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Anotace 

Předmětem diplomové práce „Logistické procesy u ČD, a.s.“ je rozbor činností 

v rámci procesu zásobování náhradními díly u Českých drah, a.s. V první části 

diplomové práce jsou uvedeny teoretické poznatky z oblasti zásobovací logistiky. 

S využitím teoretických poznatků je analyzován současný stav zásobování 

náhradními díly v dané společnosti. Výsledky analýzy a z nich vyplývající 

skutečnosti jsou základem pro zpracování návrhů na optimalizaci zásobovacích 

procesů u Českých drah, a.s.   

 

Klíčová slova: logistické procesy, nákup, zásoby, náhradní díly, ABC analýza 

 

Abstract 

The topic of the thesis "Logistic Processes of the Czech Railways, plc." is an 

analysis of the activities within the process of provisioning of the spare parts at the 

Czech Railways, plc. The first part of the work introduces the theoretical findings in 

the area of supplying logistics. The current situation of the process of provisioning 

of the spare parts in the company is then analyzed using these theoretical 

findings. The analysis of the current situation forms then a basis for suggestions 

and recommendations for future improvements of the supplying process of the 

Czech Railways, plc. 
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1 Úvod 

Logistika je součástí lidské společnosti již od pradávna. Prvně se logistika 

objevila v armádě, a to ve starověkém Řecku, nebo Římě. V rámci obchodního 

styku se s logistikou poprvé setkáváme v 50. letech 20. století v USA s cílem ještě 

více snížit náklady podniku. Velmi rychlý rozvoj logistiky ve vyspělých zemích a 

právě stále se zvyšující potřeba krácení nákladů podniku vypovídají o důležitosti 

aplikace logistiky v rámci řízení podniku. 

V České republice existuje jen malé procento společností, které logistické 

principy a metody plně začlenily mezi své řídící funkce v podniku. A je to právě 

logistika, jejíž uplatnění při řízení podniku má pozitivní vliv jak na úroveň nákladů, 

tak zejména na celkovou efektivnost podniku. 

Tématem této diplomové práce je příspěvek k tvorbě logistických procesů v 

podmínkách ČD, a.s., v oblasti řízení zásob. Svou pozornost jsem zaměřil na 

problematiku řízení zásob v oblasti náhradních dílů na ŽKV. Náhradní díly na ŽKV 

tvoří největší část zásob ČD, a.s. Nákup náhradních dílů na ŽKV obstarává pro 

ČD, a.s., jejich Zásobovací centrum v České Třebové. 

Cílem této diplomové práce je navrhnout zlepšení v oblasti řízení zásob 

náhradních dílů na železniční kolejová vozidla (dále rovněž ŽKV) v rámci 

společnosti ČD, a.s.  
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2 Charakteristika společnosti 

Akciová společnost České dráhy vznikla 1. ledna 2003, kdy došlo k rozdělení 

státní organizace České dráhy na stejnojmennou akciovou společnost a státní 

organizaci Správa železniční dopravní cesty (SŽDC). 100 % akcií společnosti ČD, 

a. s., je ve vlastnictví státu, který vykonává svá akcionářská práva prostřednictvím 

Řídícího výboru. Dne 1. prosince 2007 vznikla dceřiná společnost ČD Cargo, která 

zajišťuje nákladní dopravu a přepravu v rámci železnice na území ČR, čímž došlo 

oficiálnímu oddělení osobní a nákladní přepravy u ČD a. s. 

ČD, a.s., jsou největším dopravcem na území ČR, jejíž hlavní činností je 

poskytování železniční osobní dopravy na železniční síti o délce 9500 km. 

Strategickým odběratelem služeb jsou zejména jednotlivé kraje ČR a stát v 

zastoupení Ministerstva dopravy ČR. Každý den vyjede na železniční tratě více 

než 7000 vlaků osobní dopravy v kategoriích Super City, Euro City, Inter City, 

Euro Night, Expres, Rychlík, Spěšný vlak a Osobní vlak.  

Všechny vlakové soupravy ČD, a.s., najedou dohromady celkem 125 211 903 

km za rok. ČD, a.s., se z dlouhodobého hlediska řadí mezi 10 nejvýznamnějších 

evropských železničních společností. 

ČD, a.s., zaměřují v současnosti svou pozornost na zákazníka a prezentaci 

svých jednotlivých produktů právě zákazníkům, což vyžaduje přístup k trhu na 

základě analýzy okruhu potenciálních zákazníků. 

Náměstek generálního ředitelství ČD, a.s., pro osobní dopravu zabezpečuje 

působení osobní dopravy a přepravy na území ČR. Vývoj osobní dopravy spěje k 

založení regionálních integrovaných dopravních systémů v území dnešních krajů. 

ČD, a.s. byly v minulosti provozovatelem, nikoliv vlastníkem, železniční 

dopravy na všech celostátních a většiny regionálních drah, tuto činnost má od 1. 

července 2008 ve správě SŽDC. 

Organizační strukturu Českých drah, a. s., tvoří řídící orgány a organizační 

složky. Řídícími orgány jsou představenstvo, dozorčí rada, řídící výbor a valná 

hromada. Generální ředitelství, odštěpné závody, organizační jednotky a výkonné 

jednotky tvoří organizační složky ČD, a.s. 
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Organizační složky ČD, a.s.: 

Generální ředitelství: 

- stojí na vrcholu organizačního uspořádání ČD, a.s., 

- zabývá se realizací strategických rozhodnutí řídících složek a zajišťuje 

jednotnost a soudržnost řízení všech ostatních organizačních jednotek ČD, 

a.s., 

- v čele stojí generální ředitel, který má svoje náměstky pro personální 

záležitosti, ekonomiku, osobní dopravu, správu majetku a pro obchod a 

marketing. 

Odštěpný závod: 

- v rámci ČD a. s., je zřízen jeden odštěpný závod, který má na starosti 

Železniční zdravotnictví,  

- odštěpný závod je zapsán v obchodním rejstříku,  

- jeho úkolem je zabezpečovat činnosti v oblasti zdravotní péče. 

Organizační jednotky: 

- mají vymezenou územní působnost,  

- provádí činnosti zajišťující provoz železniční dopravy a přepravy, 

- provádí průřezové činnosti nezajišťované odštěpným závodem, 

- ČD, a.s. v současnosti disponují těmito organizačními jednotkami, 

- jedná se o Zásobovací centrum Česká Třebová, Odúčtovna přepravních 

tržeb Olomouc, Vlakový doprovod osobní dopravy Praha, Regionální 

správa majetku, Krajské centrum osobní dopravy, Regionální centra 

provozu. 

Výkonné jednotky ČD a. s. (depa kolejových vozidel): 

- mají rovněž vymezenou územní působnost,  

- jejich úkolem je provozování a základní údržba a opravy železničních 

kolejových vozidel, 

- organizují činnosti při odstraňování důsledků železničních nehod, 

- mimo to udržují v provozu přidělené lanové dráhy a další činnosti 

související s předmětem podnikání ČD a.s. 
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Tato práce je zaměřena na procesy spojené se zásobováním náhradních dílů 

na ŽKV v rámci ČD, a.s. Tyto činnosti zabezpečuje Zásobovací centrum Česká 

Třebová, proto je následně charakterizována i tato organizační jednotka. ZC 

Česká Třebová je organizační jednotkou ČD, a.s., řídí ji O8 GŘ Odbor centrálního 

nákupu a logistiky a má na starosti vnitropodnikové logistické činnosti. V rámci 

organizační struktury spadá pod náměstka generálního ředitele ČD, a.s., pro 

ekonomiku. Provozní jednotky ZC Česká Třebová najdeme v Praze a v Přerově, 

které měly dříve rovněž status ZC, ale v roce 2007 obě tyto jednotky přešly pod 

ZC Česká Třebová, čímž byl završen dlouhodobý proces optimalizace zásobovací 

soustavy ČD, a. s. 

Stěžejním úkolem ZC Česká Třebová je optimalizace zásob materiálu a 

náhradních dílů. Mimo to zabezpečuje činnosti spojené s řízením veškerých 

zásob, zejména se jedná o nákup, skladování a distribuci náhradních dílů pro 

ŽKV, náhradních dílů na ŽKV v mezinárodních režimech RIC a AVV, spojovacího 

materiálu, nářadí, elektronických součástek, aj. Jednou z vedlejších činností ZC 

Česká Třebová je také prodej vybraných položek materiálu externím odběratelům. 

Provozní jednotka ZC Česká Třebová v Praze má na starosti skladování a 

distribuci: stejnokrojových součástí, osobních ochranných pracovních prostředků, 

předpisů, tiskopisů, tiskovin, vozových plomb, reklamních a propagačních 

předmětů, atd. Tisk předpisů, tiskopisů a propagačních materiálů je zabezpečen v 

provozovně tiskárny v Olomouci. Provozní jednotka ZC Česká Třebová v Přerově 

zabezpečuje nákup, skladování a distribuci: olejů, barev, maziv, chladicích 

kapalin, technického benzínu. Vybrané položky uvedeného materiálu může 

provozní jednotka v Přerově prodávat externím odběratelům. 

ZC Česká Třebová zaujímá krytou plochu 8 116 m2 a nekrytou plochu 11 951 

m2. Provozní jednotka v Praze zaujímá krytou plochu 12 350 m2, provozní 

jednotka v Přerově zaujímá krytou skladovací plochu 1 958 m2 a nekrytou plochu 

716 m. 
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3 Analýza současného stavu 

V rámci analýzy logistických procesů je potřebné vymezit v souvislosti s 

řešenou problematikou teoretické základy pro řízení zásob na principech 

logistického řízení, tj. v rámci logistického řetězce celého logistického systému. 

