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1 Úvod 

V dnešní době se obchodníci velmi zabývají prodejem. Prodávat můţe kaţdý, ale ne 

kaţdý dokáţe svoje kroky provést tak, aby byly optimální. Optimální ve smyslu podnikání lze 

povaţovat dosahování co největšího prodeje za co nejniţší náklady. Pokud chce podnikatel 

prodávat a mít prodáno, měl by si pro svoje produkty zajistit například reklamu, která je 

viditelná a zaujme kde koho. 

Stejně jako prodej se musí řídit jednotlivé procesy v nákupu, výrobě, montáţi a jiných 

činnostech ve firmách. Velmi často se jiţ v dnešní době zaměřuje podnik i na řízení zásob, 

kde se snaţí především eliminovat náklady s nimi spojenými a zároveň mít vţdy dostatek 

zásob pro nepřetrţitý chod jak celého procesu, tak chod firmy.  

Správné řízení zásob můţe firmě zvýšit její hospodářský výsledek a můţe pomoci 

k úspěšnému podnikání. Řízení zásob lze provádět několika metodami, které ale nejsou vţdy 

optimální pro danou firmu. Řídit zásoby by měl člověk, který rozumí jak samotným zásobám, 

tak celému fungování podniku.  

I kdyţ budou zásoby řízeny dle nějaké metody, nesmí se opomenout vstupy, procesy, 

výstupy a zpětná vazba. Ne vţdy je jiţ zvolená cesta tou nejlepší a je mnohdy méně nákladné 

ji změnit dříve neţ kdyţ se stane neefektivní pro celý podnik. 

 

V této diplomové části budou nejprve zpracovány jednotlivé části teoreticky 

se zaměřením na oblast, která pak bude rozvedena v praktické části. Následně pro vymezení 

řízení zásob bude kapitola pro seznámení s firmou, která byla ochotna pomoci 

při vypracování svěřením dat, i přesto, ţe její jméno zůstane z důvodu moţné konkurence 

anonymní. Závěrečnou částí pak bude praktická část, kde bude popsán současný stav firmy, 

provedena ABC analýza, navrţena změna pro řízení zásob a následné porovnání výsledků 

ze současnosti a navrţeného stavu. Součástí bude i samotné doporučení, zda by navrhovaný 

stav bylo moţno vyuţít v praxi či nikoli. 

 

Cílem diplomové práce je analýza zásob ve skladu se zaměřením na sníţení stavu 

zásob a sníţení nákladů s vyuţitím analýzy ABC a návrhy řešení, které povedou ke zlepšení 

současného stavu. 
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2 Teoretické vymezení logistiky 

V teoretické části jsou řešeny pojmy týkající se logistiky a jejich cílů, historie, řízení 

zásob včetně oblasti sniţování nákladů na pořízení. Zároveň jsou také představeny pojmy 

zásoby a jejich klasifikace, způsoby řízení zásob se zaměřením především na metodu ABC 

a doprava a přeprava 

2.1 Logistika 

S pojmem logistika se dnes můţe člověk setkat běţně. Lze jej spatřit na webových 

stránkách, dopravních prostředcích, v reklamách a na jiných místech. Pravděpodobně ale část 

populace ani netuší, jak pojem logistika vymezit, co si pod tímto pojmem přesně představit.  

Existuje spousta definic, které charakterizují logistiku. Macurová a Klabusayová 

(2007, str. 7) uvádí definici logistiky takto: „Logistiku vymezujeme jako nauku o toku 

v logistických sítích, který se uskutečňuje při uspokojování požadavků po produktech.“ 

Zároveň se ale musí brát v úvahu, ţe produkty jsou tvořeny sluţbami a výrobky. Tok pak 

vymezují jako určité uspořádání a střídání stavů pohybu a stavů klidu.  

Vhodnou definici pro účel této práce uvádí také Schulte (1994, str. 13): „Logistika se 

považuje za integrované plánování, formování, provádění a kontrolování hmotných a s nimi 

spojených informačních toků od dodavatele do podniku, uvnitř podniku a od podniku 

k odběrateli.“  

 

První forma logistiky se podle Schulteho (1994) objevila jiţ dávno před definováním 

samotného pojmu. Vyuţívání logistických aktivit (viz kapitola Logistické aktivity) se 

objevovalo především v oblasti vojenství. Velitelé museli plánovat, řídit jak dopravní 

prostředky, tak munici. Kromě toho měli také za úkol přemisťování vojenských jednotek 

v optimálním čase a při co nejniţších nákladech.  

V 60. letech se logistika dostala i do soukromého sektoru co se týče podniků 

a podnikání. Expanze produkce na různé trhy byla provázena koordinovaným a sledovaným 

pohybem toků – od nákupu, přes výrobu aţ k odbytu. 

Později se logistika stávala více vyuţívaným slovem, které nacházelo svou podstatu 

ve všech činnostech spojených se zásobováním, dopravou, skladováním apod.  
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Záleţí na kaţdém podniku, jaké logistické aktivity zahrnují ve svém podnikání. 

Podle Štůska (2007) se aktivity rozdělují na řízení materiálů a výroby a fyzickou distribuci. 

Kaţdá aktivita můţe být klíčová nebo podpůrná, přičemţ v jiném podniku to můţe být právě 

naopak.  

Klíčové aktivity pak autor dělí na několik procesů řízení. Jednotlivá řízení se zabývají 

řadou otázek dané oblasti. Klíčové aktivity se dělí na: 

 řízení standardů sluţeb zákazníkům (např. odezva zákazníků na sluţby 

nebo stanovení úrovně sluţby zákazníkům), 

 řízení cyklu objednávek (např. metody přenosu informací o objednávkách), 

 řízení zásob (např. stanovení metod řízení materiálu nebo sortimentní skladba 

v zásobovacích místech), 

 řízení výroby (např. plánování výrobního programu nebo termínu a kapacit), 

 řízení distribuce (např. rozhodování o distribučním kanálu) a 

 řízení dopravy (např. výběr typu dopravy a dopravní sluţby, stanovení 

přepravních tras).  

2.1.1 Cíle logistiky 

Cíly logistiky se zabývá například Schulte (1994, str. 16) a říká, ţe „cílem každé 

logistické činnosti je optimalizace logistických výkonů s jejími komponentami, logistickými 

službami a logistickými náklady.“ 

Logistické sluţby jsou vnímány zákazníkem velmi intenzivně a tvoří ji čtyři prvky, 

přičemţ má kaţdý své výhody a nevýhody: 

 dodací lhůta, 

 dodací spolehlivost, 

 dodací flexibilita a 

 dodací kvalita. 

Dodací lhůta je doba, kdy zákazník čeká na svůj objednaný produkt do doby, 

neţ se k němu dostane. V praxi by se podnik měl snaţit o co nejkratší dobu dodání především 

kvůli sniţování stavu zásob. Naopak ale krátká doba zvyšuje náklady na balení, dopravu, 

zpracování objednávky aj. 

Dodací spolehlivost se vyjadřuje podílem dodrţování lhůt a objednávek. Není-li 

spolehlivost dostačující, vznikají tak podniku dodatečné náklady, které zároveň ovlivňuje 
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rozhodování konečných zákazníků. Na základě dodací spolehlivosti se firmy často rozhodují 

o volbě dodavatele.  

Dodací flexibilita vyjadřuje schopnost systému pruţně reagovat na změněné 

poţadavky a přání zákazníka.  

Posledním prvkem logistických sluţeb je dodací kvalita, která se v dnešní době rovněţ 

stává jedním z nejdůleţitějších faktorů při rozhodování o volbě dodavatele. Kvalitou se myslí 

objednaný počet, váha, materiál, způsob dodání apod. 

 

Stejně tak jako logistické sluţby, tak i logistické náklady vymezuje Schulte (1994). 

Rozdělují se do pěti nákladových oblasti: 

 náklady na řízení a systém (náklady na formování, plánování a kontrolu 

hmotných toků), 

 náklady na zásoby (jsou spojeny s drţením zásob – znehodnocení, ztráty aj.), 

 náklady na skladování (ve spojitosti se skladovými kapacitami a procesy 

související s nimi), 

 náklady na dopravu (rozlišuje se zde doprava vnitropodniková 

a mimopodniková) a 

 náklady na manipulaci (náklady spojené s manipulací, balením aj). 

 

Jestliţe by podnik chtěl optimalizovat své logistické výkony, měl by brát v úvahu obě 

výše zmíněné oblasti logistických výkonů. Logistické sluţby by měly dosahovat maximální 

úrovně. Aby optimalizace byla účinná, při poţadované logistické úrovni sluţeb se musí 

minimalizovat logistické náklady.  

2.2 Řízení zásob 

Jednou z klíčových aktivit je také řízení zásob. Jestliţe by firma chtěla dosahovat 

kladného hospodářského výsledku, nemůţe svou pozornost soustředit pouze na prodej 

a prodejní cenu. Součástí celého procesu by měly být rovněţ zásoby, které vytváří velkou část 

nákladů. Pomocí procesu řízení lze náklady minimalizovat tak, aby byly optimální pro daný 

podnik. Existuje spousta způsobů, jak zásoby řídit. 

Zásoby procházejí různými částmi logistického řetězce. Pro účel této diplomové práce 

bude rozpracována oblast nákupu a dopravy s cílem sníţit náklady na pořízení a oblast zásob 

s cílem sníţit náklady s nimi spojenými s vyuţitím analýzy ABC, která je stěţejní. 
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Horáková a Kubát (1998, str. 69) také definují cíl řízení zásob: „Cílem řízení zásob je 

jejich udržování na takové úrovni (průměrné) a takovém složení, aby byla zabezpečena 

rytmická a nepřerušovaná výroba, jakož i pohotovost a úplnost dodávek odběratelům, 

přičemž celkové náklady s tím spojené by měly být co nejnižší.“  

2.2.1 Zásoby 

Teorií zásob se zabývají Horáková a Kubát (1998). Zásoby jako fyzický prvek se 

vyskytují ve výrobních a distribučních organizacích. Zásoby by se daly také definovat jako 

část, která byla vyrobena, ale ještě nebyla spotřebována. 

Řízení zásob se zabývá několika typy zásob: 

 zásoby surovin, základních a pomocných materiálů, paliva, polotovarů, nářadí, 

náhradních dílů a obalů, 

 zásoby rozpracované výroby a 

 zásoby hotových výrobků. 

 

Horáková a Kubát (1998) zmiňují pozitivní a negativní způsob zásob, nicméně lze toto 

rozdělení povaţovat za výhody a nevýhody. Za výhodu existence zásob na skladě bývá brána 

skutečnost, ţe vyplňují rozpor mezi výrobou a spotřebou z časového, místního, kapacitního 

a sortimentního pohledu. Velký klad mají zásoby především v situacích, kdy probíhají 

nepředvídané situace, jako jsou například poruchy nebo výkyvy. Zásoby také umoţňují 

výrobu optimálních dávek, kde se vyuţívá přírodních a technologických procesů.  

Důvodů, proč se firmy brání zásobám, existuje několik. Kromě vázání kapitálu 

spotřebovávají lidskou i strojní práci, prostředky a také se musí brát v úvahu, ţe zásoby 

se časem mohou znehodnotit, nepouţít nebo neprodat. 

 

Na optimální hladinu zásob lze nahlíţet ze dvou přístupů: západního a japonského. 

Oba přístupy jsou zobrazeny na obrázku 2.1 – Různé pohledy na funkci zásob v podniku. 
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Zdroj: Horáková a Kubát (1998, str. 68) 

 

Západní přístup je charakteristický velkou výší zásob. Díky tomu lze vyrábět 

bez jakéhokoli zastavení, nenarůstají ztráty zaviněné poruchou stroje, umoţňují hospodárnou 

výrobu a navíc vytíţení kapacit je konstantní. Navíc dodávky jsou rychlé, bez zbytečného 

odkládání. 

Japonský přístup je známý svou relativně nízkou výší zásob. Na tomto základě lze 

odhalit spoustu nedostatků, které pak následně vedou k optimalizaci řízení zásob 

a efektivnějšímu systému řízení. S nízkou výší zásob lze nalézt procesy, v nichţ dochází 

k problémům, projeví se rovněţ špatné vyváţení kapacit, nedostatečná pruţnost, příčiny 

vzniku zmetků nebo nedostatečná přesnost plnění termínů. 

Klasifikace zásob 

Klasifikace zásob v oblasti řízení je velice důleţitá. Od ní se odvíjí, jakou metodu 

zvolit na jaký druh zásob, na co se zaměřit a co je pro to důleţité. Existuje několik moţností, 

jak zásoby členit. Horáková a Kubát (1998) například uvádí druhy zásob podle stupně 

zpracování, podle funkce v podniku a druhy zásob podle pouţitelnosti. 

 

1. Druhy zásob podle stupně zpracování 

Zpracování si lze představit jako určitý stav zásob v jeho vývoji a výrobě. Setkat 

se s ním lze v jakékoli části logistického řetězce, který vyuţívá právě zásoby: 

 výrobní zásoby, kde se zejména nejčastěji pracuje se surovinami, základními, 

pomocnými materiály, polotovary, náhradními díly, obaly aj., 

 zásoby rozpracovaných výrobků tvoří především polotovary vyrobené vlastní 

výrobou a nedokončené výrobky, 

Obrázek 2.1 - Různé pohledy na funkci zásob v podniku 
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 zásoby hotových výrobků a  

 zásoby zboţí, jeţ se nakupují, aby mohly být dále prodávány. 

 

2. Druhy zásob podle funkce v podniku 

Funkcí v podniku je vytvořeno mnoho. Proto je také logické a očekávané, ţe kaţdá 

funkce potřebuje svoje zásoby, se kterými můţe pracovat a vyuţívat je. Nejčastěji se lze 

setkat se zásobami rozpojovacími, na logistické trase, technologickými, strategickými 

a spekulačními. Nyní blíţe k jednotlivým druhům. 

Rozpojovací zásoby jsou zásoby takové, které jsou charakteristické pro kaţdou část 

logistického řetězce během rozpojování materiálového toku. V této části se vyuţívá 

tzv. vyrovnávacího zásobníku splňujícího dva cíle – vyrovnávání časového nebo 

mnoţstevního nesouladu mezi procesy.  

I Horáková a Kubát (1998) uvádí čtyři druhy rozpojovacích zásob: 

 obratová, neboli také běţná – je vytvářena na základě nákupních, výrobních 

nebo dopravních dávek a pokrývá určité časové období prodeje nebo výroby 

mezi dvěma po sobě jdoucími dávkami, 

 pojistná – vyuţívá se nejčastěji v bodu rozpojení objednávkou zákazníka, 

coţ jsou často obrátkové poloţky s cílem zajistit náhodné výkyvy ze strany 

vstupu i výstupu, 

 vyrovnávací – vyuţívá se k vyrovnání nepředvídaných okamţitých výkyvů 

(časových i mnoţstevních) mezi dvěma procesy ve výrobě, 

 pro předzásobení – plní úkol vyrovnávání při větších předvídatelných 

výkyvech na vstupu i výstupu, například v období sezónního kolísání poptávky 

ze strany zákazníka.  

 

Výpočet průměrné běţné zásoby, pojistné zásoby a průměrné celkové zásoby uvádí 

rovněţ Macurová (2007, str. 64): 

 průměrná běţná zásoba = velikost dávky / 2      (2.1) 

 pojistná zásoba = průměrná běţná zásoba . odchylka    (2.2) 

 průměrná celková zásoba = průměrná běţná zásoba + pojistná zásoba   (2.3) 
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Zásoby na logistické trase charakterizují současnou pozici zásob někde mezi místem 

prodeje a místem nákupu. Řadí se zde: 

 dopravní zásoby neboli zásoby na cestě jsou typické pro časové období, kdy je 

náklad připraven k dopravě aţ po dobu, neţ jej kupující například zaeviduje 

do své databáze a uloţí ve svém skladu, 

 zásoby rozpracované výroby (tj. materiály a díly) jsou vyuţívány ve výrobním 

procesu, dokud jsou jednotlivé součástky ve fázi zpracování. Jsou ovlivňovány 

především objemem výroby, sortimentní skladbou výroby, délkou výrobního 

cyklu, velikostí výrobních dávek, rytmem výroby a způsobem řízení výroby.  

