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ABSTRAKT 

 

Diplomová práce se zabývá optimalizací řízení zásob ve společnosti V-KUTY MEISER 

spol. s r.o. V teoretické části práce je na základě získaných poznatků z literatury provedeno 

seznámení s obecným významem zásob a způsoby jejich řízení. V praktické části 

je představena společnost, její výrobní sortiment a problematika zásob společnosti. 

Je provedeno zhodnocení současného stavu řízení zásob a dále je provedena analýza zásob 

dle metody ABC. Na základě zhodnocení současného stavu řízení zásob, výsledků 

ABC analýzy a na základě získaných teoretických poznatků je navrţen nový systém pro řízení 

zásob včetně vyhodnocení jeho ekonomického přínosu. 

 

Klíčová slova: 

zásoby, řízení zásob, pojistná zásoba, objednací systémy, ekonomické objednací mnoţství, 
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ABSTRACT 

 

This thesis deals with the optimization of inventory control in V-KUTY MEISER limited 

company. The theoretical part is based on lessons learned from the literature made 

acquaintance with the general meaning and methods of inventory control. The practical part 

is introduced by the company, its product range and the issue of stocks. Is done an assessment 

of the current state of inventory control and analysis of inventory is performed by the ABC 

method. Based on its review of the current state of inventory control, the results of ABC 

analysis and on the basis of theoretical knowledge, is proposed the new system for inventory 

control, including assessment of its economic benefits. 
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ÚVOD 

 

Efektivní hospodaření s finančními prostředky by mělo být prioritním cílem kaţdého 

podniku. Zejména v současné době, kdy se většina podniků potýká s dopady hospodářské 

krize, která od konce roku 2008 neblahým způsobem zasáhla většinu odvětví, je efektivní 

vyuţívání finanční prostředků často skloňovaným pojmem. 

Kaţdý podnik bez ohledu na svou velikost by měl v této době zvýšit svou finanční 

ostraţitost, věnovat zvýšenou pozornost jednotlivým finančním ukazatelům a provádět 

nezbytná opatření k posílení své finanční stability. Prvním důleţitým ukazatelem, který 

je v podniku sledován, je zisk. Vedle zisku je neméně důleţitým ukazatelem cash flow 

podniku, které vypovídá o okamţité dispozici finančních prostředků. Pokud podnik nemá 

dostatek finančních prostředků k dispozici je nucen vyuţít bankovních úvěrových produktů, 

které zvyšují jeho zadluţenost a rovněţ zvyšují jeho náklady. Jestliţe se cash flow podniku 

dostane do záporných čísel a není jiţ zde moţnost vyuţít úvěrových produktů z důvodu 

vysoké zadluţenosti a ani podnik jiţ nemá ţádný majetek, který by mohl zpeněţit, stává 

se podnik předluţeným a zpravidla je nucen ukončit svou činnost. 

Existuje několik moţností a způsobů optimalizace podnikových procesů, které 

mohou vést k úspoře či efektivnějšímu vyuţívání finančních prostředků. Jednou z poloţek, 

která mnohdy váţe velké mnoţství finančních prostředků podniku, jsou zásoby. Doposud 

převládající názor, ţe udrţování dostatečně vysokých zásob pomáhá podniku uspokojovat 

poţadavky zákazníků, zajišťuje rovnoměrné vyuţívání výrobní kapacity a umoţňuje 

vyuţívání mnoţstevních slev od dodavatelů, se dostává do konfrontace s finančními 

potřebami podniku. Proto je v důsledku úsporných opatření vyvíjen tlak na neustálé sniţování 

zásob, který se dostává stále více do popředí zájmu managementu podniku. 

V důsledku nezbytné potřeby efektivního vyuţívání finančních prostředků je pro tuto 

práci zvoleno téma Optimalizace řízení zásob ve společnosti V-KUTY MEISER spol. s r.o.  

Cílem práce je analyzovat a zhodnotit současný systém řízení zásob a navrhnout opatření 

vedoucí k optimalizaci systému řízení zásob v podniku za účelem sníţení vázanosti kapitálu 

v zásobách a následně provést vyhodnocení ekonomických přínosů vyplývajících z nového 

návrhu. Hypotéza této práce je stanovena následovně: Podnik má v zásobách vázáno velké 

množství svého kapitálu. 

V teoretické části práce, která je rozdělená do dvou kapitol, je popisnou metodou 

provedeno seznámení s teoretickými poznatky z literatury týkající se zásob – význam zásob, 
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klasifikace zásob, plánování zásob a náklady s nimi spojené. Druhá kapitola je věnována 

řízení zásob – poptávce a jejímu vlivu na řízení zásob, strategiím řízení zásob, systémům 

řízení zásob, příznakům špatného řízení zásob, moţným konfliktům při řízení zásob, metodám 

vedoucím ke zlepšení řízení zásob a ukazatelům hospodaření se zásobami.  

V praktické části je provedeno stručné seznámení s podnikem, zhodnocení současné 

situace řízení zásob v podniku a provedena analýza zásob. Na základě zhodnocení současného 

stavu řízení zásob v podniku a teoretických poznatků získaných z literatury je navrţen nový 

systém pro řízení zásob včetně vyhodnocení jeho ekonomického přínosu v případě realizace.  
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1 ZÁSOBY 

 

1.1 Význam a funkce zásob 

 

Zásoby představují neodmyslitelnou součást kaţdého výrobního i obchodního 

podniku. Zejména pro výrobní podniky bývají velkou a nákladnou investicí. Bez určitého 

mnoţství zásob by však nebylo moţné zajistit plynulost výrobního procesu a uspokojovat 

potřeby zákazníků, proto jsou pro kaţdý podnik nezbytnou součástí majetku. Zásoby lze tedy 

charakterizovat jako ekonomický zdroj, který se v určitém časovém období nevyuţívá. 

Zásobami v podniku se zpravidla rozumí suroviny, materiál, nedokončená výroba, hotové 

výrobky a zboţí. 

Zásoby pro podnik mají pozitivní význam, který spočívá v řešení časového 

a prostorového nesouladu mezi výrobou a spotřebou. Rovněţ přispívají k tomu, aby 

se přírodní a technologické procesy mohly uskutečňovat ve vhodném rozsahu a přispívají 

ke krytí nepředvídaných výkyvů a poruch. Kromě pozitivního významu mají zásoby 

pro podnik rovněţ negativní význam a to, ţe váţí finanční kapitál, spotřebovávají práci 

a prostředky a v neposlední řadě zde existují rovněţ rizika jejich znehodnocení, 

nepouţitelnosti nebo neprodejnosti. [5] 

 

Důvody pro které podniky udrţují zásoby, jsou následující [7]: 

 umoţňují podniku dosahovat úspor zaloţených na rozsahu výroby (tzv. 

Economies of Scale), 

 vyrovnávají poptávku a nabídku, zejména v době sezónních výkyvů, 

 umoţňují specializaci výroby, 

 poskytují ochranu před nepředvídatelnými výkyvy v poptávce a v době cyklu 

objednávky, 

 poskytují jakýsi tlumič, nárazník mezi kritickými spoji v rámci distribučního 

kanálu. 

  

Zásoby v podniku plní následující funkce [14]: 

 geografickou plynoucí ze skutečnosti, ţe lokality výroby a spotřeby jsou 

ve většině případů rozdílné. Díky existenci zásob lze provést optimalizaci 

výrobních kapacit z hlediska zdrojů surovin, energií a pracovníků. 
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  vyrovnávací a technologickou, která zabezpečuje plynulost výrobního procesu 

v případě existence kapacitního nesouladu mezi výrobními operacemi. Dále 

zásoby umoţňují zhromadňování výroby a produkci v ekonomicky výhodných 

velikostech dávek, překlenují časové kolísání výroby a spotřeby, zlevňují 

dopravu a do jisté míry eliminují nepředvídatelné výkyvy na straně vstupu 

i výstupu zásobovacího procesu. 

 spekulativní spočívající v nákupu zásoby před očekávaným zvýšením ceny 

za účelem úspory podnikových nákladů nebo za účelem dosaţení mimořádného 

zisku v případě jejich prodeje dalším subjektům za vyšší neţ pořizovací cenu. 

 

1.2 Přístup k zásobám 

 

Zásoby jsou činitelem, který významně ovlivňuje hospodářský výsledek podniku 

i jeho pozici na trhu. Velikost zásob by na jedné straně měla být co nejmenší, z důvodu vázání 

kapitálu v zásobách, na straně druhé zase co největší, z důvodu dostatečné pohotovosti 

při vyřizování objednávek. Obě hlediska jsou ovšem protichůdná, a proto vedení podniku 

mezi nimi musí najít vţdy vhodný kompromis. 

Na existenci zásob v podniku existují dva úhly pohledu, od kterých se odvíjí i přístup 

k posuzování výše zásob: přístup japonský a přístup nazývaný jako západní. Oba tyto přístupy 

jsou znázorněný na následujícím obr. 1. 

 

 

Obr. 1: Rozdílný přístup k zásobám [2] 

 

Dle západního přístupu velké zásoby umoţňují plynulost výroby bez výpadků, 

okamţité dodávky, překlenutí doby poruch, hospodárnou výrobu a konstantní vytíţení 

kapacit. 
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Naopak dle japonského přístupu nízké zásoby odkrývají procesy, v nichţ dochází 

k problémům, špatnému vyváţení kapacit, nedostatečné pruţnosti, příčinám vzniků zmetků 

a nedostatečné přesnosti plnění termínů. 

 

1.3 Klasifikace zásob  

 

Zásoby je moţno klasifikovat dle následujících kritérií: 

 dle stupně zpracování, 

 dle účetních předpisů, 

 dle funkčního hlediska, 

 dle pouţitelnosti, 

 dle hladiny zásob. 

 

1.3.1 Zásoby podle stupně zpracování 

 

Podle stupně zpracování se rozlišují následující druhy zásob: 

a) výrobní zásoby – jedná se o zásoby nakoupené za účelem dalšího zpracování 

(suroviny, základní, pomocné a reţijní materiály, paliva, náhradní díly, nástroje, 

obaly a obalové materiály), 

b) zásoby rozpracovaných výrobků – jedná se o meziprodukt (polotovary vlastní 

výroby a nedokončené výrobky), 

c) zásoby hotových výrobků – jedná se o zásoby určené k distribuci, 

d) zásoby zboţí – jedná se o výrobky nakoupené za účelem jejich dalšího prodeje. 

 

1.3.2 Zásoby podle účetních předpisů 

 

Zásoby jsou součástí oběţného majetku a dělí se do dvou hlavních skupin:  

a) Nakupované zásoby zahrnují skladovaný materiál (suroviny – základní 

materiál, pomocný materiál, náhradní díly, obaly, drobný hmotný majetek) 

a skladované zboţí. 

b) Zásoby vlastní výroby se člení na nedokončenou výrobu, polotovary vlastní 

výroby, výrobky a zvířata. [14] 
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1.3.3 Zásoby podle funkčního hlediska  

 

Funkce jednotlivých druhů zásob v podniku má významný vliv na potřebný způsob 

jejich řízení. Z tohoto hlediska se tedy rozlišuje pět skupin zásob. 

 

A. Rozpojovací zásoby 

Důvodem tvorby těchto zásob je rozpojování materiálového toku mezi jednotlivými články 

logistického řetězce nebo dílčími procesy. Rozpojení výstupu z jednoho procesu od vstupu 

do navazujícího procesu prostřednictvím vloţené zásoby má dva cíle: 

 jednak vyrovnávat mnoţstevní nebo časový nesoulad mezi jednotlivými procesy, 

 jednak tlumit či zcela zachycovat náhodné výkyvy, nepravidelnosti a poruchy. 

Tím získávají jednotlivé články logistického řetězce či dílčí procesy určitou nezávislost, 

coţ usnadňuje jejich řízení, ale na druhé straně zvyšuje riziko dílčích optimalizací. 

 

Druhy rozpojovacích zásob: 

a) Běţná zásoba někdy také nazývána jako zásoba obratová, je taková zásoba, 

která kryje předpokládané potřeby v období mezi dvěma dodávkami. V průběhu 

dodacího cyklu tedy kolísá její stav mezi hladinou minimální zásoby a stavem 

po dodávce, kdy bývá dosaţena hladina maximální zásoby. Důleţitou veličinou 

je průměrná běţná zásoba, která se v podmínkách plynulé rovnoměrné spotřeby 

rovná polovině průměrné dodávky. 

b) Pojistná zásoba je ta část zásoby, která do určité míry tlumí náhodné výkyvy 

jednak na straně vstupu, coţ můţe představovat opoţděné dodávky nebo niţší 

neţ očekávané velikosti dodávek, a jednak na straně výstupu z podniku, coţ 

se můţe projevovat zvýšenou poptávkou ze strany zákazníků. 

c) Technická zásoba je ta část surovin, materiálů a výrobků, které mají krýt 

potřebu podniku při nezbytných technologických úpravách materiálů. Velikost 

této zásoby je tedy stanovována především technickými parametry 

technologického procesu. 

d) Sezónní zásoba je tvořena takovým mnoţstvím materiálů a výrobků, které 

umoţňují krýt spotřebu v následujících případech: 

 Spotřeba probíhá rovnoměrně po celý rok, ale zásoby se doplňují jen 

v kratším časovém období, tedy sezónně. Zásoba se vytváří v období, kdy 

jsou tyto produkty fyzicky dostupnější a z tohoto důvodu také levnější. 
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 Spotřeba je sezónní, ale zásoby je nutno vytvářet postupně během delšího 

období. V momentě sezónního nástupu spotřeby bývá poptávka velmi 

vysoká a výrobce by ji bez vytvořené zásoby nebyl schopen uspokojit. [8] 

 Zásobu je nutné vytvořit aţ bezprostředně před spotřebou. 

 

B. Zásoby na logistické trase 

Tyto zásoby lze jinými slovy označit také jako tzv. zásoby „na cestě“, tj. ţe zásoby 

jiţ opustily výchozí místo, avšak ještě nedorazily na cílové místo logistického řetězce. 

K těmto zásobám se řadí: 

a) Dopravní zásoba, která představuje zboţí na cestě z jednoho místa 

logistického řetězce na místo druhé, kdy dopravní čas zahrnuje dobu 

od přípravy dodávky k expedici aţ po její přijetí. 

b) Zásoba rozpracované výroby, která zahrnuje materiály a díly, které 

jiţ byly zadány do výroby a doposud se nacházejí v procesu zpracování. 

 

C. Technologické zásoby 

Jedná se o takové zásoby materiálů nebo výrobků, kdy před jejich zpracováním 

nebo expedováním je nutný určitý čas v rámci technologického procesu výroby, aby materiál 

či výrobky nabyly určitých poţadovaných vlastností. Nejčastěji se s těmito zásobami 

lze setkat v potravinářském (zrání vína, sýrů) nebo v textilním průmyslu (fixace barviva). 

 

D. Strategické zásoby 

Tyto zásoby se vytváří u poloţek zásob strategicky významných pro chod podniku. Cílem 

těchto zásob je zajistit plynulost výroby v případě nepředvídaných událostí, jakými mohou 

být např. kalamity v zásobování, dopravě nebo případně stávky dodavatelů. 

 

E. Spekulativní zásoby 

Zásoby se vytváří ve snaze docílit dosaţení mimořádného zisku výhodným nákupem 

např. v případě, kdy dojde k dočasnému sníţení cen materiálů nebo před očekávaným 

zvýšením cen materiálů. Cílem těchto nákupů nemusí být pouze vlastní spotřeba, ale rovněţ 

moţnost výhodného prodeje v budoucnosti. 
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1.3.4 Zásoby podle pouţitelnosti 

 

Z hlediska pouţitelnosti se rozeznávají dva druhy zásob a to zásoby pouţitelné 

a nepouţitelné. 