Následně je provedena analýza současného systému řízení zásob z hlediska 

logistických principů a požadavků. 

3.1 Teorie zásobovací logistiky 

Zásobovací logistika je souborem postupů a povinností v oblasti podnikového 

nákupu, jejíž podstatou je zajištění zboží či služeb v takovém rozsahu, aby 

nedošlo k zamezení realizace již naplánovaných podnikových výkonů. 

Zásobovací logistika má v daném podniku veledůležité postavení, jelikož oblast 

řízení zásob je velmi specifická a špatné rozhodnutí při řízení zásob může mít pro 

podnik zcela fatální důsledky. Určit optimální úroveň potřebných zásob je jednou 

ze základních úloh logistické strategie. [1] 

Podstata zásobovací logistiky spočívá v tom, že zásobovací logistika v sobě 

integruje všechny činnosti potřebné k zajištění základních materiálů či polotovarů 

a to včetně realizace pracovníků, či finančních prostředků při těchto činnostech. 

Nákupem se rozumí pouze činnosti v rámci svého oddělení, zejména se jedná o 

optimalizaci pořizovacích nákladů vstupních materiálů a s tím spojené vedení 

výběrových řízení na dodavatele. 

Působnost zásobovací logistiky je velmi rozsáhlá a rozmanitá. Mezi činnosti, 

které jsou se zásobovací logistikou spojené, můžeme zařadit např. činnosti jako 

výběr dodavatele, jednání o cenách, jakosti, dodacích podmínkách nebo 

hodnocení dodavatelů. Dlouhodobé kladné vztahy s dodavateli ještě zvyšují 

podstatu zásobovací logistiky, což se projevuje zejména v oblasti redukce nákladů 

na vstupu.   

3.1.1 Zásobování 

Zásoby mohou být především v případě výrobní společnosti tou nejnákladnější 

dílčí investicí. Výrobní společnost může mít v zásobách uloženo i více než 20% 
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celkového jmění společnosti. Současný trend řízení zásob se zaměřuje na 

využívání systémů Just-In-Time a orientaci na kratší životní cyklus výrobků, tudíž 

společnosti minimalizují stavy svých zásob, neboť velké stavy zásob jsou pro 

společnosti více přítěží, než užitkem. Pro společnosti je nejdůležitější okamžitě 

reagovat na aktuální situaci na trhu, oblast zásobování nevyjímaje. 

Oblast zásobování zabezpečuje činnosti, které jsou spojeny s trhem, zejména 

co se týče uzavírání kontraktů a činnosti zabezpečující toky materiálu a zboží. 

Důležitost řízení zásob podtrhuje skutečnost, že držení zásob s sebou nese 

nemalé udržovací náklady a rovněž investice do zásob bývají ve střetu s 

kapitálovými investicemi, jejichž efekt se projevuje v delším časovém horizontu. 

Náklady na udržování zásob: 

Tyto náklady by měly zahrnovat pouze položky měnící se s množstvím zásob. 

Druhy nákladů: náklady kapitálu, náklady na služby, náklady na skladovací 

prostory, náklady rizika znehodnocení zásob. [2] 

Snižování zásob: 

Zásoby lze zredukovat několika způsoby. K nejčastěji využívaným metodám při 

řízení zásob se řadí ABC analýza. Podstatou je třídění zásob podle zvoleného 

kritéria, zejména ceny, což umožní vícestupňové plánování zásob. Mezi další 

metody řízení zásob můžeme zařadit analýzu zákaznické poptávky, vytvoření 

plánu prodeje a prognózy poptávky, analýzu vyloučení položek s nízkou obrátkou, 

atd. 

ABC analýza je založena na Paretově principu, v našem případě je princip 

aplikován tak, že 20% zásob vytváří cca 80% hodnoty zásob. Z Paretova principu 

plyne, že je potřeba zaměřit se na limitovaný počet nejdůležitějších objektů, které 

rozhodujícím způsobem ovlivňují celkový účinek. [2] 

3.1.2 Předmět řízení v oblasti náhradních dílů 

V rámci řízení náhradních dílů se věnuje pozornost těmto oblastem: předpověď 

potřeb, opatření zdrojů náhradních dílů, doprava a příjem, kontrola. [2] Pracovníci 

v rámci řízení náhradních dílů vedou činnosti spojené s nákupem náhradních dílů, 

evidencí zásob, řízením dodávek a dopravy, které jsou integrovány do jednotného 
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uceleného systému. Cílem tohoto systému je přispět k řešení celopodnikové 

politiky a její optimalizace pomocí harmonizace jednotlivých materiálových funkcí. 

[2] 

Nákup a pořizování náhradních dílů: 

Pořizování má zásadní význam pro řízení údržby dopravních prostředků. 

Pořizování a nákup se od sebe významově velmi liší, přesto v mnoha případech 

dochází k opačnému výkladu těchto dvou činností. Nákup představuje fyzickou 

koupi náhradních dílů a činnosti s ním spojené. Pořizování má oproti nákupu 

mnohem rozsáhlejší význam, neboť se v rámci pořízení berou v úvahu i činnosti 

spojené s dopravou, skladováním a další činnosti při převzetí vstupních materiálů. 

Přeprava: 

Při řízení logistických operací je důležité zabezpečit přepravu. Společnosti 

proto většinou tyto činnosti outsoursují (zasilatelé). V případě, když využívají 

vlastní dopravní prostředky, což je případ ČD, a.s., si převážně přepravu 

zabezpečují samy. 

Skladování: 

Skladování materiálů je problematické a složité, rozhodující vliv, jak dané 

materiály uskladňovat, má charakter materiálu. Uskladňování některých druhů 

materiálů s sebou nesou nemalou finanční zátěž, sledovány jsou zejména 

skladovací náklady.  

Při skladování je snaha minimalizovat obrátku zásob. V odůvodněných 

případech lze teoreticky dosáhnout i na systém Just-In-Time, což bohužel v 

podmínkách zásobování náhradními díly nepřichází do úvahy. 

Teoreticky v podmínkách ČD, a.s., je možné o snížení stavu zásob uvažovat 

na základě interní spolupráce mezi dodavateli a odběrateli právě zaváděním 

logistických principů a odstraněním suboptimalizačních tendencí, atd. 

Informační systémy: 

Význam informačních systémů se v současnosti neustále zvyšuje, dnes 

prakticky neexistuje efektivní řízení materiálových toků bez využívaného 
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informačního systému. Informační systém poskytuje uživatelům nejen informace o 

dodavatelích, aktuálních cenách na trhu, nebo výrobních plánech, ale i informace 

ohledně budoucího vývoje poptávek či možnostech dopravy, apod.  

SAP, Helios nebo např. Navision se řadí mezi přední a hojně využívané 

informační systémy. 

Měření výkonů v oblasti řízení náhradních dílů: 

V oblasti řízení by se mělo dbát především na měření následujících ukazatelů: 

- Formát servisu – měření: doby objednávky, míry plnění dodávek 

nebo počtu zpožděných dodávek, 

- Zásoby – kontrola zásob s nejnižší obrátkovostí, srovnávání 

plánovaných a skutečných stavů zásob, vázanost finančních prostředků v 

zásobách, 

- Cenové úrovně – srovnání cen při nákupu na sklad, nebo při změně 

dodavatele, srovnání plánované a reálné ceny, hodnocení vlivu ceny na 

výsledky úseku, případně v rámci podniku. [2] 

3.1.3 Nákup 

V oblasti nákupu logistika zabezpečuje vstupní i výstupní vztahy a materiálové 

toky, zatímco samotný nákup zprostředkovává tok materiálu do společnosti. V 

minulosti mělo oddělení nákupu na starosti pouze uspokojování nákupních potřeb 

výroby, popř. ostatních útvarů společnosti.  

Nákup vždy měl výsadní postavení v společnosti, nakupoval a uspokojoval tak 

potřeby společnosti, dělo se tak ovšem při absolutním nezájmu o vývoj nákladů, 

které přitom neustále rostly. Jediným cílem bylo splnit požadavky včas, v 

požadovaném množství a kvalitě, od správného dodavatele a za správnou cenu. 

Úsek nákupu může díky sníženým cenám a na základě jednání s dodavateli 

dosáhnout výrazných úspor. Proto je bezpodmínečně nutné, aby úsek nákupu 

prosazoval systémový přístup při řízení svých činností a neustále rozvíjel postupy 

naplňování cílů společnosti. 

Neustálý rozvoj a vývoj postupů při řízení společností zapříčinil, že společnosti 

v dnešní době stále více využívají služeb externích dodavatelů a běžné činnosti 
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spojené s řízením materiálu jsou řízeny elektronicky, čímž dochází k další úspoře 

nákladů a k orientaci pracovníků nákupu na oblasti, které mají pro společnost 

strategičtější význam. 

Nákup vstupních materiálů nejvyšší možné kvality a jakosti, v přijatelných 

cenových hladinách, s sebou nese nejen výraznou úsporu nákladů, ale i značné 

výnosy. S patřičnou kvalitou vstupních materiálů může společnost minimalizovat 

náklady vynaložené na řízení kontroly jakosti, nebo náklady spojené s 

reklamacemi a dále společnost může pozitivně ovlivňovat zájem zákazníků o 

danou společnost z důvodu kvalitní produkce. [2] 

Řízení vztahů s dodavateli: 

Problematika řízení vztahů s dodavateli je jednou ze základních činností úseku 

nákupu. Jedná se nejen o prohlubování vztahů se současnými dodavateli, ale 

značná pozornost je věnována i vyhledávání nových potenciálních dodavatelů. 