 

Technologické zásoby se vyznačují dalším zpracováním, expedováním, skladováním 

z technologických důvodů některých materiálů a výrobků za účelem získání poţadovaných 

vlastností. 

 

Strategické zásoby nejsou typickými poloţkami při řízení zásob. Rozhoduje o nich 

vrcholový management a jejich cílem je zabezpečit podnik při případných nepředvídaných 

krizích v rámci zásobování. 

 

Spekulační zásoby se vytváří za účelem zvýšení úspor z nákupu. Nejčastěji to bývají 

suroviny pro výrobu a ty se nakupují ve velkých dávkách kvůli očekávání, ţe cena 

v budoucnu poroste.  

 

3. Druhy zásob podle použitelnosti 

V této klasifikaci je nutno nejprve rozlišit pouţitelné a nepouţitelné zásoby.  

Nepouţitelná zásoba je typická pro nulovou spotřebu a její prodej se neočekává 

za normálních podmínek za běţnou prodejní cenu. Vzniká při inovacích, změně výrobního 

programu nebo také například při chybném nákupu. Nepouţitelné zásoby lze také zaznamenat 

při špatné budoucí predikci. Sníţit tyto zásoby lze prodejem za sníţenou cenu 

nebo odepsáním, protoţe příliš dlouhé skladování takových zásob vytváří zbytečné náklady 

sniţující hospodářský výrobek. 

Opakem nepouţitelné zásoby je zásoba pouţitelná. Její spotřeba nebo prodej je 

očekávaná i v budoucnu za běţné prodejní ceny. Tyto zásoby se dělí do dvou sloţek: zásoba 

přiměřená a nadbytečná 
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Klasifikací zásob se zabývají také Sixta a Ţiţka (2009). Jejich klasifikace odpovídá 

výše zmíněné, ale je doplněna o jeden druh navíc: klasifikaci zásob dle kritéria účetních 

předpisů. Tento druh zásob je do určité míry shodný s druhem zásob podle stupně zpracování 

– vychází z něj, ale liší se skladbou poloţek v daných kategoriích.  

Zásoby se pak dělí na nakupované a vlastní výroby.  

Náklady spojené se zásobami 

Kaţdá firma se snaţí minimalizovat náklady pro vyšší výslednou hodnotu 

hospodářského výsledku. Samozřejmě i v oblasti zásob lze náklady definovat. 

Náklady spojené se zásobami jsou součástí logistických nákladů, které ovlivňují 

úroveň logistických sluţeb. Macurová a Klabusayová (2007) do logistických nákladů řadí: 

 náklady na organizování a řízení toku (například náklady na vystavování 

objednávek materiálu, náklady na plánování a řízení výroby aj.), 

 náklady na uskutečňování toku (náklady na dopravu, vychystávání, manipulaci 

aj.), 

 náklady na drţení zásob a 

 náklady vyvolané nedostatečnou úrovní logistických sluţeb (penále 

za zpoţdění, náklady na evidování nesplněných dodávek aj.). 

 

Některé náklady z výše uvedených ovlivňují i zásoby. Mezi náklady spojené 

se zásobami patří zejména objednací náklady, náklady na drţení zásob a náklady z nedostatku 

zásob. Podle obrázku 2.2 – Náklady spojené se zásobami lze vidět rovněţ rozdělení nákladů 

na drţení zásob. 

 

Obrázek 2.2 - Náklady spojené se zásobami 

Zdroj: Macurová, Klabusayová (2007, str. 42) 
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Náklady na drţení zásob jsou vytvářeny: 

 náklady ušlých příleţitostí (kapitál drţený zásobami by mohl být vyuţit jinde), 

 náklady na skladování (náklady na skladové prostory, správu zásob, provoz 

skladů, jako jsou například odpisy budov, nájemné, počítačové techniky aj.) a 

 náklady spojené s rizikem (ztráty z neprodejnosti nebo nepouţitelnosti zásob, 

rizika spojené se ztrátou původních vlastností skladovaných produktů, zcizení 

aj). 

Způsoby řízení zásob 

Zásoby lze řídit několika způsoby. Kaţdý způsob, kterým se rovněţ zabývají 

i Horáková a Kubát (1998), má své výhody, nevýhody a specifika, které jsou typické pro daný 

způsob. Největší rozdíl je moţno vidět v charakteru poptávky, povaze a rozsahu současně 

řízených skladových poloţek. 

Jestliţe se řídí zásoby poloţek se stejnoměrnou ustálenou nezávislou poptávkou, 

vyuţívá se objednacích systémů. Objednací systémy jsou typické pro řízení materiálového 

toku podle stavu zásob. Vyuţívá se objednacích úrovní zásob a pojistné zásoby. Obecný 

princip doplňování zásob je zobrazen na obrázku 2.3 – Obecný princip doplňování zásob. 

Obrázek popisuje proces objednání zásob.  

Jestliţe stav zásob klesne průměrnou rychlostí spotřeby (d) pod objednací úroveň (B), 

vyšle se signál pro objednání. Během dodací lhůty (L), neţ zásoby dorazí do skladu, stav 

zásob ještě více poklesne aţ k hranici pojistné zásoby (Zp). V ten daný moment by na sklad 

měly dorazit nově objednané mnoţství zásob (Q) a výše zásob by se měla opět navýšit. 

 

Obrázek 2.3 - Obecný princip doplňování zásob 

Zdroj: Macurová, Klabusayová (2007, str. 135) 
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Objednací úroveň zásob neboli signální hladina podle Horákové a Kubáta (1998, str. 100) 

„se dimenzuje tak, aby s požadovanou spolehlivostí pokryla skutečnou poptávku během 

očekávané délky intervalu od vydání signálu o potřebě objednat až po příjem příslušné 

dodávky do skladu.“ Tato dodávka bývá označována jako pořizovací lhůta a bývá odlišná 

pro nákupní a výrobní zakázky. V nákupní dávce se zde počítá s dobou reakcí na signál, 

určení objednacího mnoţství, vyhotovení a doručení objednávky, uzavření smlouvy, dodací 

lhůta dodavatele, doprava do skladu, přejímka a kontrola dodávky a uskladnění dodávky 

a zaevidování příjmu do skladu. 

Ve výrobní zakázce se pak v úvahu berou i časy přípravy na výrobu související 

s daným produktem, doba čekání na zahájení první operace, samotný výrobní čas. 

Pojistná zásoba vyjadřuje takové mnoţství zásob, které by mělo pokrýt odchylky 

od průměrné velikosti spotřeby a průměrného dodacího cyklu. Je stanovená jedenkrát 

a postupně se podle potřeby nutnosti upravuje. Aby byla pojistná zásoba optimální, je nutno 

při jejím stanovení brát v úvahu faktory, jako jsou: 

 náklady na dodatečnou dodávku včetně dopravy, 

 penále za pozdní dodání, 

 náklady na sledování nevyřízených a včas nesplněných zakázek, 

 náklady na vícepráce pracovníků prodeje, 

 ušlý zisk a 

 ztráta jména. 

Samozřejmostí je, ţe jakékoli náklady sniţují hospodářský výsledek a tak je nutno 

uvaţovat nad stanovením její výše. Na druhou stranu ale pojistná zásoba můţe pomoci 

dokázat zkoordinovat logistický řetězec v případě nedostatku poţadovaných zásob. 

 

Objednací systémy říkají, kdy a kolik se má objednávat pro doplnění stavu zásob. 

Existují čtyři různé druhy objednacích systémů, kdy se kombinují dvě varianty objednacího 

mnoţství (pevné a proměnné mnoţství) a varianty okamţiku vydání signálu (signál v ten 

moment, kdy zásoba poprvé klesne pod objednací úroveň – ihned a pravidelné objednávání 

v intervalech). Tyto varianty jsou rovněţ zobrazeny v tabulce 2.1 – Objednací systémy 

při statistickém řízení zásob. 
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Tabulka 2.1 - Objednací systémy při statistickém řízení zásob 

                                    Objednací množství 
Režim objednávání 

Pevné (Q) 
Proměnné (doplnění do 

cílové úrovně S) 

Objednávání v proměnných okamžicích Systém (B; Q) Systém (B; S) 

Objednávání v pevných intervalech t Systém (s; Q) 

Systém (s; S) 

Systém (s; T), resp. (s; S), 
kde cílová úroveň S = s 

Zdroj: Macurová, Klabusayová (2007, str. 136) 

 

Macurová a Klabusayová (2007) se ve své publikaci zabývají popisem jednotlivých 

variant objednacích systémů.  

 

Systém (B, Q) 

Systém je charakteristický pevným mnoţstvím dodání v různých časových intervalech. 

Protoţe se stav zásob kontroluje velmi často, pokles zásob na objednací úroveň je znám téměř 

okamţitě. Proto například Macurová, Klabusayová (2007, str. 136) uvádí výpočet objednací 

úrovně podle vzorce 2.1: 

 

B = d . L + Zp,       (2.4) 

kde: 

B … objednací úroveň 

d … rychlost spotřeby 

L … dodací lhůta 

Zp … pojistná zásoba. 

 

Tento způsob objednávání zásob je vhodný pro ty zásoby, které jsou pravidelně, 

rovnoměrně objednávány a mají velkou spotřebu. 

 

Systém (B, S) 

Objednací úroveň je stanovena stejně jako ve výše uvedeném případě, ale zásoba se 

doplňuje aţ do cílové úrovně neboli maximální hladiny. Proto se velikost objednávky stává 

proměnnou. 
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Systém (s, Q) 

Stavy zásob se v tomto systému zjišťují po uplynutí určitého časového intervalu – 

periodicky. Objednávka se stanoví po zjištění stavu zásob po uplynutí daného intervalu. 

Protoţe je během plynutí intervalu stav zásob neznámý, musí být objednací úroveň vyšší 

neţ v prvních dvou případech systémů. Objednací mnoţství je pevné. Signální hladina se 

podle Macurové a Klabusayové (2007, str. 137) stanoví na základě vzorce 2.2: 

 

s = (L + 0,7 . I) . d + Zp,       (2.5) 

kde: 

s … objednací úroveň 

L … dodací lhůta 

I … interval 

d … rychlost spotřeby 

Zp … pojistná zásoba 

Koeficient 0,7 je stanoven dle zkušeností. 

 

Systém (s, S) 

Rozdíl oproti systému (s, Q) je pouze v tom, ţe zde se pracuje s proměnlivým 

objednacím mnoţstvím. 

 

Systém (s, T) 

V tomto systému se objednané mnoţství rovná vţdy spotřebovanému mnoţství během 

uplynutého intervalu. 

 

Ne vţdy je vhodné nebo vůbec moţné vyuţívat objednací systémy při řízení zásob. 

Horáková a Kubát (1998) uvádí, ţe při takové situaci, především je-li poptávka nezávislá 

a sezónní, je vhodné vyuţít plánu potřeby dodávek. Plán určuje velikosti objednávek a časové 

termíny příjmu dodávek. Z plánu potřeby dodávek pak lze snadno vytvořit plán nákupu, 

kde se ale musí zahrnout i pořizovací lhůta. Nejčastěji se vyuţívá pro plány v časovém 

horizontu jeden rok, kde nezávislost a sezónnost je moţná a často také velká. 

Při podrobnějším propracování lze plán potřeby dodávek vyuţít také pro plánování na kaţdý 

den. Nutno je stále plán aktualizovat a přizpůsobovat z důvodů lidského omylu, eliminace 

odchylek a nepředvídatelných změn.  
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Třetí moţností, jak řídit zásoby, uvádí Horáková a Kubát (1998), je hlavní výrobní 

plán – základ pro výpočet závislé potřeby pomocí systému MRP – I (plánování potřeby 

materiálu). Jinak řečeno, hlavní výrobní plán je časově rozčleněný plán doplňování zásoby 

v bodu rozpojení objednávkou zákazníka (bod rozpojení bude probrán v následující kapitole). 

Poloţky, se kterými se pracuje, jsou především konečné výrobky zhotovované na sklad 

a montáţní komponenty. Určité výkyvy a odchylky jsou zajišťovány vytvořenou pojistnou 

zásobou.  

Jeho základem je skutečnost a znalost předpovědí poptávky po konečných výrobcích. 

Tento způsob řízení zásob je podobný objednacímu systému (B, Q) – předem se musí určit 

velikost výrobní dodávky a pojistná zásoba. Rozdíl je v tom, ţe u hlavního výrobního plánu se 

určuje očekávaná potřeba příjmu dávek k doplnění zásoby s časovým předstihem dostatečně 

velkým pro zabezpečení a koordinaci nákupu materiálů, dílů a celé výroby.  

Délka výpočetních období bývá často různá, ale měla by se přibliţně rovnat s obdobím 

předpovědi poptávky po konečných výrobcích. Nejčastěji se hlavní výrobní plán vyuţívá 

při plánování týden a měsíc, ale můţe postačit i čtvrtletí.  

Bod rozpojení objednávkou zákazníka 

Jestliţe je důleţité úspěšně koordinovat logistický řetězec, je nutné se zabývat bodem 

rozpojení objednávkou zákazníka. Stejnou oblastí se rovněţ zabývají Macurová, Klabusayová 

(2007). Bod rozpojení (BR) charakterizuje změnu jedné části logistické sítě na druhou. 

První část je tzv. proti proudu, kde zákazník je anonymní a vyrábí se do zásob 

dle odhadu poptávky. Ta druhá část tzv. po proudu je charakterizována jiţ známým 

zákazníkem.  

Při rozhodování o volbě bodu rozpojení je zapotřebí uvědomit si dvě skutečnosti: 

 organizace průběhu logistického řetězce jednotlivě pro kaţdou objednávku je 

dlouhá, obtíţná a nákladná, 

 výroba finálních výrobků pro neznámého odběratele je rizikem špatného 

odhadu poptávky, neprodejnosti a vysokých nákladů na drţení zásob. 

 

Volba bodu rozpojení je dána několika vlastnostmi: 

 charakter výrobku, 

 charakter trţního segmentu a daných poţadavků, 
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 nákladové sazby na drţení zásob, náklady na nevyuţité kapacity, ztráty spojené 

s nepruţnou reakcí, 

 schopnosti konkurence a 

 způsobilost procesů v logistické síti. 

 

Bod rozpojení dělí hlavní aktivity v logistickém řetězci do dvou oblastí: řízení zásob 

v době výroby a řízení průběţné doby, kde řízení průběţné doby lze definovat jako plánování 

a řízení výroby a řízení fyzické distribuce.  

V běţných situacích je moţno bod rozpojení nalézt na pěti místech (viz obrázek 2.4 – 

Polohy bodu rozpojení): 

1. BR v distribučních skladech, 

2. BR ve skladech hotových výrobků u dodavatele, 

3. BR ve skladech montáţních sestav, 

4. BR ve skladech surovin, materiálů a polotovarů a 

5. BR ve skladech u dodavatele – nákup a výroba na zakázku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Macurová, Klabusayová (2007, str. 30) 

 

Obrázek 2.4 - Polohy bodu rozpojení 
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V bodě 1 se dle Vaněčka (2008) hotové výrobky expedují do distribučních skladů, 

ze kterých je pak zboţí dodáváno zákazníkům. Předpokládá se vnitropodniková distribuční síť 

a objednávka končí právě v distribučním skladu. 

