optimalizací 

získáme další skladový prostor, který je zabírán velkým mnoţstvím materiálu ve 

vyšším počtu.  

Vzhledem k nedostatku informací o skladové náročnosti jednotlivých 

materiálů nelze provést exaktní propočet, kolik skladového prostoru by bylo 

ušetřeno, a proto bych  postupoval stejným způsobem  při sniţování zásob jako u 

REF s tím, ţe bych navíc konzultoval výši skladových zásob s oddělením výroby 

a IT. Návrh zásoby provede oddělení logistiky, jelikoţ IND nejsou materiály, 

které zastavují výrobu, je moţné dosáhnout rychlého efektu bez ovlivnění výkonu 

společnosti.  
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4 Zhodnocení výsledku analýzy a návrh opatření.  

V níţe uvedených kapitolách bude postupně zhodnocen stav jednotlivých 

částí toku materiálu  s návrhy moţných opatření. Dodavatelský řetězec je rozdělen 

do tří částí a je zobrazen na obrázku v příloze č. 1 

4.1 Řízení řetězce dodavatelů 

Do této oblasti spadá řízení dodavatele, objednávání, příjem materiálu a 

skladování. Společnost sleduje výkon této části řetězce pomocí indikátorů ABC 

dodavatele a obrátky zásob. Činnosti a části řetězce jsou zobrazeny v příloze č. 1 

v oblasti „Vendor Supply Chain“ 

Oblast řízení dodavatele (ABC dodavatele) se společnosti poměrně dobře 

daří rozvíjet a cíle bývají splněny. Tato oblast je velmi dobře definovaná a 

funkční. Dodavatelé znají jasně poţadavky společnosti a vědí, jak budou 

hodnoceni. Je v jejich zájmu dodávat přesně podle poţadavků. S příchodem 

nových zákazníků budou přenášeny další a další nové poţadavky na dodavatele. 

Z tohoto důvodu by bylo vhodné změnit způsob hodnocení dodavatele na 

sebehodnocení popř. vytvořit systém automatického hodnocení dodavatele za 

období bez nutného manuálního vypracování odpovědným nákupčím. Toto 

doporučení se týká zejména dodavatelů přímého materiálu s ohledem na budoucí 

rozvoj společnosti, kdy jiţ nebude pouze několik dodavatelů, ale desítky či 

stovky.  

Obrátka zásob je dalším indikátorem, který odráţí výsledky práce 

oddělení logistiky v této části řetězce. Jedná se zejména o dílčí analýzy obrátky 

zásob, a to přímého materiálu, nepřímých materiálů, částečně náhradních dílů a 

nástrojů. Největší vliv na hodnotu obrátky mají přímé materiály, a proto je vhodné 

úroveň těchto materiálu sledovat a co nejvíce se snaţit průměrnou zásobu 

sniţovat, popř. převádět do konsignační zásoby. Strategie konsignačních zásob je 

vhodná do té doby, pokud závod má dostatek skladovacích prostor, coţ 

v současné době začíná být v popisované společnosti problematické hlavně 

s ohledem na přímé materiály. Určitý vliv na výši zásob má nákupní oddělení, 

které systematicky vytváří tlak na nakupování větších dávek, jeţ sniţují cenu 

materiálu a čas strávený při objednávání poloţky. Toto však je předmětem 

schvalovacího řízení o výši skladových zásob. Jakmile je nastavená maximální 

skladová zásoba, nákup jí můţe převýšit maximálně od 10 %, coţ je limit 

povolený v poţadavku na nákup. Vhodným řešením, jak systematicky kontrolovat 

skladovací náročnost, je zavedením nového indikátoru a ten řídit a vyhodnocovat. 

Výsledky pak mohou slouţit při dalším rozvoji a výstavbě závodu, kdy je moţné 

pouţít Lessons learned nástroj (poučení z minulého vývoje). Tato technika není ve 

společnosti výrazně pouţívána a některé chyby jsou několikrát opakovány. 