Zásoby pouţitelné jsou takové zásoby, které se běţně spotřebovávají nebo 

prodávají. Tyto zásoby jsou předmětem operativního řízení zásob. Pouţitelné zásoby 

se skládají ze dvou poloţek, a to z přiměřené zásoby, jejíţ spotřebu lze v dohledné době 

očekávat a z nadbytečné zásoby, která představuje rozdíl mezi celkovou průměrnou zásobou 

a přiměřenou zásobou dané poloţky. 

Zásoby nepouţitelné jsou tvořeny takovými poloţkami zásob, jejichţ spotřeba 

je téměř nulová nebo se vůbec neprodávají. U těchto zásob je zpravidla v podniku jisté, 

ţe nebudou nijak vyuţity v rámci budoucí výroby. Vznik těchto zásob je v podniku 

charakterizován změnou výrobního programu, případně chybným nákupním rozhodnutím 

či mylným odhadem budoucí poptávky. 

 

1.3.5 Zásoby dle úrovně hladiny zásob 

 

Pro moţnost následného řízení zásob je nutno sledovat několik základních funkčních 

úrovní (hladin) zásob. Jedná se o: 

 maximální zásobu, 

 minimální zásobu, 

 objednací zásobu, 

 okamţitou zásobu, 

 průměrnou zásobu. 

 

Maximální zásoba představuje nejvyšší stav zásob, kterého je dosaţeno v okamţiku nové 

dodávky (doplnění zásoby). 

Minimální zásoba představuje stav zásob v okamţiku před novou dodávkou (doplněním 

zásoby), pokud byla vyčerpána běţná zásoba. Je dána výši relativně stálé sloţky zásob např. 

zásobou pojistnou. [18] 

Objednací (signální) zásoba rovněţ označována jako bod objednávky, představuje takovou 

výši zásoby, při které je nutno vystavit novou objednávku tak, aby dodávka přišla na sklad 

nejpozději, kdy skutečná zásoba dosáhne úrovně minimální zásoby. 
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Okamţitá zásoba je v praxi vyjádřena jako skutečná fyzická zásoba. 

Průměrná zásoba je vyjádřena jako aritmetický průměr denního stavu fyzické zásoby určité 

poloţky za dané období (zpravidla rok). 

 

1.4 Plánování zásob 

 

Plánování zásob je z hlediska výrobního procesu velmi klíčovou záleţitostí, neboť 

nedostatek vstupů můţe vést k výpadku výroby nebo ke změnám rozvrhu výroby. Tyto 

vzniklé skutečnosti mohou zvyšovat náklady anebo způsobit nedostatek hotové produkce. 

Vzniká zde tedy konfliktní situace, kdy nedostatek výrobních surovin můţe narušit normální 

chod výrobních operací a naopak nadměrné zásoby zase zvyšují náklady na udrţování zásob 

a sniţují rentabilitu podniku. Proto je zapotřebí úzce spolupracovat s dodavateli a dopravci 

na tom, aby byla zlepšena spolehlivost dodávek, coţ umoţní sníţit objem surovin, které 

se musí udrţovat na skladě z důvodů pokrytí nepravidelnosti dodávek. Investice do zásob 

mohou být ovlivněny i interními ukazateli hodnocení výkonu. [10] 

 

1.5 Náklady spojené se zásobami 

 

Základním kritériem při optimalizaci zásob je minimalizace celkových nákladů 

na pořízení a udrţení zásob, přičemţ při uspokojování poptávky se počítá s určitou mírou 

rizika z nedostatku zásob. Stejně tak se předpokládají určité odchylky v průběhu dodávek. 

Míra rizika je rovněţ předmětem optimalizace. Obratová a pojistná zásoba se udrţuje 

na takové úrovni, která vyvolává minimální náklady na pořízení, skladování a udrţování 

zásob a minimální náklady při nekrytí či jen neúplném krytí nebo opoţděném krytí poptávky. 

Při praktickém provádění optimalizace výše zásob se náklady na jejich tvorbu, doplňování, 

skladování, udrţování a vyuţití člení na tři základní skupiny. 

 

1.5.1 Náklady na pořízení zásob 

 

Náklady na pořízení zásob se vztahují k pořízení dodávky na doplnění zásob, 

dle okolností se týkají dodavatelského nákupu nebo zásob pořízených vlastní výrobou. 

Z hlediska dodavatelského nákupu se do těchto nákladů zahrnují zejména náklady 

spojené s přípravou a uskutečněním objednávky (např. výběr dodavatele, jednání o dodacích 
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podmínkách a ceně, vystavení a doručení objednávky a její evidence), náklady na dopravu 

(v případě, ţe nejsou zahrnuty v ceně), náklady na přejímku, kontrolu a uskladnění dodávky, 

náklady na zaevidování příjmů zboţí, náklady na likvidaci a úhradu faktury. Náklady 

na pořízení zásob se mohou u jednotlivých poloţek značně lišit. K odhadu výše těchto 

nákladů je vhodné vybrat několik typických kategorií objednávek a pro kaţdou z nich stanovit 

průměr z určitého počtu objednávek s podrobně sledovanými časy a náklady na jednotlivé 

činnosti. 

Z hlediska zásob pořízených vlastní výrobou patří do pořizovacích nákladů náklady 

na všechny administrativní práce spojené s přípravou zakázky a s vyhotovením výrobního 

příkazu, náklady na přípravné práce, náklady na kontrolu výrobků, náklady na příjem 

do skladu a jejich zaevidování. 

 

1.5.2 Náklady na drţení zásob 

 

Náklady na drţení zásob se skládají ze tří sloţek: náklady na úroky, náklady 

na skladovaný prostor a na správu zásob a náklady z rizika. Jedná se o roční náklady. [4] 

Náklady na úroky z finančních prostředků vázaných v zásobách jsou přímo úměrné 

hodnotě průměrné zásoby v nákladových cenách. Při krátkodobém rozhodování lze úrok 

stanovit jako výši úrokové míry pro bankovní úvěr. Z dlouhodobého hlediska se však musí 

vycházet z rentability kapitálu a místo úrokové míry pouţít normu vnitropodnikového 

výnosového procenta jako nákladu obětované příleţitosti (jaký by podnik dosáhl výnos 

v případě, ţe by prostředky investoval jinak neţ do zásob). 

Náklady na skladový prostor a na správu zásob zahrnují veškeré náklady spojené 

se skladováním a s evidencí zásob (budovy, skladovací a manipulační zařízení, výpočetní 

techniku, mzdové náklady pracovníků, energie, údrţbu a opravy, ostrahu, pojištění budov 

a zásob). Tyto náklady jsou do jisté míry závislé na výši zásob, ale obsahují velkou část 

fixních nákladů.  

Náklady z rizika se obvykle stanovují jako určité procento z hodnoty průměrné 

zásoby. Toto procento je různé dle očekávané průměrné doby skladování. 
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1.5.3 Náklady z nedostatku zásob 

 

Náklady z nedostatku zásob mají charakter ztrát z předčasného vyčerpání zásob. 

Dojde-li zásoba výrobků v distribučním skladu, nelze vyhovět poţadavkům zákazníků. 

Vyčerpá-li se zásoba polotovaru, je podnik nucen zastavit výrobu. Důsledkem takových 

situací je okamţitá ztráta trţeb, zisku a z dlouhodobého hlediska dokonce i ztráta zákazníka. 

Dodatečné pořízení zásob zase znamená vícenáklady a zhoršení efektivnosti podnikání. 

Mnohé z těchto poloţek lze kvantifikovat, ale jiné jsou obtíţně zjistitelné, jako je např. ztráta 

dobrého jména firmy. 
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2 ŘÍZENÍ ZÁSOB 

 

Řízení zásob lze charakterizovat jako soubor řídících činností (analýzu, rozhodování, 

kontrolu a hodnocení), jejichţ smyslem je nalézt a zajistit takovou výši zásob jednotlivých 

materiálových druhů, aby byl zajištěn plynulý průběh výrobního procesu při optimální 

vázanosti kapitálu, spotřebě dodatečné práce a přijatelném stupni rizika. Řízení nákupu 

a zásob musí vycházet z následujících informací: stav objednávek, termíny objednávek, výše 

objednávek a rozsah skladování. [17] 

Operativní řízení zásob má zabezpečit udrţování konkrétních druhů zásob v takové 

výši a struktuře, které odpovídají potřebám vnitropodnikových výrobních i nevýrobních 

spotřebitelů a tyto potřeby v reálné míře i včas uspokojují, avšak s minimálním vynaloţením 

nákladů. Management podniku musí výši zásob posuzovat vţdy z hlediska důsledků, které 

tato výše a struktura má na finální dlouhodobé ekonomické výsledky firmy, tj. na plnění 

dlouhodobých strategických cílů. 

Strategické řízení zásob je představováno souborem rozhodnutí o výši finančních 

zdrojů, které podnik můţe z celkových disponibilních zdrojů vyčlenit na krytí zásob v dané 

struktuře a výši. [16]  

 

Úroveň řízení zásob můţe být ovlivněna následujícími faktory: 

a) Vnější faktory - nákupní marketing, doprava, umístění podniku, pruţnost 

dodavatelů. 

b) Vnitřní faktory - technická příprava výroby, úroveň logistických procesů, 

charakter výrobního procesu, rozsah sortimentu, charakter spotřeby, úroveň 

řízení a zainteresovanost. 

 

Sedm pravidel týkajících se zásob [1]: 

1. Veškeré zásoby by měly být odůvodněné a minimalizované, s nulovou cílovou 

zásobou. 

2. Zaměstnanci potřebují trénink a motivaci, aby mohli správně určit, umístit 

a spočítat všechny zásoby. 

3. Pojistná zásoba by měla být k dispozici pouze za účelem zajištění poskytování 

sluţeb zákazníkům při kolísání poptávky nebo proti kolísání dodávky. 
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4. Objednávky by měly být zadávány pouze tehdy, pokud se očekává vyčerpání 

zásob. 

5. Přiobjednávat jen do té míry, aby byla pokryta poptávka do doby, neţ přijde 

příští zásilka. 

6. Zaměřit úsilí na pár důleţitých a nikoli na mnoho bezvýznamných poloţek. 

7. IT mohou pomoci a odstranit „polykání čísel“, ale dohled a ruční kontroly jsou 

přesto potřebné. 

 

2.1 Poptávka a její vliv na řízení zásob 

 

2.1.1 Systém tahu versus systém tlaku 

 

Rozdíl mezi systémem tahu a tlaku spočívá ve způsobu, jakým je „poháněna“ výroba 

podniku.  

Pull systém neboli systém tahu je takový systém, kdy podnik čeká s výrobou 

produktů do té doby, dokud je zákazník nepoţaduje. Poptávka zákazníků takto „vytahuje 

zásoby“. Zásoby jsou doplňovány aţ v okamţiku, kdy jejich stav poklesne pod stanovenou 

hranici. 

Push systém neboli systém tlaku je takový systém, kdy podnik vyrábí na základě 

prognózovaných prodejů zákazníkům. Podnik „tlačí“ zásoby na trh v očekávání jejich 

prodeje. Nejčastěji jsou plány stanovovány týdně. 

 

2.1.2 Druhy poptávky 

 

Díky znalosti konkrétního druhu poptávky je moţné vhodně zvolit výpočetní 

a plánovací metody pro určení optimální velikosti dodávky či výše zásob.  

 

Z hlediska rozlišování druhů poptávky lze poptávku rozdělit: 

 poptávku nezávislou a závislou, 

 poptávku spojitou a nespojitou. 
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Dle hlediska, zda poptávka po určité poloţce závisí na poptávce po jiné poloţce, se rozlišuje: 

 nezávislá poptávka, která vzniká náhodně a nezávisí na poptávce po jiných 

poloţkách. Patří sem poptávka po hotových výrobcích, potřeba materiálu 

a náhradních dílů pro havárie a neplánované opravy. Tuto poptávku lze pouze 

předpovídat. [11] Pro řízení zásob se vyuţívá stochastických objednacích 

systémů s výpočtem optimální pojistné zásoby. 

 závislá poptávka, která vychází z poptávky po jiných poloţkách. Jedná se např. 

o poptávku po materiálech, ze kterých se vyrábí konečný výrobek. Tento druh 

poptávky lze jednoduše spočítat a naplánovat pomocí kusovníku, norem, plánu 

výroby a prodeje. 

 

Dle hlediska časového průběhu a velikosti jednotlivých objednávek se rozlišuje: 

 spojitá poptávka, kdy tato poptávka probíhá trvale bez jakéhokoliv přerušení, 

avšak dochází ke kolísání objednávaného mnoţství. 

 nespojitá poptávka, jedná se o poptávku, kdy dochází k nárazovým objednávkám 

předem stanoveného mnoţství. 

 

2.2 Strategie řízení zásob 

 

Cílem vhodné strategie řízení zásob je stanovení optimální úrovně zásob 

v logistickém systému. K zásadním strategiím patří strategie řízení poptávkou, řízení plánem 

a adaptivní řízení. 

 

2.2.1 Řízení poptávkou 

 

Principem této strategie je, ţe velikost a pohyb zásob je řízen poţadavky zákazníků. 

Jedná se o tzv. princip „pull“, který jiţ byl vysvětlen v předchozím textu. Podmínky 

pro uplatnění této strategie jsou následující [2]: 

 všichni zákazníci a všechny výrobky jsou rovnocenné z hlediska dosaţení zisku 

dodavatele, 

 neomezená zásoba výrobků u dodavatele, 

 poptávka relativně stabilní, případné odchylky mají známé rozdělení, 

 konkrétní dodávky musí být větší neţ poptávka v průběhu dodacího cyklu, 
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 délka dodacího cyklu nesmí být závislá na velikosti poptávky, aby bylo moţno 

kvantifikovat výkyvy v poptávce. 

 

2.2.2 Řízení plánem 

 

V případě uplatnění této strategie je velikost zásob a jejich pohyb plánován 

bez ohledu na poţadavky zákazníků. Jedná se o tzv. princip „push“, který jiţ byl vysvětlen 

v předchozím textu. Z důvodu eliminace finančních ztrát je pro kaţdý časový úsek nutno 

stanovit: 

 poţadavky na odběr, které odpovídají poţadavkům zákazníků, 

 příjem plánovaných dodávek do skladů, 

 plánované doplňující objednávky, 

 skutečný stav zásob na skladě v jednotlivých časových obdobích. 

Podmínkou pro uplatnění této strategie je detailní prognóza poţadavků a komplexní sledování 

pohybu zásob a dodávek. 

 

2.2.3 Pruţná metoda řízení 

 

Uplatnění této strategie spočívá v kombinaci obou předchozích strategií. Tedy 

jak vyuţití principu pull, tak principu push. Pro rozhodnutí o tom jaký princip bude 

v příslušném období pouţit, slouţí následující rozhodovací pravidla [2]: 

 rentabilita segmentů trhu a jejich stálost, 

 závislost či nezávislost poptávky, 

 rizika z nejistoty v distribučním řetězci, 

 kapacita zařízení v distribučním řetězci. 