V bodě 2 se hotové výrobky dostanou do skladu hotových výrobků ve firmě a zde se 

vyřizují objednávky zákazníků. 

Bod 3 je charakterizován tím, ţe konečná montáţ výrobků je poslední proces, 

který dělá firma. Jakmile se dostane konkrétní objednávka do systému, ze skladu, kde jsou 

uloţeny díly a komponenty, se začnou montovat do konečné fáze. Díky tomu je moţné 

přizpůsobit produkci firmy všem poţadavkům zákazníka, ať uţ se jedná o materiál 

nebo barvu.  

V bodě rozpojení 4 se skladují pouze suroviny, materiály nebo nakupované díly. 

Pokračování výroby začíná přijetím zákazníkovy objednávky a daných poţadavků. 

Objednávka od objednávky je zajišťována jednotlivě, proto se tato výroba omezuje na sloţité 

a drahé výrobky. 

Bod 5 nemá ţádné zásoby, se zajišťováním materiálů se začíná, jakmile je zadána 

objednávka. Nejčastěji se s tímto bodem rozpojení lze setkat v oblastech vývojových 

a konstrukčních. 

2.2.2 ABC analýza 

ABC analýza (také Paretova analýza) je jedna ze základních metod, která se zabývá 

řízením zásob. Bere v úvahu náklady spojené s drţením zásob a zároveň se také věnuje 

problematice úrovně logistických sluţeb. Ve velkých firmách existují i tisíce skladových 

zásob, kterým není moţno se věnovat jednotlivě a právě díky této metodě je moţnost zásoby 

řídit.  

Cílem metody je podle Jakubíkové (2008) identifikovat skupinu prvků, které jsou 

důleţité pro výsledek hospodaření jak v oblasti zásob, tak v celém podniku. Firma by měla 

znát, které aktivity firmě přinášejí nejvíce peněz nebo které jsou naopak nejméně výnosné.  

Paretův zákon 

Horáková a Kubát (1998) uvádí, ţe analýza ABC je zaloţena na Paretově zákonitosti, 

neboli tzv. pravidlo 80/20. Vyjadřuje se tím tak situace, kdy 80% důsledků je způsobeno 

přibliţně 20% počtu všech moţných příčin. Toto pravidlo lze aplikovat i v oblasti řízení 

zásob, kdy lze říci, ţe například malá část počtu poloţek představuje většinu hodnoty 

spotřeby. Obrázek 2.5 – Příklad závislosti kumulované hodnoty spotřeby na počtu poloţek 



20 

 

zobrazuje vztah mezi kumulativním počtem poloţek a kumulativní hodnotou spotřeby 

v procentuálním vyjádření. 

 

 

       Obrázek 2.5 – Příklad závislosti kumulované hodnoty spotřeby na počtu položek 

Zdroj: Horáková, Kubát (1998, str. 193) 

Podklady k ABC analýze 

Nejčastěji se k metodě ABC vyuţívá podkladů podle Horákové a Kubáta (1998) 

z roční hodnoty spotřeby, výdeje nebo prodeje jednotlivých skladových poloţek. Vše je 

například zaznamenáváno do tiskových sestav. 

Analyzované období by mělo obsahovat údaje za 12 nebo 24 měsíců. V případě jiného 

počtu měsíců můţe být pak výsledek zkreslen kvůli opomenutí vyjádření sezónnosti. Není 

podstatné začínat lednem, ale je nutné dbát na 12 nebo násobek 12 po sobě jdoucích měsíců. 

Zároveň není vhodné analýzu aplikovat ve firmě na více neţ tři roky z důvodu změn. 

Při analyzování se počítá s kumulovanou hodnotou spotřeby, výdeje nebo prodeje. 

Kumulativní znamená součet hodnot jednotlivých poloţek od začátku sestavy aţ po danou 

poloţku. Hodnotit sestavu lze aţ po vytvoření kumulovaného procentního podílu spotřeby. 

Ten se stanoví jako podíl kumulované hodnoty spotřeby a součtu hodnoty spotřeby 

za všechny analyzované poloţky. Aby se mohlo mluvit o procentech, je nutno číslo vynásobit 

stem.  
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Klasifikace položek 

Aby šlo jednotlivé poloţky klasifikovat, je důleţité si nejprve zvolit hranice. Nikde 

není jasně definováno, jakých hodnot ty hranice mají dosahovat. Podle stanovených hranic 

jsou poloţky předběţně rozděleny do jednotlivých kategorií A, B a C. Tyto tři skupiny nejsou 

také striktní, firma si můţe určit, kolik skupin je pro ni vyhovujících. Poloţky, které jsou 

prvně zařazeny do skupiny B a jsou povaţovány za důleţité a neopomenutelné, je moţno 

přesunout do skupiny A i přesto, ţe jejich hodnota spotřeby neodpovídá dané skupině.  

Charakteristika skupin 

Kategorie A je reprezentována poloţkami zásob velmi důleţitými a tvoří podle Sixty 

a Ţiţky (2009) přibliţně 80% hodnoty spotřeby nebo prodeje, přitom jejich počet je relativně 

nízký. Jejich pravidelná a pečlivá kontrola je nutná, stejně tak zároveň aktualizace 

a přizpůsobení změnám v případě kaţdé poloţky zvlášť. Při stanovování optimálních velikostí 

zásob a pojistné zásoby se vyuţívá metod, které dokáţou být přesné a dá se na ně spolehnout. 

V teorii se u nich preferuje časté objednávání s menším mnoţstvím poloţek. 

Ve skupině B jsou také důleţité poloţky, ale uţ se jim nepřikládá taková důleţitost 

ani intenzita. Velikost dodávek i pojistná zásoba jsou běţně vyšší neţ u výše zmíněné 

kategorie. Ke stanovení těchto veličin si vyuţívají jednodušší metody ale se stále stejnou 

spolehlivostí.  

Málo důleţité poloţky zásob se řadí do skupiny C a činí zhruba 5% hodnoty spotřeby 

a prodeje. Nepřímou úměrou ale tvoří nejvíce poloţek, co se týče do počtu. Objednávky jsou 

velké, stejně tak i pojistná zásoba.  

Celkové shrnutí uvádí Synek a Kislingerová (2010), kdy říkají, ţe přibliţně 5 – 15% 

poloţek tvoří 60 – 80% podílu na celkové spotřebě pro skupina A. Skupina B je procentuálně 

přibliţně tvořena 15 – 25 % druhy poloţek, které představují 15 – 25% podíl. Třetí skupinou 

je skupina C a 60 – 80% poloţek tvoří pouhých 5 – 15% podílu z celkové spotřeby. Toto 

základní a obecné rozdělení je zobrazeno také na obrázku 2.6 – Typické rozloţení počtu 

druhů materiálu podle jejich podílu na hodnotě spotřeby nebo zásob. 
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Zdroj: Synek, Kislingerová (2010, str. 206) 

 

2.2.3 Doprava a přeprava 

Doprava podle Furche a kolektivu (2008, str. 66) je „souhrn záměrných činností, 

jimiž se uskutečňuje pohyb dopravních prostředků po dopravních cestách v prostoru 

a v čase.“ Doprava přidává hodnotu, pokud jsou zásoby přemístěny v přesný moment, 

poţadovaném mnoţství a bez závad. Vyuţívá se dopravních prostředků, coţ je technický 

prostředek, díky kterému je doprava zásob přemisťována. Dopravní prostředky vytváření 

moţnosti, jak optimálně řídit proces dopravy. V úvahu se bere dostupnost, kapacita 

a přepravní náklady. 

Nákladní doprava pak přímo zabezpečuje fyzické přemístění zboţí od původního 

dodavatele aţ do místa konečného odběratele. 

S dopravou podle Schulteho (1994) se nejčastěji lze setkat se dvěma rozděleními – 

mimopodniková (uskutečňována od dodavatele k podniku a od podniku ke konečnému 

odběrateli) a vnitropodniková (přemístění zásob uvnitř samotného podniku). Pro účel této 

diplomové práce se vyuţije pouze mimopodniková doprava.  

Přeprava je částí dopravy jak uvádí Furch a kolektiv (2008). Kromě jízdy se zde řadí 

další činnosti jako například nakládka, překládka, vykládka, skladování, pojištění aj. Tyto 

činnosti se provádí přepravním prostředkem – unifikovaný technický prostředek pro větší 

mnoţství materiálu. Nejznámější je kontejner a paleta. 

Obrázek 2.6 - Typické rozložení počtu druhů materiálu podle jejich podílu na hodnotě spotřeby nebo 

zásob. 
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Mimopodniková doprava a kritéria volby 

Mimopodniková doprava podle Schulteho (1994) je velmi důleţitá při rozhodování 

o vyuţívání dopravy a dopravních prostředků. Z velké části je ovlivňována i okolním světem, 

kdy se berou v úvahu i náklady na ţivotní prostředí, náklady dodavatele při nakládce, ve firmě 

při překládce na sklad aj. Rozdělují se do základních pěti skupin: 

 náklady na přepravované zboţí, 

 vedlejší dopravní náklady, 

 manipulační náklady, 

 ostatní logistické náklady a 

 nákladové efekty mimo okruh logistiky. 

Jestliţe se firma rozhoduje, kterého dodavatele vybrat, rozhoduje se na základě 

získaných informací ohledně dopravních časů, dopravní frekvence, technické 

provozuschopnosti sítě, pruţnosti, výchozích a koncových dob dopravy, spořivosti 

a vedlejších výkonů. 

Dopravní metody v mimopodnikové dopravě 

Existuje mnoho metod, jak zásoby přepravovat a jimi se také zabývá Schulte (1994). 

Nákladní doprava se provádí pomoci dopravy silniční, ţelezniční, lodní, letecké, 

kombinované a potrubní. 

Silniční doprava je jedna z nejznámějších metod při dopravě. Vyuţívá se především 

nákladních automobilů. Výhodou této dopravy je moţnost dopravit zásoby od místa do místa 

na přesnost i pár metrů. Na vzdálenosti krátké a střední je moţno dopravu vyuţít i za relativně 

přijatelných nákladů. Dalším kladem je moţnost flexibility dopravy na změny úkolů. Rychlost 

dopravy nebo také transportu je po Evropě vhodná, neboť vzdálenosti se dají překonat během 

pár hodin, dnů nebo maximálně týdnů včetně doby čekání, omezení a nutných přestávek. 

Naopak nevýhodou je neschopnost ovlivnit počasí při dopravě nebo omezený objem přepravy 

velikosti dopravního prostředku. Také se musí brát zřetel na riziko převozu ţivotu 

nebezpečných dopravních nákladů, které také ovlivňují ţivotní prostředí. 

Ţelezniční doprava je uskutečňována po vybudovaných kolejích po celém světě. 

Vyuţívání této metody se jeví jako ekonomický výhodné, ale pouze na větší vzdálenosti, 

coţ zmiňuje také Macurová (2010). Je pomalejší neţ doprava silniční a ovlivňuje ji reliéf 

projíţděného území. Další výhodou je také skutečnost, ţe dokáţe přepravit velmi rozměrné 
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náklady a je ekologická. Jako nevýhoda by se dala zmínit dodávka, kdy po dojetí 

do nejbliţšího nádraţí, je nutná překládka a vyuţití popřípadě dalšího dopravního prostředku. 

Z Číny do střední Evropy se vyuţívá ţelezniční dopravy na dvou trasách. První vede 

z Shenzenu nebo Pekingu přes Mongolsko, Rusko, Bělorusko, Polsko aţ do Německa. Druhá 

cesta je z Číny přes Kazachstán, Ukrajinu a Čop. 

Jak říká Schulte (1994), lodní doprava je typická pro jak vnitrozemskou, tak námořní 

dopravu. Výhody a nevýhody mají ale oba způsoby přibliţně stejné – samozřejmě rozdíl 

vzniká z důvodu délky trasy. Výhodou je moţnost přepravy velkého mnoţství zásob 

za relativně nízké náklady. Pokud se nepřihodí nepředvídatelné katastrofy, je rovněţ 

ekologicky šetrná. Nevýhodou je pak rychlost, která je nejpomalejší ze všech metod, vliv 

počasí a stavu vody na dopravu – tím vzniká riziko pozdního dodání. Jsou také omezeny sítě 

dopravních tratí a proto je nutno věnovat zvýšenou pozornost také nákladům na manipulaci 

a překládku. 

Tradiční námořní trasa z Číny do Evropy vede podle Macurové (2010) přes Indočínu, 

kolem Indie, Afriky, přes Suezský průplav a Gibraltar do Rotterdamu, Brém nebo Hamburku. 

Letecká doprava je vyuţívána zvláště kvůli své rychlosti, kapacitě a nezávislosti 

na počasí. Doprava z letiště musí být pak zajištěna dalšími dopravními prostředky, jako je 

například nákladní automobil nebo vlak. Nevýhodou je rovněţ velká zátěţ ze strany nákladů 

kapitálu, objemu dodávky. Ekologické dopady jsou značné zejména po stránce hluku 

a znečištění atmosféry.  

Potrubní doprava je podle Macurové (2010) ekologicky šetrná, rychlá, navíc nezávislá 

na počasí. Záporem jsou pak velmi vysoké náklady na vybudování potrubí. Do budoucna se 

počítá s rozvojem kontejnerové dopravy, hlavně ve velkých městech. 

Klady a zápory dopravních metod jsou shrnuty v příloze 1 – Přednosti a nevýhody 

alternativní druhů dopravy. 

Palety a kontejnery 

Palety patří mezi nejznámější přepravní prostředky, vytvářejí manipulační 

nebo přepravní pomocnou jednotku. Podle Furche a kolektivu (2008) tak urychlují manipulaci 

a přepravu materiálu. Palety se také vyuţívají při skladování, na ochranu materiálu, stohování, 

zajištění informací o paletách i materiálech v nich aj. Jedno z několika dělení palet je podle: 

 materiálu, ze kterého jsou vyrobeny (dřevěné, kovové, umělohmotné aj.), 
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 rozměrů (v Evropě je rozměr přizpůsoben dopravním prostředkům, skladišť 

a zboţí), 

 způsobu pouţití (výměnné, nevýměnné), 

 aj. 

 

Furch a kolektiv (2008, str. 83) definují dřevěnou paletu prostou takto: „Evropská 

dřevěná paleta prostá (výměnná), rozměru 800 x 1200mm, musí být označena značkou 

členské železnice země, ve které byla vyrobena, kódem výrobce, rokem výroby a jednotnou 

značkou EUR v oválu. Jednotková hmotnost palety je 25kg a má nosnost (rovnoměrné 

rozložení) až 1 500kg.“ Na vratné, tzn. znovu pouţitelné palety lze přidělat nástavba 

vytvářející tak uţitnou vlastnost paletám sloupkovým, ohradovým a skříňovým. Evropská 

dřevěná paleta prostá je vidět na obrázku 2.7 – Evropská dřevěná paleta prostá. 

 

Zdroj: http://www.e-palety.cz/ 

 

Kontejnery jsou přepravní prostředky s částečně nebo úplně uzavřeným prostorem. 

Jejich funkce spočívá v přepravě materiálu na velké vzdálenosti bez překládky vnitřního 

obsahu. Lze je vyuţít opakovaně, jsou vhodné pro rychlou manipulaci na několika druzích 

dopravy. Rozlišují se malé a velké kontejnery, kde malý má loţní prostor do 14m
3
 

a maximální hrubá hmotnost je do 10 000kg. Manipulace probíhá pomocí závěsného 

i vidlicového způsobu a převáţí se nákladními automobily nebo ţelezničními vozy.  

Velké kontejnery mají loţný prostor přes 14 m
3
 nebo jejich maximální hrubá hmotnost 

váţí více jak 10 000 kg. Tyto kontejnery se řídí podle normy ISO řady 1 typů A, B, C a D. 

