
 

 

 



 

 

 



 

 

 
  



 

 

 

 



 

 

Abstrakt 

Bakalářská práce je zaměřena na definování metod řízení zásob, jejich hodnocením a navrţení 

moţností pro zlepšení. Jejím účelem je popsat zásoby a jejich hlavní funkce, řízení zásob, 

optimalizaci zásob a identifikaci nákladů s nimi spojených. Dále pak popisuje metody řízení 

zásob, jako je Kanban, JIT a analýzy ABC a XYZ. 
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Abstract 

The thesis is focused on defining the inventory management methods, their evaluation and 

proposes options for improvement. Its purpose is to describe the stocks and their main 

functions, inventory management, inventory optimization, and identification of costs 

associated with them. Furthermore, it describes methods of inventory management, such as 

Kanban, JIT and ABC and XYZ analysis. 
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ÚVOD 

Tématem této bakalářské práce jsou optimalizační metody řízení zásob. Popisuje roli 

zásob, jejich vliv na podnik, náklady s nimi spojené a moţné metody optimalizace řízení 

zásob. 

 

Zásoby zastávají v podniku velmi důleţité místo, kdy zajišťují výrobu a umoţňují 

běţný chod podniku. Avšak váţou na sebe velké finanční prostředky, a proto je pro podnik 

velice důleţité jejich správné řízení. Podstatné je správně určit velikost zásob s ohledem na 

správnou funkci podniku, výrobu, zákazníky a na finance. Špatná velikost zásob můţe 

nevhodně ovlivnit náklady podniku. Kdy například při velkých zásobách rostou neúměrně 

náklady z drţení zásob, nebo naopak při malých zásobách se zvyšuje riziko prostojů ve 

výrobě či ztráty zákazníka.  

 

Optimalizace a řízení zásob patří proto mezi významné činnosti podniku, kdy se snaţí 

najít rovnováhu mezi náklady na udrţení zásob a zákaznickým servisem. Ke sníţení těchto 

nákladů lze pouţít několik optimalizačních metod, jako jsou Kanban, Just-in-Time (JIT), 

analýza ABC (Aktivity Based Casting) a XYZ analýza. Kaţdá z těchto metod představuje 

odlišný přístup k zásobám. Ve snaze dosáhnout co nejlepších výsledků se v moderní 

společnosti často vyuţívají kombinace více těchto metod.  

 

Cílem bakalářské práce je definovat a zhodnotit tyto metody řízení zásob, provést 

hodnocení a navrhnout moţnosti, které by mohly vést ke zlepšení řízení zásob.  
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1 ZÁSOBY 

1.1 Definice zásob 

Za zásoby lze povaţovat veškerý materiál, zboţí, suroviny, součástky, polotovary 

vlastní výroby, hotové výrobky, které podnik v danou chvíli vlastní. Přicházejí do podniku za 

účelem zajištění základních a obsluţných procesů. 

1.2 Funkce zásob 

Zásoby nám slouţí k těmto účelům: 

- umoţňují dosáhnout úspory z rozsahu 

- vyrovnávají poptávku a nabídku 

- umoţňují specializovat výrobu 

- poskytují ochranu před výkyvy v poptávce 

- překonávají kritické spoje v rámci distribučního kanálu 

1.3 Rozdělení zásob 

Z hlediska funkčnosti jsou pro řízení zásob důleţité zásoby běţné, pojistné, technické 

a sezónní. 

Běžná (obratová) zásoba – je to část zásob, která kryje potřeby mezi dvěma 

dodávkami. V průběhu dodacího cyklu kolísá její stav mezi minimální zásobou a stavem 

zásob maximálním. Důleţitá je průměrná běţná zásoba, která se v rovnoměrné spotřebě rovná 

polovině průměrné dodávky.   

Zásoby na cestě – nacházejí se na cestě mezi dvěma lokalitami. Můţou se povaţovat 

za běţnou zásobu, ale lze je pouţít aţ dorazí na místo určení.  

Pojistné zásoby – zásoby, které zachycují odchylky od běţné, průměrné spotřeby, 

délky dodávkového cyklu a výše dodávky, pokud přesáhne hladinu minimálních zásob.  

Technické zásoby – suroviny, materiál a výrobky, které kryjí potřebu při nezbytných 

technologických úpravách materiálu před jeho pouţitím v procesu (např. zrání odlitků, sušení 

dřeva). Jejich velikost je tedy dána technickými parametry technologického procesu.  

Sezónní zásoby – jsou mnoţství materiálů a výrobků, které kryjí spotřebu v případě ţe:  

- výroba probíhá po celý rok, ale zásoba se můţe doplňovat pouze v určitém krátkém 

období 

- spotřeba je sezónní, ale zásobu je nutno vytvářet postupně delší dobu 

- sezónní předzásobení zajistí sezónní spotřebu  

Jsou tedy tvořeny v určité sezóně. 
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K těmto zásobám se můţe přidat také havarijní zásoba, která svou strukturou a 

rozsahem zajišťuje co nejrychlejší obnovení provozu zařízení.  

Z hlediska signalizace stavu zásob a kapacitních propočtů při řízení skladového 

hospodářství jsou nejdůleţitější stavy minimálních a maximálních zásob. [4] 

 

Minimální zásoba – představuje stav zásob před doplněním zásob (novou dodávkou).  

Maximální zásoba – nejvyšší stav zásob, který nastane v okamţiku doplnění dodávky 

(přijetí nové dodávky).  

 

Vyskytují se zde také nevyuţité zásoby, které v sobě zahrnují nepotřebné a 

nadnormativní zásoby. Nepotřebné zásoby jsou ty, které podnik nepotřebuje k plnění svých 

cílů a nemůţe je vyuţít. Ale lze je vyuţít v jiné organizaci. Nadnormativní zásoby podnik pro 

svou činnost potřebuje, ale mnoţství těchto zásob přesahuje jeho potřeby. [4]  

2 ZÁSOBY V PODNIKU 

Zásoby jsou velkou a nákladnou investicí pro podnik, proto je nutné správně chápat 

jejich úlohu ve výrobě a v marketingu. Velké mnoţství zásob nám sniţuje rentabilitu podniku, 

při nízkých zásobách hrozí riziko špatného pokrytí poptávky. Je několik důvodů proč 

udrţovat zásoby.  

2.1 Důvody udržovat zásoby 

1)  úspory založené na rozsahu výroby – pokud chce podnik realizovat úspory z rozsahu, 

musí udrţovat určitou úroveň zásob. Při objednání velkého mnoţství výrobků lez 

vyuţít mnoţstevní slevy. Také lze takto dosáhnout niţších nákladů na přepravu, coţ 

sniţuje celkové náklady.  

Podnik také můţe dosáhnout úspory z velkovýroby, pokud realizuje velké 

výrobní série s minimem změn na lince. Zvyšuje tím vyuţití výrobních kapacit a tím 

sniţuje náklady na výrobu jednotky.   

To ovšem můţe vést také k tomu, ţe některé poloţky se musí na skladě drţet 

déle. Při velkých sériích není také podnik schopen rychle reagovat v případě vyčerpání 

zásob.  
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2) vyrovnání nabídky a poptávky – další důvody pro udrţování zásob jsou sezónní 

výkyvy nabídky a poptávky.  

Při sezónní poptávce se vyrábí v průběhu celého roku a ukládá se do skladů. 

Podniku vznikají sice náklady, ale ty jsou konstantní. Při zvýšení výroby pouze 

v období zvýšené poptávky by se podniku prudce zvedly náklady na pracovní síly a při 

sníţené poptávce by byly nevyuţité kapacity a fluktuace pracovní síly.  

Při sezónní nabídce jsou suroviny dostupné pouze v určitém období, ale 

poptávka je stejná po celý rok. Je proto nezbytné vyrábět výrobky ve větších 

objemech, neţ je běţná poptávka a do dalšího období je udrţovat na skladě. [6] 

 

3)  Specializace výroby – v tomto případě, se mohou díky zásobám jednotlivé závody 

specializovat na určitý druh výrobku, a poté expedovat do centrálního sběrného 

skladu. Zde jsou výrobky kombinovány dle objednávek. Podniku vznikají úspory 

z výrobních sérií a také se sniţují dopravní náklady.  