Rentabilita segmentů a jejich stálost je hlavním kritériem pro rozhodnutí, zda bude 

tento princip pouţit. Za závislou poptávku se povaţuje taková poptávka, která závisí 

na poptávce jiného výrobku. V případě nezávislé poptávky se vyuţije princip pull, v případě 

závislé poptávky se vyuţije princip push. Jestliţe se podnik obává nejistoty v distribučním 

řetězci, pouţije se řízení plánem. Jestliţe se podnik obává poruch v dodacích cyklech, 

je vhodné pouţít řízení poptávkou. V případě nedostatků výrobních, přepravních nebo 

skladovacích kapacit je vhodné pouţít řízení plánem, v opačném případě řízení poptávkou. 
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2.3 Systémy řízení zásob 

 

2.3.1 Model ekonomického objednacího mnoţství 

 

Při stanovení strategie objednávání, jejímţ cílem je minimalizace pořizovacích 

nákladů a nákladů na udrţování zásob se vyuţívá model ekonomického objednacího mnoţství 

(Economic Order Quantity, EOQ). 

Model EOQ představuje způsob, který určuje optimální objednací mnoţství 

na základě objednacích nákladů a nákladů na udrţování zásob. Optimální objednací mnoţství 

nastává tehdy, kdyţ přírůstkové objednací náklady se rovnají přírůstkovým nákladům 

na udrţování zásob. Optimalizace objednacího mnoţství, a tím i dodacího mnoţství, není 

posuzována z hlediska celkových logistických nákladů, ale pouze z hlediska nákladů 

na objednání a udrţování zásob. [10] 

Nákladové vztahy, které je nutno při stanovení optimálního objednacího mnoţství 

nutno brát v úvahu jsou znázorněny na obr. 2. Velikost a frekvence objednacího mnoţství, 

při kterém bude dosaţena minimalizace obou druhů nákladů, se stanoví tak, ţe ekonomické 

objednací mnoţství se vydělí roční poptávkou po daném produktu. 

 

 

Obr. 2: Grafické znázornění nákladů ovlivňujících EOQ [7] 
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Ekonomické objednací mnoţství v jednotkách zboţí lze vypočítat podle následujícího vzorce:  

 

 

 

kde:  

P…… objednací náklady na jednu 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     

 

Tento vztah je také v literatuře označován jako Campův vzorec. 

 

Jednoduchý model EOQ je zaloţen na následujících předpokladech [7]: 

 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 anebo 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. 

 

Není však obvyklé, aby poptávka a celková doba doplňování zásob byly konstantní, 

a kdy je lze s jistotou určit nebo kdy jsou přesně známy náklady. Řešení stanovené na základě 

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

ekonomického objednacího mnoţství je v oblasti optimálního bodu poměrně plochá. Tento 

jev bývá také označován jako „vanový efekt“. 
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2.3.2 Objednací systémy 

 

Praktické plánování zásob je zaloţeno na kontrole pohybu mnoţství. Cyklická 

kontrola zásob (vyvolaná např. odběrem ze skladu) umoţňuje pouţití vhodných a citlivých 

objednacích postupů. Tyto postupy lze popsat pomocí kombinace čtyř níţe uvedených 

parametrů, podle kritérií „kdy má být objednáno“ (t, s) a „kolik má být objednáno“ (S, q). 

 

Těmito parametry jsou: 

t objednací cyklus neboli fixní perioda mezi dvěma objednávkami (jednotky času), 

s okamţik objednávky neboli velikost zásoby, která je signálem pro novou 

objednávku, téţ signální mnoţství (jednotky mnoţství), 

S úroveň zásob, tzv. poţadovaná velikost zásob (jednotky mnoţství), 

q velikost objednávky (jednotky mnoţství). 

 

Pro kritéria času i mnoţství se nabízejí varianty – fixní nebo variabilní. Z těchto 

kombinací jsou pak odvozeny čtyři základní objednací systémy, které jsou přehledně 

zobrazeny v tab. 1 a které mohou být označeny i jako skladovací systémy. Doba dodávky 

zde zatím není zohledňována. [15] 

 

Tab. 1: Objednací systémy 

Perioda/mnoţství Fixní Variabilní 

fixní systém (t, q) systém (s, q) 

variabilní systém (t, S) systém (s, S) 

 

Zdroj: STEHLÍK, A; KAPOUN, J. Logistika pro manažery. 

 

Systém (t, q) 

Systém (t, q) je charakterizován stejně dlouhou (fixní) objednací periodou (t0) 

a fixním objednacím mnoţstvím (q0). Systém je znázorněn na obr. 3 a jeho pouţití je vhodné 

v případech, kdy je spotřeba po dlouhé časové období konstantní. V případě, ţe je spotřeba 

nepravidelná, dochází ke kolísání zásoby po přijetí objednávky (Si) a můţe dojít k nedostatku 

zásob. 
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Obr. 3: Systém (t, q) [15] 

 

Systém (s, q) 

V případě systému (s, q) se jedná o kombinaci fixní velikosti dodávky (q0) 

a variabilní objednací periody (ti). Systém je znázorněn na obr. 4. Fixní mnoţství (q0) 

je objednáváno v okamţiku, kdy zásoba dosahuje tzv. signální hodnoty (s) nebo je ještě niţší.  

 

 

Obr. 4: Systém (s, q) [15] 

 

V případě, ţe dojde k růstu poptávky, dojde ke zkrácení objednacího intervalu. 

V případě poklesu poptávky se objednací interval prodlouţí. Na rozdíl od předchozího 

systému jsou v tomto systému zohledněny výkyvy ve spotřebě. Stav zásob musí být 
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po kaţdém sníţení překontrolován a velikost zásob musí být porovnána se signální hodnotou. 

Velikost zásob po přijetí objednávky kolísá. [15] 

 

Systém (t, S) 

Systém (t, S) je charakteristický variabilní velikostí objednávky (qi) a fixní periodou 

objednávání (t0). Systém je znázorněn na obr. 5. Po uplynutí periody (t0) se vţdy objedná 

takové mnoţství, které je potřebné k znovudosaţení stanovené výše zásob (S). U tohoto 

systému tedy dochází k limitování maximální hodnoty stavu zásob. Vzhledem k existenci 

fixních objednacích termínů se mohou v případě nepravidelné poptávky vyskytnout chybějící 

zásoby. 

 

 

Obr. 5: Systém (t, S) [15] 

 

Systém (s, S) 

V případě systému (s, S) se jedná o kombinaci variabilního objednacího mnoţství 

(qi) a variabilní objednací periody (ti). Dosaţení hodnoty (s) nebo stav zásob niţší 

neţ hodnota (s) vede k vyvolání objednávky, přičemţ velikost této objednávky je závislá 

na překročení signální úrovně stavu zásob (s) a na poţadované úrovni zásob (S). Tento systém 

stejně jako systém (s, q) vyţaduje neustálé sledování stavu zásob. Systém je zobrazen 

na následujícím obr. 6. 
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Obr. 6: Systém (s, S) [15] 

 

Okamţik objednání 

Vedle otázky, kolik je třeba objednat, je také nutno řešit otázku, kdy má být 

objednáno a zohlednit přitom tak dobu dodávky Tw. K tomuto účelu lze pouţít jak mnoţstevní 

tak časovou hranici. Na obr. 7 je zachycena souvislost mezi objednacím cyklem (t) 

a okamţikem objednávky (s) v závislosti na sniţování zásob a době dodávky Tw.  

 

Obr. 7: Okamžik objednání [15] 

 

Doba Tw označuje čas na znovuobnovení zásob a zahrnuje v sobě čas na rozeznání 

a výpočet poptávky, příjem a kontrolu zboţí, stejně jako dobu dodání. Doba Tw se liší 

dle jednotlivých zdrojů, ze kterých je zásobování uskutečňováno a zpravidla se jedná 
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o hodnotu zaloţenou na předchozí zkušenosti. Při jejím překročení je nutno pouţít pojistnou 

zásobu.  

Pro okamţik objednávky platí: 

s = Bt * Tw + SB                 [15] 

Bt označuje plánovanou denní spotřebu v mnoţstevních jednotkách a SB označuje velikost 

pojistné zásoby. [15] 

 

2.3.3 Optimalizace pojistné zásoby 

 

Cílem pojistné zásoby je zajistit poţadovanou úroveň sluţeb zákazníkům, 

tzn. vyrovnávat výkyvy v kolísání dodací lhůty, nejistoty poptávky a vyrovnání 

nepravidelnosti objemu dodávek. 

 

Pojistná zásoba můţe zachycovat v podstatě tři základní druhy odchylek [14]: 

 na straně vstupu (zpoţděné dodávky, niţší dodané mnoţství), 

 na straně výstupu (vyšší neţ očekávaná poptávka), 

 ve spotřebě (nejistá výtěţnost výrobních fází). 

 

Odchylky v průběhu zásobovacího a odbytového procesu mohou vést jak ke zvýšení, 

tak i ke sníţení stavu zásob oproti jejich plánu. Z hlediska stanovení velikosti pojistné zásoby 

se berou v úvahu pouze odchylky sniţující stav zásob. Vznik odchylek je zobrazen na obr. 8. 

Obr. 8: Odchylky v průběhu pohybu zásob [14] 
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Velikost pojistné zásoby je zejména ovlivněna spolehlivostí zabezpečení proti vzniku 

nedostatku zásob, délkou intervalu nejistoty, intenzitou odchylek. Dalším hlediskem 

je důleţitost poloţek zásob pro výrobní proces (zjištěné např. prostřednictvím ABC analýzy). 

 

2.4 Příznaky špatného řízení zásob 

 

Pro moţnost zlepšení výkonu logistiky podniku je nutné nejprve najít problematické 

místo a teprve poté je moţné stanovit příleţitosti ke zlepšení. V případě, ţe podnik 

má opakující se problémy v oblasti řízení zásob, je potřeba prozkoumat daný problém 

hlouběji se všemi jeho příčinami a následky a potom provést rozsáhlejší změnu 

v souvisejících procesech. 

 

Příznaky spojené se špatným řízením zásob: 

 rostoucí počet nevyřízených objednávek, 

 rostoucí investice vázané v zásobách, přičemţ počet nevyřízených objednávek 

se nemění, 

 vysoká fluktuace zákazníků, 

 zvyšující se počet zrušených objednávek, 

 pravidelně se opakující nedostatek skladovacího prostoru, 

 velké rozdíly v obrátce hlavních skladových poloţek mezi jednotlivými 

distribučními centry, 

 zhoršující se vztahy s odběrateli, typické je rušení a sniţování objednávek 

ze strany dealerů, 

 velké mnoţství zastaralých poloţek. 

V mnoha případech lze hladinu zásob v podniku sníţit pomocí některého z následujících 

opatření: 

 Vícestupňové plánování zásob, příkladem takového plánování je ABC analýza. 

 Analýza celkové doby doplňování zásob. 

 Analýza dodacích dob, tato analýza můţe vést ke změně dopravců nebo jednání 

se současnými dopravci. 

 Vyloučení poloţek, které mají nízkou obrátku zásob nebo jsou zastaralé. 

 Analýza velikosti balení a systému slev. 

 Přezkoumání procedury vracení zboţí. 
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 Podpora substituce produktů. 

 Zavedení formalizovaného systému objednávek na doplňování zboţí. 

 Hodnocení míry plnění dodávek podle jednotlivých skladových poloţek. 

 Analýza charakteristických znaků zákaznické poptávky. 

 Vytváření formálního plánu prodeje a prognózy poptávky podle posouzení 

předem stanovených prvků. 

 Rozšíření přehledu o zásobách tak, aby bylo moţné sdílet informace a řízení 

zásob na různých úrovních dodávkového řetězce. 

 Reorganizace metod pouţívaných při řízení zásob (včetně skladování a dopravy 

tak, aby bylo dosaţeno zlepšení toku produktů). [7] 

 

2.5 Konflikty při řízení zásob 

 

Vzhledem k tomu, ţe celkové náklady na zásoby zahrnují více poloţek, stává se, 

ţe při řízení zásob dochází v podniku ke konfliktům zájmů – sniţování jedné sloţky nákladů 

vede ke zvyšování jiné sloţky nákladů a rovněţ uplatňování nejednoho cíle či ukazatele 

popírá dosahování jiného cíle či ukazatele. Jedná se tedy o konflikt nákladový a konflikt cílů, 

v praxi rovněţ označován jako konflikt zájmů nákupního a finančního oddělení. 

 

Nákladový konflikt 

Nákladový konflikt vychází z toho, ţe náklady na zásoby mají více sloţek, které 

vznikají při opačném vývoji zásob, a jejich vývoj je protichůdný. Jednu skupinu tvoří 

náklady, které rostou se zvětšující se velikostí udrţovaných zásob (např. náklady 

na skladování) a druhou skupinu tvoří náklady, které se zvětšují, klesá-li velikost zásob (např. 

náklady z nedostatku). Toto platí pro kaţdý typ nákladů dle výše uvedeného rozdělení. [12] 

 

Konflikt cílů 

Pracovníci pracující v jednotlivých odděleních mají mnohdy vzhledem ke svým 

pracovním úkolům i protichůdně stanovené pracovní cíle. Například primárním cílem 

disponenta je zajištění materiálu a sekundárním cílem udrţovat nízké zásoby. Z hlediska 

logiky je tento konflikt v pořádku, avšak je potřeba jej mít neustále na zřeteli. Rovněţ 

tak tento konflikt cílů působí i mezi jednotlivými články logistického řetězce, 

kdy je uvědomění si dané situace ještě ztíţenější. 
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2.6 Metody zlepšení řízení zásob 

 

V praxi není moţné a ani není účelné, věnovat všem poloţkám zásob stejnou 

pozornost. Podniky často pracují s tisíci různých materiálových poloţek. Z tohoto důvodu 

je nutné rozdělit skladové poloţky do několika skupin a ty řídit diferencovaným způsobem. 

K určení nejdůleţitějších poloţek zásob lze vyuţít např. Paretova pravidla, které říká, 

ţe zhruba 80 % důsledků vyplývá z 20 % počtu moţných příčin. V oblasti zásob to znamená, 

ţe 20 % počtu poloţek můţe představovat 80 % hodnoty spotřeby nebo prodeje, nebo 

ţe velká část celkového objemu nákupu pochází od poměrně malého počtu dodavatelů. 

V souvislosti s Paretovým pravidlem je nutné při řízení zásob soustředit pozornost 

na omezený počet nejdůleţitějších skladových poloţek, které mají rozhodující vliv na celkový 

výsledek. 

Na základě Paretovy analýzy lze tedy skladové zásoby rozdělit na dvě hlavní části. 

V praxi se však častěji pouţívá detailnější členění, které třídí zásoby na tři někdy i čtyři 

kategorie nebo skupiny. Tato analýza je označována jako analýza ABC, resp. ABCD. 

 

2.6.1 Analýza ABC 

 

Podkladem pro zpracování ABC analýzy je sestava poloţek zásob, která je seřazena 

sestupně podle hodnoty sledovaného statistického znaku (zpravidla hodnoty spotřeby 

nebo prodeje) za sledované období. Analyzované období by mělo zahrnovat 12 aţ 24 měsíců. 

V případě kratšího období mohou být výsledky zkresleny sezónními vlivy, v případě delšího 

období můţe dojít ke změnám ve výrobním programu podniku a údaje ztrácí svou vypovídací 

schopnost. 

 

Aplikace metody ABC při řízení zásob vyţaduje: 

 Rozdělit všechny skladové poloţky do několika kategorií, nejméně do tří (A, B, 

C), ale pokud je to vhodné, můţe být těchto skupin i více. 

 Kaţdou skupinu poloţek řídit odlišným způsobem (tj. stanovit pro ni například 

různé velikosti objednacích dávek Q a různě velké pojistné zásoby Zpoj). 

