
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstrakt 

 

Diplomová práce se zabývá skladovým hospodářstvím konkrétního podniku. V teoretické 

části jsou popsány a shrnuty dosavadní poznatky z této oblasti, v praktické části je popsán 

stav skladového hospodářství v soukromé firmě XY, s.r.o. Analyzován je rok 2010. Práce 

se zaměřuje na softwarovou vybavenost, charakteristiku jednotlivých skladů a vybavení 

manipulační technikou. V práci jsou také analyzovány zásoby z hlediska druhů, 

obrátkovosti, prodeje odběratelům a sezónnost těchto prodejů. Pomocí grafu je zachycen 

časový vývoj celkového prodeje materiálu odběratelům, dále byly analyzovány skladové 

poloţky dle skladové evidence. Pro nalezení úzkých míst a celkové zhodnocení skladování 

jsem mimo exaktní metody zvolila také metodu řízeného rozhovoru se zaměstnanci. Cílem 

práce bylo posoudit systém skladového hospodářství v této společnosti, dále diplomová 

práce obsahuje návrhy vhodných řešení, které povedou ke sníţení podnikových nákladů 

spojených se skladováním a také návrh nové techniky, která usnadní manipulaci s 

materiálem. 

 

Abstract 

 

Thesis isconcerning about warehousing of particular company. The theoretical part 

describes and summarizes  the current knowledge of this sphere, the practical part 

describes the situation of stock in a private company XY, s.r.o., analyzed the 2010. The 

work focuses on software skills, characteristics of individual stores and handling 

equipment. There are analyzed stocks from the perspective of types, inventory turnover, 

sales to customers and also seasonality of these sales. The graph shows the time evolution 

of the total  sales of materials to customers and also the stock items were analyzed 

according to inventory control. To find bottlenecks and an overall assessment of storage 

besides of exact methods I have chosen the method of controlled interview with 

employees. Objective was to assess the system of stock in this company. Thesis also 

contains proposals for appropriate solutions that will reduce business costs associated with 

storage, and proposal for  new techniques to facilitate material handling. 

 

Klíčová slova:  Logistika, Sklad, Skladové hospodářství, Skladování, Zásoby  
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1 Úvod 

V této práci jsem se zaměřila na problematiku skladového hospodářství v konkrétním 

podniku. Téma skladové hospodářství je úzce spojeno s pojmem logistika. 

 

Diplomová práce je rozdělena do dvou částí. První část je zaloţena na teoretických 

znalostech a definicích z odborné literatury, v části praktické následně popíši problematiku 

skladového hospodářství v konkrétní společnosti XY, s.r.o. Na přání obou majitelů, jeţ 

jsou rovněţ jednateli této firmy neuvádím název společnosti. Hodnoty v této práci jsou 

zkresleny. 

 

Jako podklady pro vypracování diplomové práce byly pouţity exaktní metody, rozhovory 

s technicko – hospodářskými pracovníky, pracovníky skladu, interní zdroje podniku, 

internetové zdroje a rovněţ studium odborné literatury týkající se této problematiky.  

 

Cílem této diplomové práce je posoudit systém skladového hospodářství v konkrétním 

podniku, dále návrh vhodných řešení, které povedou ke sníţení podnikových nákladů 

spojených se zásobami a skladováním.  
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2 Logistika 

Logistika se v posledních letech dostává do popředí zájmu a stává se stále více uznávaným 

vědním oborem, který pomáhá komplexně řešit pohyb zboţí a surovin.  Díky rostoucímu 

vlivu komunikačních, informačních a moderních technologií dochází ke zkracování časů    

a vzdáleností.  Logistika jako vědní obor je poměrně mladá a pořád se dynamicky vyvíjí. 

Počet činností, které se uskutečňují v rámci širokého pojmu logistika, je veliký.  

 

Význam slova „Logistika“ – vychází se ze slova „logos“ coţ lze přeloţit jako „počítání“, 

nebo „rozum“. Původem toto slovo vychází z francouzského „logis“ nebo „loger“, coţ 

znamená „ukrýt, zaopatřit“. 

 

Co se týče definice logistiky, neexistuje její jednotná definice. Jejich počet je velmi 

rozsáhlý a proto zde uvádím jen některé z nich.  

První definice logistiky vznikla v USA v roce 1964. Z ní vychází  pojetí logistiky jako 

procesu  plánování, realizace a řízení toku a skladování zboţí, sluţeb a souvisejících 

informací z místa vzniku do místa spotřeby. [1] 

 

Junemann R. konstatuje, ţe logistika je vědecká nauka o plánování, řízení a kontrolování 

toků materiálů, osob, energií a informací v systémech. Ruper P., Schenchzer R. definuje 

takto: „Věda pouţívá pojem logistika pro systémovou teorii zahrnující všechny procesy, 

které slouţí k překonávání prostorů a překlenutí času libovolných objektů – logistika je 

plánování potřeby, času a prostoru, jakoţ i řízení a provádění plánovaných materiálových 

toků při hledání nákladového optima“. [2] 

 

Schulte označuje logistiku jako integrované plánování, formování, provádění                      

a kontrolování hmotných a s nimi spojených informačních toků od dodavatele do podniku, 

uvnitř podniku a od podniku k odběrateli. [3] 

 

Internetová encyklopedie Wikipedia charakterizuje logistiku v těchto významech:  

 Logistika jako nauka, která se zabývá fyzickými toky zboţí či jiných druhů zásob 

od dodavatele k odběrateli a informačními toky v písemné nebo i ústní podobě. 
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 Logistika jako soubor činností, jejichţ úkolem je zajistit, aby bylo správné zboţí ve 

správném čase, ve správném mnoţství, ve správné kvalitě na správném místě          

a se správnými náklady. [17]      

 

Všechny výše vyjmenované definice mají jedno společné - dávají do vzájemného souladu 

všechny podnikové činnosti od dodávky surovin do výroby aţ po expedici hotových 

výrobků. 

 

Název logistika se začal pouţívat ve vojenské oblasti v období po 2. světové válce.    

Týkalo se to především řešení způsobu moţností  zásobování vojenských jednotek a jejich 

pohybu.  Nyní je ve vojenské oblasti „logistika“ naukou o plánování , dispozici a pouţití 

prostředků nutných  pro vojenské účely na podporu bojových sil nebo pro pouţití této 

doktríny“. [5]      

 

Ve druhé polovině 60. let 20. století se tento pojem dostal ve Spojených státech 

amerických i do oblasti civilně hospodářské a zahrnoval mimo předchozí vyjmenované 

činnosti i marketingové a obchodní aktivity. V polovině 80. let se logistika stala oblíbeným 

a mnohovýznamovým heslem.  

Tři pilíře logistiky – jako vědního oboru tvoří technika, ekonomika a informatika viz obr. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1: Pilíře logistiky [5] 

2.1 Cíle logistiky  

 

Cílem kaţdé logistické činnosti je optimalizace logistických výkonů s jejími 

komponentami, logistickými sluţbami a logistickými náklady. Definiční součástí logistiky 

je její zaměření se na poţadavky trhu. Z těchto důvodů představují logistické výkony vţdy 

marketingové nástroje  a jako takové je nutno je i posuzovat. 
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2.2 Fáze vývoje hospodářské logistiky  

Vývoj podnikové logistiky prošel pěti fázemi: 

 

 I. období  - od roku 1950 v USA. Logistické myšlení, praxe a technologie  jsou 

přebírány z válečné logistiky do civilní hospodářské sféry. Charakterickým rysem 

tohoto období jsou změny v chápání oběhových procesů, k nimţ dochází díky 

pokroku ve vědě a technice. Stabilita ekonomiky umoţňovala přesně            

plánovat jak průmyslovou výrobu, tak bankovní finanční zdroje a díky ní 

neexistoval problém zásob, logistická praxe se soustředila především na procesy 

distribuce.  

 

 II. období – v rozmezí r. 1955 aţ r. 1970 lze charakterizovat jako příprava                

a formování přesnější podnikově – ekonomické logistické teorie a praxe.              

V tomto období se objevuje nový pojem „total – cost“. Rozvoj logistiky byl 

podpořen například i těmito podněty jako je síla konkurence - převáţně zahraniční, 

tlak na logistické náklady a výdaje, vývoj a vyuţití elektronického zpracování                  

dat a matematického modelování, technologický rozvoj v mnoha oblastech jako je 

doprava, balení aj.  

 

 III. období – v rozmezí r. 1970 – 1985 se americká logistika úspěšně                    

začala rozvíjet také v západní Evropě, dochází k hospodářské depresi                      

a zesílení mezinárodní konkurence.  

Podniky začaly uplatňovat logistiku nejen v oblasti distribuce ale také v dalších 

oblastech výroby a zásobování se zaměřením na zvýšení produktivity. Dosahují se 

jen dílčí realizační efekty kvůli izolovanému uplatňování logistiky v jednotlivých 

útvarech (výroby, distribuce a zásobování). Koncem tohoto období je zřejmé,         

ţe větší efekty lze dosáhnout slaďováním celých procesů. 

 

 IV. Období - v rozmezí r. 1985 – 1995 – prosazuje se systém integrované logistiky, 

díky němuţ dochází k výraznějšímu přínosu logistiky, k růstu produktivity              

a ke zvyšování konkurenceschopnosti podniků. Podniky začínají chápat logistiku 

jako konkurenční výhodu, jako strategický nástroj konkurenčního boje.                      

Dochází k vnitřní i vnější integraci do jednoho systému.  
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Vnitřní probíhala v hranicích podniku v oblasti nákupu, zásobování, výroby            

a distribuce. Vnější integrace pak začlenila do logistických řetězců také  distribuční 

a obchodní podniky a dodavatele, podílejících se na tocích směřujících jak do 

výroby, tak z výroby ke konečným zákazníkům, prosazuje se koncept „The Total 

Supply Chain".   

 

  Poslední V. období – probíhá od roku 1995 dosud. Dosahuje se celkové 

optimalizace integrovaných logistických systémů.  

Velmi pokročilé informační a komunikační technologie a systémy umoţňují 

vytvoření velkých sítí i logistických partnerů - Supply Chain Net.                        

Řídí je koordinační Supply Chain Management tak, aby náklady a účinnost 

logistiky byly optimální, nikoli minimální.  

2.3 Stav a úroveň logistiky v České republice  

Aţ do konce 80. let 20. stol. patřila Česká republika mezi země s centrálně plánovaným 

hospodářstvím, díky tomu se činnosti jako je např. zásobování, doprava, skladování atp. 

řešily v obchodním úseku. Logistika neplnila svou úlohu, tak jak je tomu dnes.                  

Po roce 1989 se centrálně plánovaná ekonomika přetransformovala na systém trţního 

hospodářství.  

 

Význam logistiky se zvýšil. Díky otevření se světu začaly i do ČR pronikat nové 

terminologie moderního řízení, marketing, management nebo public relations.             

Podniky si však ještě plně neuvědomovaly, ţe logistika můţe být velkou konkurenční 

výhodou, to se však změnilo po vstupu nadnárodních společností na český trh ve kterých 

má logistika klíčovou funkci.  