 

4) Ochrana před nepředvídanými událostmi – zde se udrţuje zásoba jako ochrana před 

nejistotou vyčerpání zásob. K tomu můţe dojít zvýšením poptávky, nebo nedodrţením 

cyklu doplňování zásob. 

 

5) Překonávání kritických spojů v rámci distribučního řetězce – tady fungují zásoby jako 

nárazník mezi jednotlivými spoji řetězce:  

 

- Dodavatel-nákup 

- Nákup-marketing 

- Marketing-distribuce 

- Distribuce-velkoobchod 

- Velkoobchod-konečný zákazník 

Protoţe mnoho účastníků v tomto řetězci můţe být geograficky oddělena, je 

nezbytné udrţovat zásoby v celém jeho průběhu, aby se dosáhlo správné realizace. [6]  
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2.2 Návaznost na hospodaření a ekonomiku v podniku 

Kvalita řízení zásob a strategie zásob, které podnik uplatňuje, má zásadní vliv na 

rentabilitu podniku a schopnost managementu implementovat zvolenou strategii zákaznického 

servisu při nejmenších celkových logistických nákladech.
1
  

 

Zásoby představují část jmění podniku, z čehoţ vyplývá, ţe vysoká hladina zásob 

můţe sniţovat rentabilitu podniku. Vysoké náklady na udrţování zásob povedou ke sníţení 

stavu zásob, a tím sníţení celkových nákladů. Ovšem pro dosaţení poţadované úrovně 

zákaznického servisu bude nutné vyuţívat rychlejší a tedy draţší přepravy. Z toho je zřejmé, 

ţe bez přesného ohodnocení nákladů na udrţení zásob nelze implementovat logistickou 

strategii, jeţ má za cíl minimalizovat celkové náklady.  

Celkové náklady na udrţení zásob ovlivňují počet skladů v podniku, čerpání zásob a 

také zákaznický servis.  

Je také nutné znát náklady na udrţení zásob, pro moţné upřesnění optimálního 

výrobního mnoţství, objednacího mnoţství a prodejní slevy. [6] 

 

2.3 Náklady na udržení zásob 

Celkové náklady na udrţení zásob by se měly skládat pouze z těch nákladů, které se 

mění se změnou mnoţství zásob. Jsou rozděleny do několika skupin, které jsou znázorněny na 

obrázku č. 2.1.  

 

1) Náklady kapitálu – jsou to finanční prostředky, které jsou vázány v zásobách a 

nemůţou být tudíţ pouţity v jiných investicích. Udrţování nadměrných zásob 

nepřináší podniku ţádnou přidanou hodnotu, a proto musí dobře volit, jak velkou 

hotovost vloţí do zásob.  

 

2) Náklady na služby – skládají se z daně z movitého majetku a pojištění. Sazby daně se 

mění v závislosti na státě, kde jsou zásoby uskladněny. Sazby se pohybují od nulové 

aţ po 20% z vyměřené hodnoty. Daň se tedy mění přímo úměrně s mnoţstvím zásob. 

Zato sazby pojištění nejsou úměrné mnoţství zásob, jelikoţ pojištění se sjednává na 

krytí určité hodnoty produktu a na určitou dobu.  

                                                 
1
 LAMBERT, D. M.; STOCK, J. R.; ELLRAM, L. M. Logistika. Praha: Computer Press, 2000. 589 s. 

ISBN 80-7226-221-1 (str. 150) 
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Obrázek č. 2.1 : Celkové náklady na udržení zásob [vlastní zpracování] 

3) Náklady na skladování – tyto náklady se týkají čtyř typů skladovacích kapacit:  

- Sklady v rámci výrobních závodů: jsou fixní, mění se podle mnoţství výrobků a 

toku zboţí. Nejsou vázány na mnoţství skladových zásob.  

- Veřejné sklady: jsou vázány na mnoţství výrobků a mnoţství zásob, které se 

přesunují ze skladu do skladu. Manipulační a skladovací poplatky jsou 

vyměřovány v pravidelných intervalech.  

- Nájemné nebo smluvní sklady: zde je předem určeno nájemné skladovacích 

prostor s přihlédnutím na maximální mnoţství skladových zásob. Poplatky se 

nemění, mění se pouze náklady na pracovní sílu a manipulační zařízení, a to 

s ohledem na objem skladových zásob. 

- Vlastní sklady: jsou zde fixní náklady, které se nemění. Pokud je bude chtít 

podnik sníţit, musí tyto sklady uzavřít. [6] 

 

4) Náklady z rizika – jsou to náklady znehodnocení zásob, které obvykle obsahují 

náklady z morálního opotřebení, poškození, krádeţe a přemisťování zásob.  

Celkové náklady na udržení zásob

Náklady kapitálu
Investice do zásob

Náklady na služby

Pojištění

Daně

Náklady na skladování

Sklady v rámci výrobního závodu

Veřejné sklady

Nájemné , smluvní sklady

Vlastní sklady

Náklady z rizika

Morální opotřebení

Poškození

Krádeže a ztráty

Přemisťování
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Náklady z morálního opotřebení vznikají drţením produktů na skladě delší 

dobu, neţ je jejich doba uţitečnosti. Jeho hodnota je dána rozdílem mezi původní 

prodejní cenou a sníţenou prodejní cenou. Sníţením ceny se podnik snaţí docílit 

vyprodání tohoto produktu.  

Náklady na poškození, vznikají během přepravy zboţí. Měly by být spíš 

posuzovány jako náklady na pohyb zboţí, protoţe přetrvávají bez ohledu na objem 

zboţí.  

Náklady krádeţí a ztrát souvisí více s bezpečnostními opatřeními podniku neţ 

s úrovní zásob, i kdyţ se budou měnit podle počtu skladových míst.  

Náklady na přemisťování vznikají při převáţení zboţí z jednoho skladového 

místa do jiného, aby se předešlo zestárnutí zboţí. [6]  

 

Zásoby mají v podniku pozitivní vliv, kdy přispívají k řešení časového, kapacitního i 

sortimentního nesouladu mezi výrobou a spotřebou, nebo při krytí nepředvídaných výkyvů ve 

výrobě a poruch. Jejich negativní vliv je hlavně jejich vázanost na kapitál, riziko 

znehodnocení či nepouţitelnost. 

Výrazně ovlivňují hospodářský výsledek podniku a také jeho pozici na trhu. Velikost 

zásob by mněla být co nejmenší z důvodu vázanosti kapitálu, ale současně co největší 

z důvodu krytí potřeb zákazníka.  

3 ŘÍZENÍ ZÁSOB 

Je to metoda, jak řídit tok výrobků od dodavatele a tím dosáhnout poţadovaných cílů. 

Mezi hlavní činnosti řízení zásob patří evidence, analýza, kontrola a vlastní regulace zásob. 

[3] 

3.1 Cíle řízení zásob 

 Cílem řízení zásob je zvyšovat rentabilitu podniku prostřednictvím kvality stavu 

zásob na takové úrovni, aby bylo dosaţeno vysoké úrovně zákaznického servisu při dosaţení 

přijatelných nákladů na udrţení zásob.  

Rentabilita se můţe zvýšit sníţením nákladů, nebo zvýšením prodeje. Náklady se 

sníţení urychlením dodávek, sníţením počtu nevyřízených objednávek, ale také odstraněním 

mrtvých zásob, kvalitnějším plánováním zásob a omezením přesunu zásob mezi sklady. 

Zvýšeného prodeje dosáhne podnik hlavně zvýšením objemu zásob, tím i vyšší dostupnosti 

zásob a vyšší úrovně zákaznického servisu.  
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Je velice důleţité najít správnou rovnováhu mezi náklady na udrţení zásob a úrovni 

zákaznického servisu.  

3.2 Zákaznický servis 

Podmínkou úspěšné realizace marketingové koncepce podniku je, aby podnik získával 

nové zákazníky a také si udrţel jiţ existující zákazníky. V tom hraje významnou roli 

zákaznický servis. Vytváří a udrţuje loajalitu a spokojenost zákazníků. [1] 

Zákaznický servis je proces, který probíhá mezi kupujícím, prodávajícím a třetí 

stranou. Výsledkem je přidaná hodnota, která zvyšuje hodnotu výrobku nebo sluţeb, které 

jsou předmětem směny.  