Řízení vztahů s dodavateli obnáší činnosti jako volba dodavatelů, klasifikace 

dodavatelů, vyjednávání s dodavateli a mnoho dalších. Úsek nákupu potřebuje pro 

svůj bezproblémový chod náležité informace. Pokud je má k dispozici, může 

účinněji napomáhat k realizaci mise podniku. 

Výběr dodavatelů: 

Neutichající tlak na neustálý růst produktivity práce a optimalizaci nákladů 

zapříčiňuje vysoké nároky na úsek nákupu a dodavatele. Je potřebné vytvářet a 

udržovat s dodavateli bližší vztahy a zároveň se zaměřit na kvalitu vztahů s 

dodavateli, nikoliv na kvantitu. Jelikož je společnost řízením dodavatelských 

vztahů zejména v oblasti nákupu zásadním způsobem ovlivňována je důležité 

dodavatele vyhodnocovat a následně matematickými metodami identifikovat jejich 

vliv na celkovou situaci společnosti. Vlastní výběr dodavatelů je stěžejní činností 

při řízení vztahů s dodavateli.  

Hodnocení dodavatelů: 

Pro hodnocení dodavatelů se vybírá z velkého počtu metod hodnocení 

dodavatelů. Určit optimální metodu hodnocení dodavatelů pro všechny společnosti 

je prakticky nemožné, proto se musí při volbě metody hodnocení dodavatelů 



Bc. Radim Adamec: Logistické procesy 
 

2012                                                                                                                                                                   10 
 

zohledňovat specifické podmínky konkrétní společnosti a podle nich určit 

nejvhodnější metodu hodnocení pro danou společnost. 

Správné nastavení hodnotících kritérií má zcela zásadní význam pro vlastní 

hodnocení, z toho důvodu nemohou být hodnotící kritéria pro všechny podniky 

stejná, ale v rámci každé společnosti se v hodnotících kritériích musí odrážet 

zejména charakter její obchodní činnosti a její priority. V případě nákupního úseku 

jde o to, vytvořit soupis všech možných dodavatelů konkrétních nákupních položek 

a následně stanovit hodnotící kritéria jednotlivých dodavatelů. Následuje 

hodnocení výkonnosti dodavatelů podle předem stanovených kritérií. 

Jednotlivá hodnotící kritéria se rozdělují podle jejich hladiny významnosti pro 

společnost. Nejvyšší váhové ohodnocení mají kritéria, která mají pro společnost 

strategický význam. Váhové ohodnocení kritérií následně klesá v závislosti na 

hladině jejich významnosti případně až na nulu, pokud existují kritéria, která 

nejsou pro společnost důležitá.  

Při výběru konkrétního dodavatele společnosti ovlivňuje hlavně cena, ale měla 

by se zohlednit i již zmíněná kvalita materiálu, včasnost dodávek, pružnost 

dodavatele a jím poskytované benefity, certifikace, apod. Protože není to jen 

nejnižší cena, které přikládají odběratelé tu největší pozornost. 

V případě, že společnost pracuje s kvalitním vstupním materiálem, dochází 

k výrazné úspoře nákladů, zejména co se týče ověřování jakosti, reklamačních 

nákladů. I zde platí pravidlo, že s kvalitním materiálem se vždy lépe pracuje, proto 

kvalitní vstupní materiál předurčuje např. bezproblémovou plynulost výroby a 

minimalizaci nákladů na případně opravy strojů a zařízení. Další problematickou 

oblastí je oblast včasnosti dodávek, které ovlivňují zejména plynulost výroby, která 

má vliv na náklady spojené s provozem výrobních linek nebo na ukládání sankcí a 

pokut za nedodržení termínů v rámci určitého řetězce. 

Správná volba dodavatele ovlivňuje společnost z krátkodobého i dlouhodobého 

hlediska.  Společnosti se proto snaží o nalezení optimálního dodavatele a 

stanovení rovnováhy mezi cenou, náklady a přidanou hodnotou. Aktivum 

optimálního dodavatele se projevuje v nižších nákladech zásobovací logistiky, což 

se neprodleně odrazí i v hospodářském výsledku společnosti. Snížené náklady na 
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materiál pozitivně ovlivňují ziskové rozpětí dané jednotky nebo celkové náklady 

logistiky, což se projevuje v zisku společnosti. [2] 

Řízení nákladů v oblasti nákupu: 

Úsek nákupu je oblastí, kde se kumuluje velké množství finančních prostředků. 

Právě v této oblasti je proto podstatné, aplikovat a neustále rozvíjet nástroje pro 

snižování nákladů, a to zejména co se týče nákupních nákladů, cen, nákupů bez 

zásob, nebo navazování dlouhodobých vztahů s dodavateli. [2] 

Optimalizace nákupních nákladů: 

- podstatná podpora vrcholového managementu, 

- jasně a srozumitelně vyspecifikované cíle, 

- úspory musí být viditelné a srovnatelné, 

- snižování nákupních nákladů by mělo sloužit jako motivační prvek. 

Řízení ceny: 

- předmětem je sledování cen u dodavatelů, analýza příčin a jednání o 

cenách, 

- dohody s dodavateli o zvyšování cen v oprávněných případech, identifikace 

oznamovacích lhůt o zvýšení cen, 

- vyhledávání možností, jak kompenzovat vyšší cenu. 

Nákup bez zásob: 

- společnost nespravuje zásoby nakupovaných materiálů, 

- možnost snížení nákladů v případě opakujících se objednávek, nebo pro 

produkty s nízkou cenou, jejichž poměr administrativních nákladů je vyšší. [2] 

3.1.4 Charakteristika poptávky 

Povaha spotřeby zásob, jež obvykle má právě vliv na charakter pohybu zásob, 

může být velmi rozmanitá. Proto také volbu systému řízení zásob spoluurčuje 

původ poptávky (odkud poptávka přichází, jak vzniká). Podle původu 

rozeznáváme nezávislou a závislou poptávku. Další důležitou charakteristikou 

poptávky je její časový průběh. Podle tohoto hlediska se rozlišuje stejnoměrná a 

nárazová poptávka. [3] 
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Nezávislá poptávka: 

Nezávislá poptávka přichází v podstatě libovolně. Podnik v zásadě nemá vliv 

ani na okamžiky uplatnění požadavků, ani na jejich velikosti. Jde o poptávku, která 

má stochastický charakter a proto také její modelování se opírá o metody 

matematické statistiky. Takový charakter má zejména poptávka zákazníků po 

konečných výrobcích, jakož i potřeba materiálů a náhradních dílů pro servis či pro 

neplánované a havarijní opravy. 

Další významnou charakteristikou nezávislé poptávky je skutečnost, že 

nezávislá poptávka po určité položce nemá přímý vztah k potřebě jiných položek; 

musí být předpovídána, nelze ji vypočítat. [3] 

Řízení zásob za tohoto stavu pracuje s pravděpodobnostními (stochastickými) 

objednacími. U těchto systému pro tlumení nejistoty odhadu budoucí poptávky se 

vytváří pojistná zásoba. 

Závislá poptávka: 

Závislá poptávka – potřeba dílů může být naproti tomu odvozena z předpovědi 

poptávky po konečném výrobku, případně z předpokládaného druhu opravy 

výrobního prostředku. Sestaví-li se příslušný plán, který stanovuje velikost dávek a 

čas pro doplňování zásoby lze vypočítat čas a velikost potřeby všech konkrétních 

dílů a materiálů, které je třeba pro příslušnou akci. 

Závislá poptávka se může vyskytnout pouze u dílů zhotovovaných na sklad 

nebo montovaných na zakázku. Poznamenejme, že charakter závislé poptávky 

má také spotřeba materiálů a dílů pro plánované (zejména střední a generální) 

opravy v podniku. Lze ji totiž stanovit předem na základě přijatého plánu oprav. 

K výpočtu velikosti a časového rozvržení závislé potřeby materiálů, 

nakupovaných dílů, polotovarů, součástek, podsestav a sestav slouží 

deterministické výpočetní postupy, vycházející z údajů v hlavním výrobním plánu 

(resp. plánu oprav). 

Stejnosměrná a nárazová poptávka: 
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Stejnoměrná (konstantní) poptávka znamená, že požadavky na výdej 

přicházejí trvale, i když s určitým kolísáním jejich velikosti v čase (případně se 

sezónními výkyvy). To je typické pro nezávislou poptávku zákazníků po 

konečných výrobcích. Zhruba stejnoměrná – tj. prakticky trvalá – poptávka 

(zejména po výchozích materiálech s širším použitím) se někdy také vyskytuje u 

položek se závislou potřebou, a to zejména při trvalé výrobě určitého výrobku 

nebo rodiny málo odlišných výrobků v menších dávkách. 

Řízení zásob může při stejnoměrné poptávce vycházet z očekávané průměrné 

budoucí potřeby s uvažováním odhadnuté chyby předpovědi. 

