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Anotace: 

Diplomová práce se zabývá problematikou řízení zásob v podniku a analýzou zásob 

ve firmě TOP-Curkovinky Denisa Gikovová. Diplomová práce je rozdělena do pěti částí. 

První část je věnována představení a charakteristice podniku. Následující část je zaměřena 

na teoretické poznatky, které se vztahují k danému tématu, oblasti logistiky, zásob a řízení 

zásob. Další část je praktická. Tato část je věnována popisu současného stavu zásobování 

ve firmě a je zde zpracována příslušná analýza z informací zjištěných přímo ve firmě. 

Cílem mé diplomové práce je zhodnotit dosavadní zásobování vybrané firmy, analyzovat 

skladované položky, zhodnotit současný stav hospodaření se zásobami pomocí analýzy 

ABC a navrhnout možná zlepšení a optimalizace v řízení zásob firmy, což je náplní 

poslední části mé diplomové práce. 

Klíčová slova: 

Zásoby, řízení zásob, druhy zásob, obrátkovost zásob, ABC analýza 

Summary 

This thesis deals with issues of stock management and analysis of stocks in company TOP 

- Curkovinky Denisa Gikovová. My thesis is divided into five parts. The first part of my 

thesis is devoted to the introduction and characteristics of company. The next part is 

focused on theoretical pieces of knowledge referring to this subject, the area of logistics, 

stocks and stock management. The next part is practical. This part is devoted to describing 

the current state of supply in the company and is handled by an appropriate analysis of 

information collected in-house.The aim of my thesis is to assess the current supply the 

selected firm to analyze the stored items to evaluate the current status of the management 

of stocks by analyzing ABC and suggest possible improvements and optimization in 

inventory management company, which is the subject of the last part of my thesis. 
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Stocks, stock management, kind of stocks, inventory turnover, ABC analysis 
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1 Úvod 

Zásobování a logistika jsou nedílnou součástí logistického systému každé firmy. 

Pomocí zásob se zabezpečuje tok zboží, výrobku, materiálu do firmy a dále tyto zásoby 

putují k zákazníkům. Je velice důležité, aby v zásobovacím systému firmy fungovaly 

všechny složky, přesně jak mají. Firma pomocí těchto systému plní své strategické cíle, 

snaží se minimalizovat náklady, které jsou se zásobovací činností spojeny, maximalizovat 

své zisky a získat si nejlepší možné postavení na trhu. 

 Optimalizace řízení zásob a systému skladového hospodářství patří mezi primární 

cíle každé firmy, jednak si chce získat své místo na trhu, a také být na tomto trhu úspěšná. 

 Téma mé diplomové práce jsem si zvolil z více důvodů. Jedním z důvodů je, že 

optimalizace zásob může podniku přinést velké výhody oproti konkurenci. Firma nedrží 

zbytečně velké množství finančních prostředků, které jsou uloženy v zásobách. Může tak 

pružně reagovat na nabídku výrobců a investovat tak do zboží, na kterém může v daném 

období životnosti výrobku vydělat. Tímto získává obrovskou konkurenční výhodu oproti 

jiným firmám, které nevěnují tak velkou pozornost svým zásobám. 

 Cílem mé diplomové práce je zhodnotit dosavadní zásobování vybrané firmy, 

analyzovat skladované položky, zhodnotit současný stav hospodaření se zásobami pomocí 

analýzy ABC a navrhnout možná zlepšení a optimalizace v řízení zásob firmy. 

 Diplomová práce je rozdělena na pět částí. První část mé diplomové práce je 

věnována představení a charakteristice podniku. Následující část je zaměřena na teoretické 

poznatky, které se vztahují k danému tématu, oblasti logistiky a teorii zásob. V praktické 

části, která je stěžejní celé diplomové práce analyzuji informace a data poskytnuté 

společnosti pomocí ABC analýzy a analýzy obrátkovosti. V poslední části práce jsem se 

zaměřil na celkové zhodnocení všech výpočtů a informací a následně navrhl případné 

změny a zlepšení v zásobovací politice firmy.  
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2 Charakteristika firmy 

 Firma TOP-Cukrovinky Denisa Gikovová vznikla na přelomu roku 2008-2009. 

Vstoupila na trh jako malá firma s pouhými 2 zaměstnanci. Firma se z počátku zaměřovala 

na distribuci cukrovinek pro malé soukromé obchodníky a podnikatele v oblasti Ostravy a 

okolí. Prodej zboží probíhal formou osobní návštěvy zákazníka a názorné ukázky vzorků 

zboží. Díky tomuto osobnímu přístupu ke každému zákazníkovi se zde vytvořila široká 

klientela zákazníků, se kterými firma do dnešní doby spolupracuje. Firma si nastavila pro 

oblast Ostrava a okolí vysoký standard v zásobování, sortimentu zboží a v neposlední řadě 

i v cenové hladině sortimentu, který je pro zdejší obchodníky perspektivní. Od poloviny 

roku 2010 firma navýšila počet zaměstnanců na 4. Začala se rozvíjet a navázala kontakty 

se zahraničními dodavateli z Polska, Slovenska, Ukrajiny, Německa a Rakouska a také 

s novými odběrateli po celé České republice, a to jak s maloobchodními řetězci, tak i 

s velkoobchody potravin a většími podnikatelskými subjekty v Čechách i na Moravě. 

Začala se zaměřovat na větší obchodníky, obchodní řetězce, řetězce čerpacích stanic, 

velkoobchody s potravinami atd. Zvýšila svoji efektivitu v oblasti zásobování a 

zákaznického servisu, konkrétně spustila internetový obchod pro maloobchod a 

velkoobchod. K větším zákazníkům začala přistupovat s maximální péčí v oblasti nabídky 

sortimentu, který je šitý odběrateli na míru. Snaží se nastavovat ceny zboží individuálně u 

každého zákazníka samostatně tak, aby pro něj byly zajímavé, samozřejmě se zachováním 

minimální marže na produktu. Respektuje přání zákazníka, v oblastech dodávky zboží, 

lhůty splatnosti faktur a pro zefektivnění zásobování zákazníků začala využívat služeb 

balíkových přepravců např. PPL, DPD, aby se objednané zboží dostalo k zákazníkovi 

v požadovaný čas a kvalitě. 

2.1 Dodavatelé a odběratelé 

 Mezi dodavatele firmy patří jak tuzemští obchodníci, tak i zahraniční dodavatelé, 

jak již bylo zmíněno v kapitole 2. Firma se snaží nacházet stále nové dodavatele z důvodu 

obměny sortimentu, zkvalitnění svého vlastního zásobovaní, snížení cenové hladiny 

stávajícího sortimentu a zvýšení flexibilnosti dodávek zboží.  
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 Odběratelé firmy se nachází v tuzemsku, především v Čechách a na Moravě. Firma 

se snaží zaměřovat především na velkoobchody, ale také obchodní řetězce jako je 

například COOP TERNO ve Zlíně, což představuje velkou část zákazníků firmy. Je jim 

věnována velká pozornost v oblasti zákaznického servisu, který je založen na osobním 

přístupu ke každému odběrateli. Firma se zaměřuje také na menší živnostníky a 

podnikatele, kteří ale tvoří menší část firemních aktivit. Především pro tyto zákazníky byly 

zřízeny internetové stránky www.top-cukrovinky.cz, kde se nachází většina sortimentu 

zboží. 

3 Teoretická východiska 

3.1  Logistika 

 Logistiku a logistický přístup můžeme charakterizovat, jako přístup, který klade 

důraz na komplexní řešení a na komunikaci mezi veškerými hmotnými a nehmotnými 

operacemi v podniku. Je to vědní disciplína, která zkoumá fyzické toky zboží či jiných 

druhů zásob a informací od dodavatele k odběrateli. Můžeme tedy říci, že jde o organizaci 

a komplexní řešení logistických problémů tak, aby požadované zboží či materiál 

v požadované kvalitě a jakosti byl dodán na předem dohodnuté místo v požadovaném čase 

za vynaložení optimálních nákladů. 

 Význam logistiky stále roste a jde ruku v ruce s rostoucí globalizací. Firmy se 

pohybují v konkurenčním prostředí. Jsou vystavovány stále rostoucí konkurenci a z tohoto 

důvodu roste i význam logistiky a logistického řízení.  Je nutné, aby se logistika zabývala 

jak fyzickými toky zboží, tak i systémy spojenými se skladováním zásob a optimalizovala 

veškeré náklady spojené s těmito toky a systémy na co nejmenší a únosnou míru [1]. 

  

http://www.top-cukrovinky.cz/
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3.1.1 Logistické činnosti 

Logistické činnosti jsou činnosti, které řeší správnou funkci logistického řetězce a 

jsou to: 

- dodací lhůty, 

- spolehlivost dodávek, 

- pružnost dodávek, 

- kvalita dodávek [1]. 

 Dodací lhůta – je doba, která uplyne od přijetí objednávky do doby dodání zboží 

zákazníkovi. Je zde rozdíl mezi objednávkou na zboží, které máme na skladě nebo na 

zboží, které je třeba vyrobit či objednat od příslušného dodavatele. 

Pokud jde o objednávku zboží, které máme na skladě, zahrnuje se do doby: 

- zpracování objednávky  

- vyskladnění ze skladu 

- expedice 

- přeprava 

 Pokud je zboží třeba vyrobit, je třeba, aby se do dodací lhůty započítal i čas na 

výrobu. Pokud je třeba zboží objednat, musíme do času zahrnout i dobu na objednání zboží 

a čas než bude zboží doručeno. 

 Spolehlivost dodávek – je schopnost firmy dodržovat domluvené dodací lhůty. 

 Pružnost dodávek – je schopnost podniku pružně reagovat na požadavky zákazníka, 

co se týče množství, času dodání anebo např. druhu a kvality výrobků. 

 Kvalita dodávek – tímto se rozumí včasnost dodávek a dodání objednávkou přesně 

stanoveného druhu zboží v požadované kvalitě a kvantitě. 