Je nezbytné, aby strategie zákaznického servisu vycházela jednoznačně z poţadavků 

zákazníků a byla v souladu s celkovou strategií podniku. [6] 

3.3 Vliv poptávky na řízení zásob 

Velký vliv na metody řízení zásob má, jestli se při pohybu zásob uplatňuje systém 

tahu nebo tlaku, a také jestli poptávka po zásobách je závislá nebo nezávislá.  

Při systému tahu podnik čeká s výrobou produktů, dokud je zákazník nepoţaduje, 

takţe poptávka zákazníků vytahuje zásoby. Jedná se tedy hlavně o zakázkovou výrobu, kdy 

předem znám poţadavky zákazníka. Při systému tlaku podnik vyrábí na základě prognóz 

předpokládaných prodejů a zásoby na trh tlačí. Toto vyuţívají hlavně podniky s velkosériovou 

výrobou, kdy vyrábí při nízkých nákladech velké mnoţství výrobků na sklad. [5] 

Při závislé a nezávislé poptávce se rozlišuje, zda poptávka po určité poloţce závisí na 

poptávce či něčem jiném. Závislou poptávku lze kalkulovat dle výrobního programu hotových 

výrobků. Jeho poloţkami jsou suroviny nebo díly, ze kterých se výrobek vyrábí. U nezávislé 

poptávky jsou poloţkami hotové výrobky, a jejich potřebu lze prognózovat. (viz. Kap.: 3.7)  

3.4 Řízení zásob v podmínkách jistoty 

Při řízení zásob v podmínkách jistoty je nutné posoudit a vyrovnat objednací náklady a 

náklady na udrţení zásob.  

Objednací náklady u externích dodavatelů jsou sloţeny z nákladů na vystavení 

objednávky, nákladů na přijetí produktu, nákladů na uskladnění produktu a nákladů na 

vyřízení zaplacení faktury. 

Objednací náklady u vlastních skladů se skládají z nákladů na převod zásob, nákladů 

na manipulaci s produktem, nákladů na přijetí produktu a nákladů na dokumentaci. 
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V podmínkách jistoty je optimální ekonomické objednací mnoţství (EOQ – economic 

order quantity), které nastávají, kdyţ objednací náklady se rovnají nákladům na udrţení 

zásob. Znázorněno na obrázku č. 3.1. 

 

 

Obrázek č. 3.1 : EOQ – ekonomické objednací množství [vlastní zpracování] 

 

CV

PD
EOQ

2
  

 

P- objednací náklady 

D – roční poptávka nebo spotřeba produktu 

C - roční náklady na udrţení zásob 

V – průměrné náklady nebo hodnota jednotky zásob [6] 

 

Fungování modelu EOQ je zaloţeno na určitých předpokladech: 

- konstantní a známá výše poptávky 

- konstantní doba doplnění zásob 

- konstantní nákupní ceny závislé na mnoţství 

- konstantní přepravní náklady nezávislé na mnoţství 

- naplnění všech poptávek bez vyčerpání zásob 

- zásoby nejsou na cestě 

- jedná se o jeden produkt, nebo produkty bez vzájemné souvislosti 
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- neomezený plánovací prostor 

- není omezená dostupnost peněz 

 

Jelikoţ v praxi nebývá poptávka a doba doplnění zásob konstantní, musí se tento 

model modifikovat. Můţou se zde zahrnout přepravní sazby nebo mnoţstevní slevy.   

3.5 Řízení zásob v podmínkách nejistoty 

Jelikoţ je s poptávkou a s dobou doplnění zásob spojená velká nejistota, zaměřuje se 

podnik více na to, kdy je potřeba objednávat neţ na to kolik je potřeba objednávat. 

Objednávané mnoţství nám ovlivňuje počet objednávek a také počet situací, kdy v podniku 

nastane vyčerpání zásob na konci kaţdého cyklu objednávky. [9] 

3.5.1 Pevný bod objednávky 

Objednávání podle modelu EOQ představuje strategii pevného bodu objednávky. 

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

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

doba mezi jednotlivými objednávkami se mění. Objednávka se podá tehdy, kdyţ zásoby na 

skladě dosáhnou předem stanoveného minima, které je nutné pro uspokojování poptávky 

během cyklu objednávky. Zobrazeno na obrázku č. 3.2. 

Pokud má podnik automatizovaný systém řízení zásob, v momentě potřebného 

doplnění zásob systém vygeneruje objednávku automaticky anebo alespoň vytvoří příslušný 

výkaz pro management.
2
  

 

Obrázek č. 3.2 : Pevný bod objednávky [11] 

                                                 
2
 LAMBERT, D. M.; STOCK, J. R.; ELLRAM, L. M. Logistika. Praha: Computer Press, 2000. 589 s. 

ISBN 80-7226-221-1 (str. 128) 
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3.5.2 Pevný interval objednávky 

Jinou strategii doplňování zásob představuje pouţití pevného intervalu objednávky. 

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

kaţdých 20 dní. Objednávky se podávají na variabilní mnoţství zásob v návaznosti na 

skutečný stav zásob, tj. jaký objem zásob je nutno doplnit, aby zásoby dosáhly stanovené 

výše. Názorně představuje obrázek č. 3.3.  

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

mnoho poloţek. Důvodem pro zavedení pravidelného cyklu objednávek můţe být sníţení 

objednacích nákladů, vyuţití nákupních mnoţstevních slev nebo sníţení dopravních nákladů 

z důvodu konsolidace dopravy. 
3
  

 

 

Obrázek č. 3.3 : Pevný interval objednávky [11] 

3.6 Příznaky špatného řízení zásob 

Nalezení problémových oblastí v řízení zásob je hlavním krokem pro určení 

příleţitostí na zlepšení logistických výkonů.  

Pokud v podniku špatně funguje řízení zásob, můţe se to projevit některými z těchto 

příznaků:  

- roste počet nevyřízených objednávek 

- roste vázaný kapitál v zásobách, ale nemění se počet nevyřízených objednávek 

- je velká obměna zákazníků 

- roste počet zrušených objednávek 

- vzniká nedostatek skladovacího prostoru 

                                                 
3
 LAMBERT, D. M.; STOCK, J. R.; ELLRAM, L. M. Logistika. Praha: Computer Press, 2000. 589 s. 

ISBN 80-7226-221-1 (str. 130) 
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- vznikají velké rozdíly v obrátce skladových poloţek mezi jednotlivými distribučními 

centry 

- zhoršuje se vztah s odběrateli 

- vzniká velké mnoţství zastaralých poloţek 

 

V některých případech lze hladinu zásob sníţit pomocí těchto opatření: 

1. vícestupňové plánování zásob  

2. řízení celkové doby doplňování zásob 

3. řízení dodací doby 

4. vyřazení poloţek s nízkou obrátkou 

5. řízení velikosti balení a systému slev 

6. kontrola procedur vrácení zboţí 

7. podpora výměny produktu 

8. zavedení systému formalizace objednávky na doplnění zboţí 

9. hodnocení plnění dodávek podle skladových poloţek 

10. rozbor zákaznických poptávek 

11. vytvoření plánu prodeje a prognózy poptávky 

12. zvýšení přehledu o zásobách a rozšíření řízení zásob na různé úrovně dodavatelského 

řetězce 

13. reorganizace metod při řízení zásob včetně skladování a dopravy [6] 

 

 V mnoha případech bude nejlepším opatřením ke sníţení vázaného kapitálu 

v zásobách zkrácení doby cyklu objednávek. Pak čas, který podnik ušetří při vyřizování 

objednávky, můţe vyuţít pro plánování zásob. Tím dojde k výraznému sníţení stavu zásob.  

3.7 Prognózování 

Prognózování pravděpodobného nákupu jednotlivých produktů je důleţitou součástí 

procesu řízení zásob. 