S ohledem na rozšiřování poboček společnosti po celém světě by toto mohlo 

slouţit jako benchmarking i znalostní databáze.  
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Ke sledování vyuţití skladového prostoru se nabízí následující ukazatele:  

 Procento neaktivní skladové zásoby,  

 skladová plocha vs. průměrné skladované mnoţství,  

 celková skladová plocha vs. obrat,  

 průměrné vyuţití skladového prostoru 

Některé z nich jsou pouze benchmarkingového charakteru, ale některé 

z nich je moţné vyuţít k efektivnímu řízení zásob. V blízké budoucnosti je 

vhodné také optimalizovat hladinu zásob náhradních dílů s ohledem na podobné 

stroje v rámci evropského uspořádání společnosti ITW. Obrátka zásob náhradních 

dílů je kritická a je v rozmezí 600 – 1900 dnů. Do budoucna je to podobný 

problém jako s přímými materiály, a to vyuţití skladového prostoru.  

4.2 Řízení řetězce výroby 

Činnosti a části řetězce jsou zobrazeny v příloze č. 1 v oblasti 

„Manufacturing Supply Chain“. V ITW se řízení zásob ve výrobě velmi těţko 

prosazuje, jelikoţ smlouvy se současnými zákazníky jsou uzavřeny tak, ţe se 

dodává přes mateřskou společnost či přes nadřazenou organizaci v evropském 

uspořádání. Smlouvy s organizacemi v rámci ITW jsou uzavřené tak, ţe odeberou 

jakékoliv mnoţství, které je nad rámec smluveného mnoţství. Je zde vytvářen tlak 

pouze na zvyšování FTT, nikoli však na vyváţenost zásob. To vede k vytváření 

vyšší zásoby hotového produktu a rozpracované výroby.  

Plánování výroby není součástí podnikového informačního systému SAP 

a je řešeno v excelu. To vede k nesrovnalostem mezi plánováním a porovnáváním 

dostupné zásoby. Často jsou plánované hodnoty přesahovány, coţ vede k vyšší 

zásobě v rozpracovanosti a hotového výrobku.  

V této části řetězce jsou největší mezery v efektivitě vyuţívání a 

plánování zásob. Vzhledem k tomu, ţe výše zásob rozpracované výroby a 

hotových výrobků činí polovinu hodnoty celkových zásob, by bylo velmi 

racionální se těmto zásobám a plánování těchto zásob. Doba obratu těchto zásob 

je cca 5-9 dní, avšak charakter výroby naznačuje, ţe zásoba rozpracované výroby 

by neměla být větší neţ dva dny.  

Doporučením pro tuto část řetězce se nabízí: 

 Zpracování VSM – mapy hodnotového řetězce s jasnou identifikací 

taktů a cyklů strojů a výrobků 
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 Identifikace nejuţšího místa v procesu a zde navrhnout a řídit 

optimální výši zásoby. Stanovení maximálních moţných zásob či 

eliminace zásob mezi ostatním výrobními stroji (tam, kde není úzké 

místo) 

 Propojení plánování výroby se sledováním aktuálního mnoţství 

zásob a průběţné vyhodnocování 

Výše uvedená opatření se významně projeví při rozšíření zákaznického a 

výrobkového portfolia, protoţe má zásadní vliv na EBITDA a CASH FLOW a 

také na kontinuitu celého procesu. Teoretickým nejefektivnějším cílem, který je 

jedním ze základních cílů teorie Lean Manufacturing, cíl „single-piece-flow“. 

V praxi to znamená nevytváření ţádných zásob mezi jednotlivými technologiemi. 

Avšak tento cíle je pro tuto společnost jako celku z hlediska technologie téměř 

nemoţný a je moţné ho realizovat pouze mezi některými technologiemi.  

4.3 Řízení řetězce prodeje 

Toto je nejméně problematická část v současném stavu společnosti ITW 

Air Hammer Činnosti a části řetězce jsou zobrazeny v v příloze č. 1 v oblasti 

„Customer Supply Chain“. V současné době zákazník nevyţaduje pojistnou 

zásobu, která je však podnikem tvořena a vyţaduje pouze zajištění včasného 

dodání zboţí. Doprava je zajišťována společností ITW.  