 

Rozhodnutí o tom, které poloţky zařadit do skupiny A, B, C nebo do dalších 

je zaloţeno na tom, jaký vliv má tato skupina na náklady na zásoby, na úroveň 
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dodavatelských sluţeb či na příspěvek k zisku apod. Aby bylo moţné rozhodnutí realizovat, 

posuzuje se u jednotlivých poloţek cena, roční obrat, dodací lhůty, skladovací podmínky, 

riziko zkaţení aj. [20] 

 

Pouţití vhodného kritéria záleţí na situaci, ale nejčastěji je to hodnota ročního obratu v Kč 

za poloţku. V takovém případě se postupuje následovně: 

1. Zjistí se roční potřeba poloţky v kusech a vynásobí se cenou za poloţku. 

2. Sečtením všech ročních potřeb v Kč u jednotlivých poloţek se získá hodnota 

celkové roční spotřeby ve skladu (celkového ročního obratu). 

3. Vyjádří se procentuální podíl kaţdé poloţky na celku a poloţky se seřadí 

v sestupném pořadí dle tohoto podílu. 

4. Vypočítají se kumulativní procentní podíly (tj. vţdy součet všech procent 

od první aţ k posuzované poloţce, takţe u poslední poloţky musí být výsledek 

100 %). 

5. Vytvoří se skupiny A, B, C tak, ţe skupina A by měla zahrnovat zhruba 80 % 

ročního obratu, skupina B asi 15 % a skupina C asi 5 %. Toto procentuální 

rozdělení je pouze informativní. [20] 

 

Jednotlivé skupiny a jejich poloţky vypadají následovně: 

Skupina A – je tvořena malým počtem poloţek s klíčovým podílem na celkovém objemu 

zásob. Představuje pro podnik tzv. ţivotně důleţité poloţky, kterými je zapotřebí se zabývat 

detailně a individuálně. 

Skupina B – je tvořena podstatně větším počtem poloţek neţ skupina A, avšak její podíl 

na celkovém objemu zásob je výrazně menší neţ u skupiny A. 

Skupina C – zahrnuje velký počet poloţek s celkově nepatrným podílem na celkovém 

objemu zásob. [9] 

Skupina D – tato skupina obsahuje nepouţitelné poloţky zásob, jeţ je nutné prodat 

i za sníţenou cenu nebo je odepsat. Poloţky této skupiny mají prakticky nulovou spotřebu 

nebo prodej. 

 

Stupeň koncentrace spotřeby či prodeje jednotlivých poloţek lze graficky znázornit 

Lorenzovou křivkou zobrazenou na obr. 9, ze které je patrný vztah mezi počtem poloţek 

a jejich celkovou hodnotou. 
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Obr. 9: Lorenzova křivka [14] 

 

2.6.2 XYZ analýza 

 

K rozšíření analýzy ABC se v praxi často vyuţívá obdobná metoda, která se nazývá 

XYZ analýza a na metodu ABC navazuje. Také u této analýzy dochází k rozdělení poloţek 

zásob do tří skupin, ale v tomto případě je kritériem pro rozdělení moţnost předpovědět 

budoucí vývoj spotřeby dané poloţky podle její spotřeby v minulosti. Podle delšího 

sledovaného období se pak přiřadí jednotlivým poloţkám váha. 

 

Rozdělení do skupin pak vypadá následovně [9]: 

X – skupiny poloţek s konstantní spotřebou (pouze příleţitostné výkyvy) a tedy s vysokou 

predikční schopností. 

Y – skupiny poloţek se silnějšími výkyvy ve spotřebě (střední predikční schopnost). 

Z – poloţky se zcela nepravidelnou spotřebou (vysoký stupeň nejistoty).  

 

Pokud dojde ke skloubení analýzy ABC a XYZ, vznikne 9 moţných variant, které lze sloučit 

do 2 – 3 skupin a kaţdá z nich by následně měla být řízena odlišně. Kdy logicky největší 

pozornost bude věnována řízení poloţek skupin AX, BX, AY.  
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2.6.3 Metoda Just in Time 

 

JIT neboli metoda Just in Time se do Evropy dostala z Japonska a USA, 

kde počátkem 80. let vznikla. Principem této metody je, ţe dodávky jsou realizovány „právě 

včas“ tj. podle potřeby a skladované zásoby jsou velmi malé. Nízká úroveň zásob ovšem 

vyţaduje vysokou frekvenci dodávek. Tato metoda je tedy výhodná pouze tehdy, pokud 

se podaří dosáhnout sníţení pořizovacích nákladů. [3] 

Just in Time však znamená zásadně něco více neţ jen pouhou minimalizaci stavu 

zásob. Tato koncepce v sobě zahrnuje rovněţ metody zjišťování jakosti, jakoţ i plánování 

výrobních a hmotných toků, zejména volbu dopravních prostředků, rozhodování o výběru 

umístění a vztahy s dodavateli. [13] 

 

Hlavní charakteristiky a předpoklady metody JIT: 

 Přísná kontrola jakosti – zákazník obvykle přejímá předem prověřené zboţí 

nebo se na kontrolu dodavatele můţe stoprocentně spolehnout, protoţe ví, ţe při kontrole 

pouţívá ty nejúčinnější metody (SPC = Statistical Process Control, TQC = Total Quality 

Control). Dodavatel vyhoví poţadavkům odběratele na kvalitu. 

 Pravidelné a spolehlivé dodávky – dodavatel dodává přesně podle rozpisu, tj. podle 

operativního plánu výroby odběratele, takţe výrobky jdou přímo ke zpracování 

či na montáţ. Někdy se dokonce penalizuje předčasná dodávka. Je však nutno zajistit 

i součinnost dopravy. 

 Blízkost výroby – respektive dodavatele a místa spotřeby – odběratele. U velkých 

odběratelů se dodavatel přizpůsobuje lokalizací svého závodu, tím se dosahuje sníţení 

dopravních nákladů, které hrají u metody JIT podstatnou roli a dochází i k eliminaci části 

poruch, které mohou nastat při přepravě na delší vzdálenosti. 

 Spolehlivé telekomunikace – ty umoţňují přímé kontakty mezi dodavatelem 

a odběratelem, zprostředkovávají přenos aktuálních informací o kapacitách a cenách, 

umoţňují bezprostřední odezvu odběratele. Tím se sniţují opatřovací náklady. 

 Poskytování bezprostředních plánových informací o předpokládaném průběhu výroby 

a spotřeby u odběratele, to umoţňuje včas zajistit výrobní program a všechny předpoklady 

pro splnění kritérií JIT. 

 Princip jediného zdroje – prodávající a kupující organizace spolu úzce spolupracují 

s cílem maximálně sníţit náklady. To často vyţaduje uzavření dlouhodobé smlouvy pouze 
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s jediným dodavatelem, kterému lze plně důvěřovat. Smlouva se automaticky prolonguje, 

pokud dodavatel nevykazoval nepřijatelné odchylky od uzavřených dohod. 

 Společná spolupráce s vyuţitím metod hodnotové analýzy k zabezpečení vysoké 

jakosti, technické úrovně výrobků a sníţení nákladů, které se pozitivně projeví u obou 

partnerů. 

 Podstatné jsou úzké vztahy mezi dodavatelem a odběratelem – ve všech směrech, 

které pak umoţňují koordinaci aktivit a uplatňování takového stupně vstřícnosti, který 

se výrazně projeví ve finálním efektu obou partnerů. [19] 

 

2.7 Hodnocení efektivnosti řízení zásob 

 

Jedním z ukazatelů sledovaných vedením podniku, vlastníky i věřiteli je úroveň 

řízení zásob. Vyuţívají se k tomu poměrové finanční ukazatele, které jsou známy z finanční 

analýzy podniku – obrátka zásob a doba obratu zásob. Zásoby ve své podstatě ovlivňují 

většinu finančních ukazatelů, neboť existence zásob a jejich spotřeba i prodej se projevují 

ve všech výkazech. Do rozvahy vstupují na straně aktiv jako sloţka oběţného majetku. Jejich 

hodnota se nepřímo projevuje rovněţ na straně pasiv formou krátkodobých závazků 

za dodavateli (převáţně z nakupovaných zásob). Ve výkazu zisků a ztrát se projevují jako 

náklad při spotřebě materiálu případně jako náklad na nakoupené zboţí, ale také na straně 

výnosů jako např. neexistující pojistná zásoba, která způsobuje pokles prodeje. 

 

2.7.1 Obrátka zásob 

 

Ukazatel obrátka zásob OZ udává, kolikrát se zásoby obrátí (nakoupí a prodají) 

během daného období, nejčastěji roku: 

 

 

 

Náklady na prodané zásoby = náklady na prodané výrobky + náklady na prodané zboží + 

náklady výroby (u nedokončené výroby) + spotřeba materiálu. 

 

Průměrnou výši zásob lze získat aritmetickým průměrem denních stavů. Kdyţ nejsou 

k dispozici denní stavy, lze pouţít průměrné stavy zásob z měsíčních výkazů. V situaci, 
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kdy podnik udrţuje zásoby během období ve stále stejné nebo alespoň obdobné výši, lze také 

dospět k relevantním závěrům, pouţijí-li se přímo údaje z konečné rozvahy hodnoceného 

období. Tento jev ale rozhodně není pravidlem, a proto je nutné počítat s tím, ţe stav zásob 

během roku kolísá vlivem sezónnosti a někdy i v rámci měsíčního cyklu. V takové situaci 

by prosté vyuţití stavu zásob na konci příslušných období poskytovalo výrazně zkreslené 

údaje. 

Čím vyšší je ukazatel OZ, tím rychleji podnik obrací zásoby a tím aktivněji tedy 

vyuţívá kapitál vloţený do této sloţky oběţných aktiv. Zásoby tak přispívají k vyšší obrátce 

celkových aktiv a tedy za předpokladu konstantní úrovně finanční páky, výkonů a zisku 

vedou i k vyšší rentabilitě vlastního jmění. 

Sniţování počtu obrátek lze interpretovat různě. Většinou je tento jev spojen 

se zhoršováním likvidity podniku, problémy s prodejem, případně s problémy v rámci 

výrobního procesu a ve svém důsledku se zhoršením rentability podniku. Nemusí tomu 

tak být ale nutně, neboť zhoršení obrátkovosti můţe být také přímým důsledkem určitého 

obchodního nebo výrobního rozhodnutí úmyslně navýšit stav zásob. Je třeba se podívat, 

zda není zhoršení ukazatele OZ vykompenzováno například zlepšením sluţeb zákazníkům 

nebo plynulejším výrobním provozem.  

Tento ukazatel lze úspěšně aplikovat i na podrobnější analýzu. Lze jej spočítat nejen 

pro zásoby jako celek, ale i pro jednotlivé druhy zásob, kde lze vyuţít syntetických účetních 

výkazů. Stejně tak je lze vyuţít při srovnání aktivity mezi jednotlivými skupinami poloţek 

(např. pro jednotlivé skupiny zásob při metodě ABC) či přímo mezi individuálními 

poloţkami, kde je jiţ nutno vycházet z účtů analytické evidence. 

 

Ukazatel OZ se často propočítává také ze vztahu: 

  

 

 

I tento výraz má svůj smysl, neboť udává, kolikrát se daná zásoba během období zaplatí 

z trţeb. Vzhledem k tomu, ţe by výsledky takto spočteného ukazatele a jeho interpretace 

mohly, ale nemusely být obdobné jako u výše uvedeného způsobu výpočtu, doporučuje 

se zkontrolovat metodiku, podle které byl ukazatel počítán, neţ se provede hodnocení. [6] 
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2.7.2 Doba obratu zásob 

 

Druhým ukazatelem, který můţe slouţit k hodnocení efektivnosti řízení zásob 

je doba obratu zásob DOZ. 

 

 

 

Ukazatel informuje o tom, za jak dlouho (kolik dnů) se průměrně obrátí zásoby. Vypovídací 

schopnost je obdobná jako u obrátky zásob. Vyuţití DOZ je významné například při výpočtu 

obratového cyklu peněz a následně mnoţství kapitálu potřebného k profinancování oběţných 

aktiv. [6] 

 

Stejně, jak tomu bylo u obrátky zásob, bývá i tento ukazatel často počítán v podobě: 
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3 SPOLEČNOST V-KUTY MEISER spol. s r.o. 

 

Společnost V-KUTY MEISER spol. s r.o. působí na trhu jiţ 16 let a jejím hlavním 

předmětem podnikání je výroba kovových konstrukcí a jejich dílů. Společnost je zaměřena 

na komplexní servis spojený s dodávkami podlahových roštů a schodišťových stupňů 

pro všechna odvětví průmyslu i staveb občanské vybavenosti. 

 

3.1 Představení společnosti 

 

Společnost byla zaloţena v roce 1995 jako společnost V – KUTY spol. s r.o. 

zabývající se obchodní činností v oblasti prodeje podlahových roštů a schodišťových stupňů 

vyrobených podle norem DIN a tyto produkty byly jediným a základním sortimentem 

obchodování. V polovině devadesátých let byly tyto produkty, které společnost dováţela 

z Polska, velmi inovativní a na českém trhu málo známé. Byl zde v té době pouze jediný 

velký výrobce podlahových roštů, který vyráběl podobný, nicméně technicky zaostalejší typ 

roštů.  

V roce 1996 začala sílit poptávka na dodávky zboţí z certifikované oblasti. Proto 

v závěru roku 1998 byl ve společnosti certifikován systém jakosti dle normy ČSN EN ISO 

9001:2001. Pro udrţení standardní úrovně systému managamentu jakosti byla navázána 

dlouhodobá spolupráce se společností V-KOMA s.r.o. jako konzultačním partnerem v oblasti 

systému jakosti. 

V roce 1999 byla navázána obchodní spolupráce s jedním z největších světových 

výrobců podlahových roštů a to německou společností MEISER Gitterroste GmbH. V roce 

2006 byla mezi společností V-KUTY spol. s r.o. a společností MEISER Gitterroste GmbH 

podepsána partnerská smlouva a německá společnost se stala spoluvlastníkem společnosti           

V-KUTY spol. s r.o. s vlastnickým podílem 25 %. Rovněţ tímto došlo ke změně obchodního 

jména společnosti na V-KUTY MEISER spol. s r.o. Společnost si tak získáním zahraničního 

spolumajitele zajistila jistým způsobem „budoucnost“, ale především stabilitu z pohledu 

odběratelů a finančních institucí. 

Z důvodu neustále rostoucí poptávky po produktu, tlaku odběratelů na sníţení cen 

a zkrácení dodacích lhůt a zejména moţnosti bezprostředně ovlivnit termín a způsob výroby, 

se společnost v roce 2007 rozhodla vybudovat vlastní výrobní středisko. Investiční rozhodnutí 

bylo realizováno a v závěru roku 2008 byla zahájena výroba podlahových roštů 
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a schodišťových stupňů ve vlastní velkokapacitní výrobní hale, která disponuje moderními 

výrobními prostředky. Od roku 2009 se tedy společnost V-KUTY MEISER spol. s r.o. stala 

obchodně výrobní organizací. 

 

3.2 Organizační struktura společnosti 

 

Společnost od počátku svého zaloţení, kdy zaměstnávala pouze 2 zaměstnance, 

se postupně vyvíjela ve společnost, která v současné době zaměstnává cca 50 zaměstnanců. 

Ve společnosti je z hlediska rozhodovacích pravomocí uplatněn systém liniové organizační 

struktury. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 10: Organizační schéma V-KUTY MEISER spol. s r.o. 

Zdroj: vlastní zpracování z interních materiálů společnosti 
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3.3 Výrobní sortiment 

 

K hlavním produktům společnosti patří rošty a schodišťové stupně. Jednotlivé typy 

podlahových roštů se liší rozměry nosného pásku, které jsou dány poţadovanou nosností roštů 

a velikostí otvorů. Rošty mají široké vyuţití. Slouţí jako pochůzí lávky, jsou z nich sestaveny 

plošiny kolem strojního zařízení, nádrţí, mostní lávky, zakrytí kanálů a průlezů, atd. 