Pro pracovníky logistiky je předpovídání budoucnosti velice důleţité, jelikoţ jim to 

umoţňuje aktivní přístup na vzniklé situace.  
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Prognózování se pokouší předpovídat budoucnost za pouţití kvantitativních nebo 

kvalitativních metod, případně pomocí kombinace obou typů metod. Základním účelem 

prognózování je podpora při logistickém rozhodování.
4
 

 

Důvody proč dělat prognózy: 

- Zvýšit spokojenost zákazníků 

- Omezit situace vzniklé čerpáním zásob 

- Efektivní plánování výroby 

- Sníţit poţadavky na pojistné zásoby 

- Kvalitnější řízení dodávek 

- Sníţit náklady na zastarání výrobků 

- Zdokonalit cenotvorbu a řízení prodeje 

- Vyjednávat lepší podmínky s dodavateli 

- Provádět kvalifikovanější rozhodnutí ohledně cen
5
 

3.7.1 Typy prognóz 

Prognóza poptávky – Zkoumají se zde poloţky, které podnik bude potřebovat. Týká se 

to hlavně běţné a plánované poptávky stavu zásob a celkové doby dodání zásob. Zkoumá se 

zde také konkurenční a plánovaná poptávka podle odvětví a koncového pouţití.  

Prognóza nabídky – shromaţďuje údaje o výrobcích a dodavatelích. Také údaje o 

situaci v plánované nabídce, a o technologických a politických trendech. 

Prognóza cen – poskytuje krátkodobé i dlouhodobé vývoje cen. Vychází z analýzy 

informací o poptávce a nabídce.  

Prognózy se můţou také rozdělit na krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé. Podniky 

pouţívají všechny tři typy prognózování.  

Dlouhodobá prognóza – pokrývá dobu delší neţ 3 roky. Je vyuţívána pro dlouhodobé 

plánování a strategické rozhodování. 

Střednědobá prognóza – týká se 1 aţ 3 let, a zaměřuje se na rozpočet a plán prodeje.  

                                                 
4
 LAMBERT, D. M.; STOCK, J. R.; ELLRAM, L. M. Logistika. Praha: Computer Press, 2000. 589 s. 

ISBN 80-7226-221-1 (str. 188) 

 
5
 LAMBERT, D. M.; STOCK, J. R.; ELLRAM, L. M. Logistika. Praha: Computer Press, 2000. 589 s. 

ISBN 80-7226-221-1 (str. 190) 
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Krátkodobá prognóza – je nejdůleţitější. Předpovídá poptávku na několik měsíců 

dopředu. Je potřeba ji provádět v jednotkách, podle skutečných poloţek, pro konkrétně 

vymezené časové období. [6] 

 

Mnoho podniků plánuje budoucí prodej na základě údajů z minulých prodejů a 

vyţaduje předpověď pouze na pár měsíců dopředu. Pro toto je nejpřijatelnější krátkodobá 

prognóza. Při vytváření krátkodobé prognózy můţe vyuţít prognostický model.  

Prognostický model je vyuţit při vytvoření prognózy na úrovni podniku jako celku 

nebo na úrovni celých výrobních řad. V jednotlivých krocích se předpověď rozkládá směrem 

dolů podle skupin produktů a podle jednotlivých poloţek, a to na základě minulého vývoje 

prodeje. Zásoby se takto tlačí z centrálního distribučního centra do pobočkových distribučních 

center. Znázorněno na obrázku č. 3.4. 

 

 

Obrázek č. 3.4 : Proces vytváření prognózy [vlastní zpracování] 

 

Jedinou jistotou při prognózování je, ţe prognóza nebude nikdy na 100% přesná. 

Mnoho podniků se proto snaţí zavádět strategie na sníţení celkové doby od dodání vstupních 

materiálů po dodání finálního výrobku. Čím je tato doba kratší, tím bude prognóza méně 

kritická.  

Podnik 
jako 
celek

Výrobní řady

Skupiny produktů

Skladové položky

Centrální distribuční centrum (pojistné 
zásoby)

Pobočková / regionální distribuční centra

Skladové položky
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4 METODY ŘÍZENÍ ZÁSOB 

4.1 Kanban 

Bezzásobová metoda, která byla vyvinuta japonskou firmou Toyota Motors a je známá 

pod jménem TPS-Toyota Production Systems. Velice rychle se rozšířila do výrobních 

podniků po celém světě. Nejvíce se vyuţívá ve strojírenské výrobě a automobilovém 

průmyslu. Tento systém funguje velmi dobře pro díly, které se pouţívají opakovaně.  

Kanban patří mezi pruţné systémy, schopné rychle reagovat na poţadavky zákazníků. 

Při tomto systému se vyrábí jen to, co skutečně zákazník poţaduje, ve správném mnoţství a 

čase.  

Nejlépe lze tuto metodu pouţívat ve velkosériové výrobě se stálým prodejem, 

s jednosměrným tokem materiálu, s výrobními operacemi, které lze snadno sladit. Nesmí však 

zde docházet k velkým změnám poţadavků na finální výrobu.  

- fungují zde tzv. samořídící regulační okruhy mezi výrobcem a místem spotřeby, 

pruţným nasazením pracovních sil strojů pouţitím štítků jako nosičů informací  

- objednacím mnoţstvím je zde obsah jednoho přepravního prostředku, nebo jeho 

násobků plně naplněného vţdy konstantním mnoţstvím materiálu. Zákazník nesmí 

zvyšovat ani rušit objednávky, a dodavatel nesmí vyrobit více materiálu nebo dodat 

zmetky 

- dodavatel zde ručí za kvalitu a odběratel má povinnost objednávku vţdy převzít 

- kapacity dodavatele a odběratele jsou vyváţené a jejich činnosti jsou synchronní 

- spotřeba materiálu je rovnoměrná bez velkých výkyvů a sortimentních změn 

- dodavatel ani odběratel nevytváří ţádné zásoby  

Tento ideální stav se v praxi řeší počtem kanbanových karet v oběhu. Do systému se 

přidávají nebo odebírají karty, podle toho, zda má podnik přebytek nebo nedostatek materiálu. 

[8] 

 

Obrázek č. 4.1 : Kanban karta [12] 
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Kanbanová karta, bývá připojena ke skladovacím a přepravním zásobníkům. 

Identifikuje zejména počet uloţených a přepravovaných částí, místa skladování, místa určení, 

čárový kód, zhotovitele a další. Příklad jak můţe vypadat Kanbanová karta vidíme na obrázku 

č. 4.1. 

4.1.1 Princip Kanban 

Kanban systém probíhá v následujících krocích: 

1. Odběratel odešle dodavateli prázdný přepravní prostředek s jednou kartou a s jednou 

průvodkou, která plní funkci objednávky. Potřeba objednat materiál vyvstane 

v okamţiku, kdy poklesne stav zásob pod stanovenou hladinu. 

2. Dodání prázdného přepravního prostředku s kartou k dodavateli je podnětem 

k zahájení výroby příslušné dávky. Z přiloţené kanbanové karty se dodavatel dozví 

konkrétní poţadavky na mnoţství, druh materiálu, datum dodání.  

3. Tímto materiálem je přepravní prostředek naplněn, opět označen kartou a zaslán zpět. 

4. Odběratel je povinen došlou dávku převzít. [8] 

Dodavatelem a odběratelem v systému Kanban nejsou jenom dva podniky, ale také 

procesy ve výrobě nebo jednotlivé pracoviště uvnitř podniku, jako na obrázku č. 4.2. 

 

 

Obrázek č. 4.2 : Princip systému Kanban [vlastní zpracování] 

Systém Kanban pouţívá dva různé typy karet - přepravní a výrobní Kanban, které jsou 

barevně odlišeny, vydávají je útvary operativního řízení v přesně vypočítaném mnoţství, a 

jsou dokladem o průběhu výroby.  

Přepravní kanban zajišťuje informace o místech odkud a kam je potřeba materiál 

přepravit. Při vyuţití pouze tohoto Kanbanu se jedná o jednoduchý kanbanový systém. 

Oproti tomu Výrobní kanban nám podává informace o objemu produktu, který má být 

dokončen ve výrobním procesu na výrobní lince.  
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Pokud vyuţijeme obou typů kanbanových karet, můţeme hovořit o integrovaném 

kanbanovém systému. Ten se pouţívá pro řízení toku materiálu mezi dodavatelem a 

zákazníkem, a to tak, ţe zákazníkův Přepravní kanban reguluje dodavatelský Výrobní kanban. 

Díky tomu je vyrobeno a dodáno přesné mnoţství, které zákazník poţaduje.   