 

Logistika se u nás neustále vyvíjí avšak stále chybí vysoce vyškolení odborníci, 

problémem také mohou být vysoké náklady na zavádění nových metod, které si nemůţe 

mnoţství malých a středních podniků finančně dovolit.  Přesto všechno však lze říci,           

ţe se situace stále zlepšuje. 
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2.4 Dopad světové finanční krize na logistiku  

Jedním z důleţitých dopadů ekonomické krize je růst významu outsourcingu logistických 

sluţeb, který pomáhá firmám na krizi pruţně reagovat a minimalizovat náklady.              

To ohroţuje malé logistické společnosti, které nedokáţou nabídnout komplexní řešení. 

 

Pokles objemu přepravovaného zboţí a častější výběrová řízení. S těmito důsledky krize   

se na logistickém trhu musejí vyrovnat všichni. Navíc se radikálně mění i poţadavky 

zákazníků. Ti poţadují, aby jim přeprava zboţí dala přidanou hodnotu v podobě zvýšení 

konkurenceschopnosti. Poţadují rychlou a 100% spolehlivou přepravu měnících se objemů 

zboţí a oceňují zvýšenou flexibilitu v nabízených řešeních, přístupech i cenách.  

 

Krize od základu mění způsob, jakým logistické firmy a zákazníci spolupracují. V době 

konjunktury bylo jediným poţadavkem dopravit zboţí včas. Spolupráce proto byla 

poměrně volná, v modelu 2 PL (Sekond - party logistics). Zákazník si pouze objednal 

objemy přepravy na konkrétní termín. Tento model měl své opodstatnění v době růstu.     

Při náhlém propadu ekonomiky ale vytváří značné fixní náklady sniţující 

konkurenceschopnost firmy. Pokud zákazníci očekávají optimalizaci procesů                       

a minimalizaci nákladů, model 2 PL selhává. Společnosti totiţ nejsou schopny přepravu 

zboţí dostatečně optimalizovat. Krize ukazuje silné stránky modelu 3 PL (Third - party 

logistics). Ten je méně častý u menších firem a spoléhají na něj především ty velké. 

Umoţňuje flexibilně měnit objemy přepravovaného zboţí bez velkých fixních nákladů.  

 

Vývoj logistiky však nekončí u modelu 3 PL, který je výzvou spíš pro české firmy. Velké 

nadnárodní společnosti nyní zvaţují přechod na řešení 4 PL (Fourth - party logistics).        

V něm je klíčové poradenství při sestavení celkového logistického plánu a velmi těsný 

vztah mezi zákazníkem a dodavatelem. Obě strany sdílejí velké mnoţství důvěrných 

informací a spolupráce trvá řadu let. [18]     
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3 Skladování 

Skladování je nedílnou součástí kaţdého logistického systému. Skladování má významný 

podíl na zajišťování potřebné úrovně zákaznického servisu při co moţná nejniţších 

celkových nákladech.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2: Nákladové vazby, které je nutno respektovat v logistickém systému [7] 

 

 

Skladování tvoří důleţitý spojovací článek mezi výrobcem a zákazníkem. Z relativně málo 

významné sloţky logistického systému podniku se s postupem doby stala jedna z jeho 

nejdůleţitějších součástí. Rozhodnutí v oblasti skladování mají buď strategický,           

nebo operativní charakter.  

 

Strategická rozhodnutí se týkají přidělení logistických zdrojů v delším časovém horizontu, 

a to způsobem, který je v souladu s celkovou strategií podniku a který podporuje jeho 

obecné cíle. Mohou mít buď formu dlouhodobého rozhodnutí, nebo formu konkrétního 

projektu.  
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Operativní rozhodnutí se pouţívají při řízení či kontrole logistického výkonu.                 

Jsou to obvykle rozhodnutí rutinní povahy a týkají se časového období v délce jednoho 

roku nebo kratšího. Tato rozhodnutí souvisejí s koordinací a výkonem logistického 

systému. Vzhledem ke kratšímu časovému horizontu mají tato rozhodnutí vyšší míru 

jistoty neţ rozhodnutí strategická. [7]     

3.1 Tři základní funkce skladování 

Mezi tyto funkce dle Drahotského patří [8]: 

3.1.1 Přesun produktů 

o Příjem zboţí – v rámci těchto aktivit se rozumí fyzické vyloţení či vybalení zboţí, 

aktualizaci záznamů, kontrolu stavu zboţí a překontrolování průvodní dokumentace. 

Transfer či ukládání zboţí - zahrnuje přesun produktů do skladu, uskladnění a další 

přesuny. 

o Kompletace zboţí podle objednávky – patří zde přeskupování produktů podle poţa-

davků zákazníka. 

o Překládka zboţí (cross-docking) - vynechává se uskladnění produktů, zboţí se 

překládá přímo z místa příjmu do místa expedice; tento způsob uskladnění se stal 

velmi rozšířený díky příznivým dopadům na náklady, podle Lamberta                        

se cross-docking aplikuje v USA, kde přibliţně 75 % distribuce potravin  zahrnuje 

překládku typu cross-docking při přesunu produktů od dodavatele do 

maloobchodních prodejen. 

o Expedice zboţí – zahrnuje finální činnost, která je spojena s pohybem zboţí, co se 

týče zabalení a přesunu zásilek do dopravního prostředku, kontroly zboţí podle 

objednávek, úpravy skladových záznamů, třídění a balení výrobku pro vybrané 

zákazníky apod. 

 

3.1.2 Uskladnění produktů 

o Přechodné uskladnění - zahrnuje pouze uskladnění které je nezbytné  pro doplňování 

základních zásob. 
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o Časově omezené uskladnění - se týká zásob nadměrných (jinými slovy také řečeno 

zásob nárazníkových nebo pojistných) vzhledem k potřebám běţného doplnění 

zásob.  

         Mezi nejčastější důvody drţení těchto zásob patří: 

 sezónní poptávka 

 kolísavá poptávka 

 úprava výrobků (např. ovoce, masa), spekulativní nákupy nebo 

nákupy do zásoby  

 zvláštní podmínky obchodu (např. mnoţstevní slevy). 

3.1.3 Přenos informací 

o Přenos informací je třetí hlavní součástí skladování, dochází k němu současně             

s přenosem a uskladněním produktů. Týká se stavu zásob, stavu zboţí v pohybu, 

umístění zásob, vstupních a výstupních dodávek, zákazníků, personálu a vyuţití 

skladových prostor . Podniky v této oblasti vyuţívají počítačový přenos informací 

zaloţený na elektronické výměně dat (EDI) a technologii automatické identifikace 

(nejčastěji technologii čárových kódů) které usnadňují  evidenci materiálu a zboţí     

na skladě. Snímáním čárového kódu se zobrazí na monitoru informace o daném 

druhu materiálu nebo zboţí a toto je automaticky buď odečteno nebo připočteno. 

3.2 Umístění skladu  

Jedním z velmi důleţitých rozhodnutí je správné umístění skladu. Je zřejmé, v případě 

podnikání souvisejícího s výrobou, jsou prodejny surovin pravděpodobně zároveň 

výrobními místy a umístění prodejen je tudíţ určeno moţnostmi umístění výrobních míst.  

 

Dle Emmetta [9] důvody proč můţe být nutné sklad přesunout jsou tyto: 

 Finanční úspory: například z vládních dotací.  

 Úspory nákladů: například bliţší kontakty s odběrateli a úspora nákladů                 

na přepravu. 

 Rozšiřování podniku: například potřeba vlastnit více výrobních linek kvůli vstupu 

na nové trhy. 
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 Sjednocování podniku: například rušení oblastních středisek nebo soustředění 

oddělených místních poboček na jedno místo.  

 Zlepšení výkonu: můţe být obtíţné přeměnit staré budovy tak, aby v nich bylo 

moţno uplatnit větší mnoţství moderních a nejnovějších aktivit a systémů. 

 Usnadnění změn v provozu či organizaci: například provádění činností přidané 

hodnoty. 

 Komunikace: například soustředění všech podnikatelských aktivit společnosti        

na jednom místě. 

 Image: například výběr místa. 

 Vypršení nájemní smlouvy. 

 

Při přesunu je potřeba zváţit následující [9]: 

 Dopad na pracovní sílu: například moţné propouštění stávajícího personálu a nábor 

nových zaměstnanců. 

 Příleţitosti náboru: například dostupnost spojenou s moţnou potřebou 

střednědobého školení. 

 Blízkost dopravní sítě. 

 Dostupnost sociálního, rekreačního a kulturního vybavení. 

 Ubytování pro personál a zaměstnance. 

 Daňová zvýhodnění: například při nákupu nového majetku. 

 Hodnoty realit. 

 Obchod s nemovitostmi v sousedství: například slučitelnost. 

 Ekologické vlivy: například plánování povolení, která nemusí tolerovat výškové 

stavby. 

 Orgány místní správy: například sklady jsou v některých oblastech přijímány 

s nevolí, neboť jsou pokládány za něco, co zabírá velkou plochu a přitom to má 

poměrně nízkou zaměstnanost. 

 Vnímání ze strany odběratelů: například jaký bude jejich názor na změnu? 

 Reakce ze strany odběratelů: například budou mít obavy z narušení sluţeb? 

 Narušení sluţeb: například zkoordinovat dodávky / přísun zásob na stávající místo 

s jejich postupným nahromaděním na novém místě před jeho „rozběhnutím“. 
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3.3 Druhy skladů 

Existuje mnoho druhů a typů skladů, které lze rozdělit např. na manuální, poloautomatické 

aţ počítačové, dále pak mohou být ústřední, regionální nebo lokální.  

 

Sklady dle jejich funkcí dělíme na : 

 Obchodní sklady jsou charakteristické velkým počtem dodavatelů i odběratelů, 

základní funkcí kromě skladování je i změna sortimentu. 

 Odbytové sklady – alokace u výroby – jde o určitou formu obchodního skladu, 

charakterizovanou jedním výrobcem, velmi malým počtem výrobků a větším 

počtem odběratelů, někdy jsou tyto sklady téţ nazývány výrobně odbytovými 

sklady.  

 Veřejné a nájemní sklady, které zajišťují pro zákazníky skladování boţí nebo 

propůjčení skladové kapacity, v prvním případě vykonává sklad skladové funkce 

podle objednávky zákazníka, tzn. zboţí přijímá, skladuje a vydává podle 

obdrţených pokynů, ve druhém případě se pronajímá část skladu, většinou včetně 

příslušného manipulačního zařízení, a veškeré další činnosti se zboţím si zajišťuje 

zákazník. 

 Tranzitní (mezi-) sklady zřizované zejména na místech velké překládky zboţí,      

tzn. v přístavech, na ţelezničních překladištích atd., základní funkcí je zboţí 

přijmout, rozdělit a naloţit na dopravní prostředek vhodný pro dalšího odběratele                    

a v mnoţství vhodném pro tohoto odběratele.  