Vnější rozměry a maximální hrubé hmotnosti jednotlivých typů kontejnerů jsou uvedeny 

v tabulce 2.2 – Kontejnery ISO řady 1, základní parametry. 

 

 

Obrázek 2.7 - Evropská dřevěná paleta prostá 
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Tabulka 2.2 - Kontejnery ISO řady 1, základní parametry 

Typ 

Vnější rozměry 
max. btto hmotnost 

(kg) 
výška 

± 0 – 5 (mm) 

šířka 

± 0 – 5 (mm) 

délka 

(mm) 

1A 

1AA 

1AX 

2 438 

2591 

do 2 438 

238 
12 192 

± 0 – 10 
30 480 

1B 

1BB 

1BX 

2 438 

2 591 

2438 

2 438 
9 125 

± 0 – 10 
25 400 

1C 

1CC 

1CX 

2 438 

2 591 

2 438 

2 438 
6 058 

± 0 – 6 
24 000 

1D 

1DX 

2 438 

2 438 
2 438 

2 991 

± 0 – 5 
10 160 

Zdroj: Furch a kolektiv (2008, str. 85) 
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3 Charakteristika podniku 

Firma, se kterou bylo spolupracováno, si nepřeje, aby bylo zveřejněno její jméno 

ani přesné místo podnikání. Proto pro účely této diplomové práce firma bude vyuţívat 

pseudonymu XYZ, s.r.o. se sídlem podnikání v Severní Moravě. 

Firma XYZ, s.r.o. podniká jako výrobce kvalitních českých ţidlí a součástek 

spojených s nimi. Její sídlo se nachází na Severní Moravě a v obchodním rejstříku je 

zaregistrovaná jako společnost s ručením omezeným. 

 

Společnost XYZ, s.r.o. vyrábí a prodává kvalitní ţidle do kanceláří, pro děti 

i pro zdravotnické interiéry. Součástí prodeje jsou také dětské stoly, které jsou často vhodné 

pro danou ţidli, stoličky a křesla.  

Základem celé úspěšnosti společnosti je především profesionalita, zkušenost a ochota. 

Současně se výroba i prodej zaměřují na takové výrobky, které jsou kombinovány 

s ergonomickými poţadavky a moderním designem. 

 

Předmětem podnikání je: 

 nákup zboţí s cílem jeho dalšího prodeje a samotný prodej,  

 čalounictví,  

 montáţ nábytku a 

 dodávka interiéru staveb. 

 

Ochota a vstřícnost zaměstnanců je zaloţena také na osobním vztahu, 

neboť společnost má 16 zaměstnanců, kde polovina pracuje ve výrobě a druhá polovina 

obsluhuje obchod a zabývá se administrativou. 

 

3.1 Historie společnosti 

Mateřská společnost firmy XYZ, s.r.o. sídlící v německém Bavorsku existuje jiţ 

od konce 19. století, kdy se zabývali výrobou nábytku. Postupem času se zaměřili především 

na výrobu sedacího nábytku. Na začátku 3. tisíciletí firma svou produkci rozšířila i na bytové 

a kancelářské ţidle. Hlavním odběratelem produktů je především západní Evropa.  
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Samotná firma XYZ, s.r.o. byla zaloţena v roce 1996, kde se ihned začal vyrábět 

kvalitní český nábytek. Ve stejném roce byla zaloţena i její dceřiná společnost na Slovensku, 

kde má XYZ, s.r.o. 100% pod svým vedením. 

Od roku 2004 byla firma rovněţ drţitelem certifikace jakosti ISO 9001:2001 

pro obory výroba, nákup a prodej sedacího nábytku. 

 

3.2 Spolupráce se zahraničím a doprava 

Co se týče zahraniční spolupráce firmy s jinými firmami, jsou vztahy velmi intenzivní. 

Produkty vyráběné a prodávané firmou XYZ, s.r.o. jsou nakupovány od 10 dodavatelů 

z celého světa. Nejdůleţitějším dodavatelem je mateřská firma v Německu, od které nakupuje 

komponenty okolo 30% celých zásob. Výhodou této spolupráce je především velmi častý 

dovoz auty i několikrát za měsíc. Také velmi důleţitým bodem je ta skutečnost, ţe z Německa 

lze dováţet jednotlivé poloţky i po kusech. 

Dalšími významnými dodavateli jsou Čína a Taiwan, odkud se dováţí skoro polovina 

zásob. Při dopravě jsou vyuţívány malé a velké kontejnery. Nevýhodou spolupráce s touto 

zemí je dodací lhůta, která trvá přibliţně 3,5 měsíce. V porovnání s dodací lhůtou ostatních 

dodavatelů (14 – 21 dní) je tato lhůta dlouhá, proto se objednávají větší zásoby. 

Další významným dodavatelem je také Itálie. 

Prodej produktů firmy je také realizován v zahraničí. Například v roce 2010 bylo zboţí 

rozváţeno do Gruzie, Litvy i Rakouska. Samozřejmě se nesmí opomenout ani třetinový vývoz 

na Slovensko. Firma XYZ, s.r.o. rozváţí k více neţ 150 odběratelům, přičemţ pouze 15 jich 

je klíčových.  

Doprava po České republice a na Slovensko provádí firma zdarma i přesto, ţe k ní 

pronajímá jiné outsourcingové firmy.  Ve většině případů se jedná o dovoz kusových zásilek 

pro odběratele jako firmy. Společnost XYZ, s.r.o. nedodává konečným zákazníkům, kteří uţ 

jsou uţivateli výrobků. 

Doprava je prováděná přes jiţ výše zmíněné kontejnery z Asie, auty z Německa. Dále 

se také vyuţívají palety a letecká přeprava na dovoz od ostatních dodavatelů. S dovozem 

a uskladněním také souvisí příjem a kontrola objednaného zboţí. U zboţí z Evropy se provádí 

kontrola mnoţstevní a namátková kontrola kvalitativní. Zboţí dováţené z Asie je nutno 

kontrolovat od prvního do posledního, protoţe případná reklamace by pak byla velmi 

nákladná.  
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3.3 Konkurence v České republice 

V dnešní době je velmi těţké být ten nejlepší. V případě dětských produktů společnost 

XYZ, s.r.o. je mezi prvními i přesto, ţe konkurence je velká. Co se týče kancelářského 

vybavení, je v České republice přibliţně 10 konkurentů a v oblasti zdravotnictví 15 malých 

a jeden velký konkurent. 

 

3.4 Ekonomické ukazatele podniku 

Ekonomická data společnosti za posledních pět let jsou ovlivněna především 

hospodářskou krizí, která se dostala i do oblasti nábytku. Dle tabulky 3.1 – Ekonomické 

ukazatele za období 2007 – 2011, která mimo jiné uvádí trţby, náklady i zisk za dané období, 

lze říci, ţe v současné době se preferuje objednávání zboţí ve velkém mnoţství (například 

kontejnery). V tabulce je také moţno vidět, kolika procent z celkových trţeb dosahuje dceřiná 

společnost na Slovensku. 

 

Tabulka 3.1 - Ekonomické ukazatele za období 2007 - 2011 

 2007 2008 2009 2010 2011 

tržby celkem (tis. CZK) 30 730 30 480 24 459 25 595 29 180 

z toho Slovensko 29% 25% 30% 31% 21% 

náklady (tis. CZK) 29 163 29 583 24 419 25 146 28 097 

z toho podíl nákupu ve 

velkých množstvích 
15% 22% 28% 39% 45% 

zisk (tis. CZK) 1 567 897 40 449 1 083 

Zdroj: vlastní zpracování 
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4 Analýza zásob ve skladu a návrhy a doporučení vzhledem 

k požadavkům firmy 

Analytická část je zaměřena na analýzu zásob ve skladu s následným doporučením 

na základě poţadavků firmy. Je pouţita metoda ABC, která je podrobněji popsána 

v teoretické části. Při práci na této části diplomové práce jsou vyuţívána data vyjadřující 

hodnotu poloţek na skladu. Informace o spotřebě podle mého uváţení nebyla příliš odlišná, 

neboť zásoby se odvíjejí od intuitivního odhadu a jsou zaloţeny na minulé spotřebě, která se 

během daného roku příliš nezměnila.  

 

Při vypracování je vyuţito programu Microsoft Office Excel 2007, ve kterém jsou 

řešeny veškeré výpočty. 

 

Základní počet poloţek, se kterými je pracováno, činí 161. Je nutno si uvědomit, 

ţe tato hodnota nepočítá se všemi poloţkami ve firmě XYZ, s.r.o. Firma na základě svých 

zkušeností vybrala přes 200 poloţek s tím, ţe určitý druh poloţek má být zprůměrován jak 

do počtu kusů, metrů aj., tak i do hodnoty skladovaných poloţek v českých korunách.  

Skladové poloţky a jejich hodnota jsou získány z evidence skladových poloţek za rok 

2011, tedy 12 měsíců od ledna do prosince včetně. 

 

Protoţe si firma nepřeje zveřejňovat kromě názvu, sídla firmy také jména dodavatelů, 

všech deset dodavatelů, kteří dováţí do firmy, budou očíslováni Dodavatel 1, 2, aţ 10. 

Při výpočtu je počítáno s 52 týdny za rok. 

 

Cílem diplomové práce je sníţení stavu zásob vyjádřených v české měně s vyuţitím 

ABC analýzy a návrh řešení pro zlepšení současného stavu. 

4.1 Současný stav podniku 

Společnost XYZ, s.r.o. nakupuje zboţí od 10 dodavatelů z Evropy a Asie. 

Od dodavatelů z Asie je vytvářena objednávka přibliţně jednou za dva měsíce na větší 

kontejnery a jednou ročně na menší kontejner: 
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 kontejner o velikosti 40´ stop má objem přibliţně pro 340 stolů a jeho přeprava 

vyjde na 2 950 USD a 

 kontejner o velikosti 20´ stop má objem přibliţně pro 200 stolů a jeho přeprava 

stojí 2 020 USD. 

 

Lze vyuţít i palet, které ale v současné době nejsou vyuţívány: 

 evropská paleta můţe být naplněná 11 stoly a přeprava vyjde přibliţně 

na 155 USD. 

 

Při práci s analýzou ABC jsou hodnoty vyjádřeny v českých korunách, proto je nutné 

přepočítat americké dolary na české koruny. Při převodu bylo vyuţito kurzu devizového trhu 

z webových stránek České národní banky ze dne 20. ledna 2012. Pro tento den činí 

1 USD = 19,736 CZK. Pro jednodušší výpočty bude hodnota české měny zaokrouhlena 

na 20 CZK.  

1 USD = 20 CZK 

 

Po převodu měn: 

 kontejner 40´ stop stojí přibliţně 59 000 CZK, 

 kontejner 20´ stop stojí přibliţně 40 400 CZK a 

 paleta stojí přibliţně 3 100 CZK. 

 

Stav zásob ke dni 30. listopadu 2011 byl 6,9 mil. CZK a z toho: 

 materiál 4,3 mil. CZK, 

 výrobky 0,32 mil. CZK a 

 zboţí 2,2 mil. CZK. 

 

Pojistná zásoba je stanovována na základě zkušeností a intuice zaměstnanců, 

a proto se vytváří přibliţně ve výši 20%.  

Aby bylo moţno dále pracovat, je zapotřebí si vyjádřit veličiny jako je velikost dávky, 

průměrná běţná zásoba, pojistná zásoba, průměrná celková zásoba a počet objednávek 

za jeden rok dle vzorců 2.1 aţ 2.3: 
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Tabulka 4.1 – Stanovení průměrné celkové zásoby na jednu fakturu v CZK uvádí 

hodnoty pro jednotlivé státy těchto veličin. Velikost dávky je dána hodnotou zásob z jedné 

objednávky. 

 

Tabulka 4.1 - Stanovení průměrné celkové zásoby na jednu fakturu v CZK 

 Asie Německo Itálie 

velikost dávky (CZK) 560 300,03 425 289,51 110 755,43 

průměrná běžná zásob (CZK) 280 150,02 212 644,76 55 377,72 

pojistná zásoba 20% (CZK) 56 030,00 42 528,95 11 075,54 

průměrná celková zásoba (CZK) 336 180,02 255 173,71 66 453,26 

počet objednávek 7 52 50 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Asie 

Hodnota průměrné běţné zásoby byla vypočtena jako polovina velikosti dávky. 

560 300,03 CZK / 2 = 280 150,02 CZK 

 

Pojistná zásoba ve výši 20% je stanovena firmou a z průměrné běţné zásoby je tedy 

56 030,00 CZK. 

280 150,02 CZK . 0, 2 = 56 030,00 CZK 

 

Součet průměrné běţné zásoby a pojistné zásoby vyjadřuje průměrnou celkovou 

zásobu – v případě čínských a taiwanských zásob to činí 336 180,02 CZK. 

280 150,02 CZK + 56 030,00 CZK = 336 180,02 CZK 

 

Počet objednávek za rok je firmou stanoven na 7, protoţe se dováţí šest velkých 

kontejnerů a jeden malý. 

 

Německo 

Průměrná běţná zásoba pro německého dodavatele činila po podílu velikosti dávky 

dvěma 212 644,76 CZK. 
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425 289,51 CZK / 2 = 212 644,76 CZK 

 

Dvacetiprocentní pojistná zásoba z průměrné běţné zásoby 42 528,95 CZK. 

212 644,76 CZK . 0,2 = 42 528,95 CZK. 

 

Součtem pojistné zásoby a jiţ výše vypočtené průměrné běţné zásoby činila průměrná 

celková zásoba 255 173,71 CZK. 

212 644,76 CZK + 42 528,95 CZK = 255 173,71 CZK. 

 

Protoţe zboţí se dováţí z Německa pravidelně kaţdý týden a je počítáno s 52 týdny 

v jednom roce, vyřizuje se 52 objednávek. 

 

Itálie 

Třetím státem dodávající pro firmu je Itálie. Průměrná běţná zásoba byla vypočtena 

jako polovina velikosti dávky a ve výsledku se rovnala hodnotě 55 377,72 CZK. 

110 755,43 CZK / 2 = 55 377,72 CZK 

 

Pojistná zásoba je zde rovněţ vytvářena ve výši 20% z průměrné běţné zásoby – 

11 075,54 CZK. 

55 377,72 CZK . 0,2 = 11 075,54 CZK 

 

Od součtu pojistné zásoby a průměrné běţné zásoby se odvodí průměrná celková 

zásoba. Od italských dodavatelů tato zásoba činí tedy 66 453,26 CZK. 

11 075,54 CZK + 55 377,72 CZK = 66 453,26 CZK 

 

Počet objednávek je odvozen od průměrného dovozu. Jestliţe se dováţí přibliţně 

co 2 aţ 3 týdny a auto naloţí zboţí od 2 aţ 3 dodavatelů, pak za 52 týdnů je vyuţito 23 aut 

a celkový počet objednávek za rok činí 50. 

 

Sečtené hodnoty všech tří dováţejících zemí jsou důleţité pro obecné porovnání 

s později navrhovaným způsobem řízení zásob. Součet zobrazuje tabulka 4.2 – Výpočet 

průměrné celkové zásoby ve firmě na jednu fakturu v CZK. Jednotlivé poloţky jsou 

vypočteny na základě zjištěných hodnot z tabulky 4. 1, které byly sečteny ze všech států.  
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Tabulka 4.2 – Výpočet průměrné celkové zásoby ve firmě na jednu fakturu v CZK 

velikost dávky (CZK) 1 096 344,97 

průměrná běžná zásoba (CZK) 548 172,50 

pojistná zásoba 20% (CZK) 109 634,49 

průměrná celková zásoba (CZK) 657 806,99 

počet objednávek 109 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Velikost dávky ze všech zemí tedy činí 1 096 344,97 CZK, průměrná běţná zásoba je 

polovinou velikosti dávky a proto je v poloviční výši – 548 172,50 CZK. Součet pojistné 

zásoby všech poloţek byl vyčíslen na 109 634,49 CZK. 