Nárazová poptávka vzniká u položek se závislou potřebou v případě, že podnik 

zhotovuje určitý výrobek v dávkách jen čas od času a na výrobním zařízení se 

střídají odlišné výrobky. Potřeba materiálů a dílů pro dávku konečného výrobku 

pak není trvalá, ale nárazová. Časové odstupy mezi dvěma požadavky jsou dosti 

dlouhé, požadovaná množství bývají poměrně velká. 

Při nárazové poptávce nelze vycházet z průměrné roční potřeby. Řízení zásob 

se zde neobejde bez co možné přesné znalosti okamžiků a velikosti potřeb 

materiálů a dílů pro jednotlivé dávky. [2, 3, 4] 

3.1.5 Objednací systémy 

K řízení zásob jednotlivých skladových položek se stejnoměrnou, ustálenou, 

nezávislou poptávkou se používají objednací systémy. Ustálenost poptávky 

znamená, že se její očekávaná – předpovězená – velikost s časem nemění, jinými 

slovy jde o poptávku stacionární. V těchto systémech je signál o potřebě vystavit 

objednávku k doplnění zásoby vydáván při poklesu dispoziční – signální zásoby 

pod určitou výši, tzv. objednací úroveň. [5] 

Objednací systémy se mohou používat jednak k řízení zásoby v bodu 

rozpojení objednávkou zákazníka (v závislosti na umístění tohoto bodu se může 

jednat o materiály, díly, podsestavy anebo konečné výrobky), jednak k řízení 

zásoby nejrůznějších pomocných a režijních materiálů, někdy také k řízení zásoby 

společných dílů potřebných do řady výrobků. 
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Objednací úroveň zásoby (nazývaná též signální úrovni nebo objednacím 

bodem) 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. Tuto dobu nazýváme pořizovací lhůtou 

a označujeme ji tp. [5] 

Varianty objednacích systémů: 

Objednací systémy dávají odpověď na otázku, kdy a kolik objednat pro 

doplnění zásoby. Jak okamžik vydání signálu o potřebě objednat, tak pro velikost 

objednávky jsou možné dvě varianty. Jejich kombinací vznikají čtyři objednací 

systémy, které označujeme (Bo, Q), (Bo, S), (Bk, Q) a (Bk, S). [5] 

Varianty okamžiku vydání signálu: 

- signál se vydává ihned, jakmile dispoziční zásoba položky poprvé klesne 

pod objednací úroveň označovanou Bo; dispoziční zásoba se porovnává s 

objednací úrovní průběžně, tj. při každém výskytu požadavku na výdej, resp. při 

každém výdeji položky – signální sestavy mohou vznikat prakticky denně, 

- dispoziční zásoba se porovnává s objednací úrovní, označovanou zde Bk 

pouze periodicky v intervalech o pevné délce označené tk, například týdně, 

čtrnáctidenně, nebo měsíčně – signální sestavy vznikají jen periodicky, jsou 

zpravidla obsáhlejší. [5] 

Varianty objednacího množství: 

- objednává se předem určené pevné množství Q, 

- objednává se proměnné množství, rovné rozdílu mezi předem určenou 

cílovou úrovní označovanou S a velikostí dispoziční zásoby v okamžiku vydání 

signálu. [5] 

3.2 Analýza současného stavu zásobování náhradními díly 

Zásobovací systém ČD, a.s., se v současné době řídí Směrnicí k realizaci 

logistických procesů v materiálně technickém zásobování ČD, a.s., která se 

pravidelně aktualizuje. Jsou v ní stanovené základní zásady pro řízení materiálně 

technického zásobování ČD, a.s. Daná směrnice je závazná pro všechny 
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organizační složky ČD, a.s., upravuje postupy a vztahy při řízení hmotných a 

nehmotných toků v rámci logistického řetězce s primárním cílem zajištění 

pružného a hospodárného systému. 

3.2.1 Organizační složky v struktuře zásobování a jejich poslání 

Za organizaci a koncepci zásobování a odbytu u ČD, a.s., odpovídá odbor 

zásobování a odbytu Generálního ředitelství ČD, a.s., který byl zřízen v úseku 

náměstka generálního ředitele pro ekonomiku. Výkonovou složkou je Zásobovací 

centrum v České Třebové, jehož posláním je mimo metodického řízení veškeré 

zásobovací činnosti všech organizačních složek ČD, a.s., především: 

- odborné řízení organizační složky - Zásobovacího centra, které je určené k 

centrálnímu zásobování materiálem, 

- metodické řízení procesů spojených s objednáváním a realizací dodávek 

materiálu, 

- výkon činností spojených s nákupem průřezových komodit, 

- metodické řízení zásob v ČD, a.s., včetně provádění potřebných analýz a 

stanovení nástrojů a ukazatelů řízení zásob, 

- benchmarking na úseku vnitropodnikové logistiky a racionalizace činnosti 

zásobovací soustavy ČD, a.s., 

- reengineering logistických systémů ČD, a.s., 

- spolupráce s odbornými útvary, řídícími jednotlivá technicko – provozní 

odvětví při optimalizaci zásob strategických a finančně náročných 

materiálových komodit, 

- optimalizaci zásob strategických a finančně náročných materiálových 

komodit, 

- metodické řízení zadávání a realizace veřejných zakázek na dodávky 

materiálu prostřednictvím zásobovacích center ve smyslu zákona o 

veřejných zakázkách, 

- výkon činností spojených se zadáváním a realizací veřejných zakázek na 

dodávky materiálových komodit strategického a hromadného charakteru 

(nafta, oleje, brzdové špalíky aj.), 

- řízení průběhu dodávek trakční nafty, motorových a topných olejů, 
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- zajišťování odbytu nepotřebných zásob materiálu v určeném rozsahu a 

metodické řízení obdobné činnosti, prováděné organizačními složkami ČD, 

a.s., 

- zajišťování odbytu nepotřebných železničních kolejových vozidel k dalšímu 

užívání a k fyzické likvidaci a prodeje kovového odpadu, 

- provádění školení, poradenské a konzultační činnosti na úseku 

vnitropodnikové logistiky, 

- další činnosti, které jsou předmětem organizačního řádu GŘ ČD, a.s. 

Funkci poskytovatele logistických služeb v oblasti nákupu, skladování a 

distribuce plní výkonná složka, kterou představuje Zásobovací centrum Česká 

Třebová s dvěma provozními jednotkami v Přerově a v Praze. Jeho úkolem je 

zejména: 

- odstranit časový a prostorový nesoulad mezi pořízením daného materiálu a 

jeho spotřebou v organizační složce, 

- výběr dodavatelů jednotlivých druhů materiálu v souladu s normami, 

upravujícími zadávání veřejných zakázek, 

- uzavírání a realizace obchodních smluv spojených s dodávkami materiálu 

pro potřeby jednotlivých útvarů holdingu ČD, a.s., 

- nákup a distribuce materiálu objednávaného organizačními složkami,  

- skladování určených druhů zásob, 

- zajišťování dopravy objednaného materiálu do míst spotřeby, 

- reklamační řízení na vadné dodávky materiálu, nakoupeného zásobovacím 

centrem pro potřeby organizačních složek, 

- vytváření podmínek pro racionalizaci zásobovací činnosti a efektivní 

využívání finančních prostředků, 

- další činnosti spojené s řízením zásob. 

3.2.2 Struktura železničních kolejových vozidel ČD, a.s. 

Vozový park ČD, a.s., se skládá z hnacích vozidel a osobních vozů. Pro 

konkrétní představu o objemu potřeby náhradních dílů jsem, ve smyslu této práce, 

jednotlivé druhy vozidel vozového parku individuálně analyzoval, což je uvedeno v 
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následujících tabulkách a grafech. Je nutno připomenout, že se jedná pouze o 

železniční kolejová vozidla, které mají ve svém evidenčním stavu ČD, a.s. 

Struktura hnacích vozidel je číselně vyjádřena v tabulce č. 1, grafické vyjádření 

struktury hnacích vozidel je zobrazeno v grafu č. 1.  

Tabulka č. 1: Struktura hnacích vozidel k 31. 12. 2011 

Hnací vozidla k 31.12.2011: ks 

Elektrické lokomotivy 856 

Motorové lokomotivy 23 

Parní lokomotivy 23 

Motorové vozy 715 

El. motorové vozy 256 

Celkem: 1873 

 

Graf č. 1: Struktura hnacích vozidel k 31. 12. 2011 

 

Struktura osobních vozidel je číselně vyjádřena v tabulce č. 2, grafické vyjádření 

struktury osobních vozidel je zobrazeno v grafu č. 2.  