 Konsignační sklady jsou sklady dodavatele u odběratele, zboţí je skladováno           

na účet a riziko dodavatele, odběratel má právo si zboţí odebírat podle potřeby               

a v určitém časovém odstupu zboţí platí, popř. upozorňuje na potřebu obsah skladu 

doplnit. [5]      
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4 Zásoby 

Jedna z nejdůleţitějších podnikových aktivit je právě zásobování. Zásoby mají pro firmu 

pozitivní i negativní význam. Mezi pozitivum patří např. zajišťování plynulosti výrobního 

procesu a krytí různých nepředvídaných výkyvů. Negativním významem je především 

vázanost kapitálu v zásobách a spotřeba práce. Dalším negativem je moţnost 

znehodnocení, nepouţitelnosti nebo neprodejnosti zásob.  

4.1 Členění zásob 

Encyklopedie Wikipedia [16] uvádí toto členění: 

 

4.1.1 Podle funkcí 

 Obratová zásoba – proměnná velikost zásoby mezi dvěma dodávkami;                   

při rovnoměrném čerpání je moţné uvaţovat obratovou zásobu rovnou polovině 

doplňovací dávky 

 Pojistná zásoba – má zabránit vzniku deficitu zásoby následkem náhodných výkyvů 

na vstupu (opoţděné dodávky, menší dodané mnoţství) i na výstupu (nadprůměrné 

čerpání poloţky) 

 Vyrovnávací zásoba – k zachycování nepředvídaných výkyvů mezi navazujícími 

výrobními procesy (zejména před úzkoprofilovými či drahými stroji); zpravidla je 

součástí zásoby rozpracované výroby 

 Zásoba na předzásobení – pro tlumení předvídaných větších výkyvů na vstupu 

(zpracovávání zemědělských produktů) či na výstupu (závodní dovolená, akce pro 

podporu prodeje, výrobky se sezónním prodejem apod.) 

 Zásoba rozpracované výroby – zahrnuje materiály a díly, které jiţ byly zadány      

do výroby a nacházejí se ve stavu rozpracovanosti 

 Dopravní zásoba – představuje "zboţí na cestě" 

 Strategické zásoby – pro zabezpečení přeţití podniku při nepředvídaných 

kalamitách v zásobování (přírodní kalamity, stávky, války apod.) 

 Spekulační zásoby – tvoří se s cílem docílit finančního efektu s očekávaným 

zvýšením cen (nákup většího mnoţství surovin, či pozdrţení distribuce hotových 

výrobků) 
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 Technologické zásoby – jsou vytvářeny z titulu potřeby dodrţení technologického 

postupu výroby daného produktu; mají povahu zásoby rozpracované výroby, jako 

samostatná skupina se vyčleňují pro svoji specifičnost (např. vysoušení dřeva, zrání 

sýrů či piva apod.) 

 Zásoby bez funkce – nemají jiţ uplatnění, je třeba se jich zbavit 

4.1.2 Z hlediska evidence a disponibility 

 Fyzická zásoba – skutečný stav zásob ve skladu 

 Dispoziční zásoba – skutečná zásoba sníţena o mnoţství jiţ uplatněné  

 Bilanční zásoba – dispoziční zásoba zvětšená o nevyřízené, ale jiţ potvrzené 

objednávky 

4.1.3 Dle pouţitelnosti 

 Pouţitelné zásoby – poloţky, které se běţně spotřebovávají či prodávají                

(je pravděpodobné, ţe v budoucnu budou spotřebovány či prodány normálním 

způsobem) 

 Nepouţitelné zásoby (zásoby bez funkce) – poloţky s nulovou spotřebou, s malou 

pravděpodobností jejich vyuţití; třeba je odprodat za sníţenou cenu či odepsat 

4.2 Řízení zásob 

Zásoby představují velkou investici. Kvalitním řízením zásob lze dosáhnout jak zlepšení 

cash-flow, tak i návratnost investic. Předmětem řízení jsou všechny suroviny, polotovary    

a výrobky, které procházejí podnikem. 

 

Dle Drahotského [8] je cílem řízení stavu zásob především: 

 zvyšování rentability podniku 

 předvídání dopadu podnikových strategií na stav zásob 

 minimalizace celkových nákladů logistických činností při současném 

uspokojování  poţadavků na zákaznický servis. 
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Zvýšení rentability lze dosáhnout: 

 sniţováním nákladů – spojených se zásobami je moţno dosáhnout např. sníţením 

počtu nevyřízených objednávek a urychlených dodávek, odstraněním mrtvých 

zásob, přesnějším prognózováním poptávky, kvalitnějším plánováním zásob atp.   

 zvýšením prodeje 

 

Častým problémem bývá udrţování nadnormativních objemů zásob. Nadměrná hladina 

zásob sniţuje rentabilitu podniku, a to dvojím způsobem. Jednak se sniţuje čistý zisk          

o hotovostní náklady spojené s udrţováním zásob (pojištění, skladování, poškození atd.)        

a za druhé se zvyšuje celkové jmění o částku vázanou v zásobách. To sniţuje obrátku 

jmění a výsledkem je sníţení výnosnosti čistého jmění. Jestliţe však chce podnik 

objednávat menší mnoţství zásob a potřebuje zjistit, jaký to bude mít vliv na rentabilitu 

podniku, musí porovnat úspory v nákladech na udrţování zásob se zvýšenými náklady na 

objednávání a přepravu.  

Cílem je dosaţení optimálního vztahu mezi náklady na udrţování zásob a úrovní 

zákaznického servisu. Dosaţení tohoto cílu  vyţaduje nepřetrţité a komplexní plánování 

závisející na dostupnosti informací. Ke zkvalitnění řízení zásob dochází tehdy, má-li 

management k dispozici relevantní informace pouţitelné při plánování strategie zásob. 

Automatizovaný systém sniţuje moţnost vzniku mylných zpráv a časových zpoţdění.[8] 

 

Chceme-li úspěšně řídit hladinu zásob, je nutné sledovat několik činností týkající se 

především: 

 analýzy 

 hodnocení rozhodování 

 kontroly. 

4.2.1 Obratové zásoby 

 

Průměrná zásoba  

 obrátková zásoba (běţná): 

Z b = D / 2 

kde:  Z b … obrátková zásoba 

D  … velikost objednávky ve fyzických jednotkách,   

  která v daných podmínkách kryje průměrnou potřebu. 
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Maximální zásoba - nejvyšší úroveň celkové zásoby, která je dosaţena v okamţiku 

dodávky. 

Nulová zásoba – opak maximální, tj. zásoba minimální. V reálném systému je minimální 

zásoba zvýšena o mnoţství určené pro akční slevy nebo o provozně technologické 

minimum.  

 celková průměrná zásoba: 

Z c = Z b + Z p = D / 2 + Z p 

kde:  Z c … celková průměrná zásoba 

Z p … pojistná zásoba 

Z b … obrátková zásoba 

D   … velikost objednávky ve fyzických jednotkách,   

  která v daných podmínkách kryje průměrnou potřebu. 

 

Sloţení průměrné celkové zásoby (Z c) je různé: 

 V podmínkách jistoty  - je průměrná celková zásoba tvořena průměrnou zásobou a 

případně provozně technologickým minimem.  

 V podmínkách nejistoty –  je průměrná celková zásoba tvořena z průměrné pojistné 

zásoby a pojistné zásoby.  

 

Tyto uvedené hladiny zásob se určují na základě údajů o očekávané poptávce, 

předpokládaných výkyvech a dodacích podmínkách (dodací cyklus nebo odchylky 

dodacího cyklu). 

 

Dodací cyklus  

 

 průměrný dodací cyklus: 

 

                                                   T 

t c  = ---------------------- 

                    Q/q  

 

kde:  (t c) … průměrný dodací cyklus 

T    … dodací cyklus (v jednotkách času) 

      Q    … prodej ve sledovaném období (jednotky zboţí) 

      q     … velikost dodávky (jednotky zboţí) 
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Literatura uvádí i další výpočtové vzorce pro dodací cykly, především je to metoda  

váţeného aritmetického průměru, kde váhami jsou výše jednotlivých dodávek. 

 

Rychlost oběhu zásob měříme dvěma ukazateli: 

                                             celková spotřeba 

 počet obrátek = -----------------------          počet , 

                                             průměrná zásoba 

   

                                                    365 dní 

 doba obratu = -------------------------          dny . 

                                               počet obrátek  

 

Dosáhneme lepších ekonomických výsledků pokud dobu obratu zkrátíme (kratší dobu jsou 

peníze vázány v zásobách).  

Rychlost obratu vypočítává kolikrát za určité období se průměrná zásoba v prodeji obmění. 

Doba obratu zásob uvádí na jak dlouhou dobu nám vystačí průměrná zásoba při průměrné 

úrovni prodeje.  

4.2.2 Signální zásoba 

Je to výše zásoby při nichţ je nutno zajistit objednávku, aby dodávka od dodavatele 

přišla nejpozději v okamţiku pojistné zásoby 

 

Rozlišujeme dva modely objednacích zásob na základně rozdílu v přijímání informací.  

 

 Model s průběţnou kontrolou zásob - stav zásob kontroluje průběţně a tudíţ 

nemůţe dojít k vyčerpání zásob 

 

 Model s periodickou kontrolou – není průběţná kontrola, můţe dojít k vyčerpání 

zásob. Do tohoto modelu se vkládá koeficient, který upravuje případné nerovnosti 

intervalů v průběhu času.  

Tyto dva modely se pouţívají v období nejistoty.  
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4.2.3 Pojistná zásoba 

          Pojistná zásoba se v podniku pouţívá se z důvodu nepravidelnosti prodeje,                        

ale i nepravidelnosti dodávek (z důvodu nejistoty). Pojistná zásoba má tuto nejistotu 

utlumit. Nelze však tvrdit, ţe pojistná zásoba můţe vţdy zabránit tomuto efektu. Mezi 

dalšími vlivy patří: 

 přírodní podmínky 

 spolehlivost dodavatele  

 

Stanovit pojistnou zásobu není snadné. V literatuře existuje mnoţství výpočtů, 

výsledky těchto výpočtů však bývají odlišné. Většina metod pro výpočet pojistné zásoby 

pracuje s normálním rozloţením pravděpodobnosti a výkyvy v poptávce eliminuje díky 

směrodatné odchylce.  

4.3 Řízení zásob v podmínkách jistoty – model EOQ  

Pokud si dáme za cíl  při stanovení strategie objednávání: 

 minimalizaci součtu nákladů na udrţování zásob  

 minimalizaci objednacích nákladů 

pak můţeme pouţít model ekonomického objednacího mnoţství (Economic Order 

Quantity, EOQ).  

 

Optimální objednací mnoţství nastává tehdy, kdyţ přírůstkové objednací náklady              

se rovnají přírůstkovým  nákladům na udrţování zásob. Optimalizace objednacího              

a dodacího mnoţství není posuzována z hlediska celkových logistických nákladů, ale jen 

z hlediska nákladů na objednávání a udrţování zásob. 

 

Nákladové vztahy  

V modelu EOQ existují nákladové vztahy, které je potřeba zohlednit při určení 

optimálního objednacího mnoţství. Tyto vztahy jsou graficky znázorněny na následujícím 

obrázku. Pokud ekonomické objednací mnoţství vydělíme roční poptávkou po daném 

zboţí získáme velikost a frekvenci objednacího mnoţství, při kterém dojde  k minimalizaci 

obou typů nákladů.  
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Z obrázku je patrné, ţe křivka ekonomického objednacího mnoţství je v oblasti 

optimálního bodu poměrně plochá. Tento jev se označuje také jako „vanový efekt“.  