 Spojení všech těchto činností je velice důležité, v praxi toto spojení znamená 

velkou výhodu oproti konkurenčním firmám a firma, pokud plní všechny činnosti správně 

a efektivně, může upevňovat své postavení na trhu a získávat nové zákazníky snazším 

způsobem [1]. 
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3.1.2 Náklady spojené s logistikou 

 Náklady, které jsou s logistikou spojeny, tvoří velice důležitý faktor. Ovlivňují cenu 

zboží na trhu a tím i jeho dostupnost. Do těchto nákladů zahrnujeme: 

- systém a řízení, 

- zásoby, 

- náklady na skladování, 

- manipulaci se zbožím, 

- přemisťování jak uvnitř, tak i mimo podnik, 

- pojištění, úroky z úvěrů, 

- ztráty. 

 Náklady spojené s logistikou představují velmi významnou část celkových nákladů 

firmy a proto je důležité tyto náklady sledovat a optimalizovat [1].  

3.2 Zásoby firmy 

 Zásoby tvoří majetek firmy a zdroj budoucích příjmů a úspěchu firmy. Řízení zásob 

představuje soubor činností, které spočívají v prognózování, analýzách, plánování, 

operativních činnostech a kontrole v jednotlivých skladových položkách a to z důvodu, že 

vždy skrývají potencionální problémy. Do těchto problémů zahrnujeme problémy 

související se skladováním a udržováním kvality výrobků, s tímto jsou spojeny náklady na 

skladování a vázání finančních prostředků firmy. V zásobách jsou vázány velké finanční 

prostředky, a proto je důležité, aby logistika zásobování brala ohledy na přiměřené náklady 

vázané v zásobách s přihlédnutím k potřebám zákazníků, jejich plynulého zásobování, 

popřípadě na zajištění plynulé a bezporuchové výroby a fungování firmy. Výběr správných 

rozhodnutí v zásobovací oblasti patří k jedněm z nejrizikovějších ve firemní logistice a 

zásobování. 

 Postupem času se vytvořily dva základní přístupy k posuzování velikosti zásob, 

které se od sebe významně liší. První přístup se nazývá japonský. Tento přístup spočívá 

v tom, že se uvažuje s malým množstvím zásob. Pomocí tohoto přístupu můžeme 

odhalovat procesy, u kterých dochází ke komplikacím a příčiny výroby zmetků což 
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můžeme brát jako výhody pro zdokonalení výroby a procesu spojených se zásobováním a 

logistikou. Na druhou stranu přináší i nevýhody v podobě nedostatečné pružnosti firmy. 

V neposlední řadě dochází i k nedostatečné přesnosti při plnění termínů. Tento přístup také 

umožňuje snižování nákladů na zásoby. Naopak západní přístup pracuje s velkým 

množstvím zásob, které umožňují plynulou výrobu bez výpadků, ovšem s vyššími náklady 

na zásoby. Snadné je překonávání doby poruch. Umožňuje hospodárnou výrobu a 

konstantní vytížení kapacit firmy. 

 Při řízení zásob je nutné, aby firma porovnávala náklady, které skutečně vynakládá 

při nákupu a tvorbě zásob, s náklady, které by podnik vynaložil z důvodu nedostatečných 

zásob [1]. 

3.2.1 Zásobovací úkoly 

 Na úspěchu podniku v distribuční činnosti se velkou měrou podílí správné, účelné a 

ekonomicky dobře zvládnuté zásobování. To znamená, že zásobovací činnosti ovlivňují i 

ekonomické výsledky a stabilitu firmy. Dobře zvládnuté zásobování a zásobovací činnosti 

se musí opírat o: 

- stálé sledování vývoje trhu a předpokládané trendy,  

- účelovou organizaci pro výkon správních a fyzických činností, které jsou spojeny 

s materiálovými toky, 

- ekonomicky výhodné uzavíraní obchodních smluv s dodavateli, a to nejenom 

s ohledem na finanční podmínky, ale také s přihlédnutím ke kvalitě, správnosti a 

včasnosti dodávek [1]. 
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3.3 Složky zásobovací politiky 

 Zásobovací politika, by měla obsahovat tyto části: 

- záměry a cíle zásobovaní, 

- získávání a analýzu podnikových informací, 

- systematické získávání a analýza informací o trhu a jeho vývoji, 

- nástroje zásobovací politiky [1]. 

3.3.1 Záměry a cíle zásobování 

 Za hlavní záměry zásobovací politiky je třeba považovat: 

- snižování nákladů spojených s logistikou a zajištění zásob, 

- zefektivnění práce jednotlivých pracovníků a především logistického útvaru jako 

celku, 

- zajištění možnosti zásobování z více zdrojů. 

Hlavním záměrem a cílem pro úspěšnost podniku na trhu je uspokojení požadavků 

zákazníka a trhu [1]. 

3.3.2 Získávání informací 

- o podniku a situaci v něm se děje pomocí informačních toků a systému v podniku,  

- o trhu a situaci na něm se děje pomocí nepřetržitého sledování a průzkumu trhu. 
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3.3.3  Nástroje politiky zásobování 

 Pro dosažení optimální zásobovací situace lze použít celé řady nástrojů. 

S přihlédnutím k možnostem, kterými podnik disponuje na zásobovacím trhu, se nejčastěji 

uplatňují tyto nástroje: 

- cena a kvantita, 

- politika kvantity, 

- výběrové metody (výběr dodavatelů z hlediska jejich počtu, polohy, velikosti), 

- propagace [1]. 

3.4 Klasifikace zásob 

 Zásoby se obvykle rozlišují podle několika kritérií: 

- stupně rozpracovanosti, 

- účetních předpisů, 

- funkčních hledisek, 

- použitelnosti. 

3.4.1  Druhy zásob podle stupně rozpracovanosti: 

- výrobní zásoby (zvláště suroviny, zásoby základní, pomocné a režijní materiály, 

paliva, polotovary a nakupované části spotřebované při výrobě, náhradní díly atd.), 

- zásoby rozpracovaných výrobků (polotovary vlastní výroby, nedokončená výroba), 

- zásoby hotových výrobků (distribuční zásoby), 

- zásoby zboží (výrobky zakoupené a určené k dalšímu prodeji) [2]. 
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3.4.2  Zásoby podlé účetních předpisů  

 Zásoby tvoří část oběžného majetku a dělíme je do dvou skupin: 

1. Nakupované zásoby – tvoří je skladovaný materiál tj. základní materiál, pomocný 

materiál, náhradní díly, drobný hmotný majetek, a skladované zboží, 

2. Zásoby vlastní výroby – člení se na polotovary vlastní výroby, nedokončenou 

výrobu, zvířata a výrobky [3].   

3.4.3   Funkční rozdělení zásob 

 Funkční rozdělení je nejčastěji používáno při optimalizaci zásob pro účely 

operativního řízení a pro toto řízení je rozdělení prioritní. Zásoby se dělí na: 

- běžnou zásobu, 

- zásobu na cestě, 

- pojistnou zásobu, 

- technickou zásobu, 

- spekulativní zásobu. 

1. Běžná (obratová) zásoba  

 Tyto zásoby jsou charakteristické tím, že kryjí spotřebu zásob v období mezi dvěma 

dodávkami. Velikost běžné zásoby je závislá na dodávkovém cyklu a velikosti 

předpokládané spotřeby. Její stav v dodávkovém cyklu kolísá mezi minimem těsně před 

příchodem nové dodávky a maximem při příchodu nové dodávky. Pro určení optimální 

výše zásob se používá jejich průměrná zásoba. 

2. Zásoba na cestě 

Zásoby se nacházejí na cestě mezi dodavatelem a odběratelem v logistickém 

řetězci. Za zásoby na cestě se považuje zásoba, která je připravena k naložení až do jejího 

vyložení a uskladnění u odběratele. Zásobu na cestě můžeme považovat za zásobu běžnou, 

která ale není momentálně použitelná, dokud nedorazí k odběrateli nebo místo určení. 
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3. Pojistná zásoba  

Tato zásoba kryje výpadky v dodávkovém cyklu a to jak na straně vstupu, tak na 

straně výstupu. Na vstupu to může být například z důvodu opoždění dodávky, dodání 

špatného zboží atd. Na straně výstupu kryje pojistná zásoba například zvýšenou poptávku. 

4. Technická zásoba  

Mezi tyto zásoby patří materiál, suroviny, výrobky, které musí být 

z technologických důvodů, před použitím ve výrobním procesu, jistou dobu uskladněny, 

aby dosáhly požadovaných vlastností, například vysušení dřeva před dalším zpracování, 

zrání vína či sýru atd.  

5. Spekulativní zásoba  

Zásoby tohoto typu drží podnik na skladu z důvodu jiného, než je uspokojení běžné 

poptávky odběratelů. Tyto zásoby se pořizují proto, že firma při nákupu většího množství 

těchto zásob získá množstevní slevu a předpokládá, že toto zboží bude nedostatkové na 

trhu a také se zvýší jeho cena. 

3.4.4  Zásoby dle použitelnosti 

Tyto zásoby dělíme na: 

- Použitelné 

- Nepoužitelné 

 Zásoby použitelné – tyto zásoby se běžně prodávají a spotřebovávají. Jsou 

předmětem operativního řízení zásob.  

 Zásoby nepoužitelné – se prakticky nespotřebovávají ani neprodávají a jsou 

produktem například špatného nákupu, v důsledku změn ve výrobním procesu atd. 
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3.5 Zásoby podle úrovně hladiny zásob 

 Abychom mohli efektivně řídit stav zásob, musíme sledovat několik základních 

hladin zásob. A to především: 

- Maximální zásobu 

- Minimální zásobu 

- Objednací zásobu 

- Okamžitou zásobu 

- Průměrnou zásobu 

Maximální zásoba – je maximální možný stav zásob na skladu a vzniká při přijetí a 

uskladnění nové dodávky na sklad. Maximální zásobu tvoří tato nová dodávka a pojistná 

zásoba. 