4.1.2 Důvody zavedení systému Kanban 

Mezi hlavní důvody zavedení systému Kanban patří sniţování velikosti výrobních 

dávek a tím pruţnější reakci na potřeby zákazníka. Tyto menší výrobní dávky budou 

znamenat méně dílů v oběhu a tím menší nároky na prostor a sníţení zrát u nekvalitní výroby. 

To vše povede k úsporám financí.  

 

V průmyslovém podniku kde se implementuje systém Kanban se předpokládá stálost 

poptávky i sortimentu produktů. Také je nutné provést velké změny v řízení a odbornosti 

pracovníků. Zaručuje se tím však vysoká plynulost a produktivita výroby. [7] 

4.1.3 Využití systému Kanban 

Například ve firmě Autopal Hluk implementovali systém Kanban při zavádění výrobní 

linky pro výrobu chladičů. Navrţený systém výroby Kanban byl rozčleněn do osmi 

základních okruhů, podle materiálu či produktu, a mezi nimi obíhaly kanbanové karty.  

Všechny okruhy byly začleněny do modelu a byly řízeny tak, aby nedocházelo 

k výpadkům dodávek, ani k jiným vlivům s nepříznivým dopadem na celkovou velikost 

produkce. Model pro zdelšování procesů je sestaven tak, aby v případě změn v plánu výroby, 

změně sortimentu, mohl být operativně pozměněn.  

Pomocí tohoto simulačního modelu bylo stanoveno optimální obsazení jednotlivých 

operací pracovními silami a určeny okruhy, po nichţ se budou pohybovat. Byly stanoveny 

počty kanbanových karet v jednotlivých okruzích a přepravní mnoţství jednotlivých 

komponent a navrţeny nejlepší alternativy z hlediska potřebného skladovacího prostoru. [13] 

 

Ve společnosti TPCA Czech se zaměřili na vyuţití Přepravního kanbanu pro 

objednávání materiálu u dodavatelů a pro řízení interních dodávek materiálu mezi skladem a 

pracovištěm u výrobní linky.  

Oddělení materiálového hospodářství se stará o zásoby různého materiálu, potřebného 

pro jednotlivé výrobní operace, a dodává jejich správné mnoţství uţivateli v poţadovaném 

čase.  
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Kaţdému materiálu řízenému oddělením materiálového hospodářství je v systému 

evidence zásob a jejich dodavatelům přiděleno jedinečné referenční číslo. Toto referenční 

číslo je klíčovým prvkem pro vyhledávání informací o materiálu. Slouţí k ověřování a 

potvrzování příjmu, uskladnění a výdeji materiálu. K tomuto číslu jsou přiřazeny veškerá 

kmenová data, důleţitá pro objednávání materiálu, příjem, nastavení optimální zásoby, 

výdejem a fakturace. Jakmile je určité mnoţství materiálu vydáno ze skladu, ve stejný 

moment je vystavena objednávka na stanovené mnoţství a zaslána dodavateli. Po dodání je 

materiál upět uloţen ve skladu. V systému jsou doplňovány pouze zásoby spotřebovávaného 

materiálu, tak lze vyloučit objednávání materiálu v nadměrném mnoţství. Optimální mnoţství 

materiálu zajišťuje karta kanban, která je přiloţena ke kaţdému materiálu. [14] 

4.2 Just in time 

Je to nejznámější logistická technologie. Spočívá v uspokojování poptávky po určitém 

materiálu ve výrobě, nebo po určitém hotovém výrobku v distribučním článku, a jeho 

dodáním „právě včas“, tj. v přesně dohodnutých a dodrţovaných termínech podle potřeby 

odběratele. Dodávají se malé mnoţství, co moţná v nejpozdějším okamţiku. Dodávky jsou 

velmi časté a díky tomu mohou na sebe v logistickém řetězci navazovat jen s minimální 

pojistnou zásobou. Zásoby se udrţují na dobu i několika hodin.
6
 

 

Hlavním cílem technologie JIT je minimalizovat zásoby, zlepšit kvalitu výrobků, 

maximalizovat efektivnost výroby a poskytovat optimální úroveň zákaznického servisu.  

 

Tento systém se můţe definovat například jako: 

- Výrobní strategii, která sniţuje výrobní náklady a zlepšuje kvalitu. 

- Filozofii, která se zakládá na principu „dodat správný materiál na správné místo ve 

správný čas“. 

- Program, jenţ se zabývá eliminací činností, které nepřidávají hodnotu, a to v rámci 

všech operací podniku. [6] 

 

Hlavní myšlenkou systému JIT je mít minimální zásoby, ale přitom neohrozit výrobu 

prostoji, vzniklými nedostatkem výrobního materiálu. Výrobní materiál, díly a komponenty 

jsou dodávány přímo na místo spotřeby v přesně stanovený čas. 

                                                 
6
 DRAHOTSKÝ, I.; ŘEZNÍČEK, B. Logistika – procesy a jejich řízení. Brno: Computer Press, 2003. 

340 s. ISBN 80-7226-521-0 (str. 90) 
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Technologie JIT je náročná na zavádění a řízení. Je nutná správná koordinace všech 

zúčastněných článků, od dodavatele, přes distributory aţ po odběratele.  

Při zavádění technologie JIT je potřeba zváţit reálné moţnosti zapojených organizací, 

a to hlavně s ohledem na změny nákladů.  

Bude docházet k růstu nákladů na přepravu při sniţování přepraveného mnoţství zboţí 

u jedné dodávky, nebo při zvyšování celkové rychlosti dodávky. K poklesu nákladů dojde při 

skladování, z důvodu sniţování přepraveného mnoţství. 

 

Ideální prostředí pro zavádění JIT je to, kde jsou minimální náklady na změny 

výstupu, kde je relativně stabilní poptávka a kde má odběratel dominantní postavení na trhu 

ve srovnání s dodavateli. 

 

Pro úspěšnou implementaci technologie JIT musí být splněny následující předpoklady: 

1. Odběratel je dominujícím článkem, jemuţ se dodavatel musí přizpůsobit tím, ţe svou 

činnost synchronizuje s jeho potřebami, tzn.: ţe garantuje jím poţadovanou kvalitu 

dodávky a poskytuje informace potřebné pro plánování a operativní řízení. 

2. Přeprava musí být svěřena kvalitnímu dopravci – spolehlivost a přesnost je ceněna 

více neţ rychlost přepravy. 

- Další podmiňující prvky jako jsou vhodně rozloţená místa výroby a spotřeby, náklady 

na dopravu musí být niţší neţ úspory z omezení nebo likvidace skladů a dopravní 

prostředky i infrastruktura musí zabezpečovat spolehlivost intervalů dodání zásilky.
7
 

  

Technologie JIT má celou řadu důsledků pro řídící pracovníky logistiky, protoţe 

správná implementace vyţaduje plnou integraci všech logistických činností.  

Velmi důleţitou sloţkou logistiky je doprava. Vznikají zde poţadavky na kratší a 

spolehlivější dobu přepravy, sofistikovanější komunikaci, a to pouţitím menšího počtu 

dopravců s dlouhodobými vztahy. Rozdíly mezi tradičním přístupem k nákupu a nákupem 

v prostředí JIT jsou v tabulce č. 4.1. 