 

 

Obr. 3: Grafické znázornění nákladů, které ovlivňují ekonomické objednací mnoţství [9] 

 

 

 

Výpočet EOQ [9] 

Ekonomické objednací mnoţství v jednotkách zboţí lze vypočítat dle následujícího vzorce: 

 

 

 

 

kde: P… objednací náklady (na 1 objednávku) 

 D… roční poptávka nebo spotřeba produktu (počet jednotek) 

C … roční náklady na udrţování zásob (procento z výrobních nákladů nebo   

        hodnoty)  

V … průměrné náklady nebo hodnota jednotky zásob 

 

Model EOQ pro stanovení optimálních objednacích mnoţství si získal značnou pozornost  

i uplatnění v praxi, ale je nutno zde zaznamenat některá jeho omezení.  
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Jednoduchý model EOQ je zaloţen na následujících předpokladech: 

 Nepřetrţitá konstantní a známá výše poptávky. 

 Konstantní a známá doba doplnění zásob nebo celková doba doplnění zásob. 

 Konstantní nákupní ceny nezávislé na objednacím mnoţství anebo době 

objednávky. 

 Konstantní přepravní náklady nezávislé na objednacím mnoţství nebo době 

objednávky. 

 Uspokojení veškeré poptávky (nepřipouští se vyčerpání zásob). 

 Ţádné zásoby nejsou na cestě. 

 Jde o nezávislou poloţku zásob (z hlediska poptávky) – v zásobě je jen jeden 

produkt anebo mezi produkty neexistují ţádné vzájemné závislosti. 

 Nekonečný / neomezený  plánovací horizont. 

 Neexistuje omezení dostupnosti kapitálu. 

 

V praxi není obvyklá situace, kdy poptávka a celková doba doplňování zásob jsou 

konstantní a kdy je lze s jistotou určit nebo kdy jsou přesně známy náklady. 

Zjednodušování předpokladů má však význam pouze tehdy, pokud se strategická 

rozhodnutí budou měnit následkem provedených předpokladů. Řešení stanovené na 

základě modelu EOQ je poměrně málo citlivé na malé změny ve vstupních údajích. 

 

Začlenění přepravních sazeb a mnoţstevních slev do modelu EOQ  

V modelu  EOQ je potřeba provést některé úpravy:  

 Zahrnout do něj různé přepravní sazby v závislosti na objemu přepravy. 

 Zahrnout do něj mnoţstevní slevy. 

 

Jednoduchý vzorec tyto dva faktory nebral v úvahu, toto je jeho rozšířená verze [9]: 

                      rD 

Q
1 
= 2 --------- + (1 – r) Q

0 

                      C 

kde: Q
1
 … maximální mnoţství, jehoţ objednávka je ekonomická a přitom zůstává      

                  zachován nárok na slevu ceny za jednotku 

        r … procento sníţení ceny v případě objednání většího mnoţství 

        D … roční poptávka po jednotkách  

        C … procento nákladů na udrţování zásob 

        Q
0
… EOQ vypočtené z běţné ceny 
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Pevný bod poptávky a pevný interval objednávky [9] 

 

Objednávání dle modelu EOQ představuje strategii pevného bodu poptávky.             

Jakmile se určí výše ekonomického objednacího mnoţství, objednává se pokaţdé pevně 

stanovené mnoţství, které vychází z výše EOQ. Vývoj skutečné poptávky můţe způsobit, 

ţe doba mezi jednotlivými objednávkami se mění.  

Objednávka se podá tehdy, kdyţ zásoby na skladě dosáhnou předem stanoveného minima, 

které nenutné pro uspokojování poptávky během cyklu objednávky. Pokud má podnik 

automatizovaný systém řízení zásob, v momentě potřebného doplnění zásob systém 

vygeneruje objednávku automaticky anebo alespoň vytvoří příslušný výkaz pro 

management.   

 

Jinou strategii doplňování zásob představuje pouţití pevného intervalu objednávky. 

V rámci této strategie se stav zásob vţdy v určitém časovém intervalu kontroluje                

– např. kaţdý týden.  

Objednávky se podávají na variabilní mnoţství zásob v návaznosti    na skutečný stav 

zásob, tj. jaký objem zásob je nutno doplnit, aby zásoby dosáhly stanovené výše. Tato 

metoda se pouţívá obvykle tehdy, kdyţ podnik nakupuje u stejného dodavatele mnoho 

poloţek. Důvodem pro zavedení týdenních objednávek můţe být sníţení objednacích 

nákladů, vyuţití nákupních mnoţstevních slev nebo sníţení dopravních nákladů z důvodu 

konsolidace dopravy. 
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5 Profil společnosti XY, s.r.o. 

5.1 Vývoj společnosti 

Firma  XY, s.r.o. vznikla počátkem roku 2000 za účelem vyčlenění a následné privatizace 

provozu „Opravy a údrţba“ společnosti XX, a. s., konkrétně středisek elektroúdrţby           

a údrţby MaR. [14] 

 

Hlavní činností společnosti jsou projekty, revize, opravy, údrţba, montáţe zařízení MaR     

a elektro, včetně vyhrazených elektrických zařízení do 110 kV, filtrace olejů a napěťové 

zkoušky.  

 

V současné době stojí v čele této firmy 2 společníci (jednatelé). Co se týče ostatních 

zaměstnanců - je zaměstnáno 14 technicko – hospodářských pracovníků, 55 pracovníků    

na pozici elektrikář a 2 pracovnici na pozici skladník. 

 

Zajišťování plánované a neplánované údrţby a oprav systému MaR a elektro včetně 

technické podpory a provádění inovací a rekonstrukcí je nosným programem této 

společnosti.  

 

V nabídce je rovněţ měření termovizní kamerou – zjištění a kontrola  tepelně-technických 

vlastností stavebních konstrukcí, vyhledávání defektu v obvodových konstrukcích, 

v podlahovém topení, kontrola vedení elektrické energie, motorů, rozvoden NN aţ VNN, 

rozváděčů, transformátorů, kontrola mechanických zařízení, potrubí, izolací, zjišťování 

netěsností apod. Firma XY, s.r.o. zajišťuje také skladovou činnost, kterou podrobněji 

rozvedu v následujících kapitolách. 

 

Firma XY, s.r.o. zajišťuje údržbu středisek fy XX, a. s. [14] 

 Středisko údrţby VN a VVN zařízení – údrţba, revize a odstraňování poruch na VN 

rozvodnách a napájecích a distribučních transformátorech (cca 33 rozvoden, 1628 

kobek, 100 transformátorů). Pracovníci střediska se zúčastňují oprav kotlů, generátorů 

a turbodmychadel se zaměřením na opravy motorů, servopohonů a pomocných 

zařízení. Dalšími činnostmi střediska  jsou práce na kabelových souborech nn, vn 

(spojky, koncovky), výroba nn rozváděčů a filtrace trafooleje. 
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 Středisko údrţby teplárny 1 -  společnost zabezpečuje údrţbu a montáţní práce zařízení 

MaR a elektro na generátorech, fluidních kotlech, granulačním kotli, 

turbodmychadlech a ostatních zařízení souvisejících s provozem teplárny (např. 

chemická úpravna vody, horkovodní čerpadla, výměníkové stanice). 

 Středisko údrţby teplárny 2 – práce prováděné na tomto středisku jsou spojeny 

s údrţbou kotlů, generátorů, turbokompresorů, elektronapáječky a turbonapáječky. 

Dále se jedná o revize a opravy zařízení rozvoden a rozváděčů nízkého napětí, 

montáţní práce MaR a elektro včetně vstupů do ASŘ a kalibrace přístrojů a měřících 

okruhů. 

 Středisko údrţby hutní energetiky – toto středisko zajišťuje údrţbu čtyř 

technologických celků:  

 Plynové hospodářství – zde naše firma udrţuje zařízení MaR a elektro plynovodů 

koksového, vysokopecního, konvertorového a zemního plynu.  

 Vodní hospodářství – na tomto provoze se udrţuje zařízení MaR a elektro 

související s distribucí technologické, uţitkové a pitné vody na hutních provozech. 

Konkrétně se jedná o 3 vodárny, koncovou čističku odpadních vod, rotační síto, 

horní jez, nornou stěnu a soustavu výtokových jímek. 

 Vzduchové hospodářství – tady se soustřeďuje činnost firmy na údrţby kompresorů 

ČKD, IRMA a LIDA. 

 Olejové hospodářství – udrţujeme zařízení MaR a elektro slouţící ke stáčení 

topných olejů z cisteren do pěti nádrţní. Jedná se o soustavu čtrnácti čerpadel 

dálkově ovládaných z velínu. Dalšími udrţovanými zařízeními jsou čističky vod 

REA a soustava záchytných jímek dešťových vod se signalizací úniku ropných 

látek. 

 

Firma XY, s.r.o. zajišťuje údržbu středisek fy YY, a. s. [14] 

 Středisko údrţby kyslíkárny – zabezpečujeme nepřetrţitou údrţbu a odstraňování 

poruch MaR a elektro na zařízení kyslíkárny společnosti YY, a. s. Konkrétně se jedná   

o dělící přístroje, vzduchové turbokompresory, kyslíkové kompresory, šroubové 

kompresory, kompresory čistého dusíku, zkapalňovač argonu a kapalné hospodářství 

kyslíku. Dále se na tomto úseku provádí revize, montáţní práce, seřizování zařízení 

MaR a elektro, kontroly rozvoden nn a vn a kalibrace měřících přístrojů. 
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Podstatou sluţeb této firmy je kaţdodenní, flexibilní a kvalitní provádění prací na základě 

detailní znalosti konkrétních potřeb zákazníka. Díky zavedení dodavatelské údrţby            

se v organizacích mění tradiční vztah mezi provozem a údrţbou. Management zákazníka 

získává jednodušší nástroj řízení a kontroly této, pro provoz, podpůrné činnosti a můţe své 

kapacity směřovat k hlavnímu předmětu svého podnikání. 

5.2 Organizační struktura 

Organizační struktura, technické vybavení a profesní skladba pracovního týmu předurčuje 

společnost k poskytování sluţeb v oblasti oprav, rekonstrukcí a montáţí hutních                 

a energetických zařízení na velmi vysoké úrovní. Ve firmě je zaveden systém jakosti        

ISO 9001. Společnost je také členem České společnosti pro údrţbu – profesního sdruţení 

odborníků z oblasti péče o svěřený majetek. 

 

 

    ŘEDITEL         

                

    ZÁSTUPCE ŘEDITELE       

                

           SEKRETARIÁT 

                

          EKONOMICKO - PERSONÁLNÍ ODD. 