Tato oblast je řízena indikátory OTD a Obrátka zásob. OTD bylo vţdy 

splněno na 100 %. Obrátka zásob hotových výrobků či obalového materiálu byla 

přímo odvislá na poţadavcích zákazníka a také jiţ zmíněnému přerušení výroby 

v roce 2006. Stav zásob hotových výrobků je negativně ovlivňován neplněním 

poţadavků plánování výroby (přeplňování). Dalším indikátorem, který se sleduje 

pro potřeby oddělení je sledování nákladů na dopravu a také tzv. „Premium 

Freight“, coţ jsou vícenáklady spojené s poruchami dodávek, které jsou placené 

dodavatelem (ITW). Dalším indikátorem je výsledek hodnocení zákazníkem, 

které je prováděno v současné době jedenkrát za rok.  

Doporučením v této oblasti řetězce jsou pouze kvalitativní, a to zejména: 

 Propojení přijímání zákaznických poţadavků se SAPem bez nutného 

zásahu člověka 

 Propojení zákaznických poţadavků na plánování výroby 

 Rozšíření implementace EDI o moţnost automatického párování 

vývozních dokladů s odesílanými zprávami EDI směrem 

k zákazníkovi, coţ povede k vyšší efektivitě práce 
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5 Závěr 

V sledované společnosti ITW Air Hammer byli analyzovány 3 základní 

části logistického řetězce, a to část dodavatelského řetězce včetně skladování, část 

výrobní a část dodávek hotového výrobku zákazníkovi. Hrubá data, která vedla ke 

zpracování jednotlivých analýz nejsou prezentována v této práci, jelikoţ jsou 

předmětem obchodního tajemství. V prezentaci analýz jsou pouze odvozená data 

či data schválená společností a to starší než 3 roky zpětně.  

V současné době, dle mého názoru, se společnost nepotýká s váţnými 

problémy v oblasti řízení zásob. Jsou zde vyvinuté a implementované systémy na 

podporu řízení zásob. Pracovníci logistiky a nákupu s těmito daty pracují a 

kontrolují plnění cílů indikátorů. Při neshodě mezi cílem a dosaţeným výsledkem 

je připravováno nápravné opatření, které má za cíl předejít opakování podobné 

situace v budoucnu. Otázkou však zůstává, zda jsou cíle nastaveny správně.  

V jednotlivých částech analýzy jsou identifikována slabá místa 

společnosti s moţným návrhem řešení, které se vţdy týká současného stavu a také 

co by bylo vhodné změnit či měřit v blízké budoucnosti.  

Zásadní změny, je dle mého názoru, je třeba provést v oblasti řízení 

zásob ve výrobním procesu, protoţe hodnota těchto zásob činí polovinu 

celkových zásob ve finančním vyjádření. V současné době je obrátka zásob ve 

výrobním procesu aţ třikrát delší neţ obrátka optimální. To je z velké části 

způsobeno nedodrţováním výrobního plánu, zejména jeho přeplňováním a také 

systémem plánování výroby, který nekonfrontuje plán přímo se skutečnou 

zásobou. Dalším důvodem proč tato zásoba je větší neţ optimální, je časté 

rozpojování výrobního řetězce způsobeným rozdílným taktem jednotlivých 

výrobních technologií. Rozpojování výrobního řetězce je z velké části způsobeno 

optimalizací výkonu strojů, které nejsou nejuţším článkem řetězce, čímţ se 

disproporce ještě zvyšují.  

Ohroţením v budoucnosti shledávám prostorovou náročnost na 

skladování. Této oblasti v současné době není kladen velký zájem z důvodů 

neaktuálnosti tohoto problému. Nyní však jsou jiţ známy problematické případy 

se skladováním některých materiálů, zejména skladování chemikálií. Tuto oblast 

bych doporučil sledovat některým dalším indikátorem.  Problematikou skladování 

s ohledem na prostorovou náročnost se jiţ delší dobu zabývají sesterské závody. 

Je vhodné tedy vyuţít praktických zkušeností těchto závodů či Lessons Learned 

pokud existují. Doporučením pro oddělení nákupu je změna způsobu hodnocení 

dodavatelů tak, aby hodnocení bylo provedeno automaticky či s malým 

příspěvkem jednotlivých nákupčích či přejít na samohodnocení jednotlivých 

dodavatelů. Námětem k zamyšlení je i vytvoření systému hodnocení na bázi www 

stránek, které je pouţíváno velkými zákazníky jako např. FORD, General Motors 

či DaimlerChrysler. 
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Schéma 2 Plnění výrobního plánu 
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