  

                                                 
7
 DRAHOTSKÝ, I.; ŘEZNÍČEK, B. Logistika – procesy a jejich řízení. Brno: Computer Press, 2003. 

340 s. ISBN 80-7226-521-0 (str. 90) 
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Tabulka č. 4.1 : Rozdíly v přístupu k nákupu [8] 

Nákupní činnost Tradiční přístup Přístup v prostředí JIT 

Výběr 
dodavatele 

Minimem jsou dva 
dodavatelé, 

Ústředním kritériem 
výběru je cena 

Často pouze jeden místní dodavatel 
Časté dodávky 

Podávání 
objednávek 

Objednávka 
specifikuje dodací 

dobu a kvalitu 

Roční rámcová objednávka, dodávky se realizují podle 
potřeby 

Změny 
objednávek 

Dodací doba a kvalita 
se často na 

poslední chvíli mění 

Dodací doba a kvalita je pevně daná, množství se podle 
potřeby upravuje v rámci předem daných rozmezí 

Následná 
kontrola 
Objednávek 

Mnoho telefonátů – 
nutno řešit 
problémy s 
dodávkami 

Málo problémů s dodávkami díky jasně stanoveným 
smlouvám, nedodržení kvality nebo dodacích lhůt se 

nepřipouští 

Kontrola 
dodaného zboží 

Kontrola kvality i 
množství prakticky 
u všech dodávek 

Počáteční namátkové kontroly, později nejsou kontroly 
nutné 

Hodnocení 
dodavatelů 

Kvalitativní 
hodnocení, dodací 
odchylky do 10% se 

tolerují 

Odchylky se nepřipouštějí, cena je pevně daná a vychází 
z jasné kalkulace 

Fakturace Platba po každé 
dodávce 

Faktury se shromažďují a uhrazují se jednou za měsíc 

 

4.2.1 Strategie technologie JIT 

Jelikoţ při této technologii je velice důleţité zajišťování poţadavků, má dodavatel dvě 

varianty realizace výroby a dodávky: 

1. Synchronizační strategii JIT – dodavatel vyrábí a hned odesílá přesně stanové 

mnoţství v předem domluvených intervalech. Výsledkem jsou: 

- Niţší náklady na skladování 

- Vyšší náklady na výrobu dávek 

- Vyšší náklady na přepravu dávek 

 

2. Emancipační strategie JIT – dodavatel zde vyrábí několik dávek najednou, při niţších 

nákladech. Vyrobené mnoţství uskladní ve vlastních skladech a zasílá ho postupně, 

v dohodnutých intervalech. Výsledkem jsou tyto výhody, ale i nevýhody: 

- Vyšší náklady na skladování 

- Niţší výrobní náklady na dávku 

- Pruţnost dodavatele při výkyvech spotřeby odběratele 
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4.2.2 Přínosy technologie JIT 

Při zavádění technologie JIT se v procesu výroby uplatňuje také princip tahu, tj. 

přizpůsobení výroby známé poptávce.  

Přínosy jsou tyto: 

- Zlepšení produktivity a lepší úroveň řízení mezi jednotlivými úseky výroby 

- Sníţení stavu zásob surovin, sníţení zásob ve výrobě i zásob hotových výrobků 

- Zkrácení doby cyklu výroby 

- Sníţení velikosti potřebných prostor pro výrobu 

- Zlepšení obrátky zásob 

Zavedení systému také vede ke sníţení distribučních kanálů, k niţším nákladům na 

přepravu a zvýšení kvality výrobků od dodavatele. Sníţí se také počet přepravců a dodavatelů.  

4.2.3 Problémy při zavádění JIT 

Zavedení technologie JIT má však také negativní důsledky a problémy. Přispívá 

k většímu zaplnění silnic menšími nákladními a dodávkovými vozy a tím rychlejšímu 

vyčerpání její kapacity. Zvýšení exhalace výfukovými plyny, nadměrný hluk a nehody 

způsobené větším počtem vozidel na silnici. Tím se zvyšuje ohroţení ţivota lidí a jejich 

zdraví. Problémy vznikají také s dodrţením časových plánů z důvodu přetíţené městské 

aglomerace. [8] 

Základem úspěchu fungování systému JIT je tedy těsná a častá komunikace mezi 

kupujícím a dodavatelem. Dodavatelé kupujícího pravidelně musí informovat o vývoji, 

výrobních plánech a případných problémech s výrobou.   

4.2.4 Využití systému JIT 

Systém JIT vyuţívá firma Hyundai u dodávek komponentů, pro výrobu aut, od svých 

lokálních dodavatelů. Mezi tyto lokální dodavatele patří např. firma Dymos, dodávající 

sedadla a firma Mobis, která dodává palubní desky. Tyto dvě společnosti jsou specifické díky 

svému umístění hned vedle závodu Hyundai.  

Hyundai zasílá kaţdý den svým dodavatelům odvolávky na výrobní plán – denní, 

týdenní, měsíční. Toto vyuţívají dodavatelé k vlastnímu plánování, objednávání materiálu a 

vlastní výrobě komponentů. Odvolávky jsou sloţeny z kódu výrobku (auta) a z pořadí 

v jakém jej bude zavádět do výroby. V kaţdém kódu výrobku je zakódován model vozu a 

výbava. Z něj se dodavatel dozví poţadované komponenty, které má dodat. Kaţdé auto má jiţ 

předem stanovenou výbavu, protoţe Hyundai vyrábí pouze na zakázku. Kaţdé auto, které jde 

do výroby má jiţ svého odběratele.  
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Díky umístění firem Dymos a Mobis a propojení mezi expedičními mezisklady 

a výrobní linkou Hyundai pomocí přepravního pásu, dodávají pouze poţadované komponenty 

a to v přesném pořadí.  

Tito dodavatelé mají tedy minimální zásoby hotové výroby a vyrábějí s minimálním 

předstihem. Také Hyundai nemusí mít ţádné zásoby, jelikoţ poţadované komponenty od 

dodavatele dostane pomocí přepravního pásu přímo na konkrétní pozici při finální montáţi.  

Firma Dymos vyrábí pro Hyundai sedadla do 4 typů vozů. Pro kaţdý model se můţou 

vyrábět sedadla v různých variacích: 

- Pro pravostranné nebo levostranné řízení 

- S různým potahovým materiálem (látka, kůţe, kombinace) a také s různou barvou 

materiálu 

- S mechanismem výškově nastavitelným či nikoliv, které můţe být buď mechanicky či 

elektricky ovládané 

- S opěrkou hlavy (normální, aktivní, aktivní s tiltem) 

- S bederní opěrkou či nikoliv 

- S elektronickou výbavou (vyhřívání, tlakový senzor, ……) 

Z toho je vidět, ţe existuje velké mnoţství variací. Při klasickém způsobu dodávek by 

v tomto případě závod Dymos musel mít velké zásoby hotové výroby. Tím by vznikala velká 

fixace kapitálu na materiál a hotové výrobky, velké náklady na drţení hotové výroby a hlavně 

by vznikalo velké riziko stárnutí a tím znehodnocení hotových výrobků.   

 

Jako další příklad je zde uvedena Mladoboleslavská Škoda Auto, která velice 

progresivně přistoupila k logistice materiálového zásobování.  

Systém JIT pouţívá pro dodávání zásob k montáţním linkám. Tím probíhá zásobování 

bez zbytečného skladování komponentů pro vysoce variabilní díly a celé modulové celky. 

Doprava dílů je v reţii dodavatele, který odpovídá za tok materiálu aţ do místa samotné 

montáţe na lince.  

Škoda Auto vyuţívá také systém Kanban, pro dodávky především rozměrnějších dílů 

od dodavatelů, kteří jsou příliš vzdáleni od místa spotřeby. [15] 

4.2.5 JIT II 

Systém JIT II se zaměřuje na odstraňování ztrát a nadměrné administrativy, čímţ 

dosahuje zvýšení kvality, rychlosti odezvy a inovace nákupních činností. Představuje alianci 

vztahů mezi kupující a prodávající organizaci.  
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V rámci tohoto systému dodavatel umístí svého zaměstnance do sídla kupujícího. 

Tento pracovník vykovává funkci nákupčího, plánovače i obchodníka.  

Přístup tohoto systému k nákupu zlepšuje vzájemné porozumění mezi kupujícím a 

prodávajícím, zlepšuje vzájemnou komunikaci. Také sniţuje ztráty a zbytečné omyly a 

zefektivňuje administrativní procesy.  

Poprvé pouţila tento systém firma Bose, která takto zahájila spolupráci s firmou G&F 

Industries. 

4.3 Analýza ABC a XYZ 

4.3.1 ABC analýza 

Další metoda, kterou lze vyuţít k optimalizaci zásob je analýza ABC. Vychází 

z Paretova principu, a je zaloţena na myšlence, ţe 80% důsledků vyplývá z 20% všech příčin. 

To znamená, ţe velká část trţeb pochází od malého počtu odběratelů, nebo ţe velký objem 

nákupu se provádí u poměrně malého počtu dodavatelů atd.… 

Z Paretova zákona nám vyplývá, ţe je dobré se soustředit na omezený počet poloţek, 

které mají rozhodující vliv na celkový výsledek. Ostatním poloţkám se má věnovat méně 

pozornosti, ale nesmí se na ně zapomenout.  