                

          

TECHNICKÉ ODD. - 

PROJEKCE,REVIZE,DIAGNOSTIKA  

                

          SKLADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 

                

    VEDOUCÍ ZAKÁZEK       

                          

                    

Kyslíkárna  HaTe  vn,motory,kabely  Teplárna 1  Teplárna 2  

EXT  EXT  EXT  EXT  EXT  

 

Obr. 4: Zpracované schéma organizační struktury firmy XY, s.r.o. 
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6 Skladové hospodářství společnosti XY, s.r.o. 

Jak jiţ bylo zmíněno v předcházejícím textu - zajišťování plánovaných a neplánovaných 

oprav je jedním z nosných pilířů této společnosti. Často vznikající krizové situace ţádající 

okamţitou reakci pracovníků skladu a kladou vysoké poţadavky jak uţ na samotné 

skladníky, tak na externí dodavatele. Široký sortiment obhospodařovaných zařízení nedává 

moţnost mít na skladě všechny potřebné součástky a materiál, které by bylo moţné 

v případě poruchy pouţít a jistá „předvídatelnost“ není ve většině případů moţná. 

Skladové a odbytové procesy neprošly od zaloţení firmy dynamickým rozvojem.  

 

Společnost obhospodařuje své skladové zásoby i skladové zásoby dvou jiných akciových 

společnosti. Obhospodařování zásob těchto společností je smluvně ošetřeno rámcovými 

smlouvami. 

Společnost provozuje centrální sklad a příruční sklady, které jsou vzdáleny cca 20 km. 

Skladové prostory pro svůj materiál má pronajaté také od jedné z těchto společností – XX, 

a.s., které prostory patří. Celkové skladové hospodářství se skládá z kanceláře, která je 

určena ke styku se zákazníkem a 6 skladů: 

 

 Sklad elektromateriálu, který je v sídle firmy. 

 Sklad kancelářských potřeb, reţijního elektromateriálu, elektronických součástek    

a hygienických prostředků, umístěn je rovněţ v sídle firmy. 

 Sklad náhradních dílů určených pro investiční akce s obsluhou 2 t jeřábu cca 500 m 

od sídla firmy.  

 Sklad náhradních dílů elektro do 8 t, které se pouţívají pouze při poruchách         

cca 3 km od sídla firmy.  

 Sklad náhradních dílů elektro s hmotností od 2 do 8 t je vzdálen cca 20 km od sídla 

firmy. 

 Sklad náhradních dílů elektro, které jsou určeny pouze jako záloţní ND s hmotností 

do 3 t, vzdálenost od sídla firmy je 20 km. 
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6.1 Historie společnosti ve vztahu ke skladovému hospodářství a logistice 

 

V časovém období od května r. 2000 do září 2004 společnost XY, s.r.o. účtovala                

o zásobách způsobem B, tzn. veškerý nakoupený materiál byl zaúčtován přímo do 

spotřeby. Teprve od října roku 2004 přebrala skladové hospodářství od společnosti XX, 

a.s. a začala účtovat o zásobách způsobem A, tzn. materiál je evidován na sklad a postupně 

přechází do spotřeby. Společnosti XX, a.s. nyní obhospodařuje strategické ND. ND 

obhospodařuje také společnosti YY, a.s.  Je to ve většině případů ustálený a stabilizovaný 

nákupní proces. Systém nákupu je ovlivněn především snahou minimalizovat dopravní 

náklady, potaţmo celkové náklady nákupu. Dodrţením úrovně zákaznického servisu je 

nutno udrţovat určitou úroveň skladových zásob. Počet manipulací v expediční části je tak 

několikanásobně vyšší neţ počet manipulací na příjmu zboţí.  

6.2 Zaměstnanci skladového hospodářství 

V této části firmy XY, s.r.o. jsou zaměstnáni v jednosměnném provozu tři pracovníci. Dva 

z nich jsou zařazeni na pozici – skladník, třetí osoba je jim nadřízena a je na pozici            

– materiálová účetní. Náplní práce skladové účetní není jen zajišťování běţné skladové 

činnosti, ale rovněţ vystavování faktur a celkový dohled nad správným fungováním 

skladu, včetně komunikace s dodavateli. Jejími přímými nadřízenými jsou jednatelé firmy,  

jenţ mají přímou odpovědnost za chod celé firmy. 

6.3 Softwarové vybavení skladu 

Pracovníci skladu mají k dispozici dva softwarové programy.  

 SAP – R3 

 PREMIER systém 

Pokud se jedná o pohyb zásob, které obhospodařujeme pro společnost XX, a.s., vyuţívá se 

program SAP – R3. Společnost tento software vyuţívá ve všech svých činnostech.  

 

SAP – R3 

 

Jedná se o SW produkt společnosti SAP zaloţené v r. 1972, jeţ má sídlo ve německém 

Walldorfu.  
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SAP R/3  se skládá       

z těchto modulů: 

CO (Controlling) Kontroling 

FI (Financial Accounting) Finanční účetnictví 

PM (Plant Maintenance) Údrţba 

WF (Workflow) Řízení oběhu dokumentů 

QM (Quality Mng) Mng kvality 

SD (Sales and Distribution) Podpora prodeje 

AM (Asset Mng) Evid.  majetku  

HR (Human Resources) Řízení lidských zdrojů 

PP (Production Planning) Plánování výroby 

PS (Project system) Plánování dlouhodobých projektů 

IS (Industry Solutions) Specifická řešení různých odvětví 

MM (Materials Mng) Skladové hospodářství a logistika 

Obr. 5: Tabulka - Specifikace systému SAP. 

Controlling v  tomto programu je chápán jako nástroj nad veškerými ostatními moduly 

tohoto systému. Veškeré ekonomické operace se automaticky přenáší do modulu CO, kde 

se s těmito daty dále pracuje. Cílem CO  je poskytování informací pro ekonomické řízení 

společnosti včetně identifikace odchylek, analýzy příčin a návrhů, opatření jejich 

odstranění, vzniku a průběhu nákladů a výnosů a to jak na úrovni společnosti jako celku, 

tak i ve vztahu k interním ekonomickým jednotkám, pro měření výkonností procesů            

a činností, pro řízení obchodní politiky společnosti, nebo pro motivační systém společnosti. 

Druhý skladový software má zakoupený fa XY, s.r.o. pro svou finanční, skladovou, 

mzdovou a ekonomickou činnost.   

V období r. 2000 – 2008 firma XY, s.r.o. pouţívala program Procomp (dos). Nebyla to 

však síťová verze, další nedostatek bylo jeho omezení jen na účetní a skladovou evidenci, 

také neumoţňoval jednatelům společnosti na jejich počítači nahlíţet do programu a byl 

nepruţný.  

Přesun skladové evidence do účetního programu byl prováděn pomocí převodového 

můstku. Stahování dat probíhalo 1x měsíčně. 

PREMIER system 

Na přelomu roku 2008-2009 vedení firmy rozhodlo, ţe je nutná určitá integrace 

podnikového programového vybavení a počátkem roku 2009 byl zaveden nový systém 

Premiér - komplexní účetní a informační systém pro Windows. Moderní řešení pro účetní, 

obchodní a výrobní obory. Provázanost modulů, univerzálnost a grafické zpracování. 
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Díky tomuto programu se velice zpřehlednil systém celého podniku, zvýšila se rychlost      

a dostupnost informací potřebných pro správné rozhodnutí a pro úspěšný růst firmy.  

 

Nabídka modulů PREMIER system pokrývá všechny firemní agendy (ekonomické, 

obchodní, personální, výrobní technické) a ve spojení s nástavbovými moduly                     

a specializovanými řešeními vytváří kompaktní celek vhodný pro téměř jakýkoliv obor       

a typ firmy.  

 

Firma XY, s.r.o. konkrétně pouţívá modul TOTAL PACK. 

TOTAL PACK se 

skládá z těchto 

modulů: 

Podvojné účetnictví 

Jednoduché účetnictví 

Controlling 

Daňová kancelář 

Pokladny korunové 

Pokladny valutové 

Banky – korunové účty 

Banky – devizové účty 

Homebanking In/Out 

Fakturace 

Platby do zahraničí 

Mzdy do 25 zaměstnanců 

Mzdy do 100 zaměstnanců 

Zahraniční výkazy (rozvaha, výkaz) 

Mzdy do 25 zaměstnanců 

Knihy jízd 

Majetek 

Skladové hospodářství 

Oběh zásob 

Zásobování 

Factoring 

Finanční analýza 

Statistické výkazy 

 

Obr. 6: Tabulka - TOTAL PACK 

 

Nový celopodnikový informační PREMIER system má velký přínos ve vztahu 

k certifikovanému systému jakosti, z důvodu přehlednosti, pruţnosti a kvality 

vnitropodnikového systému.  
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Zároveň vyhovuje veškerým kritériím ISO 9001, zákonům a platným legislativám i díky 

pravidelné automatické on-line aktualizaci programu prostřednictvím internetu, včetně 

všech legislativních změn. 

 

Materiál akciové společnosti YY je evidován pouze v tabulkovém databázovém 

programu EXCEL. 

6.4 Základní charakteristika, velikost a umístění skladů 

V této kapitole blíţe představím skladové prostory, včetně půdorysů, které umoţňují           

a zobrazují identifikaci místa uloţení.   

 Místo uložení - je tvořeno číselným kódem, díky němuţ lze vyčíst v které budově,     

ve kterém skladě a ve kterém regálu, na které polici a pokud je ND volně loţen ve 

kterém místě skladu se strategické ND nachází.  

Příklad číselného kódu:  

25 – 09 – 01 – 2 

25 … číslo objektu  

09 … číslo regálu 

01 … číslo police 

2   … buňka 

x   … místo uloţení ND                             Obr. 7: Půdorys skladu Válcovna C 25 

 

Sklad rozvodna Válcovna C 

Slouţí k uloţení rozměrově malých náhradních dílů s menší hmotností, kterými  jsou např. 

průchodky, přepínače, bleskojistky, tlakoměry a ventily. ND jsou uloţeny v regálech, 

některé jsou volně loţeny. Obrázek půdorysu je na předchozí straně. 

 

Sklady v budově sídla firmy  

Tyto sklady jsou rozděleny do tří místností, ve kterých jsou pojízdné a policové regály, 

slouţí k uskladnění rozměrově menšího, váhově niţšího zboţí jako je např. kancelářské 

potřeby, ochranné pomůcky, hygienické potřeby, převodníky, usměrňovače, kabely, 

pojistky, ţárovky atp. Regály jsou viditelně označeny a na identifikačních štítcích je 

uvedeno i jejich maximální povolené zatíţení. Bliţší specifikaci těchto skladů v budově 

firmy jsou uvedeny v následující tabulce - 1, 2, 3. 
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Obr. 8: Tabulka – Bliţší specifikace skladových prostor  

 

Půdorys jednotlivých skladových místností v budově fy XY, s.r.o. je znázorněn na 

následujících obrázcích. 

 

 

 
 

 

Obr. 9: Půdorys skladu na poschodí. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 10: Půdorys skladu – regálový horní.           Obr. 11: Půdorys skladu – regálový dolní. 
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Sklad u Vodárny 1 – plechový  

Slouţí k uloţení velkých náhradních dílů s hmotností do 2 t, jakou jsou např. motory, 

kabelové bubny a čerpadla. ND jsou volně loţeny.  