Minimální zásoba – představuje stav zásob v okamžiku před novou dodávkou(doplněním 

zásoby), pokud byla vyčerpána běžná zásoba. Je dána výši relativně stálé složky zásob, 

např. zásobou pojistnou [4]. 

Objednací (signální) zásoba – při takovémto stavu zásob je třeba zajistit novou dodávku 

zboží od dodavatele a to tak, aby nová dodávka dorazila na sklad v době, kdy se zásoba 

běžná dosáhne hladiny pojistné zásoby. 

Okamžitá zásoba – tato zásoba se dále dělí na zásobu: 

1. Fyzickou – jde o zásobu, která se nachází fyzicky na skladě. Je třeba ji znát 

z důvodu potvrzování zákaznických objednávek. 

2. Dispoziční – její velikost zjišťujeme odečtením uplatněného, ale nevyskladněného 

množství zboží ze skladu od velikosti fyzické zásoby a k ní přičteme objednané 

množství. 

Průměrná zásoba 

 Průměrná zásoba je velice důležitý ukazatel a to především z hlediska vázanosti 

finančních prostředků v zásobách. Pro účely řízení zásob se počítá průměrná zásoba jako 

součet zásoby běžné (obratové) a zásoby pojistné [5]. 
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Obratová zásoba se vypočítává ze vztahu: 

Zo= Q/2 

kde 

Q……velikost objednávaného množství, 

Zc = Zp + Zo = Q/2 

kde 

Zc…… průměrná zásoba, 

Zo……běžná (obratová) zásoba, 

Zp…… pojistná zásoba [15], [2]. 

3.6   Náklady spojené se zásobami a zásobovací činností 

 Se zásobami a zásobovací činností jsou spojeny náklady, které, pokud chceme 

efektivně fungovat jako podnik, je třeba eliminovat úplně, nebo na přijatelnou míru. Je 

potřeba aby se firma zaměřila na minimalizaci celkových nákladů na pořízení a udržování 

zásob. Je také důležité počítat s rizikem nedostatku zásob a také dobře odhadovat možné 

odchylky v průběhu zásobování. 

Náklady spojené se zásobami a zásobovací činností můžeme rozdělit do těchto skupin: 

- náklady na pořízení zásob, 

- náklady na udržování a skladování zásob, 

- náklady z deficitu (nedostatku) zásob [2]. 

3.6.1 Náklady na pořízení zásob 

 Zásoby můžeme pořizovat od externích tak i interních dodavatelů. Při pořizování 

zásob od externích dodavatelů jde především o náklady, které jsou spojeny 

s administrativou, ale také jsou to náklady na dopravu, náklady na přejímku a uskladnění, 

zaevidování, fakturační náklady. Při pořizování zásob od interních dodavatelů se jedná o 

náklady podobné jako u externích dodavatelů. 
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 U jednotlivých položek se můžou náklady lišit. Především záleží na povaze nákupu, 

zda se jedná o nákup opakovaný u stejného dodavatele nebo nákup zcela nový, také záleží 

na počtu nakoupených položek a přepravní náročnosti jednotlivých položek [2]. 

3.6.2 Náklady na udržování a skladování zásob 

 Tyto náklady se skládají z celé řady různých nákladových položek. Mezi tyto 

náklady řadíme náklady na energie, pronájem skladových prostor, mzdové náklady na 

skladníky a další náklady spojené se skladováním a manipulací se zásobami. Tyto náklady 

rostou úměrně s množstvím zásob podniku, tedy čím máme větší množství zásob, tím větší 

jsou náklady na jejich udržování a skladování. Největší a nejpodstatnější složkou těchto 

nákladů však tvoří náklady způsobené vázáním kapitálu v zásobách [2].                                                                  

Náklady na udržování a skladování tudíž můžeme dělit takto: 

1. Náklady plynoucí z vázanosti finančních prostředků – náklady, které přímo souvisí 

s kapitálem, který je vázán v zásobách a nelze je zachytit v účetnictví firmy nebo 

podniku. Tento kapitál, který je vázán v zásobách, mohl být investován do jiné 

investiční příležitosti a mohl přinášet zisk. V případě, kdy použijeme na 

financování zásob cizí kapitál, se pro vyčíslení nákladů plynoucích z vázanosti 

finančních prostředků vychází z úroků z úvěru na zásoby. 

2. Náklady na skladování – do těchto nákladů započítáváme náklady, které souvisejí 

s provozem skladovacích prostor, mzdové náklady na zaměstnance pracující 

v těchto prostorách, ostrahu objektu, odpisy ze zařízení a budov, provoz 

manipulační techniky atd. 

3. Náklady z rizika – představují reálnou možnost, že se některé druhy zásob stanou 

neprodejnými, znehodnotí se, jsou poškozeny nebo jsou již zastaralé. Rizika jsou 

především spojena s délkou skladování těchto zásob a možných ztrát v důsledku 

prodeje zásob se slevou nebo dokonce se ztrátou [6]. 
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3.6.3  Náklady z deficitu (nedostatku) zásob 

 Tyto náklady vznikají, když zásoby, kterými disponujeme na skladě, nestačí ke 

včasnému uspokojení vnitropodnikových odběratelů, vznikají tímto prostoje ve výrobě atd. 

Pokud jde o externí odběratele, jde o náklady, které jsou spojeny s pokutami za včasné 

nevyřízení objednávky, v nejhorším případě může dojít až ke ztrátě zákazníka a poklesu 

konkurenceschopnosti atd. [6]. 

3.7 Analýza řízení zásob 

 Řízení zásob ve firmě představuje soubor činností, které jsou zaměřeny na efektivní 

zacházení a efektivní hospodaření se zásobami, využívání veškerého potenciálu, který se 

v této oblasti nachází a tyto činností se stávají hlavním úkolem pro nákupní management 

firmy. 

 

3.7.1 Cíle řízení zásob 

 Hlavním cílem řízení zásob ve firmě je zvyšování rentability firmy pomocí 

kvalitního a odborného řízení zásob a tím snižovat celkové náklady spojené se zásobami 

při zachování vysoké úrovně zákaznického servisu. Rentabilita firmy se může navýšit 

snížením nákladů, které jsou vynaloženy v souvislosti se zásobami nebo zvýšením prodeje. 

 Dalším cílem řízení zásob ve firmě je udržování zásoby v takové míře a takovém 

složení, aby byla zajištěna rytmická a nepřerušovaná výroba nebo vyřizování objednávek 

odběratelů firmy v nejkratším možném čase. Musíme si také uvědomit, že zásoby jsou 

důležitou součástí každé firmy, proto je velice důležité stanovit si optimální výši zásob a 

jejich druhové složení, aby se předešlo situaci, kdy budou zásoby pro podnik velké 

finanční břemeno, které spotřebovává nadměrné náklady na skladování. 
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3.7.2 Zákaznický servis 

 Pro úspěšnou realizaci marketingové koncepce firmy je, aby firma získávala stále 

nové zákazníky a také si udržela zákazníky stávající. V tomto procesu hraje důležitou roli 

poskytovaný zákaznický servis, který takto udržuje loajalitu a spokojenost zákazníků 

firmy. 

 Zákaznický servis je proces, který probíhá mezi třemi účastníky a to kupujícím, 

prodávajícím a třetí stranou. Výsledkem toho je přidaná hodnota, která zvyšuje hodnotu 

výrobků nebo služeb, které jsou předmětem obchodu nebo směny [7]. 

Je velice důležité, aby zákaznický servis vycházel pouze z požadavků zákazníka a 

byl v souladu se strategií firmy. Ve sledované firmě je kladen velký důraz na zákaznický 

servis a to z důvodu velké konkurence na trhu. Firma se snaží maximalizovat rozsah 

služeb, které jsou poskytovány zákazníkům. Snaží se odlišit od konkurence právě mírou 

poskytovaného zákaznického servisu a klade velký důraz na služby poskytované 

zákazníkům [8]. 

3.7.3  Řízení stavu zásob 

 Cílem řízení stavu zásob je udržovat celkovou úroveň zásob tak, aby bylo dosaženo 

maximální úrovně zákaznického servisu a současně byly dosaženy i přijatelné náklady na 

držení zásob. Můžeme vymezit dvě úlohy zásobování a to: [2] 

1. Úkoly nákupu: 

- průzkum nákupního trhu, 

- jednání s dodavateli, 

- cenová analýza, 

- správa nákupů. 

2. Správní a fyzické úkoly související s tokem zboží a materiálu: 

- kontrola zboží, materiálu a jejich přejímka, 

- skladování, 

- vnitropodniková doprava, 

- kontrola a řízení hmotných a informačních toků ve firmě. 
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 Pří nákupu zásob ve sledované firmě je hlavní prioritou jednání s dodavateli a 

průzkum nákupního trhu. Cenová analýza je odsunuta do pozadí. Toto je zásadní chyba 

firmy, a pokud by firma kladla větší důraz na cenovou analýzu, mohla by se vyvarovat 

případnému špatnému nákupu předraženého zboží. Toto zboží poté déle spotřebovává 

finanční prostředky, protože se stává neprodejným a zůstává ležet na skladech. 

3.7.4  Strategie řízení zásob 

 Úkolem strategie řízení zásob ve firmě je nastavení optimální hladiny zásob 

v logistickém systému. Můžeme rozlišit tyto tři základní strategie: 

- řízení poptávkou, 

- řízení plánem, 

- adaptivní řízení. 

 

Řízení poptávkou 

 Tato strategie, která je řízena poptávkou vychází z toho, že objem a pohyb zásob je 

řízen požadavky zákazníků. U této strategie je uplatňován princip tahu (systém pull). 

Zásoby jsou sledovány a k jejich doplnění dojde v okamžiku, kdy jejich stav klesne pod 

stanovenou hranici. Abychom mohli tuto strategii uplatnit ve firmě, je třeba, aby byly 

splněny následující podmínky: 

- všichni zákazníci a veškeré zboží jsou rovnocenní z hlediska dosažení zisku 

dodavatele, 

- dodavatel má neomezenou zásobu výrobků, 

- poptávka je relativně stabilní, odchylky mají známé rozdělení, 

- množství objednaného zboží je větší než poptávané množství [1].    