4.3.2 Princip analýzy ABC   

Princip spočívá v rozdělení poloţek zásob do tří kategorií, podle podílu na celkové 

hodnotě zvoleného parametru.  

Postup při klasifikaci poloţek do jednotlivých skupin: 

- Zvolit si parametr, který nejlépe vystihuje daný problém 

- Vypočítat procentní podíl na celkové hodnotě a na celkovém počtu prvků 

- Seřadit prvky podle procentního podílu 

- Sestavit graf 

Při grafickém znázornění výsledků ABC analýzy nám pomáhá Lorencova křivka, coţ 

můţeme vidět na obrázku č. 4.3. 

 

Z hlediska řízení zásob se rozdělují poloţky do skupin dle jejich podílu na obratu. 

V tomto případě je rozdělení do skupin A, B a C, kde:  

Skupina A – jsou poloţky s největším podílem na obratu. To znamená, ţe 20% poloţek 

se podílí 80% na obratu. Velikost potřeb je určována na základě výrobních plánů a norem 

spotřeby materiálu. Objednávky jsou realizovány v krátkých intervalech.  
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Skupina B – jsou poloţky se střední výškou obratu. U nich se velikost potřeb určuje 

většinou statistickým odhadem. Zásoby se objednávají ve větších objednávkových cyklech, 

protoţe vyšší průměr těchto zásob nemá tak velký vliv na skladovací náklady.  

Skupina C – zde patří všechny nízkoobrátkové poloţky. Pořizují se vţdy aţ na základě 

přímých poţadavků. [10] 

 

Obrázek č. 4.3 : ABC analýza [vlastní zpracování] 

ABC analýzu lze také vyuţít při výrobních zásobách, kde sledovaným parametrem 

bude průměrná výše zásob. Pak ve skupině A budou poloţky s největším podílem na celkové 

zásobě. Představují největší potenciál při moţném sniţování úrovně zásob. Ve skupině B zde 

budou poloţky s průměrnou výší zásob, a tím také s průměrným potenciálem redukce zásob. 

Skupina C bude obsahovat ty poloţky, které mají nízkou hladinu zásob, a proto z hlediska 

redukce zásob mají nulovou, nebo minimální hodnotu potenciálu. [16] 

4.3.3  Důsledky analýzy ABC na řízení zásob 

Ke kaţdé poloţce je nutné přistupovat jinak, věnovat jim jinou výši naší pozornosti. 

Poloţky, které se nejvíce podílejí na hospodářském výsledku firmy, si zaslouţí nejvíce 

pozornosti, a jejich řízení musí být nejpreciznější. Konkrétní přístupy ke skupinám poloţek 

nám ukazuje tabulka č. 4.2.  
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Tabulka č. 4.2 : ABC analýza [17] 

 A B C 

Charakteristika Vysokoobrátkové, 
Drahé zásoby 

Střední obrátka 
Průměrná hodnota 

Nízká obrátka 
Levný materiál 

Přístup k řízení 
Zásob 

Minimální zásoby Optimální zásoby Dostatečné zásoby 

Frekvence  
Objednávky 

Vysoká 
(dny – týdny) 

Střední 
(týdny – měsíce) 

Nízká 
(2-4 krát/rok) 

Objednávkové 
Množství 

Malé Střední Malé 

Pojistná zásoba Nízká, přesně určená Střední, jednoduchá 
metoda určování 

Vysoká 

Určení potřeb 
Materiálu 

Přesné – deterministické 
metody 

Deterministické i 
stochastické 

Podle požadavků 
výroby 

Evidence Přesná evidence údajů o 
stavu zásob, pohybů, 
objednávek, dodávek, 

ceně a kvalitě 

Evidence stavu a 
pohybu zásob, ostatní 

informace podle 
materiálových skupin 

Vizuální evidence 
stavu a pohybu zásob 

Uložení ve skladu Nejblíže k expediční ploše Střední část skladu Nejvzdálenější část 
skladu od expediční plochy 

4.3.4 Analýza XYZ 

Tato analýza je zaloţena na principu rozdělení poloţek podle charakteru jejich 

spotřeby. Poloţky jsou zde rozděleny do skupin:  

Skupina X – poloţky v této skupině mají stálou spotřebu, která vykazuje nízké výkyvy. 

Jejich budoucí výše se dá snadno předvídat.  

Skupina Y – tyto poloţky mají proměnlivou spotřebu, vyznačují se hlavně sezónními 

výkyvy.  

Skupina Z – v této skupině jsou poloţky s občasnou spotřebou, kdy je velice sloţité 

předpovídat jejich momentální spotřebu. Objednávají se aţ při vzniku poţadavku na ně.  

4.3.5 Kombinace analýzy ABC a analýzy XYZ 

Vzájemná kombinace těchto dvou analýz přináší nové podklady pro plánování a 

kontrolu, pro lepší a rychlejší řízení a také pro sniţování nákladů. Přehledně zobrazeno 

v tabulce č. 4.3. 
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Tabulka č. 4.3 : kombinace analýz ABC a XYZ [17] 

 Skupina A Skupina B Skupina C 

Skupina X Deterministické určení 
sekundární spotřeby, 
objednávací systémy, 

kratší intervaly objednávek 

Deterministické i 
stochastické 

určení Sekundární spotřeby, 
objednávací systémy, 

střední intervaly objednávek 

Stochastické určení 
sekundární spotřeby, 
objednávací systémy, 

dlouhé intervaly 
objednávek 

Skupina Y  Deterministické určení 
sekundární spotřeby, 

objednávání podle plánu, 
kratší intervaly objednávek 

Deterministické i 
stochastické 

určení sekundární spotřeby, 
objednávání podle plánu, 

střední intervaly objednávek 

Stochastické určení 
sekundární spotřeby, 

objednávání podle plánu, 
dlouhé intervaly  

objednávek 

Skupina Z Deterministické určení 
sekundární spotřeby, 

objednávání na základě 
požadavků  

Deterministické i 
stochastické  

určení sekundární spotřeby, 
objednávání na základě 

požadavků 

Stochastické určení 
sekundární spotřeby, 

objednávání na základě  
požadavků 

 

4.3.6 Využití analýz ABC a XYZ 

Analýzu ABC lze pouţít tam, kde je nutné sníţit stav zásob, sníţit výrobní náklady, 

změnit systém distribuce nebo systém řízení, nebo kdyţ se podnik snaţí zvýšit kvalitu 

výrobního systému. Ve výrobě lze podle analýzy ABC klasifikovat příčiny prostojů, a to 

podle četnosti a délky trvání prostojů, a také lze klasifikovat počet jednotlivých typů poruch a 

jejich příčin. Tímto vším je moţné přispívat k lepším hospodářským výsledkům podniku.   

Díky ABC analýze si firmy zabývající se distribucí velkého mnoţství poloţek mohou 

určit skladové poloţky a zákazníky, na které se musí více zaměřit. Například firma Büroprofi 

si kvartálně generuje obraty jednotlivých zákazníků a jimi odebraných poloţek. Díky aplikaci 

ABC analýzy na tyto výstupy se mohou zaměřit na ty nejdůleţitější poloţky a zákazníky. 

Analýza XYZ pomáhá firmě Büroprofi při lepší organizaci poloţek na skladě, kdy 

poloţky s největší obrátkovostí jsou umístěny na nejpřístupnějším místě ve skladu.  
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5 VYHODNOCENÍ METOD ŘÍZENÍ ZÁSOB  

Řízení zásob je pro výrobní podnik velice důleţité. Na základě evidence, analýzy, 

kontroly a regulace zásob můţe podnik zvyšovat svou rentabilitu, sniţovat náklady. V dnešní 

době se k těmto účelům vyuţívají optimalizační metody řízení zásob, a to především Kanban, 

JIT, ABC analýza a prognózování. Kaţdé z těchto metod má určité výhody a nevýhody, a 

záleţí pouze na podniku, kterou metodu si zvolí. V poslední době hodně podniků vyuţívá 

kombinaci více metod. 