 

 

 

 

 

Obr. 12: Půdorys skladu u Vodárny 1  

 

Sklad Hnojník/Godula 

Slouţí k uloţení velkých náhradních dílů s hmotností do 8t, jakou jsou                           

např. transformátory, průchodky, motory, reaktory a vypínače. ND jsou volně loţeny.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 13: Půdorys skladu Hnojník/Godula 

 

Sklad Hnojník/Bahno 

Slouţí k uloţení velkých náhradních dílů s hmotností do 3 t, jakou jsou                          

např. transformátory, průchodky, motory a vinutí. ND jsou volně loţeny.  

 

 

 

 

Obr. 14: Půdorys skladu Hnojník/Bahno 

 

 

 

 

Obr. 15: Půdorys skladu Hnojník/Bahno 
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Sklad elektromotorů  

Slouţí k uloţení velkých náhradních dílů s hmotností do 8t, jakou jsou např. motory. ND 

jsou volně loţeny.  

 

 

 

 

 

Obr. 16: Půdorys skladu elektromotorů 

6.5 Návrh nové manipulační techniky 

Ve skladě u Vodárny I se občas uskladňují i ND dlouhých rozměrů. Vysokozdviţný vozík 

který je v tomto skladě nemá boční vidlice, a tak je manipulace s takovými ND velice 

problematická. Dalším negativem tohoto vozíku je i skutečnost, ţe nemá státní poznávací 

značku, tudíţ s ním není moţno vyjet na silnici. Problém vzniká v případě, ţe ND přiveze 

automobil který je vyšší neţ vrata skladu a musí být tedy vyloţeny na pozemní 

komunikaci. Vhodným řešením by bylo zakoupení vysokozdviţného vozíku s bočními 

vidlicemi a také s moţností jízdy na pozemních komunikacích (SPZ).  

Ve skladě Válcovna C by se také dobře uplatnil vysokozdviţný vozík, v současné době 

tam je  pouze paletový vozík. 

 

Návrh: 

 1 ks vysokozdvižný vozík boční – čtyřcestný Combilift, typ C2500,     

pohon: elektro, nosnost 2500 kg 

 

Tento vozík je vhodný  hlavně pro přepravu a manipulaci s dlouhými břemeny.                  

V posledních letech jsou klasické boční vozíky velmi často nahrazovány těmi 

čtyřcestnými, z důvodu výkonnějšího a všestrannějšího vyuţití jak uţ ve skladových nebo 

výrobních halách, tak i na venkovních provozech. 

Čtyřcestné vozíky umoţňují stejnou manipulaci jako boční vozíky, ale jsou daleko menší    

a tím i pohyblivější. Tyto vozíky bývají nabízeny i v terénním provedení, které je vhodné   

i do horších podmínek. Protoţe však sklady fy XY, s.r.o. jsou dobře přístupné a 

komunikace udrţované, není nutná tato varianta a postačil by vozík v klasickém provedení.  
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Plně synchronizovaný čtyřsměrový řídicí systém poskytuje výbornou manévrovatelnost      

a  automatické natáčení všech tří kol během několika vteřin (patent této značky).  

Vyrábí se v nosnostech 2,5 - 25t. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 17: Vysokozdviţný vozík Combilift C2500 [19] 

 

Mezi přídavná zařízení vozíku patří: Hydraulické roztahování vidlí, zařízení se 4 vidlicemi 

pro dlouhá ohebná břemena, teleskopické nebo sklápěcí vidlice a mnoho dalších. 

 

Moţnosti zdvihu: duplex, triplex, volný zdvih.  

Práce ve velice úzkých uličkách je moţná díky zařízení - vodící rolny, které vozík vedou 

po instalovaných nízkých mantinelech, případně je moţno vyuţít speciální typ vozíku         

s kabinou pro stojícího řidiče. Toto úsporné vyuţití pracovního prostoru skladu vede 

k ekonomicky efektivním skladovým řešením a maximálnímu vyuţití skladových prostorů 

a investic. Tyto čtyřcestné vozíky Combilift vyuţívá cca 90 firem v České republice. 

6.6 Bezpečnost práce a školení 

Pro kaţdý sklad je vytvořen Provozní řád skladu, který blíţe specifikuje veškerou 

manipulaci s materiálem, manipulační jednotky, skladovací zařízení a prostředky, pohyb 

dopravních prostředků v prostorách skladu, pohyb osob, pouţívání prostor ve skladu, 

včetně úklidu, údrţby a osvětlení, termíny prohlídek a kontrol zařízení a prostředků, 

provozní a neprovozní plochy skladu, vybavení a místa pouţití OOPP, organizace kontrol 

školení a přezkušování zaměstnanců, bezpečnostní a poţární poţadavky. 

S tímto provozním řádem musí být seznámen kaţdý pracovník skladu, toto seznámení 

stvrzuje svým podpisem. Zaměstnanci jsou proškoleni v kvalifikace O2 – zdvihadla 

s elektrickým pohonem, jeřáby s ručním pohonem nebo jeřáby s jedním ručním pohonem, 
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mostové portálové a konzolové jeřáby s kočkou, nebo kladkostrojem ovládané ze země. 

Další kvalifikací je V – vazač břemen. Dále jsou zaměstnanci proškoleni pro obsluhu 

motorových vozíků a vlastní průkaz s vyznačenými typy vozíku: Třída 1 – elektrické 

vozíky, skupina D – vysokozdviţné ručně vedené. Proškolení probíhá jednou ročně a jsou 

o něm vedeny záznamy. Znalosti jsou prověřovány formou testů.   

6.7 Audit 

Kaţdoročně je skladové hospodářství kontrolováno auditorskou firmou. Kontrola               

je zaměřena na příjem, evidenci a výdej materiálu, na skladové prostory z hlediska 

bezpečnosti práce, kontrola vedení ochranných pomůcek jednotlivých zaměstnanců. 

Jednotlivé zjištěné závady se zaevidují a musí být následně odstraněny v poţadovaném 

termínu. Skladová účetní ve spolupráci s jednatelem prověřuje a hodnotí dodavatele. 

Dodavatel je ohodnocen bodově ve stupnici od 1 do 4 z hlediska různých kritérii. Čím 

méně bodů, tím lepší hodnocení. Formulář „Hodnocení dodavatelů“ je znázorněn v příloze.  

6.8 Náklady a výnosy skladového hospodářství 

Náklady skladového hospodářství: 

 Mzdové náklady – 2 skladníci, 1 skladová účetní 

 Náklady na pronájem skladových prostor - * jelikoţ skladové hospodářství spravuje 

majetek dvou a.s. v jejich budovách je pronájem prostor, které vyuţívá pro své ND 

a materiály zanedbatelný. 

 Reţijní náklady skladového hospodářství. 

 Reţijní náklady na provoz osobního vozidla (Škoda Fabia)  

 

Výnosy: 

 Měsíční paušály od firem, kterým se obhospodařuje skladové zásoby – tj. XX, a.s. a 

YY, a.s. 

 Přiráţka k prodávanému materiálu – ve výši 20% z ceny materiálu bez DPH. 

 

Zpracování dat a evidence zboţí je zabezpečována pomocí softwarové aplikace 

„PREMIER system“. Všechny operace jsou prováděny lidskou obsluhou pomocí 

přepravních prostředků. 
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7 Skladové zásoby ve společnosti XY, s.r.o.  

7.1 Druhy materiálu 

Materiál je na skladě rozdělen do sortimentů. Deset nejziskovějších uvádím v následujícím 

grafu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 18: Graf - Přehled deseti nejziskovějších sortimentů 

7.2 Analýza  - zůstatky na skladě  

Provedla jsem analýzu – hodnotu zůstatků jednotlivých sortimentů k 31.12.2010 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 19: Graf - Hodnota zůstatků deseti sortimentů 
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7.3 Prodej odběratelům 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 20: Graf - Zobrazení prodeje dle největších odběratelů. 

 

Z tohoto výsečového grafu je zřejmé, ţe dominantním – hlavním odběratelem je akciová 

společnost XX. V případě ztráty tohoto odběratele by to firma XY, s.r.o. velmi silně 

pocítila a musela by zváţit zda i další udrţování skladových prostor bude pro firmu 

přínosné. V roce 2010 bylo pouze pět odběratelů.  

7.4 Časový vývoj celkového prodeje materiálu v roce 2010  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 21: Graf - Celkové prodeje materiálu odběratelům 

 

Z grafu je patrné, ţe největší prodej materiálu probíhá koncem roku, v období listopad        

–  prosinec.  
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7.5 Sezónnost průběhů prodejů a průměrný výdej položek 

Průběh prodejů a stavu skladových zásob po měsících v roce 2010 je uveden v následující 

tabulce:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 22: Tabulka - Průběh prodejů a stavu skladových zásob. 

 

Obchodní marţe je ve výši 20% z ceny zboţí. Tato marţe je jiţ započítána v kolonce 

prodej zboţí. Hrubý zisk za rok 2010 činí 20%, v našem případě je to tedy 329 510 Kč.  

 

Analýzou 1202 poţadavků jsem zjistila, ţe v roce 2010 bylo vyexpedováno 8321 poloţek.  

Pokud bereme v úvahu, ţe v roce 2010 bylo 253 pracovních dní vychází průměrný výdej 

cca 33/poloţek/den. 

7.6 Analýza  skladových položek 

Dle skladové evidence firmy XY, s.r.o. k 31.12.2010 společnost eviduje celkem 3.010 

skladových poloţek. 

 1970 poloţek v hodnotě 586.610,19 Kč – je v majetku firmy XY, s.r.o. 

 999 skladových poloţek v hodnotě 15.990.998,37 Kč – obhospodařované ND 

společnosti XX, a.s. 

 41 poloţek v hodnotě 437.608,60 Kč – obhospodařované ND společnosti YY, a.s. 
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Skladový materiál s.r.o. je nějaká pomyslná záloha materiálu, který je určen pro poruchy    

a zásoba materiálu, který se pouţívá stále a naši partneři si jej kupují. Zásoba materiálu je 

v malém mnoţství a tím se dostáváme do problému při rozsáhlejší poruše nebo větším 

poţadavku zákazníka. Majitelé firmy nesouhlasí s navýšením skladových zásob. Skladové 

hospodářství má k dispozici 1 osobní vozidlo, kterým zajišťuje většinu skladového 

materiálu. 

7.7 Třídění skladových karet 

Kaţdý skladový materiál má své číslo materiálu, které se tvoří dle oborového číselníku.  

 

Oborové číselníky 

Oborové číselníky podrobně určují jednotlivé sortimentní typy kaţdého klasifikovaného 

druhu zboţí a zabezpečují tím jednoznačnost náplně kaţdé poloţky klasifikace, resp. 

významovou určitost obsahu pojmů, přiřazených jednotlivým vyšším seskupením výrobků 

vymezeným v klasifikaci na úrovni oborů, skupin a podskupin. Tím jsou oborové číselníky 

nejen oporou stálosti vymezení náplně nadřazených jim poloţek klasifikace, ale také 

stability její vlastní struktury. Kaţdému sortimentnímu typu je přiřazen číselný kód, 

v našem případě dvanáctimístný. Tento kód je následně uváděn ve všech dokumentech 

týkajících se transakce, kterou je příjem, evidence, prodej, výdej.  