Průměrná celková zásoba, která je součtem průměrné běţné zásoby a pojistné zásoby 

činí 657 806,99 CZK. 

548 172,50 CZK + 109 634,49 CZK = 657 806,99 CZK 

 

Pro pozdější vyhodnocení je vhodné znát počet objednávek, které se uskuteční během 

jednoho roku všem dodavatelům. Celkový počet objednávek za rok byl tedy vypočítán jako 

součet objednávek z Asie, Německa a Itálie. Celková hodnota je pak rovna 109 objednávkám 

ročně. 

7 objednávek + 52 objednávek + 50 objednávek = 109 objednávek za rok 

4.1.1 Náklady spojené se zásobami 

Náklady na pořízení materiálu jsou rozloţeny do několika skupin, a to náklady 

na skladování, náklady spojené s dopravou a průměrné reţijní náklady. V procentuálním 

vyjádření tyto náklady tvoří přibliţně 16,4% z hodnoty nákupu od dodavatelů z Itálie. 

Z mateřské společnosti jsou náklady na dopravu niţší o téměř 4% a náklady na dopravu 

od dodavatelů z Asie zahrnují ceny kontejnerů a palet uvedených výše.  

Průměrné náklady na dopravu a hodnota zboţí byly firmou dodány v eurech (EUR). 

Dne 24. ledna 2012 Česká národní banka zveřejnila kurz devizového trhu i v eurech. Tento 

den je hodnota eura rovna 25,420 CZK. Pro zjednodušení bude počítáno se 25,5 CZK. 

1 EUR = 25,5 CZK 
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Hodnota zboží a dopravní náklady 

Itálie 

Zboţí z jedné faktury dováţené z Itálie v průměru vyjde firmu přibliţně 

na 4 343,35 EUR s dopravními náklady 229,86 EUR. Po převedení na českou měnu zboţí činí 

110 755,43 CZK110 755,43 CZK s náklady na dopravu 5 861,43 CZK. 

Protoţe je do Itálie odesíláno 50 objednávek, zboţí na skladě během roku váţe kapitál 

v hodnotě 5 537 771,5 CZK s dopravními náklady 293 071,5 CZK. 

Hodnota zboží dováženého z Itálie za jeden rok: 

110 755,43 CZK . 50 objednávek = 5 537 771,5 CZK  

 

Dopravní náklady na dovoz zboží z Itálie za jeden rok: 

5 861,43 CZK . 50 objednávek = 293 071,5 CZK  

 

Německo 

Německý dodavatel dodává v průměru zboţí za 16 678,02 EUR s dopravními náklady 

540,5 EUR na jednu objednávku. V české měně tyto náklady na dopravu činí 13 782,75 CZK 

a zboţí čítající hodnotu 425 289,51 CZK. 

Při vyčíslení celkové hodnoty zboţí a dopravních nákladů se postupovalo obdobně 

jako u italských dodavatelů. Hodnota zboţí dováţená od německého dodavatele za rok činí 

přibliţně 22 115 054,52 CZK s dopravními náklady 716 703 CZK. 

Hodnota zboží dováženého z Německa za jeden rok: 

425 289,51 CZK . 52 objednávek = 22 115 054,52 CZK 

 

Dopravní náklady na dovoz zboží z Německa za jeden rok: 

13 782,75 CZK . 52 objednávek = 716 703 CZK. 

 

Asie 

Posledním územím, ze kterého firma dováţí, je Asie. Průměrná hodnota zboţí 

na jednu fakturu je přibliţně 21 972,55 EUR - v českých korunách je hodnota zboţí 

560 300,03 CZK. Při sedmi objednáních hodnota zboţí za jeden rok činí 3 922 100,21 CZK.  

560 300,03 CZK . 7 objednávek = 3 922 100,21 CZK 
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Dopravní náklady jsou odvozeny od počtu velkých a malých kontejnerů za rok. 

Protoţe se ročně dováţí jeden malý kontejner za 40 400 CZK a šest velkých kontejnerů 

za 59 000 CZK, celková roční hodnota dopravních nákladů za rok činí 394 400 CZK. 

40 400 CZK + 6 kontejnerů . 59 000 CZK = 394 400 CZK 

 

Tabulka 4.3 – Sumarizace hodnot zboţí a dopravních nákladů od jednotlivých 

dodávajících států přehledněji zobrazuje hodnotu zboţí dováţeného z Itálie, Německa i Asie 

v jednom roce. Součástí tabulky je také přehled vynaloţených dopravních nákladů na zboţí 

za celý rok. 

  

Tabulka 4.4 - Sumarizace hodnot zboží a dopravních nákladů od jednotlivých dodávajících států 

  Hodnota zboží 

(CZK) 

Dopravní náklady 

(CZK) 

Itálie 5 537 771,50 293 071,50 

Německo 22 115 054,52 716 703,00 

Asie 3 922 100,21 394 400,00 

Celkem 31 574 926,23 1 404 174,50 

Zdroj: vlastní zpracování 

Náklady na skladování 

Náklady na skladování jsou vyjádřeny procentuálně z hodnoty nákupu firmy. Jejich 

výše byla vyčíslena na 7,3% z hodnoty nákupu. Protoţe se zboţí skladuje pouze na jednom 

místě, v tomto případě se nemusí rozdělovat dodavatelé na italské, německé a asijské. 

Samozřejmě je přehlednější jak pro firmu, tak pro zpracování této diplomové práce, tyto státy 

opět rozlišit. 

Jestliţe se počítá s náklady na skladování za rok, jde výpočet urychlit s vyuţitím 

tabulky 4.3. Hodnota zboţí je vynásobena koeficientem 0,073, který po převodu vyjadřuje 

7,3%. 

Itálie 

Náklady na skladování zboţí dovezeného z Itálie jsou ve výši 404 257,32 CZK.  

5 537 771,50 CZK . 0,073 = 404 257,32 CZK 
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Německo 

Náklady na skladování veškerého německého zboţí činí 1 614 398,98 CZK. 

22 115 054,52 CZK . 0,073 = 1 614 398,98 CZK 

 

Asie 

Firma rovněţ skladuje poloţky z Asie. Skladovací náklady jsou tedy kalkulovány 

na hodnotu 286 313,32 CZK. 

3 922 100,21 CZK . 0,073 = 286 313,32 CZK 

Režijní náklady 

Reţijní náklady jsou náklady, které zajišťují samotný logistický řetězec 

od komunikace s dodavateli aţ například po úpravu objednávky. Jedná se tedy především 

o komunikační náklady. 

I v rámci těchto nákladů lze vyuţít tabulku 4.3 a vypočítat výši nákladů. Výše těchto 

nákladů byla firmou stanovena na 2%, proto se bude počítat s koeficientem 0,02. 

 

Itálie 

Komunikační nebo také reţijní náklady s italskými dodavateli činí 110 755,43 CZK. 

5 537 771,50 CZK . 0,02 = 110 755,43 CZK 

 

Německo 

Reţijní náklady spojené s německými dodavateli jsou kalkulovány ve výši 

442 301,09 CZK. 

22 115 054,52 CZK . 0,02 = 442 301,09 CZK 

 

Asie 

Komunikace s asijskými dodavateli stojí firmu nejméně ze všech států, a to 

78 442 CZK. 

3 922 100,93 CZK . 0,02 = 78 442 CZK 
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Celkové náklady na zásoby 

Pro firmu je důleţité znát celkové náklady spojené se zásobami i v celkovém souhrnu. 

Proto tabulka 4.4 – Souhrn nákladů spojených se zásobami lépe znázorňuje jednotlivé náklady 

ze všech států včetně jejich celkového součtu. 

 

Tabulka 4.5 - Souhrn nákladů spojených se zásobami 

  
Dopravní 

náklady (CZK) 

Náklady 

na skladování 

(CZK) 

Režijní 

náklady 

(CZK) 

Celkem 

(CZK) 

Itálie 293 071,50 404 257,32 110 755,43 808 084,25 

Německo 716 703,00 1 614 398,98 442 301,09 2 773 403,07 

Asie 394 400,00 286 313,32 78 442,00 759 155,32 

Celkem 1 404 174,50 2 304 999,62 631 498,52   

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Z tabulky je moţno vidět, ţe dopravní náklady celkem firmu stojí téměř milión čtyři 

sta tisíc českých korun za jeden rok, skladovací dva milióny tři sta tisíc korun a reţijní 

náklady přibliţně šest set třicet tisíc českých korun.  

Co se týče jednotlivých států, nejniţší náklady jsou stanoveny v logistickém řetězci 

z Asie. Hlavním důvodem je malý počet objednávek za rok. Náklady od německého 

dodavatele činí více neţ dva milióny sedm set tisíc českých rokun a náklady s italskými 

dodavateli jsou vyšší neţ osm set tisíc českých korun. 

4.2 Analýza ABC 

Metoda byla zvolena na základě velkého počtu poloţek a poţadované efektivnosti 

při řízení jednotlivých poloţek zásob. Na základě ABC analýzy lze 161 poloţek rozdělit do tří 

skupin dle jejich hodnoty na skladě vyjádřené v českých korunách. Teoretické vymezení bylo 

vymezeno v kapitole ABC analýza. 

Nejprve bylo všech 161 poloţek sepsáno dle poţadavků firmy do tabulky, bylo jim 

přiděleno mnoţství, které bylo na skladě v roce 2011. Současně byla zapsána průměrná cena 

kaţdé poloţky.  
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Pro výpočet hodnoty zásob na skladě je nutné vytvořit součin mnoţství a průměrnou 

cenu jedné poloţky. Celkový součet hodnot zásob na skladě říká, kolik kapitálu je drţeno 

v zásobách během roku 2011.  

Při práci s ABC analýzou je zapotřebí hodnoty zásob vyjádřit procentuálně 

z celkového stavu zásob na skladě. Proto součet hodnot zásob na skladě je pro jednotlivé 

poloţky vydělen právě hodnotou zásob na skladě pro danou poloţku a vynásoben stem. 

Následně byly sloupce uspořádány dle hodnot zásob v % od největšího po nejmenší. Tyto 

kroky jsou zobrazeny v příloze 2 - Analýza ABC firemních poloţek.  

Kumulovaná hodnota zásob na skladě vyjadřuje součet hodnot všech poloţek 

od prvního aţ k poslednímu. Na základě tohoto sloupce byly poloţky rozděleny do tří skupin. 

Hraniční kritérium, které bylo vyuţito, neodpovídá obecným hranicím pro jednotlivé 

skupiny, nýbrţ souvisí s kumulativní hodnotou zásob vyjádřenou v procentech. Lze říci, 

ţe nejdůleţitějších 23 poloţek tvoří přes 14% z celkového počtu poloţek, druhá skupina tvoří 

asi 23%. Toto rozdělení je přehledněji zpracováno v tabulce 4.5 – Rozloţení poloţek 

do skupin. 

 

Tabulka 4.5 - Rozložení položek do skupin 

 Hranice skupin (%) Počet položek ve skupině Počet položek ve skupině (%) 

A 0 – 59,9999 23 14,29 

B 60,0000 – 82,9999 37 22,98 

C 83,0000 - 100 101 62,73 

Celkem 161 100,00 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Na základě výsledků z tabulky 4.5 je sestrojen Paretův diagram – viz graf 4.1 – 

Paretův diagram. Modrý, sloupcový graf vyjadřuje hodnoty zásob jednotlivých poloţek 

na skladě vyjádřených v procentech. Jako první hodnota je uvedena ta, která má největší 

hodnotu z celkové hodnoty poloţek.  
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Červený, spojnicový graf vyjadřuje kumulativní četnosti všech hodnot poloţek 

na skladu. Pro oba typy grafů se vychází z přílohy 2 – Analýza ABC firemních poloţek. 

Poslední poloţka dosahuje 100%.  

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Protoţe je Paretův diagram velmi nepřehledný, co se týče sloupcového grafu, 

v následujícím grafu – graf 4.2 – Hodnoty skladových poloţek v procentech, jsou zobrazeny 

poloţky s hlavní osou do 10% kumulativní četnosti poloţek. 

Zdroj: vlastní zpracování 

Graf 4.2 - Hodnoty skladových položek v procentech 

Graf 4.1 - Paretův diagram 
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Při pouţití ABC analýzy je rozděleno 161 poloţek do skupiny A, B a C. Kaţdý 

dodavatel dováţí poloţky spadající do různých skupin. V tabulce 4.6 – Rozdělení poloţek 

podle dodavatelů a skupin lze vidět, jaké skupiny dodávají jednotliví dodavatelé.  

 

Jiţ při prvním pohledu na tabulku lze vidět, ţe nejdůleţitějšími dodavateli jsou 

Dodavatel 1, 2, 3 a 4. Nejméně důleţitý je naopak Dodavatel 9. 

 

Tabulka 4.6 - Rozdělení položek podle dodavatelů a skupin 

Dodavatel A B C celkem Stát 

1 3   3 Asie 

2 10 13 33 56 Německo 

3 1 5 22 28 Asie 

4 5 8 2 15 Itálie 

5 2 4 9 15 Itálie 

6 2 1 4 7 Itálie 

7  1 13 14 Itálie 

8  2 11 13 Itálie 

9   5 5 Itálie 

10  3 2 5 Itálie 

celkem 23 37 101 161  

Zdroj: vlastní zpracování 

4.2.1 Skupina A 

Skupina A se po Paretově analýze skládá z 23 poloţek, které jsou ve většině případů 

dodávány z Německa – 10 poloţek, coţ tvoří přibliţně 43% z poloţek ze skupiny A. 

Posouzení poloţek do skupiny A je dáno hranicí 60% kumulativní četnost hodnoty zásob. 

Zároveň jsou více jak 1% hodnotou poloţky na skladu. 
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Velkou část velmi důleţitých poloţek dodává Dodavatel 4, který dodává více 

neţ 20% - viz graf 4.3 – Rozdělení dodavatelů pro poloţky skupiny A. 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Současně je vhodné zde zmínit také Dodavatele 1 z Asie, který sice dodává pouze 

tři poloţky, nicméně jsou to všechny jeho dodávané komponenty.  

Mezi tyto poloţky spadají především určité typy ţidlí a stolů, přičemţ se zde objevují 

i menší výrobky (například kovová konstrukce sedáků, měkké černé kolečko, sedák apod.). 

Důvodem jeho zařazení mezi nejdůleţitější poloţky je především mnoţství, které v mnohých 

případech je více neţ 1000ks. 

Těmto poloţkám by firma měla věnovat maximální pozornost, protoţe jsou ve firmě 

velmi důleţité, co se týče hodnoty zásob na skladě, proto také z důvodu spotřeby (zásoby jsou 

vytvářený na základě získaných zkušeností a dle prodeje z předešlých období). Mohou zvýšit 

výsledek hospodaření a při správných způsobech objednávání, dopravy a jiných okolností lze 

také počítat s niţšími náklady s nimi spojenými.  

Jestliţe by firma chtěla optimalizovat poloţky ve skupině A, je nutno si uvědomit, 

ţe tyto poloţky jsou dodávány od různých dodavatelů – především co se týče sídla 

jednotlivých firem. Je nutno brát v úvahu například dobu dodání. Zásoby z Asie budou 

dodávány s delší časovou dodací lhůtou neţ v porovnání s dodavateli v Evropě. Rozdíl bude 

samozřejmě také mezi samotnými evropskými státy – Itálií a Německem.  

Graf 4.3 - Rozdělení dodavatelů pro položky skupiny A 
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Dalším kritériem, které můţe ovlivnit řízení zásob ve spojitosti s velmi odlišným 

sídlem dodavatelů, jsou například kapacity a moţnosti přepravy zásob. Z Asie by se měli 

uváţit moţnosti, dopravní náklady, dodací lhůta a spoustu dalších faktorů spojených s tímto 

problémem. 