Tabulka č. 2: Struktura osobních vozidel k 31. 12. 2011 

Osobní vozidla k 31. 12. 2011: ks 

Osobní vozy 2 035 

Přípojné vozy k motorovým vozům 843 

Řídící a vložené vozy el. jednotek 358 

856 ks 

23 ks 23 ks 

715 ks 

256 ks 

Struktura hnacích vozidel k 31.12.2011 
(vyjádřeno v kusech) 

Elektrické lokomotivy 

Motorové lokomotivy 

Parní lokomotivy 

Motorové vozy 

El. motorové vozy 



Bc. Radim Adamec: Logistické procesy 
 

2012                                                                                                                                                                   18 
 

Lůžkové a lehátkové vozy 102 

Jídelní vozy 42 

Zavazadlové a ostatní vozy 225 

Vozy osobní dopravy celkem 3 605 

Počet míst k sezení a ležení celkem 307 093 

 

Graf č. 2: Struktura osobních vozidel k 31. 12. 2011 

 

3.2.3 Řízení zásob 

Zásobování materiálem je neodlučitelnou součástí každodenního provozu ČD, 

a.s. Jako materiál jsou označovány suroviny, hotové i nedokončené výrobky, zboží 

všeho druhu i odpad. I přestože držení zásob a provozování skladů je významným 

nákladovým činitelem a odporuje všem představám dynamického materiálového 

toku, v ČD, a.s. představují zásoby nezbytnou nutnost. Obzvláště u náhradních 

dílů se stochastickou spotřebou a dlouhou výrobní lhůtou je třeba zajistit časové a 

množstevní vyrovnaní mezi příjmem a výdejem. 
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Struktura osobních vozidel k 31.12.2011 
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Tuto funkci plní sklady. Obecně jsou sklady vyrovnávací zásobníky, které 

zabezpečují ochranu před povětrnostními a klimatickými vlivy a i před nežádoucím 

přístupem. Mimo jiné mají ještě i celou řadu jiných funkcí jako je vychystávání, 

balení, expedice zboží atd. Všeobecním trendem je snižování stavu zásob a z nich 

vyplývajících nákladů na nezbytné minimum, které zaručí bezproblémový chod 

organizace a požadovanou úroveň služeb. Nezbytnou podmínkou ke snížení 

celkového stavu zásob v organizaci ČD, a.s. je centralizace zásobování a 

vytvoření jediného bodu rozpojení a to v Zásobovacím centru Česká Třebová. 

K hlavním činnostem, které slouží k optimalizaci toku zásob v rámci ČD, a.s. 

patří využívaní všech prostředků pro co nejpřesnější předpovědi poptávky na 

plánovací období, sestavování plánu distribuce, zásobování, kapacit a z nich 

vycházející finanční plán, zabezpečení materiálových zdrojů dobrou funkci nákupu 

a v neposlední řadě zabezpečení při minimálních nákladech realizaci průřezových 

logistických činností, zejména skladování zásob, vnitřní i vnější dopravy, balení 

zboží atd.  

K efektivnímu řízení zásob využívají ČD, a.s. informační systém SAP R/3 – MM 

modul, který umožňuje nejenom vytvoření objednávky (na externího dodavatele i 

vnitropodnikovou), ale i veškerou skladovou evidenci. Systém umožňuje i práci s 

rozličnými sestavami zásob a analytickými nástroji používaných při řízení zásob. 

Informační systém slouží k dosažení vyšší efektivnosti práce a zpřehlednění 

materiálového toku. 

Struktura zásob v ZC Česká Třebová: 

Struktura zásob ČD, a.s., v ZC Česká Třebová a jejich vývoj za poslední tři 

roky je číselně znázorněna v tabulce č. 3. Graficky je struktura zásob k 31. 12. 

2011 znázorněna v grafu č. 3.  

Tabulka č. 3: Struktura zásob v ZC Česká Třebová k 31. 12. 2011 

Struktura zásob ČD, a.s. 

(v tis. Kč): 
31. 12. 2011 31. 12. 2010 31. 12. 2009 

Náhradní díly pro stroje a 

zařízení 
74 122 Kč 75 185 Kč 79 089 Kč 
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Náhradní díly a jiné 

součásti ke kolejovým 

vozidlům a lokomotivám 

685 163 Kč 739 905 Kč 693 673 Kč 

Ostatní stroje, přístroje a 

zařízení a jejich díly 
161 472 Kč 164 901 Kč 199 094 Kč 

Látky pohonné, mazadla a 

ostatní výrobky z ropy 
25 154 Kč 25 116 Kč 26 081 Kč 

Pracovní oděvy, obuv a 

ochranné pomůcky 
146 715 Kč 252 377 Kč 235 203 Kč 

Ostatní 92 971 Kč 125 197 Kč 117 020 Kč 

Celková pořizovací 

hodnota 
1 185 597 Kč 1 383 311 Kč 1 350 160 Kč 

Snížení hodnoty zásob na 

čistou realizovatelnou 

hodnotu 

-55 403 Kč -52 731 Kč -70 424 Kč 

Celková zůstatková 

hodnota 
1 130 194 Kč 1 330 580 Kč 1 279 736 Kč 
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Graf č. 3: Struktura zásob v ZC Česká Třebová k 31. 12. 2011 

 

Celková zůstatková hodnota zásob: 

Vývoj celkové zůstatkové hodnoty zásob za poslední tři roky v ZC Česká 

Třebová je znázorněn v grafu č. 4. Celková zůstatková hodnota zásob činí k datu 

31. 12. 2011 částku 1 130 194 tis. Kč 
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Graf č. 4: Zůstatková hodnota zásob v letech 2009-2011 

 

Z výše uvedených údajů vyplývá, že situace v oblasti zásob u ZC Česká 

Třebová je i přes znatelné zlepšení stále velmi nepříznivá. I nadále se musí 

pracovat na optimalizaci zásob a jejich snižování, jelikož optimální zásoba se 

rovná nulová zásoba. 

Rozdělení zásob: 

Zásoby, které organizace udržuje, se liší dle charakteru, či účelu svého 

pořízení. Na základě příslušnosti do specifické kategorie se různí i výše udržované 

zásoby a doba obratu těchto zásob. V ČD, a.s., se uplatňuje především třídění na 

běžnou, pojistnou a nepotřebnou zásobu. V rámci evidence zásob je rozdělení 

skladových zásob ještě následující: 

- zásoba v kontrole jakosti – zásoba, která je vyžádána systémem kvality k 

provedení kontroly jakosti, zásoba v reklamačním řízení a dlouhodobě 

potřebný materiál, 

- blokovaná zásoba – nepotřebný materiál, 

- volně použitelná zásoba – zásoba, která nespadá do předchozích skupin, 

pouze takto definovaný materiál lze expedovat ze skladu a uspokojit jím 

požadavky organizačních složek. 
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Zařazení zásob je možno měnit pomoci účtovacích pohybů v informačním 

systému tak, aby toto zařazení odpovídalo aktuálnímu stavu. V ČD, a.s. má každý 

materiál své jedinečné číselné označení, které je nutno respektovat v průběhu 

celého materiálového a informačního toku. Toto označení umožňuje jednoduchou 

orientaci a nezaměnitelnost jak v informačních systémech, tak i v běžném 

provozu. 

Proces pořízení zásob: 

Při rozhodování o pořízení zásob se zvažuje několik kritérii, a to především 

potřebnost materiálu pro zajištění výkonů, provozní schopnosti a funkčnosti 

staveb, strojů a zařízení s ohledem na reálný časový průběh výdeje do spotřeby. 

Celý proces můžeme rozdělit na nákup materiálu; příjem materiálu a jeho 

evidenci; dodávka materiálu ze zásobovacího centra odběrateli, tj. výkonným 

jednotkám ČD, a.s. 

Nákup materiálu: 

Prvním krokem procesu je nákup materiálu. Samotným podnětem k započetí 

procesu nakupování je zjištění potřeby materiálu, která vychází buď z jednotlivých 

požadavků na zajištění chodu organizačních složek, nebo je výsledkem udržování 

stanovené zásoby ve skladech, včetně pojistné zásoby u vybraných materiálu.  

Při nákupu je třeba vždy dostát podmínkám stanoveným v zákoně o veřejných 

zakázkách č. 137/2006 Sb. a ve Směrnici k aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o 

veřejných zakázkách, v podmínkách Českých drah, a.s., – v takových případech je 

samozřejmostí důsledný výběr dodavatele v souladu se zákonem. Dalším 

kritériem jsou všeobecná hlediska hospodárnosti. Postup obstarávání materiálu se 

odlišuje podle zařazení konkrétního materiálu do specifických skupin. Materiál v 

ČD, a.s., je rozdělen do následujících skupin: 

- A – u materiálů v této kategorii je striktně nařízen centralizovaný nákup, 

mimo povolené výjimky. Povolení samostatného nákupu se vztahuje vždy 

jen ke konkrétnímu případu a musí být předem schváleno Zásobovacím 

centrem.  
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- B – Položky materiálu, u kterých je povinný nákup prostřednictvím 

Zásobovacího centra. Samostatný nákup je umožněn pouze v případě 

strategických materiálů, jejichž absence by omezila provozuschopnost 

organizační složky a Zásobovací centrum není schopno dodat materiál v 

požadovaném termínu a při položkách materiálu nutných pro ochraňování 

pohotovostních zásob a majetku Správy státních hmotných rezerv.  

- C – Položky materiálu, které je možno nakupovat samostatně i 

prostřednictvím Zásobovacího centra. Při nákupu je rozhodující cena při 

dodržení obchodních podmínek a kvalita stanovená interními předpisy ČD, 

a.s. 

Při samostatném procesu nakupování se rozlišuje centralizovaný nákup, který 

se uskutečňuje prostřednictvím Zásobovacího centra a decentralizovaný nákup, 

kdy je proces zajištěn organizační složkou. Ve všech případech je upřednostňován 

centralizovaný nákup materiálu.  

V ČD, a.s. existují skupiny materiálu se speciálními postupy objednávání, který 

je upraven konkrétními předpisy, nelze zde tedy využít standardní postupy 

obstarávání jako u běžného materiálu. Patří sem motorová nafta, motorové a 

topné oleje; technický benzín; uhelná paliva; náhradní díly pro železniční kolejová 

vozidla používaná v rámci Úmluvy VSP/RIC; služební stejnokroje a osobní 

ochranné pracovní prostředky; předpisy a jejich opravy, tiskopisy, tiskoviny a 

přepravní doklady; vozové plomby; jízdní řád ČD, a.s., a jeho změny; reklamní a 

propagační předměty a železniční kolejová vozidla a jejich díly, hutní materiál. 