Poptávka může mít tyto dvě podoby: 

Nezávislá poptávka – tento druh poptávky nemůže podnik nijak ovlivnit. Nemá vztah 

k poptávce po jiném druhu zboží. Jedná se hlavně o poptávku po hotových výrobcích. Je 

třeba ji předvídat.              
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Závislá poptávka – je odvozena z poptávky po jiném druhu zboží. Vypočítává se na 

základě výrobního plánu, kterým stanovujeme objem zásob a čas jejich doplnění 

konečného výrobku objednaného zákazníkem. 

Systém tahu (pull systém) – je řízen poptávkou po zásobách firmy a bývá nejčastěji spojen 

s nezávislou poptávkou. Podnik vyčkává až do doby, kdy trh začne produkty vyžadovat. 

Systém tlaku (push systém) – tento systém je ovládán závislou poptávkou, kdy se vychází 

z prognózování prodejů. Podnik tlačí své výrobky na trh a přitom se opírá o znalost 

požadavků zákazníků. 

Řízení plánem 

 Při uplatňování této strategie ve firmě je velikost zásob a jejich pohyb řízena 

plánem a to bez ohledu na momentální požadavky zákazníka. V tomto případě se uplatňuje 

systém tlaku (push).  Abychom tuto strategii mohli aplikovat, musíme mít podrobně 

zpracovaný plán požadavků na distribuci, poskytující detailní přehledy o nárocích na 

zásoby v jednotlivých časových horizontech, nejčastěji jde o plány týdenní. Aby 

nedocházelo k finančním ztrátám je třeba pro každý časový horizont určit: 

- požadavky na odběr odpovídající požadavkům zákazníků, 

- příjem plánovaných dodávek na sklad, 

- doplňovací plánované objednávky, 

- skutečný stav zásob na skladě v jednotlivých časových obdobích [1].  

  

Pružná metoda řízení (adaptivní metoda) 

 Pokud tuto metodu chceme uplatnit, musíme využít kombinaci obou předchozích 

strategií. Musíme tedy vhodně kombinovat princip tahu (pull) a princip tlaku (push). Při 

rozhodovaní, jaký princip se v daném období bude využívat při řízení zásob, musíme 

přihlédnout k těmto rozhodovacím pravidlům: 

- rentabilita segmentů trhu a jejich události, 

- závislost či nezávislost poptávky, 

- rizika nejistoty v distribučním řetězci, 
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- kapacita zařízení v distribučním řetězci [1].      

 Při rozhodování zda budeme tento princip využívat je primárním kritériem 

rentabilita segmentů trhu a jejich stálost. 

 Závislá poptávka je charakteristická tím, že je závislá na poptávce jiného výrobku. 

V tomto případě se využívá princip push. V případě kdy je poptávka nezávislá, využijeme 

princip pull. 

 Pokud firma zohledňuje nejistoty v distribučním řetězci, je v tomto případě vhodné 

využít řízení zásob pomocí plánů. Pokud dochází k výpadkům v dodávkových cyklech 

nebo se firma těchto výpadků obává, je dobré využít řízení zásob poptávkou. 

Pokud jsou výrobní, skladovací a přepravní kapacity firmy omezeny, je vhodné, aby firma 

využívala systém řízení plánem. Naopak, pokud jsou její kapacity dostatečně velké, může 

využít řízení poptávkou[1].         

3.8   Metoda řízení zásob Just in Time 

 Tato metoda řízení zásob pochází z Japonska a USA kde vznikla počátkem 80. let. 

Základním principem této metody je, že jednotlivé dodávky jsou realizovány „právě v čas“ 

neboli volně přeloženo just in time tj. podle momentální potřeby a nároky na skladování a 

skladovací zásoby jsou velmi malé. Tento nízký stav zásob vyžaduje vysokou četnost 

dodávek. Tato metoda je tedy vhodná pouze v případě, pokud se podaří docílit snížení 

pořizovacích nákladů. 

 Tato metoda však v zásadě neznamená pouhou minimalizaci skladovaných zásob. 

Přináší s sebou i metody zjišťování jakosti, plánování výrobních a hmotných toků, zejména 

výběr dopravních prostředků, rozhodování o výběru umístění zboží a vztahy s dodavateli. 

Pomocí této technologie můžeme snižovat množství zásob nejenom na vstupu a ve 

výrobním procesu samém, ale i na jeho výstupu. 

 Základní filozofií této metody je zásada vyrábět jen to, co je nezbytně nutné a s tak 

nízkými náklady jak je to jen možné. 
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Pro úspěšné uplatnění metody JIT je potřeba: 

1. Přísná kontrola kvality – zákazník přijímá prověřené zboží, které prošlo kontrolou u 

dodavatele. Dodavatel ručí za 100% kvalitu dodaného zboží. 

2. Spolehlivé a pravidelné zásobování – dodavatel dodává zboží v přesně stanovených 

lhůtách podle operativního plánu výroby odběratele. Dodané zásoby jdou přímo do 

výroby. V některých případech se dochází k předčasným dodávkám a tyto dodávky 

jsou penalizovány. 

3. Blízkost výroby – jde o vzdálenost mezi dodavatelem a odběratelem. U velkých 

odběratelů se dodavatel přizpůsobuje umístěním svého závodu v blízkosti 

odběratele. Tímto dochází ke snížení nákladů na dopravu, tyto náklady hrají u 

metody JIT velkou roli. 

4. Snižování velikosti sjednávacích dodávek. 

5. Bezporuchový chod výrobního a dopravního zařízení. 

6. Princip jednoho zdroje (dodavatele) – navázání úzkých vztahů mezi dodavatelem a 

odběratelem k zabezpečení maximální koordinace aktivit ve všech směrech, která 

se pozitivně odrazí ve finálním efektu obou partnerů. 

 V analyzované firmě se tento systém velice osvědčil a to z důvodu, že firma 

nedisponuje velkými skladovacími prostory. Pří výběru dodavatelů se kladl důraz na to, 

aby dodavatel bych schopen pružně reagovat na objednávku zboží. Bohužel v zásadě 

jednoho zdroje se zásobování firmy rozchází s metodou JIT a to proto, že někteří 

dodavatelé nedisponují dostatečným sortimentem zboží, které je pro firmu velice důležité 

[9],[1],[10].       

3.9   ABC analýza 

 Tato metoda je založena na takzvaném Paretově principu. Tento princip je založen 

na myšlence, která říká že, 20 % zákazníků vytváří 80 % podnikového zisku. Tento princip 

můžeme v našem případě interpretovat jako, že 20 % skladovaných položek, přináší 

podniku 80% tržeb. ABC analýza slouží především k určení prioritních a nepodstatných 

činností, které jsou spjaty se zásobováním, skladem, jejich řízení a kontrole a plánování. 

Principem metody je rozdělení skladových položek například podle hodnoty prodeje, 
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příspěvek produktu k zisku podniku, podílu na spotřebě, podílu na průměrné zásobě, 

obrátky atd. V našem případě bude použita nejvýstižnější kritérium a to roční hodnota 

prodeje [11].           

Skupina A 

 Jedná se o skupinu zásob, které představují nejdůležitější položky pro podnik. Tuto 

skupinu tvoří zhruba 20% skladovaných položek firmy. Tyto položky se ovšem podílejí na 

celkové hodnotě prodeje 80%. Tyto položky vyžadují velkou pozornost a je třeba, aby byly 

pečlivě sledovány a to z důvodu, že tvoří velkou část zásob a váží velký objem kapitálu 

firmy. Položky se objednávají v krátkých intervalech. 

Skupina B 

 Tato skupina obsahu položky se střední důležitostí. Tvoří zhruba 30% položek, 

které mají podíl na hodnotě sortimentu cca. 15%.  Jsou méně často objednávány. Pojistná 

zásoba těchto položek je větší než u skupiny A. Objednávací interval u těchto položek je 

delší. 

Skupina C 

 Skupinu tvoří nejméně důležité položky ze sortimentu. Tyto položky tvoří asi 5% 

z celkové hodny prodeje. Položkám v této skupině se věnuje nejmenší pozornost. Skupina 

obsahuje největší množství položek. Mají největší pojistnou zásobu a také obrátka těchto 

zásob je nejdelší. 

3.10 Ukazatelé aktivity zásob 

 Při analýze zásob využíváme také ukazatele aktivity zásob. Cílem této analýzy je 

nalezení množství kapitálu, které je vázáno v zásobách podniku. Ukazateli aktivity zásob 

jsou ukazatele rychlosti obratu zásob neboli obrátka a doba obratu zásob. 

3.10.1 Obrat zásob 

 Tento ukazatel určuje, kolikrát se průměrná zásoba během jednoho roku spotřebuje 

a vrátí se do firmy ve formě peněžních prostředků. Pro výpočet rychlosti obratu zásob je 

potřeba znát hodnotu roční spotřeby zásob a průměrnou hodnotu stavu zásob. 
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 Obrat zásob = 
                     

                      
  (Kč tržeb/ Kč zásob)  [12].  

3.10.2 Doba obratu zásob 

 Doba obratu zásob udává počet dnů, po které, jsou aktiva vázáná ve formě zásob 

firmy. Nebo můžeme říci, na kolik dnů vystačí zásoby, neboli na kolik dnů nám zásoba 

vystačí, při průměrné spotřebě. 

Doba obratu zásob = 
   

           
  (dny)  [12]. 

 Z ekonomického hlediska je důležité, aby počet obrátek byl co nejvyšší. Zkrácením 

doby obratu firma dosáhne vyššího zisku a dochází ke snižování množství kapitálu, který 

je zapotřebí. Firma dosahuje vyšší rentability kapitálu. 