 

Příklad dvanáctimístného číselného kódu: 

 

311 411 404 016 

311 … kód oboru        … vruty 

411 … specifikace      … ocelové nepokované 

404 … podrobnější specifikace    … průměr 4 mm 

 (průměr, délka, rozměr, rozsah atp.) 

016 … další podrobná specifikace    … délka 16 mm 

  (průměr, délka, rozměr, rozsah atp.) 
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8 Procesy skladování ve společnosti XY, s.r.o. 

Prověřované činnosti:  

 skladovací podmínky - všechny skladovací prostory jsou kryté a je v nich 

udrţována skladovací teplota a vlhkost v rozsahu běţném pro obytné místnosti. 

Takovéto dobré skladovací podmínky zaručují dlouhou skladovatelnost všech typů 

materiálů bez vlivu na jeho kvalitu. 

  vybavení a organizace skladových prostor – k uskladnění a přepravě je vyuţíváno 

předepsaných prostředků. Návrh na zlepšení jsem uvedla jiţ v kapitole 6.4 

- revize těchto činností je jenom dílčí s cílem rekapitulovat současný stav a pokusit se 

navrhnout náměty na zlepšení.  

 

Podle dokladů od dodavatele je zpracována příjemka a uloţena do informačního systému, 

který také provede propočet skladové ceny – oceňování zásob totiţ probíhá metodou 

průměrných cen.  Následně jsou pro jednotlivé skladové místnosti vytištěny dílčí seznamy 

příjmů. V hlavní skladové místnosti je umístěna tiskárna, na které jsou příjemky 

pracovníkem skladu vytištěny.  

8.1 Objednávky obhospodařovaných ND a materiálu 

Objednání strategických ND pro XX, a.s. - je prováděno prostřednictvím softwarového 

programu SAP-R3 a to konkrétně automatického objednávání – tj. pokud hladina 

konkrétního ND klesne pod stanovené minimální mnoţství, softwarový program 

automaticky vystaví objednávku. Objednávku vytiskne obchodní referent a následně předá 

ke schválení obchodnímu řediteli společnosti.   

 

Objednávky s.r.o. - V systému PREMIER vystaví THP společnosti objednávku, kterou 

následně dá ke schválení jednatelům společnosti.  

 

Objednávky ND pro YY, a.s. - Objednávání skladových zásob, pro YY, a.s. neprobíhá.  
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8.2 Příjem a kontrola přijatých zásob 

Při příjmu je materiál buď uloţen přímo na úloţiště, na které bude naskladněn (v případě 

objemných a těţkých náhradních dílů) nebo je přijat do kanceláře, kde je rozdělen na ND 

a.s. nebo s.r.o. a to dle objednávky. Zkontroluje se také bezpečnostní list (pokud se jedná o 

dodávku, jiţ musí být součástí) a také se prověří, zda nechybí prohlášení o shodě. 

 

Příjem náhradních dílů pro XX, a.s.  - Materiál má jiţ při objednání přiřazeno číslo 

materiálu, které přiřazuje a.s. Po zkontrolování dodacího listu se zásilkou se provede účetní 

příjem v programu SAP-R3 a fyzicky uloţí a v PC se přidělí místo uloţení, které je dáno 

číslem skladu, číslo regálu, číslo buňky veškeré náhradní díly a.s. mají stanovené minimum 

a maximum a proto objednávání programu probíhá automaticky. 

 

Příjem náhradních dílů s.r.o. - S přijímaným materiálem se zbytečně nemanipuluje, 

odstraní se pouze přepravní balení a samotný materiál se ponechává v původních obalech 

od výrobce nebo dodavatele. Zkontroluje se, zda mnoţství a typ souhlasí s objednávkou, 

s dodacím listem a jestli materiál není poškozen. Dodací list se potvrdí razítkem firmy        

a podpisem. Pokud není shledána ţádná neshoda, tak na příslušný dodací list skladník dá 

razítko s textem „Kontroloval“ kde do něj zapíše datum kontroly, podpis a materiál označí 

štítkem s číslem a následně uloţí na skladové místo. V oblasti přepravy a balení se 

nevyskytují ţádné problémy. V případě jakýchkoliv nedostatků je vadné zboţí vráceno 

materiálové účetní, která je odpovědná za zrušení takové poloţky z příjemky a započne 

reklamační řízení. Je vypsán formulář neshody dle ISO 9001.  

 

Příjem náhradních dílů pro YY, a.s. - Doplňování těchto skladových zásob, pro YY, a.s. 

neprobíhá, protoţe tato akciová společnost chce v budoucnu zrušit veškeré zásoby formou 

průběţného odebírání materiálu, který jí obhospodařujeme.  

8.3 Způsob výdeje 

Způsob výdeje zaměstnancům firmy  XY, s.r.o. - Pověření pracovníci, kteří řídí zakázku 

vytvoří poţadavek na materiál ze skladu, který schválí jejich nadřízený a přidělí 

k jednotlivým poloţkám zakázkové číslo, takto doplněný poţadavek dá schválit 

jednatelům firmy. Na základě poţadavku skladník materiál pracovníkovi vydá fyzicky, 
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pokud materiál není skladem skladník materiál zajistí. Po fyzickém vyskladnění materiálu 

skladník materiál vyskladní účetně i v programu Premiér a to na příslušnou zakázku. 

Stejným způsobem se manipuluje i s materiálem, který není určen pro zakázky, ale např. 

reţie a jiné. 

 

Způsob výdeje zaměstnancům jiných firem - Pracovníci skladu vydávají materiál i cizím 

firmám na základě celoročních objednávek. Pracovníci těchto firem přicházejí 

s poţadavky, které jsou schváleny zástupci cizích firem. Kontrola podpisů na těchto 

poţadavcích se provádí na základě podpisových vzorů, které jsou zaslány jako příloha 

celoroční objednávky. Na základě správně vyplněného poţadavku a ověřeného podpisu 

vydá pracovník skladu materiál fyzicky a poté i účetně z výdejky vytvoří skladovou účetní 

fakturu (1x měsíčně). Přiráţka k prodanému materiálu je smluvně dohodnuta 

s jednotlivými společnostmi a činí  20%. 

 

Způsob výdeje strategických ND společnosti  XX, a.s. - Technici a.s. částečně 

komunikují přes SAP-R3 s pracovníky skladu a vystavují rezervaci na daný ND a zároveň 

v této rezervaci uvádějí i místo, kde ND bude namontován. Schválená rezervace slouţí 

jako podklad pro výdej materiálu. Bez této rezervace nelze materiál vydat.  

 

Způsob výdeje strategických ND společnosti YY, a.s. - Výdej probíhá na základě 

písemného potvrzeného poţadavku na výdej ND. Odpis probíhá v tabulkovém 

databázovém programu EXCEL. 

8.4 Ostatní práce skladového hospodářství 

 Převzetí materiálu, které objednávají technici přímo na zakázky - kontrola 

přebíraného materiálu, kontrola s dodacím listem a předání příslušnému technikovi. 

 Převzetí náhradních dílů pro externí firmu, kontrola s dodacím listem a předání 

náhradních dílů technikovi externí firmy. Náhradní díly bez skladové evidence. 

 Obhospodařování čistících utěrek. 

 Půjčování nářadí z nářaďovny, kontrola a roční inventarizace majetku. 

 Práce s odpady. Sběr a odvoz odpadů firmy. Jedná se o bezpečné odpady (plast, 

papír) ale i o nebezpečné odpady a jejich evidenci. 

 Evidence ochranných pomůcek a nářadí jednotlivých zaměstnanců. 

 Veškeré činnosti týkající se přijímání a odesílání balíků, včetně jejich evidence. 
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9 Zhodnocení systému skladování 

Pro nalezení úzkých  míst a celkové zhodnocení systému skladování ve společnosti XY, 

s.r.o. jsem mimo předchozí exaktní metody také zvolila řízený rozhovor se zaměstnanci 

skladového hospodářství.  

 

Jako nejslabší místo ve skladování a distribuci zaměstnanci uvedli špatné vyuţití 

dopravního prostředku, který i kdy by měli mít 100% k dispozici, tak tomu tak není           

a mnohdy dochází k situaci, ţe škoda Fabia je poskytnuta jiným osobám z řad zaměstnanců 

firmy XY, s.r.o. – kteří nutně tento automobil ke své práci potřebují. 

 

K tomuto faktu bych chtěla uvést, ţe společnost vlastní celkem čtyři automobily, z toho 

jedno vozidlo je určeno především pro pracovníky skladu. V případě nárazových poruch, 

nebo v době technické kontroly vozidel se vyskytují situace, kdy si potřebují nutně 

zaměstnanci zapůjčit skladové vozidlo. Tento fakt mnohdy blokuje zásobování skladu. 

 

Na otázku, zda se projevují v činnosti skladu jednotlivá roční období mi bylo zodpovězeno 

ţe ano, hlavně před koncem roku je více výdejů materiálu. 

 

Mezi materiál nejobtíţnější na manipulaci zaměstnanci uvedli, ţe tímto materiálem jsou 

motory a transformátory 1 – 6t a manipulace s nimi je značně znepokojuje.  

 

Také mě zajímalo, zda by podle nich bylo vhodné vyuţít externí komisionářské sklady,    

na coţ mi bylo zodpovězeno shodně všemi, ţe ano. 

 

Jako opatření které by dle jejich názoru vedlo k další úspoře nákladů ve skladování uvedli 

potřebu další dva mobilních telefonů. V současné době je k dispozici ve skladě pouze 

jeden. V případě, ţe osoba která odjede pro materiál a tento mobil má u sebe, blokuje tímto 

moţnost telefon pouţít i jinými skladníky. Ti jsou pak nuceni pouţít pevnou linku              

a prodraţuje se tím hovorné.  

 

Všichni tři zaměstnanci si myslí, ţe ve firmě mají dostatečné zázemí, s jednateli vycházejí 

velmi dobře a především oceňují přátelské vztahy nejen v kolektivu, ale se zákazníky.  
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10   Návrhy na zlepšení skladování 

10.1 Zřízení konsignačního skladu 

Nedostatkem ve skladovém hospodářství je malé mnoţství materiálu na skladě.           

(Velký sortiment v malém mnoţství). Je to důsledkem udrţení určené cenové hladiny 

skladových zásob. Řešením by bylo vytvoření konsignačních skladů. Firma tento 

nedostatek momentálně neřeší a to z důvodu bleskových dodávek od dodavatelů - které 

jsou většinou do 24 hod. a také díky skladovému automobilu, kterým se materiál nutný 

ihned přiveze. 

Největší a nejvýznamnější dodavatel je od sídla firmy vzdálen 6 km. 

10.2 Automatické objednávání 

V kapitole 8.1 jsem jiţ uvedla, ţe objednávání strategických ND pro spol. XX probíhá 

prostřednictvím automatického objednávání a softwarový program vystaví objednávku. 

Uplatnění této metody by bylo dle  mého názoru vhodné také pro firmu XY, s.r.o. 