Jsou z nich také vyráběny schodišťové stupně například pro poţární schodiště, schodiště 

v kotelnách a průmyslových objektech. 

 

Odporově svařované rošty „SP“ 

 

Jsou vyráběny dle normy DIN 24537. Tyto rošty jsou tvořeny nosným páskem 

a zkrouceným čtyřhranem – rozpěrným prutem, který je do nosných pásků z ocele pod tlakem 

zavařen. Nosnými prvky jsou tedy ocelové pásky a zavařený rozpěrný prut zajišťuje jejich 

strukturu v určité osové rozteči, která se dle nastavení výrobní linky můţe měnit podle 

moţností výrobního zařízení nebo normy. Mohou být dodávány lemované nebo nelemované. 

Lemování je prováděno plochou ocelí, kdy dochází k začištění okraje roštů z bezpečnostních 

důvodů. Lem je přichycen ke kaţdému třetímu a čtvrtému pásku a nemá vliv na zvýšení 

únosnosti roštu. Rošty tohoto typu mají všestranné pouţití především v průmyslové 

a energetické výstavbě a jejich velkou výhodou je moţnost tvarových a rozměrových úprav 

přímo na místě montáţe. 

Obr. 11: Odporově svařovaný rošt "SP" [21] 

 

Presované rošty „P“ 

 

Jsou rovněţ vyráběny dle normy DIN 24537. Tyto rošty jsou tvořeny nosným 

páskem a rozpěrným páskem, který je do předem vyseknutých dráţek v nosném pásku 

pod určitým tlakem vtlačen. Nosnými prvky jsou tedy nosné pásky a rozpěrný pásek zajišťuje 
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jejich strukturu v určité osové rozteči a částečně napomáhá k rozloţení zatíţení, které 

v daném místě na rošt působí. Výseky v nosném pásku jsou ve tvaru S, X nebo Y 

a v momentě, kdy dochází k vtlačení rozpěrných pásků do nosných, je rozpěrný pásek v místě 

spoje s nosným páskem částečně deformován. Touto deformací je zajištěna určitá pevnost 

spoje, a proto není nutné tento spoj následně svařovat. Tyto rošty mají všeobecné pouţití jak 

v průmyslu a v energetice, tak především v architektuře, kde se pouţívají jako sluneční clony 

na administrativních budovách, jako čistící zóny ve vchodech do budov, jako součást fasády 

budov, jako podhledy apod. 

Obr. 12: Presovaný rošt "P" [21] 

 

 

Schodišťové stupně „SP“ 

 

Jsou vyráběny dle normy DIN 24531 z SP rohoţí (maty) seřezáním na příslušný 

rozměr schodišťového stupně. Dále je tento na míru uřezaný rošt opatřen bočnicemi 

s předvrtanými otvory pro uchycení ke konstrukci a bezpečnostní protiskluzovou nášlapnou 

hranou. Veškeré sváry jsou začištěny a obroušeny. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 13: Schodišťový stupeň "SP" [21] 
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Schodišťové stupně „P“ 

 

Jsou vyráběny dle normy DIN 24531. Základ schodišťového stupně tvoří presovaný 

rošt, který je vţdy zhotovován na míru – na konkrétní rozměr schodišťového stupně. Dále 

je tento na míru vyrobený podlahový rošt opatřen bočnicemi s předvrtanými otvory 

pro uchycení ke konstrukci a bezpečnostní protiskluzovou nášlapnou hranou. Veškeré sváry 

jsou začištěny a obroušeny. 

 

Obr. 14: Schodišťový stupeň "P" [21] 

 

3.4 Hospodářská situace společnosti 

 

Pro provedení zhodnocení hospodářské situace podniku byly vyuţity účetní výkazy 

společnosti V-KUTY MEISER spol. s. r.o. rozvaha a výkaz zisků a ztrát za období 2007 

aţ 2010. 

Společnost v posledních letech zaznamenává klesající trend ve vývoji trţeb, 

jak je patrné z obr. 15. Pokles trţeb je způsoben vývojem situace na trhu s podlahovými rošty 

v tuzemsku i v zahraničí a společnost byla nucena tomuto vývoji přizpůsobit své prodejní 

ceny. V roce 2007 dosáhla společnost trţeb ve výši 122 503 tis. Kč. V roce 2008 došlo 

k mírnému poklesu o 0,6 % a společnost dosáhla trţeb ve výši 121 823 tis. Kč. 

V následujícím roce 2009 došlo však k velmi znatelnému poklesu trţeb oproti předchozímu 

roku a to o 44,6 % a hodnota trţeb dosáhla 67 424 tis. Kč. Tento výrazný pokles trţeb byl 

způsoben dramatickým poklesem prodejních cen roštů na trhu. V roce 2010 společnost 

zaznamenala mírně pozitivní trend ve vývoji trţeb, kdy hodnota trţeb vzrostla o 7,6 % oproti 

předchozímu roku, a bylo dosaţeno hodnoty trţeb ve výši 72 514 tis. Kč. Tento pozitivní 

trend byl způsoben rozšiřováním působnosti činnosti společnosti na trhy Slovenska, Polska 

a východní Evropy. 
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Obr. 15: Vývoj tržeb a hospodářského výsledku společnosti v letech 2007 – 2010 

Zdroj: Účetní výkazy společnosti V-KUTY MEISER spol. s r.o., vlastní zpracování 

 

Vývoj hospodářského výsledku společnosti v jednotlivých analyzovaných letech 

koresponduje s vývojem trţeb a zaznamenává rovněţ klesající trend. V roce 2007 dosáhla 

společnost zisku ve výši 10 830 tis. Kč. V roce 2008 jiţ však společnost vykázala ztrátu 

ve výši 3 975 tis. Kč, která byla způsobena růstem cen vstupů a zejména skutečností, 

ţe od poloviny roku 2008 se společnost nacházela v investiční fázi svého rozvoje. S ní bylo 

rovněţ spojeno velké mnoţství nákladů neinvestičního charakteru, které ovlivnily provozní 

výsledek hospodaření. Největší podíl však na záporném hospodářském výsledku měla situace 

na finančních trzích, zejména pokles kurzu české koruny vůči euru. Společnost vykázala 

za rok 2008 kurzovou ztrátu ve výši 5 639 tis. Kč. V roce 2009 společnost rovněţ vykázala 

ztrátu ve výši 7 164 tis. Kč, která znamenala nárůst záporného hospodářského výsledku 

o 80 % oproti roku 2008. Rovněţ tato ztráta je ovlivněna zvýšenými náklady v souvislosti 

s investiční fází rozvoje společnosti a zejména nárůstem osobních nákladů, ke kterým došlo 

v důsledku zvýšení stavu zaměstnanců a zejména s dopady hospodářské krize z roku 2008. 

V roce 2010, přestoţe bylo dosaţeno rovněţ ztráty ve výši 4 127 tis. Kč, se společnosti 

podařilo ztrátu sníţit oproti roku 2009 o 42 %. I tato ztráta je ovlivňována nákladovými úroky 

v souvislosti s investičním rozvojem společnosti a sníţenou poptávkou po podlahových 

roštech. 
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Na následujícím obr. 16 je zobrazen přehled aktiv společnosti V-KUTY MEISER 

spol. s r.o. v letech 2007 aţ 2010. Jak je z obr. 16 patrné, společnost v roce 2008 téměř 

zčtyřnásobila hodnotu svých celkových aktiv oproti roku 2007. To souvisí s vybudováním 

vlastní výrobní haly a administrativní budovy, kdy výše dlouhodobého majetku dosáhla téměř 

98 mil. Kč. V následujících letech 2009 a 2010 dochází k mírnému poklesu hodnoty 

celkových aktiv, které bylo způsobeno sníţením hodnoty oběţného majetku v roce 2009 

o 55 % oproti roku 2008 a v roce 2010 o dalších 25 % oproti roku 2009. 

 

Obr. 16: Aktiva a zásoby společnosti V-KUTY MEISER spol. s r.o. v letech 2007 – 2010 

Zdroj: Účetní výkazy společnosti V-KUTY MEISER spol. s r.o., vlastní zpracování 

 

Jak lze z celkového vývoje zásob v analyzovaných letech z obr. 16 vyčíst, hodnota 

zásob měla mírně rostoucí trend do roku 2009 a následně v roce 2010 dochází k jejímu 

poklesu. Podíl zásob na celkových aktivech společnosti zaznamenává v jednotlivých letech 

postupný pokles z 18 % v roce 2007 na 5 % v roce 2010. Podíl zásob na celkových aktivech 

není tedy příliš vysoký, přesto jsou v zásobách vázány finanční prostředky, které 

by společnost s ohledem na stávající stav krátkodobého finančního majetku ráda vyuţila 

k financování své provozní činnosti. 
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3.5 Informační systém společnosti 

 

V roce 2009 byl ve společnosti s ohledem na zlepšení řízení podnikových procesů 

zaveden informační systém Microsoft Dynamic Navision, který společnost vyuţívá v rámci 

efektivního řízení všech svých podnikových procesů.  

V rámci tohoto podnikového informačního systému jsou rovněţ evidovány zásoby 

společnosti. Systém obsahuje mimo jiné moduly NÁKUP a SKLAD, které umoţňují 

přehledně a efektivně pracovat se zásobami v podniku – od plánování zásob, přes jejich 

pořízení, evidenci, vyskladnění a kontrolu. Na následujícím obr. 17 je ukázka karty zásob 

z podnikového informačního systému. 

  

Obr. 17: Karta plánování zásob 

Zdroj: informační systém společnosti V-KUTY MEISER spol. s r.o. 

 

 

 



40 

 

4 ZÁSOBY PODNIKU  

 

Jak jiţ bylo uvedeno v kapitole 3, společnost se zabývá výrobou podlahových roštů 

a schodišťových stupňů. Ve skladové evidenci společnosti je zahrnuto 167 poloţek. 

 

 Zásoby jsou ve společnosti členěny do následujících skupin: 

 Materiál – materiál spotřebovávaný při výrobě. K základnímu materiálu patří 

roštové pásy (MATY), lemy, nášlapné hrany, bočnice, úchyty aj. 

 Zboţí – výrobky, které společnost nevyrábí, pouze zprostředkovává jejich prodej. 

Nestandardní rošty, jejichţ vlastní výroba by byla příliš nákladná anebo podnik 

nedisponuje danými technologiemi pro jejich výrobu. 

 Výrobky – hotové výrobky určené k expedici. Jedná se zejména o typizované 

rošty a schodišťové stupně. 

 Nedokončená výroba – produkty u kterých byl zahájen výrobní proces, avšak 

nebyly dokončeny, protoţe čekají na další stupeň zpracování dle technologie 

výroby. 

 

Zásoby, s výjimkou zásob vytvořených vlastní činnosti, jsou oceňovány 

pořizovacími cenami, které jsou tvořeny kupní cenou a náklady souvisejícími s jejich 

pořízením (dopravní náklady). Úbytek zásob ze skladu je veden metodou FIFO (first in x first 

out). 

Pro zachování plynulosti výroby společnost udrţuje zásoby na určité úrovni, která 

má pomoci překlenout dobu mezi objednáním a dodáním daného materiálu. Výše této úrovně 

zásob je v současnosti řízena dle subjektivního hodnocení vývoje zakázek a finančních 

moţností společnosti.  

Na procesu zásobování se ve společnosti podílí pracovníci zařazeni dle organizační 

struktury do úseku VÝROBA – jedná se o vedoucího výroby, administrativní pracovnici 

výroby, nákupčího a skladníka. 
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4.1 Nákup zásob 

 

Poptávka po konečných produktech je nezávislá. Ve společnosti dochází ke dvěma 

moţnostem nákupního rozhodování. V prvním případě se jedná o nákup materiálů 

na konkrétní zakázku, ve druhém případě se jedná o nákup typizovaných materiálů, které 

se objednávají z důvodu optimalizace dopravních nákladů. Nákup zásob probíhá na základě 

zadání poţadavku výrobní zakázky v informačním systému. 

 Zákazník si objedná produkt, pracovníci obchodního oddělení uzavřou 

se zákazníkem smlouvu a v systému vytvoří prodejní objednávku, která má automaticky 

systémem přiřazen kód zakázky. Následně je systémem vygenerována výrobní zakázka. 

Výrobní zakázky se dělí na plánované zakázky (není podepsaná smlouva) a pevně plánované 

zakázky (je podepsaná smlouva).  

Pravidelně kaţdý den kontroluje vedoucí výroby v systému přidělené výrobní 

zakázky a jejich dispoziční materiálové moţnosti. V případě, ţe vedoucí výroby zjistí, 

ţe poţadovaný materiál není na skladě, zadá příkaz administrativní pracovnici výroby, která 

má na starosti nákup materiálů od zahraničních dodavatelů, anebo nákupčímu, který 

má na starosti nákup materiálů od tuzemských dodavatelů. Administrativní pracovnice nebo 

nákupčí následně vystaví nákupní objednávku.  

Pro základní výrobní materiál má společnost dva hlavní zahraniční dodavatele. 

Dodací lhůta činí 7 – 10 kalendářních dnů. Doprava materiálu je zajišťována externí přepravní 

společností, kterou objednává administrativní pracovnice. V rámci úspory finančních 

prostředků za dopravu jsou objednávky kumulovány vţdy jednou týdně.  

Příjem materiálu na sklad provádí skladník, který dodávku materiálu převezme, 

provede fyzickou kontrolu dodávky a materiál uskladní. Následně předá skladník 

administrativní pracovnici dodací list, na jehoţ základě administrativní pracovnice vystaví 

příjemku materiálu v systému. Administrativní pracovnice si v systému vyhledá nákupní 

objednávku dané dodávky, zkontroluje, zda dodaný materiál souhlasí s objednaným, doplní 

číslo dodávky, doplní příjem v měrných jednotkách dle dodacího listu a odsouhlasení 

skladníka a potvrdí přijetí materiálu v systému. Tímto je materiál zaevidován do systému 

na danou skladovou kartu. Vzhledem k tomu, ţe materiál je nakupován v eurech, příjemka 

materiálu obsahuje ceníkové ceny, které má společnost smluvně vyjednány a následně 

po proplacení faktury, jsou jednotkové ceny daného materiálu systémem automaticky 

přepočteny daným kurzem ke dni úhrady dodavatelské faktury. 
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Společnost disponuje vlastními skladovacími prostory o velikosti cca 1 245 m
2
, které 

přímo sousedí s výrobní halou. Za evidenci skladu je zodpovědný také úsek VÝROBA. 

Jednou měsíčně je prováděna fyzická kontrola skladu vedoucím výroby a zjištěné rozdíly jsou 

řešeny výkonným ředitelem, který rozhoduje o dalším postupu. 

Při výrobě rovněţ dochází ke vzniku odpadového materiálu, který můţe být vyuţit 

pro další výrobní zakázky nebo je odepsán. Vyrovnání odpadového materiálu ve skladové 

evidenci je prováděno jednou ročně v rámci roční inventarizace. 

 

4.2 Analýza zásob 

 

Pro zhodnocení jak efektivně společnost hospodaří se zásobami, byly vyuţity 

poměrové ukazatelé finanční analýzy a to ukazatelé obrátka zásob a doba obratu zásob. 

Stanovení hodnoty jednotlivých ukazatelů bylo provedeno na základě hodnot získaných 

z účetních výkazů společnosti za období 2007 aţ 2010. Vypočtené hodnoty za jednotlivé 

období jsou patrné z následujícího obr. 18. 