V grafu 4.4 – Porovnání dodávaných poloţek dle jednotlivých států pro skupinu A je 

zobrazený celkový počet dodávaných poloţek z Asie, Německa i Itálie. Při celkovém náhledu 

lze vidět zásadní rozdíl mezi jednotlivými dodavateli a dodavateli za jednu zemi. Itálie sice 

dodává od několika dodavatelů, kteří jsou ve skupině A méně důleţití, ale po součtu všech 

dodávají přibliţně stejný počet poloţek jako Německo, které je pro danou firmu 

nejdůleţitější. Asie, která dodává poloţky pro skupinu A ve dvou případech, je v tomto 

porovnání nejméně důleţitá. 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Z tohoto důvodu, je zapotřebí přihlíţet nejen k objemu zásob na skladě, nýbrţ také 

k ostatním podmínkám, které tento drţený kapitál ovlivňují. Jedná se například o náklady 

spojené se skladováním jako je elektřina, vytápění, manipulace s ukládacími prostředky, 

vykonávaná práce zaměstnanci aj. 

Obecně se zde doporučuje vyuţití objednacích systémů s pevným objednacím 

mnoţstvím nebo objednacím termínem. Popřípadě se dá rovněţ vyuţít hlavní výrobní plán. 

Objednávání by mělo být relativně časté a po niţších dávkách a s niţší pojistnou zásobou. 

Samozřejmě v úvahu se bere i kilometrová vzdálenost dodavatelů od firmy. V případě Asie je 

vhodné uváţit, zda je častější objednávání s menšími dávkami optimální.  

 

Graf 4.4 - Porovnání dodávaných položek dle jednotlivých států pro skupinu A 



44 

 

4.2.2 Skupina B 

Druhá skupina, skupina B je pro podnik rovněţ důleţitá, ale uţ se jí nepřikládá taková 

důslednost v oblasti kontroly, frekvence objednávání apod.  

Po zpracování ABC analýzy se do skupiny zařadilo 37 poloţek, které jsou dodávány 

osmi dodavateli. Největší vliv na skupinu B má dodavatel 2 z Německa, který dodává 

13 poloţek. 

Ale pokud se berou přibliţně stejné náklady na všechny dodavatele z jedné země, 

Itálie dodává největší počet poloţek – viz graf 4.5 - Porovnání dodávaných poloţek 

dle jednotlivých států pro skupinu B. Z grafu lze logicky odvodit, ţe v rámci skupiny B by se 

firma měla zaměřit na dodavatele z Itálie. 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Mezi tyto poloţky patří například kryty zad, nosiče, kolečka, určité typy stolů, rámy, 

písty, drţáky, síťoviny a jiné zásoby důleţité pro výrobu ţidlí a stolů. 

 

Objednávání těchto poloţek uţ by nemělo být tak časté, jako například u skupiny A, 

a proto zvýšená pojistná zásoba například u poloţek dodávaných z Itálie stojí za uváţení. 

4.2.3 Skupina C 

Skupina C, jako nejméně důleţitá pouze co se týče frekvence objednávání a výše 

pojistné zásoby pro firmu XYZ, s.r.o. obsahuje 101 poloţek od 9 dodavatelů. Všechny tyto 

Graf 4.5 - Porovnání dodávaných položek dle jednotlivých států pro skupinu B 
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poloţky tvoří přibliţně pouze 17% z celkové hodnoty zásob na skladě a jednotlivé poloţky 

netvoří ani čtyři desetiny procenta částky na skladě.  

Pro takové zásoby je doporučována větší zásoba, méně časté objednávání a po větších 

dávkách. 

Mezi tyto poloţky patří různé druhy sedáků, nosičů, opěrek, kartonů, látek, síťovin 

a jiných nezbytně nutných poloţek pro výrobu.  

4.3 Návrh 

Cílem této diplomové práce je mimo jiné také sníţení stavu zásob. Nejedná se ale 

o sniţování zásob co do počtu kusů, ale financí a nákladů vloţených do řízení zásob. 

Analyzováním současného stavu a dále na základě ABC analýzy se jeví moţná řešení 

pro vyřešení zadaného cíle.  

Při sniţování stavu zásob touto cestou se pracuje především s pojistnou zásobou 

a počty objednávek, které významně ovlivňují vynaloţené náklady spojené se zásobami.  

 

Protoţe jsou poloţky ze skupiny A dováţeny ze tří států, je vhodné brát v úvahu 

i jednotlivé moţnosti co se týče dodací lhůty, počet objednávek aj. V praxi nelze stanovit 

dováţení všech poloţek ze skupiny A například jednou týdně, protoţe náklady spojené s tímto 

procesem by byly příliš vysoké a samotný proces by byl sloţitý.  

U navrţených změn je bráno v úvahu skupinové rozdělení jednotlivých poloţek, 

ale současně není opomenuto ani rozmístění dodavatelů po celém světě. Jestliţe se dokáţou 

skloubit tyto dva poţadavky, je velmi pravděpodobné, ţe výsledné hodnoty by mohly být 

i reálné a v praxi pouţitelné. Návrhy jsou proto spíše zaměřeny na jednotlivé státy, 

neţ pro jednotlivé skupiny.  

Rovněţ je důleţité upozornit na to, ţe poloţky dodávané z Asie nejsou lehce 

ovlivnitelné jako například poloţky z Itálie nebo Německa v oblasti dopravy, objednání apod. 

V praxi se často lze setkat s omezením kontejnerů, maximální přepravovanou hmotností, 

minimálním odběrem aj. Proto poloţky z Číny a Taiwanu, i kdyţ jsou většinou zařazeny 

do skupiny A a podklady pro přesné vypracování nejsou k dispozici, aby bylo dle všech 

zákonů a pravidel světového obchodu správné, jsou tomu také přizpůsobeny navrţené změny. 
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4.3.1 Pojistná zásoba 

Nejprve se pojistná zásoba upraví na základě logických úvah a moţných rizik. 

Vzdálenost dodavatelů z Asie od firmy XYZ, s.r.o. je velká, dodací lhůta se prodluţuje více 

neţ u dodavatelů z Evropy. Výše pojistné zásoby se tomu tedy musí přizpůsobit, především 

z toho důvodu, aby nedocházelo k nedostatku zásob. Navrhovaná pojistná zásoba pro zboţí 

dováţené z Asie je 25% a od italských dodavatelů je 15%. Rozdílné hodnoty jsou 

přizpůsobeny frekvenci objednávání a dováţení zásob.  

Výrazná změna v  pojistné zásobě se při návrhu dotkne poloţek dováţených 

z Německa. Zásoby nakupované od německého dodavatele jsou dováţeny kaţdých pět 

pracovních dnů a pojistná zásoba se v návrhu proto výrazně sníţí. Protoţe firma dosud 

pracuje vţdy s pojistnou zásobou, pro poloţky od německého dodavatele je stanovena na 2%. 

Skutečné a navrţené výše pojistných zásob zobrazuje tabulka 4.7 – Navrţení nové 

pojistné zásoby pro jednotlivé státy. 

 

Tabulka 4.7 - Navržení nové pojistné zásoby pro jednotlivé státy 

 Současný stav Navrhovaný stav 

Asie 

20% 

25% 

Německo 2% 

Itálie 15% 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Nyní je moţno spočítat průměrnou celkovou zásobu, se kterou by firma měla operovat 

a zahrnout ji do svého vynaloţeného kapitálu – viz tabulka 4.8 – Průměrná celková zásoba 

dle návrhu pojistné zásoby v CZK. Velikost dávky je dána firmou a při následném výpočtu je 

vyuţíváno vzorců 4.1 aţ 4.3. 

 

 

 

 

 



47 

 

Tabulka 4.8 - Průměrná celková zásoba dle návrhu pojistné zásoby v CZK 

 Asie Německo Itálie 

průměrná běžná zásoba (CZK) 280 150,02 212 644,76 55 377,72 

pojistná zásoba dle návrhu (CZK) 70 037,51 4 252,90 8 306,66 

průměrná celková zásoba (CZK) 350 187,53 216 897,66 63 684,38 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Pojistná zásoby byla vypočítána jako součin průměrné běţné zásoby a koeficientem 

vyjadřující procento poţadované pojistné zásoby.  

Průměrná celková zásoba je pak součtem průměrné běţné zásoby a následně z ní 

vypočítanou pojistnou zásobou. 

 

Asie 

Pojistná zásoba (25%) 

280 150,02 CZK . 0,25 = 70 037,51 CZK 

Průměrná celková zásoba 

280 150,02 CZK + 70 037,51 CZK = 350 187,53 CZK 

 

Německo 

Pojistná zásoba (2%) 

212 644,76 CZK . 0,02 = 4 252,90 CZK 

Průměrná celková zásoba 

212 64,76 CZK + 4 252,90 CZK = 216 897,66 CZK 

 

Itálie 

Pojistná zásoba (15%) 

55 377,72 CZK . 0,15 = 8 306,66 CZK 

Průměrná celková zásoba 

55 377,72 CZK + 8 306,66 CZK = 63 684,38 CZK 
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4.3.2 Počet objednávek 

Při stanovení počtu objednávání je vyuţito především analýzy ABC. Stanovení se 

odvíjí od místa dodavatele, počtu dodávaných poloţek dle jednotlivých skupin a dalších 

souvisejících okolností. 

U poloţek dodávaných z Asie je zvýšená pojistná zásoba a díky tomu lze upravit počet 

objednávek. Malý kontejner je dováţený do České republiky pouze jednou za rok a k objemu 

převáţeného zboţí se tak poměrově stává mnohem nákladnějším neţ sedmý dodatečný velký 

kontejner. Je-li všech šest velkých kontejnerů plně kapacitně naloţeno, není zapotřebí 

objednávat malý či sedmý dodatečný kontejner. 

Co se týče dodavatele z Německa, dodává poloţky do všech skupin, ale ze skupiny A 

dováţí 43 %. Počet objednávek v návrhu I není změněn a tak zůstává na 52 objednávkách 

za rok.  

Ve druhém navrhovaném stavu je počet objednávek sníţen o sedm a firma tak 

neobjednává co pět pracovních dní, ale kaţdých šest. Rozdíl změny počtu objednávání se 

promítne především do nákladů na dopravu a rozdíl vyjádřený v českých korunách je 

přiblíţen v kapitole 4.3.3 Náklady spojené se zásobami. 

Návrh se také zabývá změnou počtu objednávání a dodávání poloţek od italských 

dodavatelů. V tabulce 4.6 lze vidět, ţe všech sedm dodavatelů z Itálie zajišťuje poloţky zásob 

pro českou firmu ze všech kategorií metody ABC. Někteří dodavatelé dováţí ale pouze 

poloţky zařazené do jedné skupiny dle metody.   

U Dodavatele 7, Dodavatele 8 a Dodavatele 9 je navrţeno objednávání v průměru 

po 6 aţ 8 týdnech, coţ je přibliţně 7 za rok. Tito dodavatelé dodávají především poloţky 

zásob ve skupině C.  

Dodavatel 10 dodává přibliţně stejný počet poloţek pro skupinu B i C. Navrhovaný 

počet objednávek je tedy 12, kdy se objednává co tři aţ čtyři týdny.  

Zbylí tři italští dodavatelé jsou prodejci poloţek velmi důleţitých pro firmu XYZ, 

s.r.o. Jejich frekvence dodávek by tedy mohla být co dva týdny, coţ při padesáti dvou týdnech 

činí 26 objednávek za rok. Tento návrh počtu objednávek pro jednotlivé dodavatelé ukazuje 

tabulka 4.9 – Navrhovaný počet objednávek pro jednotlivé italské dodavatelé ročně. 
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Tabulka 4.9 – Navrhovaný počet objednávek pro jednotlivé italské dodavatelé ročně 

Dodavatel Frekvence dodávek Počet objednávek za rok celkem 

Dodavatel 4, 5, 6 2 týdny 26 

Dodavatel 7, 8, 9 6 - 8 týdnů 7 

Dodavatel 10 3 – 4 týdny 12 

Celkem 45 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Tabulka 4.10 – Počet objednávek dle současného stavu a návrhu upřesňuje vyjádření 

navrhovaných počtu objednávek pro jednotlivé státy. 

 

Tabulka 4.10 - Počet objednávek dle současného stavu a návrhu 

 Současný stav Navrhovaný stav I Navrhovaný stav II 

Asie 7 6 6 

Německo 52 52 45 

Itálie 50 45 45 

Zdroj: vlastní zpracování 

4.3.3 Náklady spojené se zásobami 

Náklady spojené se zásobami jsou nejvíce spojeny s logistickým procesem a výrazně 

ovlivňují konečný hospodářský výsledek firmy. Od firmy byly zadány tři druhy nákladů – 

dopravní, skladovací a reţijní. Protoţe se změnil počet objednávek, náklady se musí také 

sníţit.  

Navrhovaný stav I 

Asie 

Protoţe se sníţil stav objednávek na šest s tím, ţe se zruší dodávka malého kontejneru 

a plně se vyuţije míst velkých kontejnerů, sníţí se tak i dopravní náklady na 354 000 CZK. 

59 000 CZK . 6 objednávek = 354 000 CZK 
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Firma se zmínila, ţe skladovací náklady, coţ zahrnuje také náklady na překládku, 

ukládku apod. vytváří 7,3% z hodnoty nákupu neboli velikosti dávky, která je v tomto případě 

560 300,03 CZK. Skladovací náklady se tedy sníţí na 245 411,41 CZK. 

(560 300,03 CZK . 0,073) . 6 objednávek = 245 411,41 CZK 

 

Poslední reţijní náklady včetně komunikace spojené s asijskými dodavateli jsou 

ve výši dvou procent z celkového nákupu. Po sníţení počtu objednávek na šest se reţijní 

náklady sníţí na 67 236 CZK. 

(560 300,03 . 0,02) . 6 objednávek = 67 236 CZK 

 

Německo 

V prvním navrhovaném stavu se počet objednávek pro německého dodavatele 

nezměnil, proto náklady spojené se zásobami zůstaly ve stejné výši jako v součastném stavu: 

 náklady na dopravu: 716 703 CZK, 

 skladovací náklady: 1 614398,98 CZK a 

 režijní náklady: 442 301,09 CZK 

 

Itálie 

Počet objednávek pro italské dodavatele se také sníţil. Současný stav vyuţíval 

50 objednávek za rok, přičemţ navrhovaný stav navrhuje 45 objednávek s pouţitím ABC 

analýzy. 

Náklady na dopravu byly firmou vyčísleny na 5 861,43 CZK a pro 45 objednávek jsou 

tedy dopravní náklady rovny 263 764,35 CZK. 

5 861,43 CZK . 45 objednávek = 263 764,35 CZK 

 

Skladovací náklady uváděné ve výši 7,3% z hodnoty nákupu tedy pro 45 objednávek 

činí 363 831,59 CZK. 

(110 755,43 CZK . 0,073) . 45 objednávek = 363 831,59 CZK 

 

Poslední náklady, se kterými je počítáno jsou reţijní, včetně komunikační nákladů. 

Tyto náklady tvoří 2% z hodnoty nákupu a při 45 objednávkách jsou tyto náklady ve výši 

99 679,89 CZK. 

(110 755,43 CZK . 0,02) . 45 objednávek = 99 679,89 CZK 
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Tabulka 4.11 – Souhrn navrhovaného stavu I uvádí součet jednotlivých nákladů jak 

podle druhů nákladů, tak podle států. Nejvíce nákladů je vloţeno do skladování a například 

naopak nejniţší náklady jsou vynaloţeny na logistický tok s asijskými dodavateli. 