4 Analýza a řízení zásob  

4.1  Současný stav a řízení zásob ve firmě 

 V této kapitole mé diplomové práce bych se chtěl zaměřit na analýzu současného 

stavu řízení zásob v příslušné firmě. Budu se zabývat konkrétními údaji a informacemi, 

které mi byly poskytnuty, a provedu příslušnou analýzu. Sortiment firmy obsahuje zhruba 

800 položek. Některé položky mají sezónní charakter. Z tohoto důvodu jsem pro svou 

analýzu vybral 300 nejprodávanější položek. 

4.2     Zásobování firmy a řízení zásob 

 Firma provádí nákup zásob dle potřeb poptávky na trhu. Skladové prostory firmy 

jsou omezené a z tohoto důvodu firma nakupuje pouze potřebné položky, po kterých 

vznikla poptávka na trhu. Zásobování probíhá nejčastěji 1-3 krát během týdne. Zboží firma 

odebírá od přibližně pěti dodavatelů, kteří jsou schopni pružně reagovat na objednávky. 
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Firma nepoužívá žádný z výše zmíněných objednávacích systémů, které jsou uvedeny 

v teoretické části. Pouze eviduje stavy zásob na skladu a to jak fyzicky, tak pomocí 

účetního systému POHODA. 

4.3    Skladovací prostory 

 Jak již bylo zmíněno, firma se potýká s problémem malých skladovacích prostor. 

Skladovací prostory firmy zahrnují tři samostatné sklady, ve kterých je zboží skladováno 

na paletách. Pouze v jednom ze tří skladů se používá regálový systém skladování. Z toho 

důvodu provedu analýzu skladových zásob pomocí metody ABC a budu se snažit 

navrhnout příslušná opatření, která by pomohla využít tyto prostory s maximální 

efektivitou a minimálními náklady. 

4.4      ABC analýza 

 Jak jsem již zmínil v teoretické části principem ABC analýzy je rozdělení 

zkoumaných položek do tří základních skupin a to skupin A, B a C. Tyto položky mají 

rozdílný podíl na celkovém obratu firmy. Pro svou analýzu jsem vybral 300 

nejprodávanějších položek firmy, které budu hodnotit. Tyto položky jsou exportovány 

z účetního systému POHODA a údaje pocházejí z předcházejícího roku 2011. 

 Prvním krokem ke zpracování ABC analýzy bylo získání potřebných údajů o 

prodeji jednotlivých položek, které jsem následně seřadil sestupně podle jejích ročního 

prodeje. Jako další krok následoval výpočet procentuálního podílu jednotlivých položek na 

celkovém ročním prodeji a po výpočtu těchto údajů jsem následně zařadil položky do 

jednotlivých skupin, viz tabulka č. 1, 2 a 3. 
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Tabulka č. 1: Analýza skupiny A 

Název 
Roční prodej 

(ks) 

Roční prodej 

(Kč) 

Procentuální 

podíl na 

ročním 

prodeji v % 

Kumulativní 

podíl na 

ročním 

prodeji v % 

Skupina 

Orbit zelená dražé 

spearmint 14g 
135 510,00 955 550,10 3,912 3,912 A 

Orbit modrá mint 

dražé 14g 30ks 
132 240,00 933 758,40 3,823 7,735 A 

HALLS extra strong 

33,5g 20ks 
92 020,00 809 739,20 3,315 11,050 A 

Kaštany bílé 50g 40ks 121 960,00 777 142,00 3,182 14,232 A 

Šmoula ručně dělané 

10ks 
47 820,00 575 326,20 2,355 16,588 A 

Kinder vajíčko 72ks 48 365,00 556 321,00 2,278 18,865 A 

Jacobs aroma standard 

250g 
13 752,00 462 936,00 1,895 20,761 A 

Toffifee 30ks 19 256,00 460 489,00 1,885 22,646 A 

Orbit zelená dražé 

30ks 
61 350,00 430 518,00 1,763 24,409 A 

Hello Kitty fashion 

bracelet 36ks 
28 800,00 378 748,80 1,551 25,959 A 

Smurf Bubbleball strap 

36ks 
32 184,00 349 737,48 1,432 27,391 A 

HALLS modré mint 

33,5g 20ks 
38 060,00 330 748,80 1,354 28,745 A 

Orbit modrá dražé 

30ks 
46 680,00 328 050,00 1,343 30,088 A 

Tic Tac orange 16g 

24ks 
51 024,00 301 756,80 1,235 31,324 A 

Studentská pečeť 200g 

12ks 
13 714,00 298 674,40 1,223 32,547 A 
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HALLS lesní směs 

20ks 
32 880,00 284 366,00 1,164 33,711 A 

Jake 4 příchutě sladké 

200ks 
352 000,00 279 526,00 1,144 34,855 A 

Pin Pop 100ks 177 800,00 274 624,00 1,124 35,980 A 

Kaštany extra hořké 

50g 40ks 
42 400,00 271 760,00 1,113 37,092 A 

HALLS med + citron 

20ks 
29 160,00 251 652,00 1,030 38,123 A 

Rafaelo 180g 6ks 5 778,00 249 883,04 1,023 39,146 A 

X-Treme Fire Blast 

hasičák 55ml 16ks 
22 720,00 248 895,68 1,019 40,165 A 

Tic Tac mint 16g 24ks 40 800,00 241 277,28 0,988 41,153 A 

Top Cones 150ks 105 300,00 231 357,00 0,947 42,100 A 

Milka mléčná 20ks 16 700,00 221 250,00 0,906 43,006 A 

Eggo Toy 20g lentilky 

+ hračka 12ks 
19 140,00 220 724,04 0,904 43,909 A 

Hello Kitty dispenser 

10g 24ks 
16 512,00 214 634,40 0,879 44,788 A 

Hello Kitty Sour Fruit 

Gummy Tape 
30 672,00 193 941,84 0,794 45,582 A 

Ice Polareti 50ml 140 452,00 193 512,00 0,792 46,374 A 

Mik Maki 70ks 44 870,00 178 708,60 0,732 47,106 A 

Jacobs 250g 6ks 3 708,00 178 001,56 0,729 47,835 A 

X-Treme Twisty 

Treast 18ks 
17 784,00 174 897,36 0,716 48,551 A 

HELLO KITTY 24ks 13 776,00 173 316,96 0,710 49,260 A 

Kooler Pastel pen 6g 

120ks 
115 680,00 171 108,00 0,701 49,961 A 

Smurf Disc Candy 

24ks 
12 000,00 167 271,26 0,685 50,646 A 

Damla 90g mix 24ks 26 712,00 164 604,00 0,674 51,320 A 

Nescafe Classic 3in1 

18g 28ks 
62 720,00 160 014,40 0,655 51,975 A 
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Oči 100ks 36 800,00 155 591,00 0,637 52,612 A 

Hello Kitty mince 

270ks 
189 450,00 152 073,18 0,623 53,235 A 

Cat Sugar láhev 12ks 7 152,00 149 293,20 0,611 53,846 A 

Thomas láhev 12ks 7 140,00 148 933,20 0,610 54,455 A 

Winterfresh Original 

dražé 30ks 
19 020,00 145 010,10 0,594 55,049 A 

Mix 20g 125ks 55 500,00 137 748,75 0,564 55,613 A 

Cars super surprice 

24ks 
11 328,00 134 901,60 0,552 56,165 A 

Horalky ořech Sedita 

50g 36ks 
33 120,00 134 690,40 0,551 56,717 A 

Mentos Mint 38g 40ks 19 800,00 133 464,00 0,546 57,263 A 

Fini Maxi Mix 60ks 51 240,00 131 627,20 0,539 57,802 A 

Bonjour 24ks 34 056,00 122 601,60 0,502 58,304 A 

Hello Kitty bonbonky 

20ks 
20 560,00 120 818,00 0,495 58,799 A 

Milka oříšková celá 

16ks 
9 024,00 119 968,00 0,491 59,290 A 

Tabulka č. 2: Shrnutí skupiny A 

Skupina Počet položek 
Počet položek 

v % 

Roční prodej položek 

sk. A (Kč) 

Procentuální podíl na 

ročním prodeji v % 

A 50 16,67 14 481 541,83 59,29 

 Z tabulky č. 1 a 2 nám vyplývá, že skupinu A tvoří 50 položek z celkového 

množství zkoumaných položek, které tvoří 16,67 % zkoumaného celku. Roční objem 

prodeje položek skupiny A je 14 481 541,83 Kč z celkového obratu firmy. 

V procentuálním vyjádření to je 59,26 % z obratu. 

  



Bc. David Plaček: Řízení a analýza zásob ve vybrané firmě 

 

26 

2012 

Tabulka č. 3: Analýza skupiny B 

 

Název 
Roční prodej 

(ks) 

Roční prodej 

(Kč) 

Procentuální 

podíl na 

ročním 

prodeji v % 

Kumulativní 

podíl na 

ročním 

prodeji v % 

Skupina 

Littlest Pet Shop 

Dispenser 12ks 
10 916,00 119 393,12 0,489 59,779 B 

Orbit meloun 30ks 16 740,00 117 695,10 0,482 60,261 B 

Trolli Myši 100ks 71 950,00 115 401,50 0,472 60,733 B 

Kvítko pomeranč 26g 

50ks 
37 400,00 112 397,50 0,460 61,193 B 

Mini Dino 80g 12ks 10 491,00 109 720,70 0,449 61,643 B 

Pin pop hodiny 270ks 67 230,00 105 526,80 0,432 62,075 B 

Neńas 24ks 8 040,00 105 414,24 0,432 62,506 B 

Lion 43g 40ks 19 840,00 102 372,80 0,419 62,925 B 

Asorted Pralines 180g 

8ks 
3 639,00 99 778,10 0,409 63,334 B 

Jake kyselé 4 příchutě 

200ks 
124 400,00 97 488,00 0,399 63,733 B 

Shrek super surprice 

24ks 
8 184,00 97 340,64 0,399 64,132 B 

Asorted Pralines 400g 

12ks 
2 263,00 96 872,66 0,397 64,528 B 

Spongebob Giftset 

60ks 
3 303,00 96 368,00 0,395 64,923 B 

Hello Kitty Sweet 

Candy Container 12ks 
4 068,00 95 082,00 0,389 65,312 B 

Hello Kitty single 24ks 9 792,00 90 801,60 0,372 65,684 B 

Kinder Bueno 30ks 9 642,00 88 729,20 0,363 66,047 B 

Milka oříšková drcená 

20ks 
6 680,00 87 990,00 0,360 66,407 B 

Monn Pop prdelky 

50ks 
27 650,00 86 480,50 0,354 66,761 B 
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Wappenklasse 400g 