 

Obr. 18: Ukazatelé zásob v letech 2007 – 2010 

Zdroj: vlastní zpracování autorem dle účetních výkazů společnosti 
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Obecně platí, ţe čím je obrátka zásob vyšší a doba obratu zásob kratší, tím lépe. 

Jak lze vidět z hodnot na obr. 18, obrátka zásob má klesající tendenci, coţ pro společnost není 

příliš příznivé. Obrátka zásob v roce 2010 dosahuje hodnoty 12, z čehoţ vyplývá, ţe jedna 

poloţka zásob byla během roku dvanáctkrát prodána a opětovně nakoupena. Doba obratu 

zásob zaznamenala naopak oproti obrátce zásob od roku 2007 růst, kdy v roce 2010 bylo 

dosaţeno doby obratu zásob 31 dnů, coţ znamená délku doby, po kterou jsou zásoby 

v podniku vázány. 

 

4.3 Zhodnocení současného stavu řízení zásob 

 

Po seznámení s procesem řízení zásob ve společnosti lze konstatovat následující 

zjištění. Současné řízení zásob probíhá především ve snaze souladu shody stavu zásob 

s účetnictvím, nikoliv ve snaze o optimalizaci zásob s ohledem na jejich potřebu ve výrobě. 

Společnost pro podnikové řízení vyuţívá informační systém Microsoft Dynamic Navision, 

díky kterému lze sledovat aktuální stav zásob. Sledování reálného toku zásob je tedy velmi 

přesné a přehledné. Společnost bohuţel plně nevyuţívá všech funkcí, které jí informační 

systém nabízí v oblasti řízení zásob. V systému nejsou nastaveny hodnoty jednotlivých 

skladových poloţek, pomocí kterých by systém sám byl schopen vyhodnotit okamţik 

objednání a udrţoval úroveň zásob v optimální výši. Za hlavní nedostatek je povaţován 

komplexní jednotný přístup společnosti ke všem zásobám. Zásoby nejsou nikterak 

diferencovány a rovněţ není určen pracovník, který by byl za jejich úroveň zodpovědný. 

Z tohoto důvodu bude v následující kapitole provedena kategorizace skladových zásob 

a navrţen moţný postup řízení. 

 

4.4 Rozdělení zásob metodou ABC  

 

Pro provedení diverzifikace zásob v podniku bylo vyuţito metody ABC, která 

umoţňuje zaměřit pozornost na klíčové poloţky souboru a tím zjednodušit následné řešení. 

Všechny skladové poloţky, které podnik eviduje, byly seřazeny dle celkové roční spotřeby 

do tří skupin A, B, C a vzhledem k existenci bezobrátkových zásob také skupiny D. Výsledné 

roztřízení skladových poloţek dle metody ABC respektive ABCD je zobrazeno v příloze 1. 

Souhrnný přehled výsledku této analýzy je zachycen v následující tab. 2. 
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Tab. 2: Souhrnný přehled výsledků ABC analýzy 

Zdroj: vlastní zpracování dle dat z informačního systému společnosti 

 

Skupina A zahrnuje poloţky s nejvyšším podílem na spotřebě, které jsou 

pro společnost nejvíce důleţité. Jedná se o 13 poloţek, coţ je 8 % z celkového mnoţství 

167 poloţek. Celková hodnota jejich roční spotřeby činí 27 120 590 Kč, na celkové roční 

spotřebě se tedy podílí 80 %.  

Skupina B zahrnuje poloţky, které jsou pro společnost středně důleţité. Jedná 

se o 30 poloţek, coţ je 18 % z celkového mnoţství poloţek. Jejich hodnota roční spotřeby 

činí 5 150 368 Kč, coţ představuje 15 % z celkové roční spotřeby. 

Skupina C zahrnuje 86 poloţek, tzn. 51 % z celkového mnoţství poloţek, které 

se na roční spotřebě podílí 5 %. 

Provedení ABC analýzy přineslo rovněţ nemilé zjištění, ţe podnik eviduje 

bezobrátkové poloţky, které byly zařazeny do skupiny D. Do této skupiny tedy patří 

38 poloţek, coţ činí 23 % z celkového mnoţství poloţek a na roční spotřebě se podílely 0 %. 

Celková zůstatková hodnota těchto poloţek činí 822 844 Kč. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina Počet poloţek 
Celková 

spotřeba v Kč 
Celková 

spotřeba v % 
Podíl na celkovém 

počtu poloţek v % 

A 13 27 120 590,80 Kč 80 % 8 % 

B 30 5 150 368,84 Kč 15 % 18 % 

C 86 1 768 320,33 Kč 5 % 51 % 

D 38 0,00 Kč 0 % 23 % 

Celkem 167 34 039 279,97 Kč 100 % 100 % 
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5 NÁVRH OPTIMALIZACE ŘÍZENÍ ZÁSOB 

 

Vzhledem k tomu, ţe by nebylo účelné zkoumat všechny skladové poloţky, bude 

další část práce zaměřena pouze na poloţky skupiny A, které jsou pro společnost 

nejvýznamnější. Po konzultaci se zástupcem společnosti je pro další výpočty tato skupina 

upravena o poloţky, s jejichţ spotřebou se v následujícím roce jiţ nepočítá a nebylo by tedy 

účelné je do návrhu řešení zahrnovat. Pro výpočet optimalizace zásob je tedy zvoleno 

6 poloţek, které jsou zobrazeny v tab. 3 a které se podílí na celkové roční spotřebě 46 %. 

Pro tyto poloţky bude v následující části práce stanovena výše jejich pojistné zásoby 

a navrţen optimální objednací systém. 

 

Tab. 3: Poloţky skupiny A určené k optimalizaci 

Název MJ 

 Roční spotřeba Roční spotřeba v % 

Mnoţství Cena/MJ Hodnota v Kč z celku kumulativně 

SP-34/38-30/3 m
2 

21 404,65 411,67 8 811 548,37 25,89 % 25,89 % 

SP-34/38-30/2 m
2 

7 192,05 319,32 2 296 533,86 6,75 % 32,63 % 

SP-34/38-40/3 m
2 

3 701,95 489,72 1 812 917,44 5,33 % 37,96 % 

XSP-34/38-30/3 m
2 

2 650,27 435,61 1 154 475,34 3,39 % 41,35 % 

ÚCHYT STANDARD ks 144 279 7,71 1 112 959,44 3,27 % 44,62 % 

LEM 30X3 m 53 330,33 12,09 644 574,11 1,89 % 46,51 % 

Celkem za vybrané poloţky 
  

15 833 008,56 46,51 % 
 

Celkem za skupinu A 
   

27 120 590,80 79,67 % 
 

Celkem za všechny poloţky 
  

34 039 279,97 100,00 % 
 

Zdroj: vlastní zpracování dle dat z informačního systému společnosti 

 

 

Pro stanovení výše poptávky jednotlivých poloţek lze vycházet z údajů na základě 

spotřeby těchto poloţek v minulém roce. Přehled spotřeby jednotlivých poloţek v měrných 

jednotkách je uveden v následující tab. 4. 
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Tab. 4: Přehled spotřeby poloţek v MJ za rok 2010  

Název MJ 
Období 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

SP-34/38-30/3 m
2 1 647 2 102 2 694 1 578 1 368 1 245 3 218 774 1 402 1 776 1 639 1 964 

SP-34/38-30/2 m
2 288 551 364 399 719 649 758 398 288 765 912 1 102 

SP-34/38-40/3 m
2 97 348 395 107 456 13 341 220 432 704 190 400 

XSP-34/38-

30/3 
m

2 486 32 410 243 449 232 25 464 151 72 80 4 

ÚCHYT 

STANDARD 
ks 2 882 24 038 13 957 17 153 7 542 12 248 7 896 14 994 8 771 12 439 15 749 6 610 

LEM 30X3 m 2 600 4 935 5 390 4 018 3 130 3 196 5 367 2 771 3 376 3 923 4 310 10 315 

Zdroj: vlastní zpracování dle dat z informačního systému společnosti 

 

Jak je z tab. 4 patrné, v  průběhu roku dochází k rozdílné spotřebě jednotlivých 

poloţek. Z uvedených údajů je proveden výpočet celkové spotřeby, průměrné měsíční 

spotřeby a směrodatné odchylky za rok 2010. Výsledky výpočtů v  měrných jednotkách jsou 

shrnuty v tab. 5. 

 

Tab. 5: Celková spotřeba, průměrná spotřeba a směrodatná odchylka za rok 2010 

Název MJ Celková spotřeba 
Průměrná 

měsíční spotřeba 
Směrodatná 

odchylka 

SP-34/38-30/3 m
2 21 405 1 784 656 

SP-34/38-30/2 m
2 7 192 599 261 

SP-34/38-40/3 m
2 3 702 308 192 

XSP-34/38-30/3 m
2 2 650 221 187 

ÚCHYT STANDARD ks 144 279 12 023 5 704 

LEM 30X3 m 53 330 4 444 2 079 

Zdroj: vlastní výpočet autora 
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Dle odhadu zástupce společnosti dojde v následujícím roce k nárůstu spotřeby 

jednotlivých poloţek dle procentuálního vyjádření uvedeného v tab. 6 u jednotlivých poloţek. 

Na základě tohoto odhadu je proveden výpočet předpokládané výše celkové spotřeby, 

průměrné spotřeby a směrodatné odchylky pro rok 2011. 

 

Tab. 6: Odhadovaná spotřeba pro rok 2011 

Název MJ 
Celková 

spotřeba 

2010 

Změna 

spotřeby 

% 

Odhad 

spotřeby 

2011 

Odhad 

průměrné 

měsíční 

spotřeby 

Směrodatná 

odchylka 

2011 

SP-34/38-30/3 m
2 21 405 10 % 23 545 1 962 721 

SP-34/38-30/2 m
2 7 192 10 % 7 911 659 287 

SP-34/38-40/3 m
2 3 702 10 % 4 072 339 211 

XSP-34/38-30/3 m
2 2 650 10 % 2 915 243 206 

ÚCHYT STANDARD ks 144 279 10 % 158 707 13 226 6 274 

LEM 30X3 m 53 330 20 % 63 996 5 333 2 495 

Zdroj: vlastní výpočet autora 

 

5.1 Stanovení výše pojistné zásoby  

 

Při seznamování s procesem řízení zásob bylo zjištěno, ţe společnost nemá 

stanovenu výši pojistné zásoby ani u jedné evidované poloţky. V případě, ţe společnost 

nedrţí ţádnou pojistnou zásobu, jak tomu v současnosti je, vystavuje se riziku ve výši 50 %, 

ţe během dodací lhůty budou poţadavky větší, neţ je běţná zásoba.  Toto riziko můţe 

vzniknout zvýšenou spotřebou, zpoţděním dodávky či dodáním menšího mnoţství, neţ které 

bylo objednáno. Z těchto důvodů je vhodné toto riziko sníţit stanovením vhodné pojistné 

zásoby. Pro stanovení výše pojistné zásoby se vychází z předpokladu normálního rozdělení 

spotřeby zásob. Pojistná zásoba bude vypočtena dle následujícího vzorce: 

  [20] 

 

Ve vzorci „k“ představuje koeficient zajištěnosti a „σ“ představuje směrodatnou odchylku 

poptávky. Směrodatná odchylka poptávky jiţ byla vypočtena a její hodnoty jsou zobrazeny 

v tab. 6.  
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Směrodatná odchylka byla vypočtena dle následujícího vzorce: 

    [20] 

Koeficient zajištěnosti vyjadřuje pravděpodobnou výši deficitu. V praxi se rovněţ pouţívá 

ukazatel „stupeň zajištění – „z“, který vyjadřuje pravděpodobnou výši zajištění.  

Pro k-násobky σ, je stanovena výše deficitu následovně: 

 Pro výši pojistné zásoby 0*σ je pravděpodobnost vzniku deficitu 50 % 

a stupeň zajištěnosti činí 50 %. 

 Pro výši pojistné zásoby 1*σ je pravděpodobnost vzniku deficitu 15,87 % 

a stupeň zajištěnosti činí 84,13 %. 

 Pro výši pojistné zásoby 1,5*σ je pravděpodobnost vzniku deficitu 6,68 % 

a stupeň zajištění činí 93,32 %. 

 Pro výši pojistné zásoby 2*σ je pravděpodobnost vzniku deficitu 2,28 % 

a stupeň zajištění činí 97,72 %. 

Na základě výše uvedených údajů byl proveden propočet velikosti pojistné zásoby 

pro jednotlivé poloţky v měrných jednotkách, pro jednotlivé stupně zajištění. Výsledné 

hodnoty výše pojistné zásoby jsou zobrazeny v tab. 7. 

 

Tab. 7: Velikost pojistné zásoby pro rok 2011 v MJ pro jednotlivé stupně zajištění 

Název MJ 
Průměrná 

měsíční 

spotřeba 

Směrodatná 

odchylka (σ) 

Pojistná 

zásoba  
1*σ 

Pojistná 

zásoba 

1,5*σ 

Pojistná 

zásoba  
2*σ 

SP-34/38-30/3 m
2 1 962 721 721 1 082 1 442 

SP-34/38-30/2 m
2 659 287 287 431 574 

SP-34/38-40/3 m
2 339 211 211 317 422 

XSP-34/38-30/3 m
2 243 206 206 309 412 

ÚCHYT STANDARD ks 13 226 6 274 6 274 9 411 12 548 

LEM 30X3 m 5 333 2 495 2 495 3 743 4 990 

Zdroj: vlastní výpočet autora 
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Vzhledem k hodnotám spotřeby materiálu v jednotlivých měsících za rok 2010, které 

jsou uvedeny v tab. 5 a s ohledem na předpokládaný nárůst spotřeby v roce 2011, který 

je zobrazen v tab. 6 by bylo vhodné stanovit výši pojistné zásoby ve velikosti 1,5*σ, coţ 

znamená míru zajištění ve výši 93,32 %. Tato míra zajištění je vzhledem k předchozí absenci 

pojistné zásoby a riziku vzniku deficitu ve výši 50 % optimální. Vyšší míra pojistné zásoby 

by pro společnost byla neekonomická. 

 

5.2 Návrh objednacího systému 

 

Pro vybrané poloţky kategorie A bude nyní navrţen vhodný objednací systém. 

Na základě teoretických poznatků je pro tuto kategorii doporučován objednací systém (s, q), 

který je popsán v kapitole č. 2.3.2. Tento systém zohledňuje výkyvy ve spotřebě.  Jedná 

se o kombinaci pevně stanoveného objednacího mnoţství a rozdílné doby mezi dvěma 

objednávkami. K provedení objednávky dojde zpravidla, kdyţ zásoba dosáhne tzv. signální 

hladiny.  

Stanovení signální hladiny zásob je vypočteno podle vzorce:  

B = d * L + Zpoj   [9] 

Kde d je průměrná denní spotřeba, L dodací lhůta a Zpoj pojistná zásoba. Dodací lhůta činí 

od vyhotovení objednávky po dodání materiálu 7 kalendářních dnů. Pro modelování spotřeby 

je stanoveno, ţe měsíc má 30 kalendářních dnů. Přehled vypočtených objednacích úrovní 

je zobrazen v tab. 8. 

 

Tab. 8: Stanovení výše signální zásoby v MJ 

Název MJ 
Průměrná měsíční 

spotřeba 2011 
Pojistná zásoba  

1,5*σ 
Signální stav  

zásoby 

SP-34/38-30/3 m
2 1 962 1 082 1 539 

SP-34/38-30/2 m
2 659 431 584 

SP-34/38-40/3 m
2 339 317 396 

XSP-34/38-30/3 m
2 243 309 366 

ÚCHYT STANDARD ks 13 226 9 411 12 497 

LEM 30X3 m 5 333 3 743 4 987 
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Zdroj: vlastní výpočet autora 

Na jakou výši by měla být objednávka vystavena, bude provedeno dle Campova 

vzorce, který je popsán v kapitole 2.3.1. Návrh výše ekonomického objednacího mnoţství 

je zobrazen v tab. 9. 