Příjem materiálu a jeho evidence: 

Přijetí materiálu na sklad jak organizační složkou, tak ZC, musí předcházet 

kvalitativní a kvantitativní přejímka. U stanovených materiálů jsou vyžadovány 

přejímky a inspekce jakosti konkrétního rozsahu, tak aby bylo zaručeno, že 

výrobek odpovídá schválené technické dokumentaci, normám, předpisům ČD, 

a.s., a vyhláškám Mezinárodní železniční unie. Je třeba důsledně kontrolovat, zda 

dodávka obsahuje všechny potřebné doklady a průvodní listiny potřebné k 

převzetí a užívání zboží. Zjištěné neshody se řeší bez zbytečných prodlev – zajistí 
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se průkazná dokumentace (např. fotografie poškozeného materiálu) pro následné 

reklamační řízení. 

Tvorba pojistných zásob: 

Pojistné zásoby jsou postupně implementovány do vnitropodnikového 

logistického systému ČD, a.s. V první fázi jde o strategický materiál a náhradní 

díly, jejichž absence by negativně ovlivnila provozuschopnost organizačních 

složek. Cílem zavádění pojistných zásob je snaha o snížení stavu zásob 

(vázaného kapitálu) v organizaci jako celku.  

Pojistné zásoby budou udržovány pouze v bodu rozpojení logistického řetězce, 

kterým jsou zásobovací centra. Nezbytným krokem k implementaci procesu tvorby 

pojistných zásob je sledování a sběr historických dat o spotřebě, které ČD, a.s. v 

současnosti sbírají. Následně pak na základě časových řad z těchto historických 

údajů a jejich rozkladu pomocí statistických metod prognózuji spotřebu daného 

materiálu na další období.  

Do těchto prognóz se pak ještě zahrnují další faktory vlivu – obměna vozového 

parku, vyřazení jednotek určité řady vozidel, závislost či nezávislost poptávky. ZC 

tak má možnost zahájit proces nákupu před obdržením konkrétních objednávek a 

značně tím zkrátí dodací lhůty především materiálů s dlouhou dobou výroby. 

Výsledným efektem jsou flexibilní dodávky organizačním složkám a odstranění 

nadbytečných zásob. Přesný postup určení výše pojistných zásob je obsahem 

Metodiky tvorby pojistných zásob. 

3.2.4 ABC analýza 

Pro konkretizaci použití analyzovaných metod a pro kategorizaci zásob jsem 

zpracoval pomocí metody ABC skladové položky se zaměřením na náhradní díly 

skladované v rámci ZC Česká Třebová. Vzhledem k rozsáhlosti vzorku jsem 

aplikoval metodu ABC na jednotlivé skupiny náhradních dílů podle toho, jak jsou 

evidovány v informačním systému SAP. Jako parametr, podle kterého je rozdělení 

provedeno, byla zvolena hodnota roční spotřeby jednotlivých skupin skladových 

položek. Analýza vychází z hodnot za rok 2011. Pro lepší přehlednost jsou tyto 



Bc. Radim Adamec: Logistické procesy 
 

2012                                                                                                                                                                   26 
 

údaje uspořádány v tabulce č. 4, v grafu č. 5 je znázorněn počet skupin dílčích 

kategorií a jejich podíl na celkovém obratu. Potřebné výpočty jsou uvedeny v 

příloze č. 1 této práce.  

Tabulka č. 4: ABC analýza-výsledky 

Kategorie Počet 
položek 

Položky v % Obrat v Kč Obrat v % 

A 12 21,82 399 404 100, 53 69,77 

B 16 29,09 130 326 064, 62 22,77 

C 27 49,09 42 722 220, 00 7,46 

Celkem 55 100, 00 572 452 385, 15 100, 00 
 

Graf č. 5: Podíl obratu jednotlivých kategorií v roce 2011 

 

Výsledek ABC analýzy je následující: 

Horní hranice třídy A byla zvolena na úrovni kumulovaného podílu ve výši 

69,77%. Hranice mezi třídami B a C byla zvolena na úrovni kumulovaného podílů 

ve výši 92,54%. 
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Kategorii A tvoří 12 skupin, z celkových 55 skupin, což představuje 21,82% 

podíl na celkovém počtu skupin. Jak již bylo výše uvedeno, roční spotřeba položek 

kategorie A tvoří 69,77% na celkovém obratu.  

Kategorie B čítá 16 skupin, což představuje 29,09% podíl z celkového počtu 

skupin a na celkovém obratu se podílí 22,77 %. 

Kategorii C tvoří 27 položek, to znamená 49,09 % z celkového počtu skupin, 

jejich podíl na celkovém obratu je ovšem jen 7,46 %. 

Dále se již svou pozornost zaměřím pouze na kategorii A, jejíž položky tvoří 

pro ČD, a.s., nejpodstatnější část zásob. Kategorie A čítá 12 skupin zásob 

materiálu. Přehled podskupin skladovaných zásob v rámci kategorie A je uveden v 

tabulce č. 5. V tabulce jsou uvedeny následující údaje: číslo skladovací karty, 

počet položek ve skupině, roční spotřeba v peněžním vyjádření, % podíl jejich 

roční spotřeby na celkovém obratu skladu a zařazení do kategorie podle 

důležitosti. Kompletní přehled všech kategorií a v nich obsažených skupin 

skladovaných zásob obsahuje příloha č. 1. Graf č. 6 je vypovídá o tom, kolik 

položek v rámci jedné podskupiny A se podílí na celkovém obratu zásob. 

Tabulka č. 5: Skupiny zásob v rámci kategorie A 

Číslo 

pod 

skupiny 

Počet 

položek 
Roční obrat 2011 

Podíl na 

celkovém 

obratu (%) 

Kumulativní 

podíl (%) 
Kategorie 

6111 1274 43 172 496,97 Kč 7,54 7,54 A 

6161 559 32 759 094,93 Kč 5,72 13,26 A 

6211 598 21 079 716,11 Kč 3,68 16,95 A 

6311 468 27 390 646,68 Kč 4,78 21,73 A 

6331 312 22 577 968,87 Kč 3,94 25,68 A 

6411 774 26 007 384,06 Kč 4,54 30,22 A 

6422 42 33 475 836,56 Kč 5,85 36,07 A 

6423 453 19 032 741,74 Kč 3,32 39,39 A 

6431 155 25 853 781,56 Kč 4,52 43,91 A 

6451 153 87 093 121,67 Kč 15,21 59,12 A 

6461 827 43 267 672,44 Kč 7,56 66,68 A 

6651 541 17 693 638,94 Kč 3,09 69,77 A 
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Graf č. 6: Podíl jednotlivých druhů zásob v rámci podskupiny A na celkový obrat všech zásob. 

 

Kategorie A obsahuje 12 skupin zásob, každá skupina obsahuje jednotlivé 

materiálové položky a položky náhradních dílů. Nejpočetnější skupinou je skupina 

č. 6111, kterou tvoří 1274 materiálových položek. Nejméně početnou skupina č. 

6422, kterou tvoří pouze 42 materiálových položek, viz graf č. 7. 
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Graf č. 7: Položky materiálu v jednotlivých skupinách 

 

Tabulka č. 6: Obrat jednotlivých podskupin v rámci kategorie A 

Číslo 

skupiny 

Počet 

položek 
Roční obrat 2011 

Roční obrat 

jednotlivých 

položek 

Roční obrat 

jednotlivých 

položek v 

% 

6111 1274 43 172 496,97 Kč 33 887,36 Kč 1,74 

6161 559 32 759 094,93 Kč 58 603,03 Kč 3,00 

6211 598 21 079 716,11 Kč 35 250,36 Kč 1,81 

6311 468 27 390 646,68 Kč 58 527,02 Kč 3,00 

6331 312 22 577 968,87 Kč 72 365,28 Kč 3,71 

6411 774 26 007 384,06 Kč 33 601,27 Kč 1,72 

6422 42 33 475 836,56 Kč 797 043,73 Kč 40,82 

6423 453 19 032 741,74 Kč 42 014,88 Kč 2,15 

6431 155 25 853 781,56 Kč 166 798,59 Kč 8,54 

6451 153 87 093 121,67 Kč 569 236,09 Kč 29,16 

6461 827 43 267 672,44 Kč 52 318,83 Kč 2,68 

6651 541 17 693 638,94 Kč 32 705,43 Kč 1,68 

Celkem 6156 399 404 100,53 Kč 1 952 351,89 Kč 100,00 

Z tabulky č. 6 je patrné, jaký významný vliv na celkový obrat má skupina 

materiálu č. 6422. I když tato skupina obsahuje nejméně položek materiálu v 

kategorii (42 položek), její roční obrat je zdaleka nejvyšší ze všech skupin 

materiálu v rámci kategorie, a to 797 043,73 Kč, což představuje 40,82% 
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veškerého obratu kategorie. Tato skupina obsahuje cenově nákladnější náhradní 

díly, jedná se o náhradní díly kotoučových brzd, např. brzdové destičky, brzdové 

manžety, brzdové kotouče, propojovací hlavice, a další. 