6ks 
1 193,00 85 890,00 0,352 67,113 B 

Tic Tac Cherry 16g 

24ks 
13 896,00 82 089,84 0,336 67,449 B 

Lentilky 28g 60ks 15 600,00 81 696,00 0,334 67,784 B 

Váza pin pop 250ks 38 000,00 80 362,50 0,329 68,113 B 

Jedlý papír koruny 

200ks 
66 200,00 77 242,40 0,316 68,429 B 

Candy Floss + Tatoo 

400ml 12ks 
12 371,00 76 952,78 0,315 68,744 B 

Hello Kitty rolovaná 

1m 18ks 
7 560,00 73 591,56 0,301 69,045 B 

X Treme buble roler + 

tatoo 30ks 
12 600,00 72 268,80 0,296 69,341 B 

Semafor 24ks 5 256,00 71 553,60 0,293 69,634 B 

Mořské plody 250g 

12ks 
1 882,00 71 264,90 0,292 69,926 B 

Princess super surprice 

24ks 
5 880,00 70 479,84 0,289 70,214 B 

Kinder Chocolate 50g 

20ks 
7 160,00 68 726,00 0,281 70,496 B 

Snickers 51g 40ks 11 400,00 68 700,00 0,281 70,777 B 

Kinder Chocolate 40ks 4 240,00 68 658,60 0,281 71,058 B 

Bi pop 200ks 51 800,00 68 518,00 0,281 71,339 B 

X-Treme Sour Potty 

WC 19g 24ks 
7 200,00 67 988,16 0,278 71,617 B 

Hello Kitty power 

stick 24ks 
11 136,00 67 968,00 0,278 71,895 B 

Big Dipper 12ks 6 360,00 67 500,00 0,276 72,172 B 

Hello Kitty Maxi Tape 

Display 18ks 
5 778,00 67 361,40 0,276 72,447 B 

Mentos fruit 38g 40ks 9 700,00 67 242,00 0,275 72,723 B 

Hello Kitty Power 

Dips 36ks 
10 284,00 63 440,40 0,260 72,982 B 
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Haribo šmoulové 

150ks 
65 850,00 63 397,50 0,260 73,242 B 

Cat Angel Sugar 

headlight pop 12ks 
4 164,00 61 839,60 0,253 73,495 B 

Docile Teens 11,5g 

36ks 
38 808,00 60 795,00 0,249 73,744 B 

LION white 43g 40ks 12 320,00 60 762,24 0,249 73,993 B 

Animal Growing 

rostoucí zvířátka 36ks 
5 328,00 60 620,40 0,248 74,241 B 

Gormiti 36ks 6 444,00 60 307,20 0,247 74,488 B 

X Treme buble roler 

30ks 
10 590,00 59 337,60 0,243 74,731 B 

Snoopy candy 

container 12ks 
5 184,00 59 011,20 0,242 74,972 B 

Kinder surprice 72ks 5 074,00 58 807,04 0,241 75,213 B 

X-Treme crazy spray 

24ks 
9 048,00 58 806,48 0,241 75,454 B 

Airwaves dražé 14g 

30ks 
7 590,00 58 272,90 0,239 75,693 B 

Elephant Pistol na 

vodu 24ks 
5 665,00 57 672,40 0,236 75,929 B 

Váza 666ks 91 242,00 57 562,38 0,236 76,164 B 

Hrnek - lískooříškový 

krém 300g 6ks 
1 488,00 56 969,80 0,233 76,398 B 

Penguin of 

Madagascar 24ks 
4 680,00 56 540,64 0,231 76,629 B 

XXL Spray 25ml 15ks 11 685,00 55 992,30 0,229 76,858 B 

Nescafe clasic 100g 

12ks 
1 200,00 55 800,00 0,228 77,087 B 

X Treme dips 4 fun 

candy 12ks 
5 580,00 54 643,20 0,224 77,310 B 

Hello Kitty Lišta s 

přívěškem 28ks 
5 180,00 53 404,40 0,219 77,529 B 
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Veselé velikonoce 50g 

12ks 
8 208,00 53 103,00 0,217 77,747 B 

Smurf Sticker 

Dispenser 12ks 
4 284,00 53 073,04 0,217 77,964 B 

Kukuřice barb. 45g 

30ks 
11 610,00 51 195,30 0,210 78,173 B 

Hello Kitty 2 in 1 + 

překvapení 15ks 
3 180,00 50 866,50 0,208 78,382 B 

Christmas 24ks 4 320,00 50 752,80 0,208 78,589 B 

Dudlík na stojanu 13g 

100ks 
28 650,00 50 721,00 0,208 78,797 B 

Toy Story 3 Container 

12ks 
1 776,00 49 725,60 0,204 79,001 B 

Hello Kitty Baby Fun 

12ks 
3 672,00 49 617,60 0,203 79,204 B 

Cars water game 12ks 2 268,00 49 497,60 0,203 79,407 B 

Shrek Container 12ks 1 680,00 49 093,20 0,201 79,608 B 

Tofinek karamel 40g 

24ks 
13 632,00 48 867,84 0,200 79,808 B 

Waflový mix 250g 

10ks 
2 310,00 48 610,00 0,199 80,007 B 

Tweety kamera 20ks 3 600,00 48 532,40 0,199 80,205 B 

Snoopy Sticker 

Dispenser 12ks 
3 840,00 47 774,40 0,196 80,401 B 

Heidi Milk & Allmond 

15ks 
2 220,00 47 730,00 0,195 80,596 B 

Kabel XXL metrový 

40ks 
4 480,00 47 708,80 0,195 80,792 B 

Snoopy Topper Candy 

Dispenser 12ks 
3 840,00 47 650,08 0,195 80,987 B 

X-Treme squeezy 

candy gel 33ml 16ks 
6 032,00 47 323,20 0,194 81,180 B 
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XXL Rellenitos jahoda 

35g 60ks 
14 670,00 47 276,70 0,194 81,374 B 

Kinder Joy 72ks 3 408,00 46 778,40 0,192 81,566 B 

Fire Truck pistols 24ks 3 600,00 45 228,00 0,185 81,751 B 

XXL Relenitos třešeň - 

banán 60ks 
13 740,00 43 854,60 0,180 81,930 B 

HELLO KITTY 3,5g 

album, samolepka 

200ks 

52 400,00 43 232,00 0,177 82,107 B 

Kolem světa 52g 50ks 11 500,00 42 958,00 0,176 82,283 B 

Tic Tac lemon 16g 

24ks 
7 224,00 42 758,40 0,175 82,458 B 

Hello Kitty bubble 

Balls round 24ks 
4 632,00 42 737,60 0,175 82,633 B 

Tweety Candy 

dispenser 12ks 
3 372,00 42 669,60 0,175 82,808 B 

Kukuřice chilli 45g 

30ks 
9 690,00 42 504,00 0,174 82,982 B 

X-treme Ring 32ks 6 912,00 42 432,00 0,174 83,156 B 

Cars power dips 36ks 6 876,00 42 426,00 0,174 83,329 B 

Mickey super surprice 

24ks 
3 456,00 42 039,84 0,172 83,501 B 

Tubo Duplex 28ks 8 064,00 42 008,40 0,172 83,673 B 

Choco-Gomis bar 75g 

20ks 
3 500,00 41 675,80 0,171 83,844 B 

Tedo Bero 30gr 24ks 9 144,00 41 090,40 0,168 84,012 B 

Hello Kitty super sour 

booster + premium 

18ks 

3 708,00 41 049,00 0,168 84,180 B 

Chocolate sicks coffee 

75g 24ks 
1 944,00 40 494,00 0,166 84,346 B 

Orbit rybíz dražé 14g 

30ks 
5 640,00 40 157,10 0,164 84,511 B 
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Tabulka č. 4: Shrnutí skupiny B 

Skupina Počet položek 
Počet položek v 

% 

Roční prodej 

položek sk. B (Kč) 

Procentuální podíl na 

ročním prodejiv % 

B 100 33,33 6 358 859,18 26,034 

 Z tabulek č. 3 a 4 vyplývá, že skupinu B tvoří 100 položek, které tvoří 33,33 % 

z celkového množství položek. Roční prodej zboží, které je obsaženo ve skupině B, byl 

6 358 859,18 Kč. V procentech tvořil objem prodeje skupiny B 26,034 %. 