 

Tab. 9: Návrh EOQ pro rok 2011 

Název MJ 

Roční 

spotřeba  

(D) 

Cena/MJ 

(V) 

Roční 

skladovací 

náklady 

(C) 

Pořizovací 

náklady 

(P) 

Objednací 

mnoţství 

(EOQ) 

SP-34/38-30/3 m
2 23 545 412 16 540 1 261 

SP-34/38-30/2 m
2 7 911 319 13 540 811 

SP-34/38-40/3 m
2 4 072 490 20 540 469 

XSP-34/38-30/3 m
2 2 915 436 17 540 430 

ÚCHYT STANDARD ks 158 707 8 0,31 540 23 514 

LEM 30X3 m 63 996 12 0,48 540 12 000 

Zdroj: vlastní výpočet autora 

 

Vzhledem k vyuţívaným přepravním moţnostem a způsobu balení jednotlivých 

materiálových poloţek je nutné, aby bylo ekonomické objednací mnoţství upraveno.  

Přepravní dispozice jednoho kamionu činí 24 t. U jednotlivých poloţek je rovněţ 

uváděno doporučené balení v měrných jednotkách, které je vhodné při objednávání také 

zohlednit. Balící mnoţství není pro společnost závazné, ale vzhledem k manipulaci 

s materiálem je pro společnost výhodné jej vyuţívat. 

 Z těchto důvodu je v následující tab. 10 provedena úprava hodnoty EOQ vzhledem 

k přepravním a balícím moţnostem a navrţeno vhodné objednací mnoţství. Jedná se zejména 

o úpravu mnoţství u poloţky SP  34/38/-30/3, neboť mnoţství EOQ by nebylo reálné dopravit 

v rámci jednoho kamionu a vedlo by tedy ke zvýšení dopravních nákladů. U ostatních poloţek 

je nutné provádět při objednávání cílenou kumulaci objednacích mnoţství jednotlivých 

poloţek tak, aby bylo dosaţeno maximální přepravní dispozice. Tato objednací kumulace 

se netýká pouze poloţek kategorie A, ale rovněţ také poloţek kategorie B a C. 
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Tab. 10: Návrh objednacího mnoţství pro rok 2011 

Název MJ 
Roční 

spotřeba  
EOQ  

Plošná 

hmotnost 
kg/m

2 

Objednací 

mnoţství 

kamion 

MJ/ 
balení 

Počet 

balení 

Návrh 

objednacího 

mnoţství 

SP-34/38-30/3 m
2 23 545 1 261 25,7 934 92 10 920 

SP-34/38-30/2 m
2 7 911 811 18,7 1 283 61 13 793 

SP-34/38-40/3 m
2 4 072 469 32,8 732 61 8 488 

XSP-34/38-30/3 m
2 2 915 430 25,7 934 61 7 427 

ÚCHYT STANDARD ks 158 707 23 514 0,13 184 615 100 235 23 500 

LEM 30X3 m 63 996 12 000 0,71 33 803 705 17 11 985 

 Zdroj: vlastní výpočet autora 

 

Při poklesu zásob na úroveň signální hladiny bude tedy pracovníkem vystavena 

objednávka na mnoţství, které je uvedeno v tab. 10 ve sloupci návrh objednacího mnoţství.  

Na základě výpočtů uvedených v této kapitole navrhuji pro společnost následující 

hodnoty zásob, které jsou uvedeny v tab. 11. 

 

Tab. 11: Návrh hodnot v MJ pro vybrané poloţky  

Název MJ 

Průměrná 

měsíční 

spotřeba 

2011 

Maximální 

zásoba  
Pojistná 

zásoba   
Signální 

hladina  
Objednací 

mnoţství  

SP-34/38-30/3 m
2 1 962 2 002 1 082 1 539 920 

SP-34/38-30/2 m
2 659 1 224 431 584 793 

SP-34/38-40/3 m
2 339 805 317 396 488 

XSP-34/38-30/3 m
2 243 736 309 366 427 

ÚCHYT STANDARD ks 13 226 32 911 9 411 12 497 23 500 

LEM 30X3 m 5 333 15 728 3 743 4 987 11 985 

Zdroj: vlastní výpočet autora 
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5.3 Bezobrátkové zásoby 

 

Při provedení ABC analýzy bylo zjištěno, ţe společnost má ve své skladové evidenci 

poloţky zásob, u nichţ během daného roku nedošlo vůbec k ţádnému pohybu. Jedná 

se o 38 poloţek, jejichţ účetní hodnota činí 822 844 Kč. Dle informací zástupce společnosti 

si je společnost těchto skladových poloţek vědoma a snaţí se o jejich sníţení.  

Poloţky v této kategorii by měly být dále rozděleny dle jejich další moţné 

vyuţitelnosti ve výrobě. Poloţky, které je moţné ve výrobě vyuţít, by měly být pravidelně 

sledovány a v rámci spolupráce s obchodním oddělením nabídnuty zákazníkům případně 

i za zvýhodněnou cenu.  

Poloţky, které jsou jiţ pro výrobu nepouţitelné a neexistuje zde ani pravděpodobnost 

moţného odprodeje zákazníkům, by měly být buď odprodány jako odpadový materiál anebo 

by se společnost měla pokusit o moţnost zpětného vykoupení těchto poloţek dodavatelem. 
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6 VYHODNOCENÍ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ 

 

Vyhodnocení ekonomického přínosu navrhované optimalizace řízení zásob bude 

vyčísleno na základě porovnání průměrné hodnoty kapitálu vázaného v zásobách 

při současném řízení zásob s hodnotou kapitálu, který by byl v zásobách vázán při aplikaci 

navrhovaného řešení.  

Průměrná vázanost zásob za období je zjištěna tak, ţe průměrná výše zásob 

je vynásobena jejich průměrnou pořizovací cenou. Průměrná výše zásob je stanovena jako 

průměr z maximální zásoby (ihned po dodávce) a minimální zásoby (bezprostředně 

před dodávkou). Srovnání průměrné vázanosti kapitálu je zobrazeno v tab. 12.  

 

Tab. 12: Srovnání průměrné vázanosti kapitálu v zásobách 

Název MJ Cena/MJ  

Průměrná 

výše zásob 

2010 
MJ 

Průměrná 

výše zásob 

2011 
MJ 

Vázanost 

kapitálu  
2010  
Kč 

Vázanost 

kapitálu 
 2011  

Kč 

SP-34/38-30/3 m
2 412 2 908 1 542 1 198 096 635 304 

SP-34/38-30/2 m
2 319 1 422 827 453 618 263 813 

SP-34/38-40/3 m
2 490 346 561 169 540 274 890 

XSP-34/38-30/3 m
2 436 334 523 145 624 228 028 

ÚCHYT STANDARD ks 8 22 376 21 161 179 008 169 288 

LEM 30X3 m 12 18 876 9 735 226 512 116 820 

  
      Celkem Kč 2 372 398 1 688 143 

 

 
   

Rozdíl Kč   -684 255 

Zdroj: vlastní výpočet autora 

 

Další kritériem pro zhodnocení navrhovaného řešení je vyčíslení objednacích 

nákladů při zavedení nového způsobu objednávání. Dle sdělení zástupce společnosti 

objednací náklady činí 540 Kč na vyhotovení jedné objednávky. V tab. 13 je zobrazena 

moţná změna počtu objednávek.  
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Tab. 13: Změna počtu objednávek 

Název MJ 
Roční 

spotřeba 

2011 

Velikost 

objednávky 

2010 

Velikost 

objednávky 

2011 

Počet 

objednávek 

2010 

Počet 

objednávek 

2011 

SP-34/38-30/3 m
2 23 545 481 920 49 26 

SP-34/38-30/2 m
2 7 911 351 793 23 10 

SP-34/38-40/3 m
2 4 072 251 488 16 9 

XSP-34/38-30/3 m
2 2 915 244 427 12 7 

ÚCHYT STANDARD ks 158 707 15 007 23 500 11 7 

LEM 30X3 m 63 996 4 355 11 985 15 6 

    
Celkem 126 65 

    
Rozdíl   -61 

Zdroj: vlastní výpočet autora 

 

Jak je z výsledků výpočtů patrné, v případě přijetí navrhovaného řešení by společnost 

dosáhla přínosů. Jednak by bylo dosaţeno celkové úspory vázanosti finančních prostředků 

ve výši 684 255 Kč a z hlediska úspory nákladů by společnost po přijetí navrhovaného 

způsobu objednávání a nastavení jednotlivých hodnot zásob, mohla dosáhnout úspory 

v objednacích nákladech ve výši 32 940 Kč. 
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ZÁVĚR 

 

Předmětem této diplomové práce bylo provedení návrhu optimalizace řízení zásob 

v obchodně-výrobní společnosti V-KUTY MEISER spol. s r.o.. Zásoby představují 

neodmyslitelnou součást kaţdého výrobního podniku. Přestoţe váţou finanční zdroje a jsou 

nejméně likvidní součástí oběţného majetku, jsou pro podnik důleţité z hlediska zajištění 

plynulosti výroby a uspokojování potřeb zákazníků. Najít vhodnou míru výše zásob 

s ohledem na vázanost kapitálu a výši nákladů, které jsou s nimi spojené, je velmi nelehkou 

záleţitostí a je předmětem neustálého analyzování, kontrolování a zlepšování. 

Teoretická část práce byla rozdělena do dvou kapitol, kdy první kapitola byla 

zaměřena na problematiku zásob z hlediska jejich významu, funkce a přístupu k zásobám. 

Dále byla popsána klasifikace zásob, moţnosti plánování zásob a vymezení nákladů, které 

s nimi souvisí. Druhá kapitola byla zaměřena na seznámení se způsoby řízení zásob, pomocí 

kterých lze dosáhnout optimální struktury a výše zásob. 

Cílem praktické části práce bylo analyzovat a zhodnotit současný systém řízení zásob 

a navrhnout opatření, která povedou k jeho optimalizaci za účelem sníţení vázanosti kapitálu 

v zásobách a následně provést vyhodnocení ekonomických přínosů vyplývajících z nového 

návrhu. V praktické části byla představena společnost V-KUTY MEISER spol. s r.o. a její 

výrobní sortiment. Následně byla popsána hospodářská situace společnosti a vývoj zásob 

v jednotlivých letech. Byla provedena analýza současného stavu řízení zásob, kdy bylo 

zjištěno, ţe v podniku je řízení zásob řešeno spíše intuitivně, přestoţe podnik vlastní 

informační systém, který nabízí funkce pro efektivní řízení zásob, avšak pro jeho plné 

vyuţívání nejsou v systému nastaveny parametry pro jednotlivé skladové poloţky.  

Na základě zjištěných poznatků týkajících se současného stavu zásob byla provedena 

pomocí metody ABC diverzifikace zásob. Zásoby byly rozděleny dle jejich podílu na spotřebě 

a pro další optimalizaci byly vybrány poloţky skupiny A, které jsou pro podnik 

nejvýznamnější. Pro vybrané poloţky byla na základě minulé spotřeby odhadnuta budoucí 

spotřeba a pro tuto odhadovanou spotřebu byla stanovena výše pojistné zásoby a navrţen 

moţný objednací systém jednotlivých poloţek, který zohledňuje moţné výkyvy ve spotřebě. 

Pro objednací systém byla vypočítána výše signální zásoby a navrţeno ekonomické objednací 

mnoţství. Souhrnný návrh hodnot pro vybrané poloţky je zobrazen v tab. 11. Navrţené 

hodnoty je nutno nadále sledovat a s vývojem poptávky provádět jejich aktualizaci, neboť 

návrh je proveden s ohledem na odhadovaný stav spotřeby. 
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Vyhodnocení ekonomického přínosu navrhovaného řešení bylo vyčísleno na základě 

porovnání průměrné hodnoty kapitálu vázaného v zásobách při současném stavu řízení zásob 

s hodnotou kapitálu, který by byl v zásobách vázán při aplikaci návrhu. V úvodu práce byla 

stanovena hypotéza, ţe podnik má v zásobách vázáno velké mnoţství svého kapitálu. 

Na základě provedení vyhodnocení moţného ekonomického přínosu se tato hypotéza 

potvrdila. Moţná úspora vázanosti kapitálu byla vyčíslena ve výši 684 255 Kč. 

V případě zavedení parametrů navrţených hodnot do informačního systému 

společnosti dojde k automatizaci procesu objednávání, kdy systém sám bude hlídat výši 

jednotlivých skladových zásob a v případě potřeby bude signalizovat nutnost vystavení 

objednávky. Za přínosné povaţuji především to, ţe dojde k eliminaci moţného selhání 

lidského faktoru, kdyby byly objednány nepotřebné zásoby či naopak by nebyly objednány 

zásoby potřebné.  

Věřím, ţe mnou navrţený systém lze ve společnosti zavést tak, aby společnost mohla 

sníţit vázanost svého kapitálu v zásobách.  
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SEZNAM ZKRATEK 

aj.   a jiné 

apod.   a podobně 

atd.   a tak dále 

DOZ   doba obratu zásob 

EOQ   ekonomické objednací mnoţství 

FIFO   metoda řízení skladových zásob - první na sklad, první ze skladu 

IT   informační technologie 

JIT   právě včas 

Kč   koruna česká 

kg   kilogram 

MJ   měrná jednotka 

např.   například 

obr.   obrázek 

OZ   obrátka zásob 

Q   objednací mnoţství 

SPC   statistické řízení procesů 

spol. s r.o.  společnost s ručením omezeným 

t   tuna 

tab.   tabulka 

tis.   tisíc 

tj.   to je 

TQC   celková kontrola kvality 

Zpoj   pojistná zásoba 
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PŘÍLOHA 1: ABC analýza skladových poloţek 

 

Název MJ 

 Roční spotřeba Roční spotřeba v % 

Kategorie 

Mnoţství Cena/MJ Hodnota v Kč z celku kumulativně 

SP-34/38-30/3 m
2 

21 404,65 411,67 8 811 548,37 25,886 % 25,89 % A 

SP-34/38-50/5-D8 m
2
 6 041,59 1 011,26 6 109 616,27 17,949 % 43,84 % A 

XSP-34/51-30/5 m
2
 4 756 612,28 2 912 021,05 8,555 % 52,39 % A 

SP-34/38-30/2 m
2 

7 192,05 319,32 2 296 533,86 6,747 % 59,14 % A 

SP-34/38-40/3 m
2
 3 701,95 489,72 1 812 917,44 5,326 % 64,46 % A 

XSP-34/38-30/3 m
2
 2 650,27 435,61 1 154 475,34 3,392 % 67,85 % A 

ÚCHYT STANDARD ks 144 279 7,71 1 112 959,44 3,270 % 71,12 % A 

TR30/2-1000 ks 1 343 489,36 657 207,00 1,931 % 73,05 % A 

LEM 30X3 m 53 330,33 12,09 644 574,11 1,894 % 74,95 % A 

TR30/2-800 ks 1 174 398,41 467 729,42 1,374 % 76,32 % A 

TR30/3-800 ks 866 502,67 435 314,16 1,279 % 77,60 % A 

TR30/3-1000 ks 560 659,43 369 282,66 1,085 % 78,69 % A 

TR30/3-1200 ks 432 778,73 336 411,68 0,988 % 79,67 % A 

NÁŠLAP m 8 868,13 33,22 294 627,55 0,866 % 80,54 % B 

SCH 30/3 800X240 ks 1 511 192,49 290 854,88 0,854 % 81,39 % B 

SP-34/38-25/2 m
2
 1 053,05 271,66 286 072,16 0,840 % 82,23 % B 

SP-34/38-40/2 m
2
 657,37 388,62 255 470,33 0,751 % 82,99 % B 

SP-34/51-30/3 m
2
 689,29 344,61 237 533,80 0,698 % 83,68 % B 

TR30/2-900 ks 489 464,51 227 145,59 0,667 % 84,35 % B 

SP-34/38-30/3-P m
2
 273,84 825,33 226 007,47 0,664 % 85,01 % B 

SP-34/38-25/3 m
2
 611,04 368,03 224 881,27 0,661 % 85,68 % B 

TR30/3-600 ks 518 416,42 215 704,81 0,634 % 86,31 % B 

LEM 50X5 m 8 762,82 24,12 211 378,86 0,621 % 86,93 % B 

SCH 30/3 1000X270 ks 798 264,65 211 190,99 0,620 % 87,55 % B 

D33/33-30/3 m
2
 219,12 928,07 203 359,02 0,597 % 88,15 % B 

SCH 30/3 800X270 ks 936 212,55 198 947,30 0,584 % 88,73 % B 

XSP-34/38-30/2 m
2
 485,95 391,20 190 105,60 0,558 % 89,29 % B 

LEM 30X2 m 19 095,77 9,39 179 281,97 0,527 % 89,82 % B 

TR30/2-600 ks 442 354,96 156 894,21 0,461 % 90,28 % B 

LEM 30X5 m 10 716,94 13,71 146 891,04 0,432 % 90,71 % B 



 