 

Tabulka 4.11 - Souhrn navrhovaného stavu I 

 Náklady na 

dopravu 

(CZK) 

Skladovací 

náklady (CZK) 

Režijní náklady 

(CZK) 

Celkem 

(CZK) 

Asie 354 000,00 245 411,41 67 236,00 666 647,41 

Německo 716 703,00 1 614 398,98 442 301,09 2 773 403,07 

Itálie 263 764,35 363 831,59 99 679,89 727 275,83 

Celkem 1 334 467, 35 2 223 641, 98 609 216, 98  

Zdroj: vlastní zpracování 

Navrhovaný stav II 

V druhém navrhovaném stavu je počet objednávek shodný jak u asijských, 

tak italských dodavatelů. Rozdíl je u poloţek dodávaných z Německa. Proto v následující 

tabulce 4.12 – Navrhovaný stav II pro Německo jsou zobrazeny pouze náklady spojené 

s německým dodavatelem při sníţení počtu objednávek z 52 na 45 za rok. 

 

Tabulka 4.12 – Navrhovaný stav II pro Německo 

 Náklady na 

dopravu 

(CZK) 

Skladovací 

náklady (CZK) 

Režijní náklady 

(CZK) 

Celkem 

(CZK) 

Německo 620 223,75 1 397 076,04 382 760,56 2 400 060,35 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

4.4 Porovnání současných a navržených hodnot 

Tato kapitola je zaměřena na porovnání současných a navrhovaných stavů, co se týče 

pojistných zásob a jejich vlivu na průměrnou celkovou zásobu, počet objednávek a jejich vliv 

na náklady dopravní, skladovací a reţijní pro jednotlivé státy. 
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Po upravení pojistné zásoby se průměrná celková zásoba sníţila, a to o téměř dvacet 

sedm tisíc českých korun za rok – viz tabulka 4.13 – Porovnání průměrné celkové zásoby 

v CZK. 

 

Tabulka 4.13 – Porovnání průměrné celkové zásoby v CZK 

  

Současný stav (CZK) Navrhovaný stav (CZK) 

Asie Německo Itálie Asie Německo Itálie 

Pojistná 

zásoba 
56 030,00 42 528,95 11 075,54 70 037,51 4 252,90 8 306,66 

Průměrná 

celková 

zásoba 

336 180,02 255 173,71 66 453,26 350 187,53 216 897,66 63 684,38 

Celkem 657 806,99 630 769,57 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Největšího rozdílu v pojistné zásobě dosahují logicky poloţky dováţené z Německa, 

protoţe původní pojistná zásoba 20% byla sníţena na 2%. 

 

V porovnání počtu objednávek, coţ je rozhodující i pro další náklady, lze vidět také 

velké rozdíly, především u italských dodavatelů – viz tabulka 4.14 – Porovnání počtu 

objednávek. 

 

Pro porovnání nákladů se pracuje s celkovými náklady za jednotlivé státy – tzn. součet 

nákladů na dopravu, skladovacích i reţijních nákladů. Souhrnný přehled zobrazuje 

tabulka 4.15 – Porovnání nákladů spojených se zásobami pro jednotlivé státy. 
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Tabulka 4.14 – Porovnání počtu objednávek 

 
Počet objednávek za rok 

Počet objednávek 

celkem za rok 

Současný stav 

Asie 7 

109 Německo 52 

Itálie 50 

Navrhovaný stav I 

Asie 6 

103 Německo 52 

Itálie 45 

Navrhovaný stav II 

Asie 6 

96 Německo 45 

Itálie 45 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Rozdíl mezi současným stavem a navrhovanými je velmi výrazný. Pokud se nemění 

počet objednávek pro Německo, celkový rozdíl mezi náklady činí 173 316,33 CZK. 

4 340 642,64 CZK – 4 167 326,31 CZK = 173 316,33 CZK 

 

Tabulka 4.16 – Porovnání nákladů spojených se zásobami pro jednotlivé státy 

 Současný stav 

(CZK) 

Navrhovaný stav I 

(CZK) 

Navrhovaný stav II 

(CZK) 

Asie 759 155,32 666 647,41 666 647,41 

Německo 2 773 403,07 2 773 403,07 2 400 060,35 

Itálie 808 084,25 727 275,83 727 275,83 

Celkem 4 340 642,64 4 167 326,31 3 793 983,59 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Jestliţe firma bude uvaţovat i nad sníţením počtu objednávek pro německého 

dodavatele, sníţení nákladů bude ještě výraznější a to o více neţ 300 000 českých korun. 

 

Aby porovnání mohlo být komplexní, co se týče obsahu této diplomové práce, je 

nutno porovnat nejen náklady a průměrnou celkovou zásobu zvlášť, nicméně také dohromady. 

Celkový výsledek, zda je řízení metodou ABC vhodné či nikoli, je pak rozhodující. 

V tabulce 4.16 – Závěrečné porovnání nákladů spojených se zásobami a průměrné 

celkové zásoby - jsou porovnány hodnoty nákladů spojených se zásobami a průměrné celkové 

zásoby. 

I přesto, ţe pojistná zásoba byla u asijských dodavatelů zvýšena, nijak zvlášť to 

neovlivnilo sníţení průměrné celkové zásoby v navrhovaném stavu. Náklady spojené 

se zásobami jsou zaloţeny především na jiném počtu objednávek pro italské dodavatele 

a ve druhém návrhu i německé.  

Vázaný kapitál v navrhovaném stavu I je niţší přibliţně o dvě stě tisíc českých korun 

při nezměněném počtu objednávek do Německa. Jestliţe by se změnily i tyto objednávky, 

pak vázaný kapitál by mohl být niţší od současného stavu o více neţ půl miliónu českých 

korun. 

 

Tabulka 4.17 - Závěrečné porovnání nákladů spojených se zásobami a průměrné celkové zásoby 

 Současný stav Navrhovaný stav I Navrhovaný stav II 

Průměrná celková 

zásoba (CZK) 
657 806,99 630 769,57 

Náklady spojené 

se zásobami 

(CZK) 

4 340 642,64 4 167 326,31 3 793 983,59 

Vázaný kapitál 

v zásobách (CZK) 
4 998 449,63 4 798 095,88 4 424 753,16 

Zdroj: vlastní zpracování 
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4.5 Doporučení 

Na základě ujasnění současného stavu podniku, provedení ABC analýzy 

na 161 poloţkách určených firmou a následnému představení návrhu, bylo moţno porovnat 

rozdíl mezi současným a navrhovaným stavem. Kvůli realitě při obchodování a průběhu 

logistického řetězce byl navrţen stav, který dokázal sníţit stav zásob o více jak dvě stě tisíc 

českých korun při firmou zadaných nákladech na dopravu, skladování a reţijních nákladech. 

Protoţe existují rovněţ teoretické rezervy, bylo navrţeno doplnění prvního stavu – 

navrhovaný stav II. 

Výsledkem je tedy v prvním návrhu sníţení vázaného kapitálu v zásobách 

ze 4 998 449,63 CZK na 4 798 095,88 CZK, coţ v rozdílu vychází přesně 200 353,75 CZK. 

Druhý navrhovaný stav je pak ještě úspornější, co se týče vázaných financí v nakupovaných 

poloţkách a jejich obstarání. Rozdíl mezi tím, jestli se změní počet objednávek 

pro německého dodavatele nebo nikoli, činí přesně 373 342,72 CZK. 

 

Chce-li firma minimalizovat náklady, doporučuji sníţit počet objednávání u všech 

dodavatelů. Z Asie se objedná za rok šest velkých kontejnerů, které jsou kapacitně plně 

vyuţity. Jestliţe není kapacita dostatečná, doporučuji v případě volného místa na skladě, 

objednat sedmý velký kontejner s maximálně vyplněnou kapacitou. Důvodem tohoto návrhu 

je poměr mezi jednotlivými kontejnery ve velikosti, objemu a ceně - při dvou 20 stopových 

kontejnerech je objem přepravovaného zboţí pouze o 15% větší, ale cena je vyšší o téměř 

40% neţ jeden 40 stopový kontejner.  

Počet objednávek italským dodavatelům a následný dovoz zboţí do České republiky je 

sníţen a přizpůsoben rozdělení skladových zásob firmy XYZ, s.r.o. do skupiny dle metody 

ABC. Tak bude schopna firma pruţněji reagovat na poptávku od zákazníků a zároveň tak 

sníţí i samotné náklady. 

Německý dodavatel je schopen české firmě zboţí dodávat denně a v různém mnoţství, 

a proto doporučuji zásoby dováţet na sklad jednou za šest pracovních dní, coţ je o jeden 

pracovní den déle neţ v současném stavu.  Rozdíl v nákladech za jeden rok s touto změnou 

ušetří firmě téměř čtyři sta tisíc českých korun.  

 

V praxi se ale nikdy nesmí opomenout i ostatní náklady spojené s řízením zásob 

včetně například nákladů z neprodejnosti, poškození při skladování, dopravním omezení 

při přepravě zboţí aj.  
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Zároveň firmě doporučuji omezit nebo úplně odstoupit od spolupráce 

s Dodavatelem 9. České firmě dodává pouze pět poloţek, které jsou navíc všechny zařazeny 

ve skupině C dle metody ABC, coţ je pro firmu nákladné vzhledem k počtu objednávání 

a velikosti pojistné zásoby. 

 

Od výše uvedeného se odvíjí také způsob objednacích systémů. V současné době není 

stanoven ani pevný termín objednání, ani přesné mnoţství. Proto mým doporučením je 

objednávat tak, aby dodávané mnoţství potřebných poloţek bylo maximální na určitou 

velikost kapacit přepravy. Časový termín by pak byl odvozen od prodeje zákazníkům a tím 

zůstal dále proměnným.  
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5 Závěr 

Řízení zásob je v dnešní nezastavitelné době velmi důleţitou součástí kaţdého 

podnikání, především ve středních a velkých firmách. Často se najímají externí pracovníci, 

kteří se seznámí s fungováním firmy a dosavadním řízení zásob a na základě zjištěných 

informací navrhnou pro firmu dle něj optimální metodu pro efektivní řízení zásob s cílem 

minimalizovat náklady, ale při tom zachovat nepřetrţitost fungování skladů. 

Není moţné změnu zavést hned, jak bude navrţena, ale je nutné připravit na to 

pracovníky, dodavatele a jiné subjekty, kterých se změny dotknou.  

Cílem celkového řízení zásob je zajistit podniku maximální trţní hodnotu spojenou 

s minimálními náklady. Optimalizací procesů lze sjednotit nebo aspoň určitým způsobem 

zkoordinovat odlišné podnikové cíle.  

 

V teoretické části byly nejdříve vymezeny pojmy související s danou tématikou 

diplomové práce, jako jsou například logistika, řízení, zásob, náklady spojené se zásobami, 

apod.  

Druhá část pak byla zaměřena na představení firmy, především jejich způsobů 

objednávání, dopravy a jinými činnostmi souvisejícími s tématem. 

Třetí a zřejmě ta nejdůleţitější část se věnovala analýze stavu zásob, coţ se skládalo 

z několika kroků. Nejprve byly shrnuty data ze současného stavu firmy, byla provedena 

analýza ABC všech vybraných poloţek. Na základě této analýzy byla po uváţení navrţena 

moţnost řízení zásob a následně doplněna o případnou úpravu. Důvodem, proč nebyla rovnou 

zahrnuta v prvním návrhu, je skutečnost, ţe ne vţdy je moţné vše aplikovat v praxi. 

V návaznosti na navrhované stavy bylo vhodné vyčíslit navrhované stavy a porovnat 

je se současnými hodnotami. Tato oblast je pro firmu velmi podstatná a součastně 

s doporučením pravděpodobně nejdůleţitější pro rozhodování o moţné změně při řízení 

zásob.  

 

Cílem této diplomové práce bylo analyzování a řízení zásob se zaměřením na sníţení 

stavu zásob s minimálními náklady a navrţení řešení, která povedou ke zlepšení současného 

stavu. Zadaný cíl byl úspěšně splněn s vyuţitím metody ABC. 
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Příloha 1 - Přednosti a nevýhody alternativních druhů dopravy 

Druh dopravy Přednosti Nevýhody 
silniční  úspora času a nákladů na 

blízkou vzdálenost 

 podle okolností úspora času 

při vzdálenější dopravě 

 flexibilní jízdní řád 

 schopnost přepravy 

specifických nákladů 

 přizpůsobivost času příjmu 

 neexistují přesné jízdní řády 

 závislost na počasí 

 závislost na poruchách 

provozu 

 omezená schopnost 

nakládky 

 vyloučení určitého 

nebezpečného zboţí 

kolejová  vyšší moţnost nákladu 

 exaktní jízdní řády 

 převládající bezporuchovost 

 moţnost dopravy 

nebezpečného zboţí 

 soukromá kolejová síť 

vyţaduje kolejové 

přepojování, resp. silniční 

přepravníky 

 dodatečné náklady při 

pronájmu speciálních 

vagonů 

vnitrostátní lodní  vysoká nosnost nákladu 

 velký prostor 

 nabídka speciálních lodí 

 příznivé náklady 

 omezený směr 

 pokud není vlastní 

přístaviště, zvyšují se 

náklady 

 závislost na stavu vody, 

mlze a zamrznutí 

námořní  vysoká nosnost 

 velký prostor 

 nabídka speciálních lodí 

 omezení na blízké přístavy 

 závislost na bouři, krách, 

mlze 

 závislost na pevných 

trasách (jinak u charterové 

přepravy) 

letecká  vysoká rychlost 

 jednodušší balení 

 vysoké náklady 

 

kombinovaná  vyuţití specifických 

zařízení ve vhodné síti 

 potřeba času na překládku 

 vazba na jízdní řády 

 čekání na překladištích 

potrubní  převláda pro kontinuální 

dopravu 

 vysoká spolehlivost 

 ochrana ţivot. prostředí 

 vysoké investice rentabilní 

při zajištění dlouhodobého 

vyuţívání 

Zdroj: Schulte (1994, str. 71) 
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Příloha 2 - Analýza ABC firemních položek 

Pořadí Název Množství Jednotky 

Průměrná 

cena v 

CZK 

Hodnota zásob 

na skladě 

Hodnota zásob 

na skladě v % 

Kumulovaná 

hodnota zásob 

v % z celku * 

Skupina 

1 židle otočná ACTIKID 2428 764 ks 850,89 975 119,94 8,0529% 8,05% A 

2 stůl PROFI 32Y211 301 ks 2 030,89 916 946,84 7,5725% 15,63% A 

3 stůl RACING 32F1XL 106 ks 2 990,73 475 526,07 3,9271% 19,55% A 

4 nosič um24406311 728 ks 553,18 442 986,54 3,6584% 23,21% A 

5 židle otočná ACTIKID 242810 290 ks 926,33 402 953,55 3,3278% 26,54% A 

6 stůl PROFI 32Y217 124 ks 2 067,75 384 601,50 3,1762% 29,71% A 

7 stůl PROFI 32Y218 113 ks 2 068,63 350 632,79 2,8957% 32,61% A 

8 kříž 650 mm uk224543 1030 ks 254,55 288 405,15 2,3818% 34,99% A 

9 židle otočná ACTIKID 242812 200 ks 928,06 278 418,00 2,2993% 37,29% A 

10 kříž um228255/A 730 ks 340,67 273 558,01 2,2592% 39,55% A 

11 nast. lok. opěrky ak244043 520 pár 469,23 268 399,56 2,2166% 41,77% A 

12 kovová konstrukce sedáků 670 ks 332,21 244 838,77 2,0220% 43,79% A 

13 chromované lok. opěrky (chrono) 720 ks 271,54 215 059,68 1,7760% 45,57% A 

14 držák lok. op. chrom am247801 95 pár 2 053,70 214 611,65 1,7723% 47,34% A 

15 nosič zad rm224843/N 1000 ks 167,88 184 668,00 1,5251% 48,86% A 

16 vnější nížký rám chrom 190 ks 837,37 175 010,33 1,4453% 50,31% A 

17 lok. op. pevná š. ak224546 1013 ks 152,32 169 730,18 1,4017% 51,71% A 

18 měkké kolečko čer. uk992015 8300 ks 17,63 160 961,90 1,3293% 53,04% A 

19 držák lok. opěrek am257801 64 pár 2 173,66 153 025,66 1,2637% 54,30% A 

20 sedák sh2245/N 1100 ks 125,59 151 963,90 1,2550% 55,56% A 

21 miska vnitřní zádová rk2265 990 ks 135,39 147 439,71 1,2176% 56,78% A 

22 kontejner pojízdný 32F8 78 ks 1 214,10 142 049,70 1,1731% 57,95% A 

23 rám černý xmg-251203 254 ks 490,10 136 933,94 1,1309% 59,08% A 

24 kryt zad černý rk226543 897 ks 114,18 112 661,41 0,9304% 60,01% B 
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25 nosič synchr. černý um81696311 144 ks 706,23 111 866,83 0,9238% 60,93% B 