Strategické ND by tak byly stále k dispozici a zamezilo by to problémům spojeným 

s okamţitým řešením poruchy na obhospodařovaných zařízeních. Rozdílný průběh 

poptávky po daném výrobku většinou způsobí, ţe se doba mezi jednotlivými objednávkami 

liší, proto je nutné stanovit určité minimální mnoţství zásoby, které bude včas signalizovat 

potřebu vystavení další objednávky.  

10.3 Prodej nepotřebných zásob 

Nepotřebné zásoby 

Jak jiţ bylo řečeno, vedení podniku si uvědomuje zbytečnost drţení příliš velkých zásob     

a náklady, které s tím souvisejí. Proto se jiţ nějakou dobu v podniku provádějí opatření, 

které by měly právě ke sníţení velikost celkové velikosti zásob vést.  
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1%

3%

6% 4%

11%

12%

29%

34%

Zásoby nově vzniklé bez

pohybu 

Do 30 dnů

30 - 60 dnů

60 - 90 dnů

90 - 180 dnů

180 - 360 dnů

Nad 360 dnů

Totální ležák

V roce 2008 firma provedla analýzu nepotřebného materiálu – jako např. izolátory, 

průchodky, vloţky, měniče proudu, pojistkové spodky, izolační válce, sběrací krouţky atd.  

a rozhodla se ho zbavit těmito dvěma cestami: 

 Nabídla materiál k odprodeji - byl zhotoven seznam nepotřebného materiálu, který 

byl zaslán dodavatelům, konkurenčním podnikům, podnikům v okolí i zákazníkům. 

Aby podnik nabídkou zaujal, nabídl poloţky za niţší neţ trţní cenu s tím, ţe je 

podnik ochoten o cenách jednotlivých poloţek ještě dále vyjednávat. Podnik by sice 

na prodeji prodělal, nicméně je jisté, ţe odprodávané poloţky by jiţ v budoucnu 

nepotřeboval a uvolnilo by to ze zásob alespoň větší část investovaných peněz.         

Ze strany případných odběratelů však nebyl zájem a tato cesta nevedla k úspěšnému 

výsledku. Tato nabídka zůstala bez odezvy. Nedošlo k ţádnému prodeji.    

 Šrotace – došlo k likvidaci nepotřebného materiálu který byl 3 roky bez pohybu      

a nebyl potřebný pro další vyuţití. 

 

Návrh:  

 Navrhla jsem udělat znovu analýzu (po dvou letech), zda se nevyskytují nové 

poloţky, které jsou nepotřebné. Provedla jsem tuto analýzu a zjistila, ţe existuje 

velká část poloţek, které jsou skladovány i přes nulovou obrátkovost.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Obr. 23: Graf – Obrátkovost zásob 

 

 S dotazem proč tomu tak je jsem se obrátila na skladovou účetní a poţádala jsem ji    

o vysvětlení. Tyto zásoby se uchovávají z důvodu zastaralosti technologických 

zařízení a jsou důleţité pro odstranění případné poruchy. Tento materiál jiţ nelze 

v současnosti zakoupit a výroba na zakázku by byla velice drahá, nicméně největší 



- 46 - 

 

problém by vznikl časovým prostojem, který z finančního hlediska můţe vést              

i k několika milionům korun.  Je proto velmi unikátní a nenahraditelný. V případě ţe 

by byl sešrotován, mohlo by dojít k závaţné havárii na klíčových zařízeních 

společnosti XX, a.s. coţ by pro firmu XY znamenalo získání výhodné zakázky.    

Také další firmy v okolí (mnohdy i konkurenční) poptávají tento materiál. 

 

 Na skladovou účetní jsem se obrátila s dalším dotazem. Nebylo mi zcela jasné jak 

můţe skladová účetní vědět, který materiál uţ nemá uplatnění na zařízení a který je 

ještě potřebný. Na to mi bylo zodpovězeno, ţe toto rozhodnutí bylo provedeno na 

základě dlouhodobých konzultací s technickými pracovníky společností XY a XX.  

 

 Vzhledem k této skutečnosti navrhuji provést znovu po dvou letech novou analýzu a 

provést konzultaci s technickými pracovníky, zda nedošlo k vyřazení (popř. 

nahrazení) starého zařízení novým. Tímto je moţné ţe by několik těchto „archivních“ 

poloţek mohlo být znovu nabídnuto okolním podnikům k odprodeji, popř. k následné 

šrotaci.  

 

 Navrhuji důslednější oslovení potencionálních odběratelů. Pokud oslovený podnik do 

určité doby nekontaktuje firmu XY, s.r.o. zpět, bylo by další moţností nabídku 

připomenout. Je potřeba počítat i s variantami, kterou je např. ta, ţe zaměstnanec, 

který měl nabídku zhodnotit, případně ji přeposlat jiné kompetentní osobě na to 

zapomněl, nebo byl na dovolené či dlouhodobé nemocenské. Další variantou můţe 

být zařazení zprávy do nevyţádané pošty. Nedoručení zprávy s nabídkou vlivem 

chyby v adrese vylučuji z důvodu kvalitního systému Microsoft Outlook, který by 

tuto chybu oznámil. Navrhuji jako další vhodný postup zvolit telefonický kontakt              

a v případě zájmu znovu zaslat nabídku. 
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11  Závěr 

Ve své práci jsem se snaţila najít a vyřešit problémová místa ve skladovém hospodářství 

společnosti XY, s.r.o.  

 

Zaměřila jsem se mimo jiné na softwarové vybavení a lze v tomto směru konstatovat jistý 

vývoj a zlepšení. V další části jsem vyspecifikovala skladové prostory a navrhla koupi 

nové techniky, která by usnadnila skladníkům manipulaci s materiálem. Následně jsem 

uvedla deset nejziskovějších sortimentů, včetně jejich zůstatků na skladě k 31.12.2010. 

Vytvořila jsem graf prodeje největším zákazníkům a časový vývoj celkového prodeje 

materiálu v roce 2010. Následně jsem provedla analýzu skladových poloţek. Další část 

práce tvoří popis prověřovaných činností. Díky řízenému rozhovoru s pracovníky skladu 

jsem nalezla ještě jiná úzká místa ve skladové činnosti této firmy.  

 

Na základě předchozích zjištění navrhují vytvoření konsignačního skladu a zváţení 

moţnosti zřízení automatického objednávání. Dále navrhuji odprodej části nepotřebných 

zásob, jejich výši jsem zjistila analýzou jejich obrátkovosti. Tento materiál dlouhodobě 

váţe kapitál firmy a zabírá skladovací prostory, které by mohly být vyuţity účelněji.  

 

Myslím si, ţe firma XY, s.r.o. má i přes předchozí zjištění dobře nastavený systém 

skladového hospodářství i kdyţ nikdy neprošel radikální změnou.   

 

Kvalitní skladové hospodářství je základem úspěchu kaţdé společnosti. Je obtíţné 

posoudit, zda je lepší vedení skladového hospodářství v menší společnosti nebo ve velké, 

vše má své výhody a nevýhody.  

Logistika by se neměla v ţádném podniku podcenit, zvláště v dnešním - silně dynamicky 

se rozvíjejícím prostředí, představuje pro podnik příleţitost k získání různých 

konkurenčních výhod vůči ostatním soupeřům na trhu. 

 

Doufám, ţe tato diplomová práce bude pro firmu stejně přínosná jako byla pro mne, díky 

této práci jsem získala ucelený pohled na řízení zásob nejen v teoretické oblasti, ale také 

v praxi.   
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12  Seznam použitých zkratek 

nn  nízké napětí    

vn  vysoké napětí 

vvn  velmi vysoké napětí 

THP  technicko-hospodářský pracovník 

USA  Spojené státy americké 

ND  náhradní díly 

Mng  management 

SPZ  státní poznávací značka 

OOPP  ochranné pracovní pomůcky 

SW  software 
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Příloha č. 1:  

Hodnocení dodavatelů 
 

Základní údaje 

Název:                                                        

                                                                                         

Adresa:     

  

IČO:                                  DIČ:                          

         

Kontaktní osoba:                  

                                                                                      

         

Tel.:                                       Fax:  

  

E-mail:  

Obor dodávek:  

  

Zavedený systém jakosti       ano / ne                  Podle normy: 

  

Obor certifikace: 

  

 Hodnocení dodavatele   

Datum  Zpracování 
nabídek 

Dodrţení 
termínu 

Platební 
podmínky 

Výše 
ceny 

Systém 
řízení 

jakosti 

Dodrţení 
technických 

podmínek 

Součet Je dodav. 
schválen? 

Ano / ne 

Podpis 
hodnotitele 

 

         

  

                  

  

                  

  

                  

  

                  

  

                  

Zjištěno 

Datum Předmět zjištění (č. objednávky, předmět dodávky, poznámka k dodávce) Podpis 

  

  

    

  

  

    

  

  

    

  

  

    

  

  

    

  

  

    

  

  

    

    

  

  

 

 Formulář F-4.02 
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Legenda: 

  
a)      rychlost a kvalita zpracovaných nabídek: Body 

1.      vyhovuje bez připomínek        1 

2.      vyhovuje s připomínkami 2 

3.      vyhovuje s výhradami 3 

4.      nevyhovuje 4 

b)      dodrţení termínu: Body 

1.      dodrţení termínu s předstihem 1 

2.      dodrţení přesně v termínu 2 

3.      nedodrţení do 14 dnů po termínu 3 

4.      nedodrţení po 14 a více dnech po termínu 4 

c)      platební podmínky: Body 

1.      vyhovuje bez připomínek - akceptuje námi navrţené platební podmínky 1 

2.      vyhovuje s připomínkami - platba do 14 dní od dodání 2 

3.      vyhovuje s výhradami - zálohové platby do výše 50% ceny 3 

4.      nevyhovuje - platba předem nebo zálohové platby nad 50% ceny 4 

d)      výše ceny: Body 

1.      menší neţ dohodnutá 1 

2.      dohodnutá 2 

3.      snaha o navýšení ceny aţ o 10% oproti dohodnuté 3 

4.      snaha o navýšení ceny o víc neţ 10% oproti dohodnuté 4 

e)      zaveden systém řízení jakosti v poţadovaném předmětu dodávky: Body 

1.      zaveden a certifikován systém řízení jakosti podle ISO 9001, ISO 9002 1 

2.      zaveden  systém řízení jakosti podle ISO 9001, ISO 9002 2 

3.      zavádí se systém řízení jakosti 3 

4.      není zaveden systém řízení jakosti 4 

f)        dodrţení technických podmínek dodávky: Body 

1.      vyhovuje bez připomínek – odpovídá nákupním specifikacím, dodaná 

dokumentace je úplná 

1 

2.      vyhovuje s připomínkami – odpovídá nákupním specifikacím, dodaná 

dokumentace není úplná 

2 

3.      vyhovuje s výhradami – nevýznamné vlastnosti neodpovídají smluvním 

specifikacím 

3 

4.      nevyhovuje – významné vlastnosti neodpovídají smluvním specifikacím 4 
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Příloha č. 2: Protokol o neshodě 
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Příloha č. 3: Požadavek na materiál 

 

 