  

Zajíc s bonbonky 225g 

balíčky krabice 
2 736,00 40 131,84 0,164 84,675 B 

X Treme Rocket light 

up 16ks 
3 552,00 40 053,12 0,164 84,839 B 

Kofila 64ks 6 400,00 39 680,00 0,162 85,001 B 

Truffles Gold Kaffee 

200g 12ks 
1 020,00 39 540,00 0,162 85,163 B 

Hello Kitty Candy 

Spiner 15ks 
1 620,00 39 352,50 0,161 85,324 B 
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Tabulka č. 5: Analýza skupiny C 

Název 
Roční prodej 

(ks) 

Roční prodej 

(Kč) 

Procentuální 

podíl na 

ročním 

prodeji v % 

Kumulativní 

podíl na 

ročním 

prodeji v % 

Skupina 

Truffles Gold classic 

200g 12ks 
1 013,00 39 227,10 0,161 85,485 C 

Little Pet Shop Power 

Dips 36ks 
6 336,00 39 024,00 0,160 85,644 C 

Chocolate sicks mint 

75g 24ks 
1 848,00 38 548,80 0,158 85,802 C 

Toy Story 3 sweet 

collectable 12ks 
2 808,00 38 539,20 0,158 85,960 C 

Bublifuk meče 16ks 2 432,00 38 412,80 0,157 86,117 C 

Hallo Fizz 100ks 25 600,00 38 355,00 0,157 86,274 C 

Polero 30g 24ks 8 496,00 38 304,00 0,157 86,431 C 

Swiss mléčná 100g 

20ks 
2 775,00 38 074,50 0,156 86,587 C 

Milena 32g 60ks 6 000,00 37 200,00 0,152 86,739 C 

Pffefermint 20ks 3 876,00 36 796,80 0,151 86,890 C 

Choco Chico 50ks 26 550,00 36 765,00 0,151 87,040 C 

Tuble gum žvýkačka 

35g (36ks) 
3 096,00 35 886,24 0,147 87,187 C 

Ritter sport 100g 12ks 2 032,00 35 837,52 0,147 87,334 C 

Hello Kitty Komix 

12ks 
1 992,00 35 814,60 0,147 87,481 C 

Kit Kat caramel 42g 

24ks 
7 680,00 35 712,00 0,146 87,627 C 

Airwaves extreme 

dražé 30ks 14g 
4 590,00 35 472,00 0,145 87,772 C 

Bublifuk Super Boom 

12ks 
14 412,00 35 463,96 0,145 87,917 C 

Cars power Sticks 24 5 928,00 35 424,00 0,145 88,062 C 
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X-Treme Roller Ball 

12ks 
3 684,00 35 092,56 0,144 88,206 C 

Vejce 12g 520ks 25 480,00 34 892,00 0,143 88,349 C 

XXL Rellenitos jablko 

35g 60ks 
10 770,00 34 264,50 0,140 88,489 C 

Gormiti náhrdelník 

3,5g 24ks 
2 184,00 33 986,40 0,139 88,628 C 

Moto ST 16ks 2 464,00 33 700,80 0,138 88,766 C 

Kooler Pyramida 14g 

90ks 
13 050,00 33 374,70 0,137 88,903 C 

Orbit sweet mint dražé 

30ks 
4 800,00 33 120,00 0,136 89,039 C 

Pandero 30gr 24ks 7 296,00 32 832,00 0,134 89,173 C 

XXL Rellenitos cola 

35g 60ks 
10 140,00 32 695,20 0,134 89,307 C 

Kukuřice slaná 45g 

30ks 
7 440,00 32 687,10 0,134 89,441 C 

X-treme Rocket 16ks 4 080,00 32 214,40 0,132 89,573 C 

Křemílek s vitamínem 

C 30ks 
7 525,00 32 172,80 0,132 89,704 C 

Littlest Pet Shop Gum 

Disc 12ks 
2 676,00 31 975,56 0,131 89,835 C 

Fotbal píšťalka 32ks 8 736,00 31 847,04 0,130 89,966 C 

Watermeloun 17g 48ks 10 032,00 31 687,20 0,130 90,095 C 

Hello Kitty Disk 24ks 2 112,00 31 437,60 0,129 90,224 C 

Princess lips candy 

32ks 
3 456,00 31 238,40 0,128 90,352 C 

Jakeliz jahoda 70ks 12 950,00 31 228,40 0,128 90,480 C 

Chocolate sicks orange 

75g 24ks 
1 440,00 30 136,80 0,123 90,603 C 

Swiss oříšková 100g 

19ks 
2 179,00 29 836,10 0,122 90,725 C 

Banánky v čokoládě 

50g 48ks 
4 800,00 29 760,00 0,122 90,847 C 
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Speed Cars + 

setrvačník 16ks 
2 640,00 29 668,64 0,121 90,969 C 

Hello Kitty jahodová 

100g 12ks 
1 800,00 29 443,20 0,121 91,089 C 

Jakeliz meloun 70ks 12 180,00 29 214,50 0,120 91,209 C 

Zajíc čokoládový 60g 4 800,00 28 860,00 0,118 91,327 C 

UFO 300ks 61 200,00 28 752,00 0,118 91,445 C 

Fini Roller Fantasy 

40ks 
8 360,00 28 684,80 0,117 91,562 C 

Flash Flower svítící 

24ks 
2 256,00 28 449,60 0,116 91,679 C 

Hodinky nebalené 60 

ks 
13 940,00 28 424,00 0,116 91,795 C 

Směs pečiva 300g 

10ks 
1 350,00 28 315,00 0,116 91,911 C 

Heidi Hazelnuts Milk 

12ks 
1 308,00 28 122,00 0,115 92,026 C 

XXL Rellenitos 

ostružina 35g 60ks 
8 640,00 27 853,80 0,114 92,140 C 

Patrony 500ks 59 500,00 27 800,00 0,114 92,254 C 

Tic Tac strong mint 

16g 24ks 
4 680,00 27 708,00 0,113 92,367 C 

Medvídek Pooh 

surprice 24ks 
2 256,00 27 481,44 0,113 92,480 C 

Hot Train lokomotiva 

12ks 
1 548,00 27 418,56 0,112 92,592 C 

Jake třešňové sladké 

200ks 
36 600,00 27 286,00 0,112 92,704 C 

Sony Boy 48ks 16 944,00 27 271,20 0,112 92,815 C 

Jumping Rabit 24ks 3 672,00 27 079,20 0,111 92,926 C 

Fini 200ks mix 31 600,00 26 492,00 0,108 93,035 C 

Pokémon Super 

Surprice 24ks 
3 600,00 26 352,00 0,108 93,143 C 
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Jelly pop 10g 24ks 16 224,00 26 237,76 0,107 93,250 C 

Orbit jahoda 30ks 3 600,00 25 650,00 0,105 93,355 C 

Milka karamel 20ks 1 900,00 25 550,00 0,105 93,460 C 

Rambitos 66ks 7 128,00 25 306,61 0,104 93,563 C 

Juicy Pop 18ks 5 094,00 25 207,20 0,103 93,667 C 

Cars sweet candy 

container 12ks 
1 080,00 25 200,00 0,103 93,770 C 

Pedrino 200ks 17 400,00 24 969,18 0,102 93,872 C 

Dinosaurus dragon s 

bonbony 6ks 
1 995,00 24 545,16 0,100 93,972 C 

X-Treme mini spray 

7ml 48ks 
6 384,00 24 479,52 0,100 94,073 C 

Shrek Sweet Candy 

Container 12ks 
1 044,00 24 468,00 0,100 94,173 C 

Mentos rainbow 20ks 3 540,00 24 160,00 0,099 94,272 C 

Baníček 48ks 2 496,00 24 090,72 0,099 94,370 C 

Pompa de Aqua pistol 

na vodu 36ks 
1 740,00 24 042,00 0,098 94,469 C 

Loney Tunes 12ks 3 876,00 24 006,48 0,098 94,567 C 

Zkažené zuby 13g 

24ks 
6 912,00 23 779,20 0,097 94,664 C 

Orbit jablko 30ks 3 300,00 23 610,00 0,097 94,761 C 

Mobil 8g 20ks 17 680,00 23 487,20 0,096 94,857 C 

Cars vejce + přívěšek 

24ks 
1 488,00 23 248,80 0,095 94,952 C 

Thomas headlight pop 

12ks 
1 320,00 22 365,60 0,092 95,044 C 

Explode Coracao 4g 

mix 60ks 
29 740,00 21 538,00 0,088 95,132 C 

Horor Tongue 40ks 5 360,00 21 500,80 0,088 95,220 C 

Hello Kitty dřeň 1ks 4 152,00 21 496,80 0,088 95,308 C 

Lion peanut new 41g 

40ks 
4 400,00 21 463,20 0,088 95,396 C 
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Littlest Pet Shop 

bubble tape 18ks 
2 412,00 21 403,80 0,088 95,484 C 

Kinder Bueno White 

43g 30ks 
2 400,00 21 360,00 0,087 95,571 C 

X-Treme Snake 36ml 

16ks 
2 224,00 21 312,64 0,087 95,658 C 

Skate Driver 30ks 2 640,00 21 262,50 0,087 95,746 C 

Swiss hořká 100g 20ks 1 548,00 21 223,20 0,087 95,832 C 

sladký + tatoo 45g 

12ks 
2 052,00 20 824,32 0,085 95,918 C 

Šampon gel 255ks 17 340,00 20 808,00 0,085 96,003 C 

THOMAS 24ks 1 632,00 20 703,84 0,085 96,088 C 

Hello Kitty Coin 

Pouch peněženka 12ks 
1 428,00 20 658,00 0,085 96,172 C 

Cat Angel Sugar 

container 12ks 
1 104,00 20 481,60 0,084 96,256 C 

X Treme ventilátor 

12ks 
2 040,00 19 895,04 0,081 96,338 C 

Spogebob super 

surprice 24ks 
1 596,00 19 520,64 0,080 96,417 C 

ovocné + tetovačka 

200ks 
20 400,00 19 520,00 0,080 96,497 C 

Haribo v sáčku mix 

100g 
2 064,00 19 494,40 0,080 96,577 C 

Fini 200ks 22 600,00 19 430,00 0,080 96,657 C 

Kinder čokoláda 50g 2 000,00 18 886,00 0,077 96,734 C 

Lékořice 8g 200ks 21 600,00 18 562,00 0,076 96,810 C 

Damla 90g jahoda 

24ks 
2 808,00 18 532,80 0,076 96,886 C 

Pen Bon 15g lentilky s 

tužkou 50ks 
6 000,00 18 507,00 0,076 96,962 C 

Mega Tatoo 24ks 2 448,00 18 371,52 0,075 97,037 C 

Mentos 37,5g 20ks 2 580,00 18 161,60 0,074 97,111 C 
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Gormiti + práskací 