26 kolečko chromované 1650 ks 56,24 102 075,60 0,8430% 61,78% B 

27 stůl MAX 32W917 30 ks 2 262,32 101 804,40 0,8407% 62,62% B 

28 stůl MAX 32W919 30 ks 2 262,32 101 804,40 0,8407% 63,46% B 

29 kruh um22054302 320 ks 284,50 100 144,00 0,8270% 64,29% B 

30 nosič um224943/N 120 ks 740,44 97 738,08 0,8072% 65,09% B 

31 vnější vysoký rám chrom 105 ks 828,53 95 695,22 0,7903% 65,88% B 

32 rám ţidle – chrom 340 ks 253,07 94 648,18 0,7816% 66,66% B 

33 synch. nosič 840-01 131 ks 650,87 93 790,37 0,7746% 67,44% B 

34 kontejner šedý 32P8 52 ks 1 191,23 92 915,94 0,7673% 68,21% B 

35 kryt sedáku černý sk224543/N 850 ks 99,16 92 714,60 0,7657% 68,97% B 

36 sedák s podsedákem 135 ks 613,88 91 161,18 0,7528% 69,72% B 

37 nosič relax černý um81690011 336 ks 244,03 90 193,49 0,7449% 70,47% B 

38 drţák lok. op. perl. am247808 50 pár 1 574,00 86 570,00 0,7149% 71,18% B 

39 podnoţ přenos. lavice chrom 214 ks 349,61 82 298,19 0,6797% 71,86% B 

40 ţidle BONNY 24WB modrá 50 ks 1 085,61 81 420,75 0,6724% 72,54% B 

41 ţidle BONNY 24WP růţová 50 ks 1 085,61 81 420,75 0,6724% 73,21% B 

42 plynový píst 1256-um99012 370 ks 182,69 74 354,83 0,6141% 73,82% B 

43 vnější pérový rám chrom 47 ks 1 319,89 68 238,31 0,5635% 74,39% B 

44 drţák plochého monitoru 32Y7 55 ks 786,30 64 869,75 0,5357% 74,92% B 

45 nadstavec "kočka" 32Y915 90 ks 477,45 64 455,75 0,5323% 75,45% B 

46 ţidle otočná 2430 22 ks 2 599,44 62 906,45 0,5195% 75,97% B 

47 kolečko tvrdé černé uk992013 4250 ks 13,39 62 598,25 0,5170% 76,49% B 

48 kříţ perlový um243608 134 ks 423,05 62 357,57 0,5150% 77,01% B 

49 kůţe 81 108 m2 523,13 62 147,84 0,3132% 77,52% B 

50 rám pérový chromovaný um250501 58 ks 970,74 61 933,21 0,5115% 78,03% B 

51 nosič DYNAMIC 52 ks 1 047,68 59 927,30 0,4949% 78,53% B 
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52 područky perl. am257808 32 pár 1 616,81 56 911,71 0,4700% 79,00% B 

53 síťovina nízká záda bílá 145 ks 356,65 56 885,68 0,4698% 79,47% B 

54 podnoţ přenos. lavice perlová 170 ks 303,90 56 829,30 0,4693% 79,93% B 

55 plastový sedák – šedý 437 ks 118,07 56 756,25 0,4687% 80,40% B 

56 chrom. drţák op. Zad 160 ks 320,90 56 478,40 0,4664% 80,87% B 

57 rám ţidle – perlový 240 ks 210,39 55 542,96 0,4587% 81,33% B 

58 kříţ uk224546 185 ks 270,02 54 949,07 0,4538% 81,78% B 

59 rám chrom - 4 nohy 62 ks 788,04 53 744,33 0,4438% 82,23% B 

60 kontejner pojíţdný 32W8 30 ks 1 168,33 52 574,85 0,4342% 82,66% B 

61 plastový sedák – černý 348 ks 124,26 47 566,73 0,3928% 83,05% C 

62 op. zad k čalounění 245 ks 175,82 47 383,49 0,3913% 83,44% C 

63 nosič černý 80 ks 533,45 46 943,60 0,3877% 83,83% C 

64 miska dřevěná nová sh249602 80 ks 519,81 45 743,28 0,3778% 84,21% C 

65 kříţ nový um247855/N 90 ks 450,55 44 604,45 0,3684% 84,58% C 

66 drţák lok.opěrek am244063 750 ks 52,83 43 584,75 0,3599% 84,94% C 

67 nast. lok. opěrky černé 70 pár 528,59 40 701,43 0,3361% 85,27% C 

68 opěrka zad k čalounění – šedá 362 ks 102,01 40 620,38 0,3355% 85,61% C 

69 loketní opěrky – šedé 225 pár 158,39 39 201,53 0,3237% 85,93% C 

70 sedák sh2512 321 ks 109,90 38 805,69 0,3205% 86,25% C 

71 vnitřní níţký rám chrom 380 ks 91,87 38 401,66 0,3171% 86,57% C 

72 nosič um226843 100 ks 341,79 37 596,90 0,3105% 86,88% C 

73 pěnovka sedáku 200 ks 165,49 36 407,80 0,3007% 87,18% C 

74 chromovaný píst (chrono) 328 ks 100,43 36 235,14 0,2992% 87,48% C 

75 kolečko š. měkké uk992017 1825 ks 17,71 35 552,83 0,2936% 87,78% C 

76 područky ak249543/2 250 ks 128,96 35 464,00 0,2929% 88,07% C 

77 lok. opěrky černé ak251303 155 pár 205,34 35 010,47 0,2891% 88,36% C 

78 opěrka zad – černa 215 ks 144,45 34 162,43 0,2821% 88,64% C 
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79 ţidle otočná 2436 12 ks 2 459,13 32 460,52 0,2681% 88,91% C 

80 opěrka zad - světle modrá 200 ks 147,19 32 381,80 0,2674% 89,17% C 

81 kontejner pojízdný 32W8 18 ks 1 191,23 32 163,21 0,2656% 89,44% C 

82 lok. op. černé pevné ak224543 200 ks 145,27 31 959,40 0,2639% 89,70% C 

83 opěrka rh2578 112 ks 251,17 30 944,14 0,2555% 89,96% C 

84 překliţka zádová rh2512 310 ks 90,23 30 768,43 0,2541% 90,21% C 

85 chrom. lok. opěrky IM-ak446-01CS 42 pár 662,29 30 597,80 0,2527% 90,47% C 

86 sedák sh2578 113 ks 244,32 30 368,98 0,2508% 90,72% C 

87 Sedák 200 ks 137,43 30 234,60 0,2497% 90,97% C 

88 loketní opěrky – černé 167 pár 163,84 30 097,41 0,2486% 91,22% C 

89 kryt nosiče op. zad č. rk224843 750 ks 36,39 30 021,75 0,2479% 91,46% C 

90 nadstavec čtverec 32Y5 100 ks 197,91 29 686,50 0,2452% 91,71% C 

91 pěnovka op. zad vysoká 160 ks 164,63 28 974,88 0,2393% 91,95% C 

92 sedák + pěnovka sedáku 40 ks 638,14 28 078,16 0,2319% 92,18% C 

93 kryt sedáku šedý sk224546/N 210 ks 121,21 27 999,51 0,2312% 92,41% C 

94 sedák s posuvnou páčkou 30 ks 836,79 27 614,07 0,2280% 92,64% C 

95 plastový sedák - světle modrý 202 ks 122,34 27 183,95 0,2245% 92,86% C 

96 síťovina vysoká záda černá 55 ks 433,50 26 226,75 0,2166% 93,08% C 

97 drţák op. zad - antracit + šrouby 20 ks 1 076,80 23 689,60 0,1956% 93,28% C 

98 Schukra rk224843 70 ks 307,64 23 688,28 0,1956% 93,47% C 

99 opěrka zad – šedá 142 ks 149,42 23 339,40 0,1927% 93,66% C 

100 vnitřní vysoký rám chrom 204 ks 103,89 23 312,92 0,1925% 93,86% C 

101 kryt zad šedý rk226546 160 ks 128,53 22 621,28 0,1868% 94,04% C 

102 karton v2 305 ks 67,17 22 535,54 0,1861% 94,23% C 

103 drţák zád. op. šedý rm224846/N 120 ks 167,79 22 148,28 0,1829% 94,41% C 

104 dřevěná miska sh991012 420 ks 46,83 21 635,46 0,1787% 94,59% C 

105 síťovina nízká záda černá 55 ks 344,13 20 819,87 0,1719% 94,76% C 
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106 stolička otočná 120212 – vlastní 29 ks 640,71 20 438,65 0,1688% 94,93% C 

107 lok. opěrky ah2478 480 ks 37,01 19 541,28 0,1614% 95,09% C 

108 opěrka zad – zelená 120 ks 146,79 19 376,28 0,1600% 95,25% C 

109 loketní op. 3D antracit (Z4) 10 pár 1 752,26 19 274,86 0,1592% 95,41% C 

110 kryt opěrky zad černý 215 ks 80,48 19 033,52 0,1572% 95,57% C 

111 řám ţidle – černý 80 ks 211,97 18 653,36 0,1540% 95,72% C 

112 rám pérový perl. um250508 28 ks 588,31 18 119,95 0,1496% 95,87% C 

113 pérový rám chrom. + záslepky 17 ks 944,66 17 665,14 0,1459% 96,02% C 

114 plastový sedák – bílý 135 ks 117,57 17 459,15 0,1442% 96,16% C 

115 kovová konstrukce trojlavice 55 ks 279,77 16 926,09 0,1398% 96,30% C 

116 opěrka zad - tmavě modrá 105 ks 143,91 16 621,61 0,1373% 96,44% C 

117 plastový sedák - zelený  120 ks 122,73 16 200,36 0,1338% 96,57% C 

118 sedák sh2478 63 ks 231,83 16 065,82 0,1327% 96,71% C 

119 korpus Felicia (Styling) 8 ks 1 821,93 16 032,98 0,1324% 96,84% C 

120 opěrka zad – bílá 105 ks 133,23 15 388,07 0,1271% 96,97% C 

121 nast. lok. opěrky chrom. 40 pár 349,49 15 377,56 0,1270% 97,09% C 

122 rám chrom. um251201 25 ks 552,69 15 198,98 0,1255% 97,22% C 

123 látky 30 44 m 313,65 15 180,66 0,1254% 97,34% C 

124 rám pérový perlový xmg-251408 23 ks 577,89 14 620,62 0,1207% 97,47% C 

125 plastový sedák - tmavě modrý 105 ks 124,61 14 392,46 0,1189% 97,58% C 

126 vnitřní rám pro pérovku chrom 124 ks 104,38 14 237,43 0,1176% 97,70% C 

127 zád. opěrka rh2478 50 ks 252,00 13 860,00 0,1145% 97,82% C 

128 lok. opěrky nastav.perl drţák 24 pár 522,97 13 806,41 0,1140% 97,93% C 

129 stolička otočná 12021226458 18 ks 674,08 13 346,78 0,1102% 98,04% C 

130 opěrka zad k čalounění – černá 108 ks 111,86 13 288,97 0,1097% 98,15% C 

131 drţák op. zad - stříbrná + šrouby 10 ks 1 195,55 13 151,05 0,1086% 98,26% C 

132 podnoţ kulatá noha - D1 6 ks 1 952,72 12 887,95 0,1064% 98,37% C 
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133 miska vnitřní zádová rk2245 95 ks 120,85 12 628,83 0,1043% 98,47% C 

134 rh2479 opěrka zad 39 ks 254,61 10 922,77 0,0902% 98,56% C 

135 látky 26 49 m 201,40 10 855,46 0,0896% 98,65% C 

136 kolečko černé velké uk992019 450 ks 21,48 10 632,60 0,0878% 98,74% C 

137 síťovina op. zad antracit 10 ks 886,77 9 754,47 0,0806% 98,82% C 

138 pěnovka op. zad s podhlavníkem 50 ks 175,20 9 636,00 0,0796% 98,90% C 

139 opěrka zad – bordo 60 ks 135,34 8 932,44 0,0738% 98,97% C 

140 podnoţ kříţ 4 - ramenný - R1 4 ks 1 941,09 8 540,80 0,0705% 99,04% C 

141 drţák op. zad černý - 4 nohy rám 60 ks 126,35 8 339,10 0,0689% 99,11% C 

142 síťovina vysoká záda bílá 20 ks 373,49 8 216,78 0,0679% 99,18% C 

143 korpus Terry (Quadro) 6 ks 1 237,05 8 164,53 0,0674% 99,25% C 

144 kříţ černý 690 mm 50 ks 146,10 8 035,50 0,0664% 99,31% C 

145 nízká záda s černou síťovinou 5 ks 1 374,31 7 558,71 0,0624% 99,37% C 

146 plastový sedák – bordo 60 ks 113,15 7 467,90 0,0617% 99,44% C 

147 spec. látka na sedák – antracit 10 ks 643,76 7 081,36 0,0585% 99,49% C 

148 loketní op. 3D chrom (Z5) 3 pár 2 066,53 6 819,55 0,0563% 99,55% C 

149 lok. opěrky černé IM-ak446-01NS 10 pár 615,28 6 768,08 0,0559% 99,61% C 

150 plastový sedák - pískový (béţ.) 45 ks 132,47 6 557,27 0,0542% 99,66% C 

151 pěnovka hlav. Opěrky 40 ks 142,87 6 286,28 0,0519% 99,71% C 

152 kolečko měkké čer. uk992020 150 ks 36,51 6 024,15 0,0497% 99,76% C 

153 opěrka zad - písková (béţová) 30 ks 155,88 5 144,04 0,0425% 99,81% C 

154 síťovina op. zad perlová 5 ks 919,64 5 058,02 0,0418% 99,85% C 

155 podnoţ 4 nohy - P2 4 ks 1 088,17 4 787,95 0,0395% 99,89% C 

156 vysoká záda s černou síťovinou 2 ks 1 529,94 3 365,87 0,0278% 99,91% C 

157 pérový rám chrom um251401 4 ks 645,71 2 841,12 0,0235% 99,94% C 

158 síťovina vysoká záda ţlutá 5 ks 397,73 2 187,52 0,0181% 99,96% C 

159 síťovina nízká záda stříbrná 5 ks 370,30 2 036,65 0,0168% 99,97% C 
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160 drţák zad pro S7 10 ks 168,65 1 855,15 0,0153% 99,99% C 

161 záda - síťovina střibřitě šedá 1 ks 1 338,95 1 472,85 0,000121633 100,00% C 

     

12 108 883,25 100,00% 

  
* Zaokrouhleno na čtyři desetinná místa z důvodu minimálních rozdílů mezi poloţkami ve skupině. 

   Zdroj: vlastní zpracování   