3.2.5 Analýza obrátkovosti a doby obratu zásob 

Obrátka zásob vypovídá o tom, kolikrát se zásoba během jednoho roku 

spotřebuje a následně doplní. Vysoká obrátka zásob je společností vítána, jelikož 

zásoby tím pádem rychle procházejí firmou, čímž je zamezeno dlouhodobému 

držení těchto zásob na skladě. Obrátku zásob vypočítám podle vzorce: 

              
                    

                    
 

Doba obratu udává dobu, zpravidla ve dnech, po kterou jsou zásoby vázány ve 

společnosti, do doby jejich spotřeby, nebo doby jejich prodeje. Čím menší je doba 

obratu zásob, tím je to pro společnost výhodnější. Tím pádem je tak v podniku 

drženo menší množství zásob, což s sebou nese méně finančních prostředků 

vázaných v zásobách. Ušetřené finanční prostředky může společnost využít na 

investice s větší efektivností, než mít finanční prostředky blokovány v zásobách 

společnosti. Dobu obratu zásob vypočítám podle vzorce: 

            
                             

             
 

Tabulka č. 7: Obrátka zásob a doba obratu zásob kategorie A 

Podskupina Roční obrat Průměrná zásoba Obrátka zásob Doba obratu 

6111 43 172 496,97 Kč 33 152 530,85 1,30  280,29 

6161 32 759 094,93 Kč 39 953 774,55 0,82  445,16 

6211 21 079 716,11 Kč 25 482 426,21 0,83  441,23 

6311 27 390 646,68 Kč 33 316 634,16 0,82  443,97 

6331 22 577 968,87 Kč 21 595 163,41 1,05  349,11 

6411 26 007 384,06 Kč 28 653 916,78 0,91  402,14 

6422 33 475 836,56 Kč 22 933 298,36 1,46  250,05 

6423 19 032 741,74 Kč 14 856 174,87 1,28  284,90 

6431 25 853 781,56 Kč 12 263 166,50 2,11  173,13 

6451 87 093 121,67 Kč 104 525 627,41 0,83  438,06 

6461 43 267 672,44 Kč 110 226 402,64 0,39  929,85 

6651 17 693 638,94 Kč 13 202 614,82 1,34  272,36 
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Z uvedené tabulky č. 7 vyplývá, že obrátka všech zásob je velmi nízká a doba 

obratu zásob je až neuvěřitelně vysoká. Tento stav je dlouhodobě neudržitelný a 

musí se v co nejkratším časovém horizontu řešit. Naprosto alarmující situace je u 

podskupiny materiálu č. 6461, kdy doba obratu je neuvěřitelných 929,85 dní a 

obrátka zásob je 0,39. „Nejlépe“ z této analýzy vyšla podskupina č. 6431, kdy její 

obrátka zásob je 2,11 a doba obratu 173,13 dní. Jako druhá nejlepší podskupina 

se jeví podskupina č. 6422, která má dle ABC analýzy největší podíl na celkovém 

obratu zásob. Podskupina č. 6422 má obrátku zásob 1,46 a její doba obratu je 

250,05 dnů. Graficky jsou výsledky znázorněny v grafech č. 8 a 9.  

Graf č. 8: Obrátka zásob 
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Graf č. 9: Doba obratu zásob 

 

I když jsou výsledky obrátkovosti a doby obratu uvedených skupin zásob 

materiálu hodně negativní, rozdělil jsem tyto skupiny na základě výsledků do tří 

oblastí zásob, a to na rychle obrátkové, středně obrátkové a pomalu obrátkové 

skupiny zásob. Tímto rozdělením zjistím v procentech, nakolik tyto skupiny zásob 

ovlivňují obrat zásob a jak se podílejí na výši průměrné spotřeby, viz tabulka č. 8. 

Tabulka č. 8: Rozdělení skupin podle stupně obrátkovosti 
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Rychle obrátkové skupiny č. 6422 a č. 6431 se podílejí na celkovém obratu 

zásob 14,83 % a 7,65 % na průměrné zásobě. Mezi středně obrátkové skupiny 

patří celkem 4 skupiny zásob materiálu, jejichž podíl na celkovém obratu zásob 

činí 25,58 % a podíl na průměrné zásobě činí 18 %. Mezi nejméně obrátkové 

skupiny patří celkem 6 skupin, které mají značný vliv na jak na celkový obrat, tak 

na průměrnou spotřebu zásob materiálu. Cílem by mělo být neustále u všech 

skupin zásob materiálu snižovat dobu obratu zásob a zvyšovat jejich obrátkovost. 
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4 Návrhy a doporučení 

4.1 Doporučení pro jednotlivé kategorie dle ABC analýzy 

Položky „A“: materiálové položky s vysokou hodnotou a velkým podílem na 

celkové roční spotřebě.  

Na základě provedené analýzy navrhuji následující doporučení: 

- pravidelné provádění analýzy trhu, zejména vyhodnocování poptávky a 

cen, 

- důraz na důkladnou přípravu objednávek, která by měla zahrnovat zvláště 

stanovování velikosti objednávek, sledování nevyřízených objednávek a 

provádění okamžitých opatření v případech překročení dodací lhůty, 

- objednávání materiálu s vyšší frekvencí a v menších množstvích, 

- důraz na stanovení úrovně pojistných zásob, 

- časté inventury, detailní postupy práce se zásobami apod. 

Položky „B“: materiálové položky se střední hodnotou a středním podílem na 

celkové roční spotřebě.  

Na základě provedené analýzy navrhuji následující doporučení: 

- nalezení vhodné střední cesty mezi doporučeními odpovídající skupinám 

„A“ a „C“. 

Položky „C“: materiálové položky s nízkou hodnotou a malým podílem na 

celkové roční spotřebě.  

Na základě provedené analýzy navrhuji následující doporučení: 

- maximální snaha o redukci nákladů na systém řízení zásob, a to zejména 

formou, 

- objednávání velkých objednacích množství, 

- používání rutinních systémů objednávání zásob, například systému 

založeného na objednávání v pevných okamžicích nebo systému dvou 

zásobníků, 

- nahodilé a méně časté provádění kontroly zásob apod. 
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Současně doporučuji uplatnit výsledky analýzy ABC pro stanovení úrovně 

služeb interním zákazníkům v rámci zásobovacího systému ČD, a.s. Pomocí této 

metody lze identifikovat klíčové zákazníky firmy, kterým je potřebné nabídnout 

nejvyšší úroveň služeb. V rámci těchto služeb půjde o zajištění podmínek z 

hlediska dostupnosti materiálu na skladě, dodací lhůty, pružnost distribučního 

systému, jakosti dodávek, poskytování informací o stavu objednávek, snadnost 

objednávání, řešení stížností a reklamací.  

Na volbu vhodných pravidel pro objednávání a skladování zásob má vliv 

rovněž pravidelnost jejich spotřeby. Jiný přístup bude volen pro materiály, jejichž 

spotřeba je pravidelná, a odlišný pro zásoby, které jsou využívány sporadicky. 

Proto jsem předpokládal doplnit klasifikaci ABC doplnit o analýzu XYZ, která 

daný aspekt zohledňuje. Analýzou bylo zjištěno, že současný informační systém 

pro řízení zásob (SAP R3, modul MM) zatím nesleduje průměrnou spotřebu podle 

jednotlivých položek. V podstatě se vychází z extenzivních okamžikových 

ukazatelů. Za tohoto stavu není možné danou analýzu vykonat. 

4.2 Doporučené objednací systémy 

Při řízení zásob náhradních dílů na ŽKV dále doporučuji využívat tyto 

objednací systémy: 

- systém B0Q - nejvíce pracná metoda, přináší nejlepší výsledky z hlediska 

minimalizace průměrné zásoby, vhodná u typu položek „A“, alternativně 

BkS, 

- systém BkQ - vhodná pro položky typu „A“ i „B“, nižší pracnost při 

nastavení parametrů, nepřepočítává se objednávkové množství,  

- systém B0S - rytmus objednávání – stejně jako u metody BkQ, 

- systém BkS - fixní velikost dávky – stejně jako u metody B0Q. 

4.2.1 Konkrétní objednací systémy pro kategorie A, B a C 

Systém „Bk“ se využívají v případech periodické identifikace úrovně zásob, 

vždy v pravidelných intervalech. Úroveň zásob není identifikována pravidelně při 
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každé změně zásob. Tento způsob identifikace je vhodný pro nízko-odbytové 

položky, které jsou pravidelně nakupovány, v našem případě se jedná o kategorii 

zásob C, dle ABC analýzy. 

Protipól systému „Bk“ tvoří systém „Bo“ jež se používá pro limitovaný počet 

položek, jejichž odbytová hodnota je podstatně vyšší. V tomto případě se jedná o 

položky kategorie A, dle ABC analýzy. Při využívání systému „Bo“ je nezbytně 

nutné analyzovat stav zásob při každé spotřebě zásob a následně dorovnávat 

zásoby na potřebnou objednací hladinu B.  

V případě poptávky, která nastává v delších časových odstupech, 

s periodickou analýzou stavu zásob doporučuji využívat systémy „S“, které 

eliminují vliv proměnlivosti v poptávce. 

Pro skupiny kategorie A jsou vhodné objednací systémy „BoQ“, nebo „BkS“. 

Tyto systémy se vyznačují tím, že avízo, pro dorovnání zásoby, je vydáno 

neprodleně při snížení dispoziční zásoby pod objednací hladinu označovanou B. 

Dispoziční zásoba je analyzována průběžně, při každé spotřebě zásoby. 