Název MJ 

 Roční spotřeba Roční spotřeba v % 

Kategorie 

Mnoţství Cena/MJ Hodnota v Kč z celku kumulativně 

TR30/2-700 ks 359 358,39 128 662,86 0,378 % 91,09 % B 

LEM 40X3 m 6 349,54 19,36 122 955,71 0,361 % 91,45 % B 

SP-21/38-30/3 m
2
 152,97 800,02 122 379,36 0,360 % 91,81 % B 

TR30/3-1500 ks 112 1 039,76 116 453,34 0,342 % 92,15 % B 

SCH 30/3 1000X240 ks 431 257,30 110 895,03 0,326 % 92,48 % B 

TR30/2-1500 ks 118 925,15 109 167,36 0,321 % 92,80 % B 

BOČNICE 240 ks 7 680 14,21 109 139,04 0,321 % 93,12 % B 

TR30/3-700 ks 187 556,92 104 144,71 0,306 % 93,42 % B 

TR30/2-1200 ks 203 492,35 99 947,24 0,294 % 93,72 % B 

SCH 40/3 1200X305 ks 249 381,57 95 010,26 0,279 % 94,00 % B 

BOČNICE ks 5 299 17,70 93 807,28 0,276 % 94,27 % B 

SP-34/38-30/3-D8 m
2
 170,31 537,11 91 475,49 0,269 % 94,54 % B 

TR30/3-900 ks 127 708,54 89 984,31 0,264 % 94,81 % B 

XSP-34/38-35/5 m
2
 118 751,88 88 721,97 0,261 % 95,07 % C 

TR30/2-500 ks 314 281,11 88 267,51 0,259 % 95,33 % C 

BOČNICE 270 ks 5 836 14,88 86 863,44 0,255 % 95,58 % C 

TR30/3-1300 ks 89 896,68 79 804,49 0,234 % 95,81 % C 

SCH 40/3 1200X270 ks 239 319,65 76 396,11 0,224 % 96,04 % C 

TR30/3-1100 ks 96 776,32 74 526,57 0,219 % 96,26 % C 

SCH 30/3 600X240 ks 453 163,04 73 855,35 0,217 % 96,47 % C 

CH11 ks 84 838,63 70 445,09 0,207 % 96,68 % C 

SP-34/76-30/2 m
2
 210,29 309,37 65 057,29 0,191 % 96,87 % C 

SCH 30/3 1000X305 ks 235 252,55 59 348,38 0,174 % 97,05 % C 

SCH 30/2 800X240 ks 316 183,49 57 983,82 0,170 % 97,22 % C 

TR30/2-1100 ks 82 679,32 55 704,37 0,164 % 97,38 % C 

SP-34/38-40/5 m
2
 48,8 1 063,06 51 877,54 0,152 % 97,53 % C 

XSP-34/38-40/3 m
2
 81,47 621,14 50 604,29 0,149 % 97,68 % C 

XSP-34/24-30/3 m
2
 80,61 544,89 43 923,78 0,129 % 97,81 % C 

SP-34/38-30/5 m
2
 45,6 862,75 39 341,50 0,116 % 97,93 % C 

TR30/3-1400 ks 38 1 031,85 39 210,23 0,115 % 98,04 % C 

CH4 ks 41 914,41 37 490,89 0,110 % 98,15 % C 



 

Název MJ 

 Roční spotřeba Roční spotřeba v % 

Kategorie 

Mnoţství Cena/MJ Hodnota v Kč z celku kumulativně 

ÚCHYT PRUŢINOVÝ ks 2 970 12,02 35 699,60 0,105 % 98,26 % C 

BOČNICE 305 ks 2 180 16,15 35 208,48 0,103 % 98,36 % C 

XSP-30/101-30/5 m
2
 42,7 723,72 30 902,65 0,091 % 98,45 % C 

SP-34/51-25/3 m
2
 91,5 333,88 30 549,71 0,090 % 98,54 % C 

XSP-30/24-30/3 m
2
 42,7 696,52 29 741,52 0,087 % 98,63 % C 

SP-34/76-30/3 m
2
 85,45 343,26 29 331,98 0,086 % 98,71 % C 

LEM 25X3 m 2 498,04 11,33 28 303,45 0,083 % 98,80 % C 

SP-34/24-30/3 m
2
 55,83 506,90 28 300,11 0,083 % 98,88 % C 

SCH 30/2 800X270 ks 125 212,47 26 559,19 0,078 % 98,96 % C 

XSP-34/76-40/3 m
2
 54,18 479,99 26 006,11 0,076 % 99,04 % C 

MOTÝLEK STANDARD ks 8 170 2,47 20 201,21 0,059 % 99,09 % C 

XSP-21/38-30/3 m
2
 24,31 800,02 19 448,53 0,057 % 99,15 % C 

L 30X30X3 m 954,029 18,27 17 427,65 0,051 % 99,20 % C 

ÚCHYTY DVOJSPONA  ks 432 39,37 17 009,96 0,050 % 99,25 % C 

NÁŠLAP PL m 374,2 42,75 15 997,80 0,047 % 99,30 % C 

SP-34/38-35/3 m
2
 30,5 480,20 14 645,95 0,043 % 99,34 % C 

SCH 30/2 600X240 ks 109 126,71 13 811,93 0,041 % 99,38 % C 

TR30/3-400 ks 58 236,53 13 718,99 0,040 % 99,42 % C 

LEM 40X2 m 1 276,35 10,66 13 611,59 0,040 % 99,46 % C 

TR30/3-500 ks 27 500,96 13 525,80 0,040 % 99,50 % C 

CH19 ks 50 262,70 13 135,20 0,039 % 99,54 % C 

CH20 ks 38 315,75 11 998,50 0,035 % 99,58 % C 

CH18 ks 48 242,50 11 639,81 0,034 % 99,61 % C 

SCH 30/3 600X270 ks 74 145,78 10 787,41 0,032 % 99,64 % C 

SCH 30/2 600X270 ks 52 177,01 9 204,75 0,027 % 99,67 % C 

XSP-34/38-30/5 m
2
 9,03 861,09 7 775,68 0,023 % 99,69 % C 

TULEJ ks 28 272,94 7 642,40 0,022 % 99,72 % C 

TR30/2-250 ks 50 152,40 7 620,08 0,022 % 99,74 % C 

MOTÝLEK SONDERFOR ks 802 7,72 6 191,44 0,018 % 99,76 % C 

TR30/2-1400 ks 10 609,52 6 095,16 0,018 % 99,77 % C 

TR30/2-300 ks 32 184,32 5 898,19 0,017 % 99,79 % C 



 

Název MJ 

 Roční spotřeba Roční spotřeba v % 

Kategorie 

Mnoţství Cena/MJ Hodnota v Kč z celku kumulativně 

ÚCHYT SCHODY ks 2 256 2,56 5 770,26 0,017 % 99,81 % C 

SCH 30/3 800X305 ks 22 232,64 5 118,12 0,015 % 99,82 % C 

SP-30/101-30/3 m
2
 8,2 555,10 4 551,84 0,013% 99,84% C 

ÚCHYT HÁKOVÝ 40-190 ks 121 35,00 4 235,00 0,012 % 99,85 % C 

CH10 ks 6 694,65 4 167,90 0,012 % 99,86 % C 

LEM 35X5 m 232,153 17,26 4 007,31 0,012 % 99,87 % C 

ŠR M12X30-35 ks 2 078 1,89 3 930,00 0,012 % 99,89 % C 

CH7 ks 7 540,56 3 783,94 0,011% 99,90% C 

TR 20X20X2 m 192 16,81 3 228,35 0,009 % 99,91 % C 

CH6 ks 7 378,90 2 652,30 0,008 % 99,91 % C 

L 90X60X8 m 2 1 289,86 2 579,72 0,008 % 99,92 % C 

ÚCHYT NEREZ ks 264 9,29 2 453,40 0,007 % 99,93 % C 

SP-21/24-30/2 m
2
 4,53 538,28 2 438,41 0,007 % 99,94 % C 

CH16 ks 6 335,96 2 015,75 0,006 % 99,94 % C 

HILTI TALÍŘEK ks 89 22,20 1 975,80 0,006 % 99,95 % C 

CH33 ks 8 242,69 1 941,52 0,006 % 99,95 % C 

SCH 30/2 600X305 ks 9 200,00 1 800,00 0,005 % 99,96 % C 

TR30/3-300 ks 5 354,21 1 771,06 0,005 % 99,96 % C 

MATICE M12 ks 2 285 0,67 1 520,28 0,004 % 99,97 % C 

XSP-34/38-40/2 m
2
 3 467,73 1 403,18 0,004 % 99,97 % C 

CH2 ks 3 467,31 1 401,93 0,004 % 99,98 % C 

TR 60X60X3 m 12 79,95 959,40 0,003 % 99,98 % C 

PODLOŢKA M12 ks 2 471 0,34 833,20 0,002 % 99,98 % C 

PANTY ks 39 20,00 779,86 0,002 % 99,98 % C 

L 35X35X4 m 22,8 32,22 734,51 0,002 % 99,99 % C 

HILTI HŘEB ks 87 7,80 678,60 0,002 % 99,99 % C 

ÚCHYT NASTŘELOVACÍ ks 22 30,00 660,00 0,002 % 99,99 % C 

L 45X45X4 m 12 45,38 544,50 0,002 % 99,99 % C 

SP-34/38-20/3 m
2
 1,36 344,93 469,10 0,001 % 99,99 % C 

SCH 30/3 600X305 ks 2 222,82 445,64 0,001 % 99,99 % C 

SP-34/25-30X2 D6 m
2
 0 0,00 368,67 0,001 % 100,00 % C 



 

Název MJ 

 Roční spotřeba Roční spotřeba v % 

Kategorie 

Mnoţství Cena/MJ Hodnota v Kč z celku kumulativně 

PL 400X400X10 ks 1 349,50 349,50 0,001 % 100,00 % C 

SP-34/51-40/2 m
2
 1,16 294,56 341,69 0,001 % 100,00 % C 

MADLO ks 4 70,50 282,00 0,001 % 100,00 % C 

L 40X25X4 m 1 281,42 281,42 0,001 % 100,00 % C 

ÚCHYTY M ks 20 14,07 281,30 0,001 % 100,00 % C 

LEM 20X3 m 10,1 14,99 151,42 0,000 % 100,00 % C 

LEM 50X2 m 0,00 0,00 0,00 0,000 % 100,00 % D 

LEM 50X4 m 0,00 0,00 0,00 0,000 % 100,00 % D 

LEM 60X5 m 0,00 0,00 0,00 0,000 % 100,00 % D 

MATICE 4HR M8 ks 0,00 0,00 0,00 0,000 % 100,00 % D 

SP-34/24-30/5 m
2
 0,00 0,00 0,00 0,000 % 100,00 % D 

SP-34/38-40/4 m
2
 0,00 0,00 0,00 0,000 % 100,00 % D 

SP-34/38-50/5 m
2
 0,00 0,00 0,00 0,000 % 100,00 % D 

XSP-34/38-25/2 m
2
 0,00 0,00 0,00 0,000 % 100,00 % D 

XSP-34/38-25/3 m
2
 0,00 0,00 0,00 0,000 % 100,00 % D 

XSP-34/51-25/3 m
2
 0,00 0,00 0,00 0,000 % 100,00 % D 

SCH 30/3 770X240 ks 0,00 0,00 0,00 0,000 % 100,00 % D 

BGX-1 ks 0,00 0,00 0,00 0,000 % 100,00 % D 

BGX-2 ks 0,00 0,00 0,00 0,000 % 100,00 % D 

BGX-3 ks 0,00 0,00 0,00 0,000 % 100,00 % D 

BGX-4 ks 0,00 0,00 0,00 0,000 % 100,00 % D 

BGX-5 ks 0,00 0,00 0,00 0,000 % 100,00 % D 

BGX-6 ks 0,00 0,00 0,00 0,000 % 100,00 % D 

BGX-7 ks 0,00 0,00 0,00 0,000 % 100,00 % D 

BGX-8 ks 0,00 0,00 0,00 0,000 % 100,00 % D 

BG1 ks 0,00 0,00 0,00 0,000 % 100,00 % D 

CH21 ks 0,00 0,00 0,00 0,000 % 100,00 % D 

PODLOŢKA M8 NEREZ ks 0,00 0,00 0,00 0,000 % 100,00 % D 

ŠR M8X60-70 NEREZ ks 0,00 0,00 0,00 0,000 % 100,00 % D 

MATICE M8 NEREZ ks 0,00 0,00 0,00 0,000 % 100,00 % D 

TR30/2-400 ks 0,00 0,00 0,00 0,000% 100,00% D 



 

Název MJ 

 Roční spotřeba Roční spotřeba v % 

Kategorie 

Mnoţství Cena/MJ Hodnota v Kč z celku kumulativně 

SP-30/51-30/3 m
2
 0,00 0,00 0,00 0,000 % 100,00 % D 

ŠR M8X70 ks 0,00 0,00 0,00 0,000 % 100,00 % D 

LEM 30X6 m 0,00 0,00 0,00 0,000 % 100,00 % D 

SP-30/101-30/5 m
2
 0,00 0,00 0,00 0,000 % 100,00 % D 

SP-34/101-30/3 m
2
 0,00 0,00 0,00 0,000 % 100,00 % D 

SP-34/19-40/3 m
2
 0,00 0,00 0,00 0,000 % 100,00 % D 

XSP-21/76-30/3 m
2
 0,00 0,00 0,00 0,000 % 100,00 % D 

CH12 ks 0,00 0,00 0,00 0,000 % 100,00 % D 

CH15 ks 0,00 0,00 0,00 0,000 % 100,00 % D 

CH17 ks 0,00 0,00 0,00 0,000 % 100,00 % D 

CH8 ks 0,00 0,00 0,00 0,000 % 100,00 % D 

CH9 ks 0,00 0,00 0,00 0,000 % 100,00 % D 

EL22/22-25/2 m
2
 0,00 0,00 0,00 0,000 % 100,00 % D 

Celkem       34 039 279,97 100,00 % 100,00 %    

 