 

Při zavedení systému Kanban je podnik schopen sníţit velikost výrobní dávky a 

zajistit tak rychlou reakci na poţadavky zákazníka. Tím také sniţuje nároky na skladovací 

prostory a sníţí tak náklady na drţení zásob.  

Při implementaci Kanbanu do podniku se musí provést velké změny v řízení a 

odbornosti pracovníků. S tím jsou spojené rizika a nevýhody. Vzniká zde riziko ztráty karty, a 

zjistit tuto ztrátu v reálném provozu je velice těţké. Karta se můţe nacházet na mnoha 

místech. Můţe být na dodavatelském pracovišti, na cestě od dodavatele, nebo dokonce mimo 

kanbanový okruh. Můţe také dojít k záměně karty, opomenutí skenování karty, záměně 

přepravek nebo přesunutí materiálu na jiné místo. Na všechny tyto případy má velký vliv 

lidský faktor.  

Hlavní způsob jak minimalizovat a odstranit tyto chyby je prevence. Coţ představuje 

pravidelnou výměnu informací o změnách objemu výroby, o nových produktech. Chybám lze 

také předcházet sledováním pohybu přepravek, a v případě ţe se kanbanová karta 

neregistrovala v nastavené době, bude se automaticky generovat varovný signál. Můţe se také 

sledovat stáří materiálu, a v případě překročení stanoveného limitu pouţitelnosti materiálu, se 

opět generuje varovný signál. 

 

Metoda JIT přináší do podniku velké přínosy, jako zkrácení doby cyklu výroby a tím 

zlepšení obrátky zásob, nebo sníţení stavu zásob a tím sníţení nákladů na drţení zásob. Také 

se tím sniţuje velikost výrobních prostor.  

Na druhou stranu však přináší negativní vliv na dopravu, zaplnění silnic a zvýšení 

exhalací výfukovými plyny. V některých případech je pro podnik výhodnější vysoký stav 

zásob, neţ proměnlivá výroba s menšími zásobami. Systém JIT však sniţuje stav zásob tak 

dlouho, aţ existuje nízká nebo ţádná pojistná zásoba a to můţe nepříznivě ovlivňovat výrobní 

operace.  
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Další nevýhodou je, ţe systém je závislý na tom, zda dodavatel je schopen poskytovat 

díly v souladu s výrobním plánem podniku. Malé a časté objednávky mohou vyvolat vyšší 

objednací náklady.  

S rostoucí vzdáleností mezi dodavatelem a podnikem vzniká také větší kolísavost 

dodacích dob. Musí se tedy realizovat dodávky i při neúplném vyuţití prostoru dopravního 

prostředku, a tím se navyšují dodací náklady. Při proměnlivé době přepravy můţe také dojít 

k vyčerpání zásob, a tím se naruší celé výrobní plánování.  

Je nutné zde také zahrnout neochotu ze strany zaměstnanců přizpůsobit se novým 

změnám, a taky nedostatečnou podporu podnikových systémů. Nedostatečné plánování a 

přesuny zásob mají na systém také velký vliv.  

Jedním z nejčastějších a nejdůleţitějších problémů při implementaci JIT je určit 

spolupráci výrobního podniku s dodavatelem. Týká se to změn v systému dodávek, v procesu 

kontroly kvality, a také v zajišťování častějších dodávek menšího mnoţství produktů v přesně 

stanoveném čase.  

Výrobní podnik a dodavatel si musí navzájem poskytnout přístup do hlavního 

plánovacího systému výroby, anebo posunout spolupráci na vyšší úroveň a implementovat 

rezidentní pracovníky, zjišťující kvalitu dodávek. Rezidentní pracovníci jsou zaměstnanci 

dodavatele, ale svou práci vykovávají ve výrobním podniku. Jejich úkolem je kontrolovat 

jakost a mnoţství dodávek a neprodleně informovat svého zaměstnavatele o všech 

problémech. Velmi důleţitou částí systému JIT je kontrola výrobních procesů u dodavatelů, 

která při zjednodušených smluvních vztazích bude zajišťovat stálou kvalitu výroby a dodávek 

materiálu. Tuto kontrolu budou provádět zaměstnanci výrobního podniku přímo u dodavatele, 

a budou kontrolovat pouţívaný materiál, technologické postupy a jakost výrobků.  

 

Analýzy ABC a XYZ nejsou přímým popisem procesu, ale jsou to pomůcky, které 

nám zpřesňují řízení zásob. Jednoznačně nám identifikují poloţky zásob, které vyţadují 

zvýšenou pozornost. Pomáhají nám lépe plánovat řízení zásob, a poukázat na zastaralé 

zásoby. 

Nevýhoda je, ţe můţe být těţké určit kritéria, dle kterých se hodnotí a rozdělují 

zásoby do jednotlivých skupin.  Je také časově a finančně náročné pravidelně opakovat tuto 

analýzu.  

Jejich nejjednodušší a nejlepší vyuţití bude u obchodních společností, které mohou 

jednoznačně identifikovat produkty, na které se zaměřit a které ze svého portfolia vyřadit. 
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ZÁVĚR 

Bakalářská práce se zabývá optimalizačními metodami řízení zásob. Zásoby hrají 

důleţitou roli ve výrobním podniku, kdy vyplňují mezery mezi výrobou a spotřebou. Je v nich 

však vázán kapitál, a proto se jim musí podnik výrazně věnovat. Snaţí se udrţet správnou 

výši zásob s ohledem na náklady s nimi spojené, ale také s ohledem na uspokojení potřeb.  

 

První část práce se zabývá definicí zásob, jejich rozdělením a také důvody proč zásoby 

vlastnit. Mezi hlavní důvody lze zařadit udrţení plynulosti výroby, zajištění dodávek mimo 

sezónu a ochranu před nenadálými výpadky. Tímto se stabilizují dodávky materiálu, zásob a 

zboţí, dochází k uspokojování potřeb zákazníků a k eliminaci nepředvídaných výpadků, jak 

v dodávkách, tak ve výrobě. Kromě těchto výhod přináší zásoby pro výrobní podnik také 

nevýhody. Zejména finanční povahy, kdy je podnik donucen vynaloţit kapitál na pořízení 

zásob, jeho pojištění, uskladnění.  

 

Další část této práce je zaměřena na řízení zásob. Cílem je najít rovnováhu mezi 

náklady na udrţení zásob a úrovní zákaznického servisu. Jednou z moţností je určení 

ekonomického objednacího mnoţství v podmínkách jistoty, či zavedení pevného bodu nebo 

pevného intervalu objednávky v podmínkách nejistoty. Velmi důleţitou pomůckou je 

prognózování, kdy je snaha předvídat budoucí děje a jevy.  

 

Hlavní částí této práce jsou optimalizační metody řízení zásob, kde se zabývá 

především Kanbanem, JIT a analýzami ABC a XYZ. 

Metoda Kanban se vyuţívá hlavně ve velkosériové výrobě se stálým prodejem, kde 

nedochází k velkým změnám poţadavků na finální výrobu. Je aplikovatelný jak pro logistické 

tak pro výrobní procesy. Pro výrobní podniky je velkou výhodou jeho jednoduchost, 

technická nenáročnost a flexibilita.  

JIT se setkává s velkým úspěchem v automobilovém průmyslu. Uplatňuje se zde 

schopnost redukovat skladové zásoby při zachování velké variability výroby. Vyuţívá k tomu 

systém, kdy komponentů a dílů jsou dodány v přesně stanovený čas na předem určené místo. 

Hlavní výhodou je sníţení výrobních zásob a zásob hotových výrobků, zvýšení produktivity a 

sníţení celkových nákladů na materiál.  

ABC analýza vychází z Paretova principu, a umoţňuje podniku zaměřit se na ty 

poloţky zásob, které se nejvíce podílejí na obratu podniku. Analýza XYZ je zaměřena na 
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spotřebu jednotlivých poloţek zásob, a umoţní podniku určit správný cyklus objednávky a 

její správnou výši. Kombinace těchto dvou metod se vyuţívá pro lepší a rychlejší řízení 

zásob. 

 

V poslední části práce jsou shrnuty všechny optimalizační metody řízení zásob, jejich 

výhody a nevýhody. Jsou zde navrţena moţná řešení k odstranění chyb a zefektivnění 

činností metod řízení zásob. 
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