Objednávané množství zásob je dopředu pevně stanoveno, Q „BoQ“, nebo 

proměnlivé množství „BkS“. 

Pro podskupiny kategorie B je podstatné vytyčit optimální střední cestu mezi 

nízkou hodnotou průměrné zásoby a výrobními zakázkami (malým objemem práce 

spojené s nákupem). Položky, jejichž cena je vyšší a vyšší by měly být 

dorovnávány menšími a menšími dodávkami. Jednotlivé položky této kategorie 

jsou analyzovány v menších časových intervalech a méně hluboce, než tomu bylo 

u kategorie A. Řídící veličiny jsou stanoveny individuálně prostřednictvím 

elementárnějších metod. Pro tyto položky doporučuji používat objednací systémy 

„BkQ“ či „BkS“, jejichž dispoziční zásoba je srovnávána, s objednací hladinou „Bk“, 

periodicky v pevně stanovených intervalech (t). V případě skupiny „Bk“ se jedná 

převážně o týdenní časový interval. 

Položky kategorie C se vyznačují tím, že jim není věnována přílišná pozornost, 

pro předpověď potřeby se využívá aritmetického průměru spotřeby v dané časové 

posloupnosti. Zásoby s nezávislou poptávkou jsou řízeny prostřednictvím systémů 
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„BkQ“ či „BkS“, jejichž interval analýzy je vyšší, nebo jejichž plán potřeby dodávek 

má měsíční plánovací období. 

4.3 Zmenšování počtu skladových položek 

Ke snižování přiměřených zásob mohou kromě zdokonalování metod pro 

řízení zásoby jednotlivých položek napomoci další opatření, jejichž hlavním cílem 

je snížit počet skladových položek a tím přispět ke zprůhlednění a celkovému 

zvyšování účinnosti řízení zásob. [6,7]  

Jedním z takových opatření, které má v podstatě organizační charakter je 

odstranění duplicit v číslování položek. V podniku bývá stejnému materiálu či 

nakupovanému výrobku přidělováno samostatné číslo položky například u 

dodávek s odlišnou cenou anebo od jiného dodavatele. To ovšem není jediný 

důvod. Při velkém počtu položek a neadekvátním informačním systému je 

jednodušší položku přidat k již existující podobné. Takto se počet evidovaných 

položek neustále zvětšuje a evidence zásob se stává nepřehledná. Do jediné 

položky – představitele by měly být spojeny potřebné údaje pro všechny dílčí 

položky, které se shodují z hlediska vlastností a použitelnosti daného materiálu. 

Dílčí položky samostatně evidované zkreslují výsledky analýz a značně komplikují 

předpovídání potřeby, tak vlastní řízení zásob. 

Tato problematika vyžaduje zvláštní pozornost u náhradních dílů. Bez 

jednotného identifikačního kódování není možné centralizovat řízení náhradních 

dílů a zásob. Proto je životně důležité vytvořit jednoduchý označovací a kodifikační 

systém pro náhradní díly a aktuálně skladované položky. Způsob, jakým se 

vykoná označování, má dopad na: 

- kvalitu řízení zásob, 

- kvalitu uskladnění a celkovou efektivnost vytvořenou uživatelem, 

- preciznost, se kterou dokáže uživatel řešit potřeby, 

- správné a optimální objednávaní a nákup ND, 

- na včasnou dodávku od dodavatele. 
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Správné označování je o mnoho důležitější než skladová administrativa a 

objednávka, zejména jak je to řízené elektronickým procesem. Kódovací systém 

by měl splňovat následující požadavky: 

- číslo kódu musí korespondovat pouze s jednou položkou, 

- položka musí korespondovat pouze s jedním kódem, 

- číslo kódu musí být definitivní; změna čísla kódu, která je vždy známa 

uživateli, využívaná ve skladě a registrovaná v sekci řízení zásob a 

objednávaní, je konstantním zdrojem chaosu a musí byť odstraněná, 

- číslo kódu musí být logické, tzn. je zadané s ohledem na zdroj označení, 

který s sebou nese určitou charakteristiku položky, 

- musí byť kompletní a vylučující vícesmyslnost, 

- musí byť jasné a srozumitelné pro každého uživatele, 

- musí byť známé v celém podniku, 

- mělo by se adaptovat na změny zejména v elektronickém zpracování a 

nákupních procedurách (tzn., označení musí být jasné i pro „outsajdra“), 

- mělo by být jedním a jediným existujícím v podniku. 

Správné označování je nepostrádatelné zpravidla pro: 

- vyhnutí se skladování identických dílů pod různými jmény na různých 

místech ve skladech a zároveň pro vyhnutí se „zrádným“ zásobám (kde 

jedna skladovaná položka chybí, zatím co stejná položka pod jiným 

označením je k dispozici v neefektivním množství), 

- lehké naplňování v útvarech objednávaní a oddělení řízení skladu, 

- společný systém značení mezi uživateli, objednávateli a dodavateli, 

- umožnění dodávky standardních dílů ze světového trhu a ne pouze od 

jediného dodavatele. 

Správné označení znamená označování: 

- s ohledem na normu (mezinárodní, národní, podnikovou, útvarovou) pro 

standardní díly, 

- s ohledem na reference výrobců o náhradním dílu, anebo stroji pro 

specifické díly, 

- s ohledem na reference současně využívané na trhu pro uživatele údržby a 

skladované položky. 
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Jestliže požadujeme nové zařízení, výrobce anebo dodavatel by měli 

informovat do podrobností o tom, jak mají být označované díly. Okamžitě po 

dodávce zařízení by si odběratel měl prostudovat a klasifikovat ND. Toto je možné 

udělat v následujících krocích: 

- identifikace dílů, 

- zadání normy spotřeby specifických (klíčových) dílů, 

- zadání správného označování dílů s pomocí normy anebo katalogu od 

výrobce, 

- zadání označování specifických dílů založeného na detailním popise 

dodaném výrobcem, 

- určení hladin standardních dílů. 

Zavádění pořádku do číslování položek musí začít vyhledáním všech dílčích 

položek, očíslováním položek představitelů, jejich zařazením do datové základny a 

vypracováním seznamů čísel dílčích položek přiřazených k jednotlivým souhrnným 

položkám – představitelům. Dalším krokem je kumulování údajů za patřičné dílčí 

položky. Jde zejména o časové řady spotřeby a údaje ke stanovení průměrné 

zásoby; musí být stanovena i průměrná nákladová položka pro položku 

představitele. Tyto činnosti bývají náročné na čas i na kvalifikaci pracovníků, jsou 

však nevyhnutelné. 

Závěrečným krokem je trvalé zabezpečení udržování pořádku v číslování 

položek. Jde o stanovení pravidel určujících, za jakých podmínek smí být založena 

nová skladová položka, a o důslednou kontrolu jejich dodržování. Je-li z určitých 

důvodů nutné přidělovat samostatná čísla, např. jednotlivým šaržím (ISO 

9001:2000, požadavek informačního systému) je zavedení položek představitelé 

nezbytné. V informačním systému podniku musí být zabezpečen automatizovaný 

přenos údajů o všech skladových pohybech do souhrnné položky, aby tam bylo 

možno aktualizovat celkovou zásobu a vytvářet časové řady. Omezením počtu 

trvale skladovaných materiálů se zvýší roční spotřeba některých položek. To se 

může příznivě projevit ve zvýšení spolehlivosti předpovědi jejich potřeby a v 

možnosti snížit pojistnou zásobu. Hodnota celkové průměrné zásoby se zmenší. 
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Prosazení opatření na tomto úseku bývá dost obtížné. Jde spíše o 

dlouhodobou záležitost. Je třeba se zaměřit na změnu myšlení zainteresovaných 

pracovníků, zejména technického zaměření, kteří se dosud orientují převážně jen 

na technické parametry a dostatečně si neuvědomují existenci s ostatními 

vazbami v podniku, zejména ekonomickými. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bc. Radim Adamec: Logistické procesy 
 

2012                                                                                                                                                                   41 
 

5 Závěr 

V této diplomové práci jsem se zaměřil na problematiku „Logistických procesů u 

ČD, a.s.“, konkrétně na oblast řízení zásob, které má na starosti Zásobovací 

centrum ČD, a.s., v České Třebové.  

Nejprve jsem analyzoval současný stav zásobování, kdy jsem provedl ABC 

analýzu zásob podle hodnoty obratu jednotlivých skupin zásob materiálů, dle IS 

SAP. Tato ABC analýza sloužila jako podklad pro provedení dalších rozborů, kdy 

jsem svou pozornost zaměřil pouze na zásoby materiálu v kategorii A. 

U jednotlivých skupin zásob v kategorii A jsem následně provedl výpočty 

jednotlivých podílů na celkových obratech zásob, čímž jsem konkretizoval 

důležitost jednotlivých skupin zásob materiálu. 

Následně jsem provedl analýzu obrátkovosti a doby obratu jednotlivých skupin 

zásob materiálu, která slouží jako podklad pro zařazení jednotlivých skupin 

materiálu do kategorií podle stupně obrátkovosti. Tímto rozdělením jsem zjistil, 

nakolik tyto skupiny zásob ovlivňují obrat zásob a jak se podílejí na výši průměrné 

spotřeby. 

V kapitole nazvané „Návrhy a doporučení“ jsem konkretizoval vhodná opatření 

vedoucí k zlepšení stavu v oblasti zásobování náhradních dílů na ŽKV u ČD, a.s., 

čímž byl splněn cíl této diplomové práce. 
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