prášek 36ks 
4 212,00 17 962,92 0,074 97,185 C 

Funny Pica 200ks 19 800,00 17 570,00 0,072 97,257 C 

Pískácí lízátko 48ks 9 792,00 17 556,48 0,072 97,329 C 

Chupete Bromas 

lízátko 14g 30ks 
5 850,00 17 274,60 0,071 97,399 C 

Mars 42g 40ks 2 600,00 16 896,00 0,069 97,469 C 

X-Treme sour bombs 

16ks 
2 256,00 16 809,60 0,069 97,537 C 

Twix 51g 30ks 2 610,00 16 749,00 0,069 97,606 C 

Spongebob power 

sticks 24ks 
2 784,00 16 488,00 0,068 97,673 C 

Dakar 3 teréní auto 

12ks 
1 200,00 16 370,40 0,067 97,740 C 

Mini Jars 385g 100ks 24 000,00 16 320,00 0,067 97,807 C 

Jelly rolls mix 30ks 5 340,00 16 228,50 0,066 97,874 C 

Trolli Kráva 8,8g 

150ks 
14 700,00 16 182,00 0,066 97,940 C 

Vrutek 60g 25ks 2 330,00 16 068,50 0,066 98,006 C 

Magic cube 10g 36ks 

rubikova kostka 
1 656,00 15 926,76 0,065 98,071 C 

Explode Coracao ball 

display 180ks 
20 700,00 15 888,60 0,065 98,136 C 

J-Big bottle spier car 

10g 35ks 
2 304,00 15 884,60 0,065 98,201 C 

Flintstones 10g 180ks 14 580,00 15 692,40 0,064 98,265 C 

Mince ve stojánku 

36ks 
2 664,00 15 464,30 0,063 98,329 C 

Truck nákladní auto 

12ks 
1 068,00 15 430,80 0,063 98,392 C 

Jake on line 80ks 7 520,00 15 384,80 0,063 98,455 C 

Candy Spain mix 

200ks 
18 200,00 15 308,32 0,063 98,517 C 
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Snoopy Gumy Disc 

12ks 
1 404,00 15 288,00 0,063 98,580 C 

Mix ovoce 200ks 

nebalené 
17 600,00 15 000,00 0,061 98,641 C 

Mini Tam Tam 30ks 3 780,00 14 894,70 0,061 98,702 C 

Avatar Topper 

dispenser 12ks 
1 248,00 14 785,92 0,061 98,763 C 

Racer formule s 

bonbony 15ks 
1 185,00 14 752,80 0,060 98,823 C 

Zajíc čokoládaový 15g 

480ks 
10 560,00 14 634,10 0,060 98,883 C 

Maliny ostružiny 7g 

250 ks 
17 250,00 14 472,50 0,059 98,943 C 

Damla 90g jablko 24ks 2 184,00 14 414,40 0,059 99,002 C 

Damla 90g višně 24ks 2 184,00 14 414,40 0,059 99,061 C 

Jake černý rybíz 

sladký 200ks 
18 800,00 14 402,00 0,059 99,120 C 

Bořek Stavitel 24ks 1 104,00 14 400,96 0,059 99,178 C 

Hello Kitty pití 0,2 

14ks 
1 918,00 14 313,60 0,059 99,237 C 

X-Treme Spiner Pop 

12g 16ks 
1 504,00 14 313,60 0,059 99,296 C 

Rtěnka 100ks 8 000,00 14 252,00 0,058 99,354 C 

Tofinek karamel v 

čokoládě 50g 24ks 
3 072,00 14 083,20 0,058 99,412 C 

Mentos mixed 38g 

40ks 
1 900,00 14 014,00 0,057 99,469 C 

Kooler Penbon 15g 

36ks 
4 932,00 13 970,52 0,057 99,526 C 

Ice cream 12ks 

vystřelovací zmrzlina 
1 296,00 13 711,92 0,056 99,582 C 

Naruto Gim disc 1 164,00 13 110,00 0,054 99,636 C 

Sweet Candy 200g 

kornout 16ks 
1 481,00 13 064,94 0,053 99,690 C 
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Bob Builder super 

surprice 24ks 
1 728,00 12 860,64 0,053 99,742 C 

Kaštany červené 50g 

40ks 
2 000,00 12 800,00 0,052 99,795 C 

Puppy pejsek s 

bonbony 16ks 
1 248,00 12 777,84 0,052 99,847 C 

Super Hero Dour Fruit 

Gummy Tape 24ks 
2 088,00 12 570,00 0,051 99,898 C 

Sponge Bob se 

samolepkou 200ks 
16 600,00 12 420,98 0,051 99,949 C 

Soccer 14g 50ks 

fotbalisti 
9 450,00 12 308,00 0,050 100,000 C 

Tabulka č. 6: Shrnutí skupiny C 

Skupina Počet položek 
Počet 

položek v % 

Roční prodej položek 

sk. C (Kč) 

Procentuální podíl na 

ročním prodeji v % 

C 150 50,00 3 584 521,75 14,676 

 Z tabulek č. 5 a 6 můžeme vyčíst, že skupinu C tedy nejrozsáhlejší skupinu tvoří 

150 položek zboží. Tyto položky tvoří 50 % z celkového zkoumaného sortimentu. Roční 

prodej zboží skupiny C byl 3 584 521,75 Kč. V procentuální vyjádření to bylo 14,676 % 

z celkového obratu firmy. 
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Tabulka č. 7: Celkové shrnutí skupin A, B, C 

Skupina Počet položek 
Počet položek 

v % 

Roční prodej položek 

sk. A,B,C (Kč) 

Procentuální podíl na 

ročním prodeji v % 

A 50 16,67 14 481 541,83 59,29 

B 100 33,33 6 358 859,18 26,034 

C 150 50,00 3 584 521,75 14,676 

 

 

Graf č. 1: Procentuální podíl na prodeji 

 Z tabulky č. 7 a grafu č. 1 můžeme vidět, že skupina A, která obsahuje nejmenší 

množství položek, se nejvíce podílela na ročním prodeji firmy. Skupina B obsahuje 100 

položek, ale na ročním prodeji se již podílela skoro o polovinu méně, respektive podílem 

26 %. Skupina C, která obsahuje největší množství položek, přesněji 150 se na ročním 

prodeji podílela pouhými čtrnácti procenty. 
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Graf č. 2: hodnota prodeje 

Na grafu č. 2 vidíme celkový podíl jednotlivých skupin na celkovém prodeji firmy. 

4.5 Ukazatelé aktivity zásob 

 Tyto ukazatelé měří, jak firma efektivně hospodaří se svými zásobami. Ukazatel 

obratu zásob nám dává počet obrátek za sledované období a ukazatel doby obratu zásob 

sleduje počet dnů, za které se zásoby ve firmě přemění na finanční prostředky. 

Obrat zásob 

Obrat zásob =  
     

               
   [Kč tržeb/Kč zásob] 

Stav zásob k 1.1. 2011    1 125 825 Kč 

Stav zásob k 1.7. 20011    2 353 500 Kč 

Stav zásob k 1.12. 2011    1 047 375 Kč 

Průměrný stav zásob za rok 2011   1 508 900 Kč 

Celkový obrat firmy za rok 2011  27 398 680 Kč 

Obrat zásob = 
          

         
 

14 481 541 

6 358 859 Kč  

3 584 521 Kč 

Celková hodnota prodeje  

A B C 
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Obrat zásob = 18,16 = 18 obrátek 

Doba obratu zásob 

 Tento ukazatel udává počet dnů, kdy jsou aktiva vázána v zásobách. Pro výpočet 

jsme využili zlomek obsahující v čitateli počet dní v roce a ve jmenovateli obrat zásob. 

Výsledná hodnota nám udává kolik dní je vázán kapitál v zásobách. 

Doba obratu zásob = 
   

           
  (dny) 

Doba obratu zásob = 
   

  
 = 20 dnů 

5  Návrhy a doporučení 

 Na základě údajů, které mi firma poskytla, jsem zpracoval analýzu zásob firmy 

pomocí ABC analýzy a níže uvedené návrhy a doporučení jsou definovány především 

s ohledem na výsledky této analýzy. 

 Skladované položky jsem seřadil od nejprodávanějších po nejméně prodávané a 

tyto položky jsem rozdělil do příslušných skupin A, B a C podle toho jak se celkovou 

měrou podílejí na celkovém prodeji firmy. 

 Nejdůležitější skupinou je skupina A, která obsahuje 50 položek a tyto položky 

vytváří 59 % prodeje z celkového objemu prodeje firmy. Můžeme tedy říci, že nejmenší 

počet položek vytváří největší podíl na obratu firmy. Těmto položkám je tedy potřeba 

věnovat největší pozornost. Je potřebné, aby si jich firma nejvíce všímala a měla tyto 

položky vždy v přiměřeném množství na skladě. Podle informací, které mi byly 

poskytnuty, se zásoby skupiny A doplňují zhruba jednou až dvakrát týdně. Tyto zásoby tím 

to váží na sebe velký objem kapitálu, který by mohl být využit na jiné aktivity firmy.  

 Mé doporučení pro firmu je, aby tyto položky pečlivěji sledovala a zvýšila 

objednávkový cyklus na 3 krát až 4 týdně. Tímto by si firma nemusela objednávat od 

dodavatelů velké množství těchto zásob. Snížila by objem prostředků, které tyto položky 
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váží, a tímto by prostředky mohla využít pro jiné investice. Firma se snaží hradit tyto 

nákupy pro dosažení lepších cen hotově. Tyto platby bych se snažil omezit a nakupoval 

zásoby spíše na faktury s měsíční nebo čtrnáctidenní splatností. Firma by tím mohla získat 

další prostředky, které by mohla investovat dále. 

 Jak již bylo zmíněno, firma se potýká s nedostatečnými skladovacími prostory, má 

pouze tři sklady. Z tohoto důvodu bych doporučil zaměřit jeden skladovací prostor, pouze 

na položky ze skupiny A. Z praxe můžu říci, že určení EOQ u toho sortimentu je velice 

těžké a nelze jej určit. Vyhrazením jednoho skladovacího prostoru by se dosáhlo lepšího 

přehledu o skladovaném množství a mohlo by se tak i zlepšit zásobování firmy zbožím, 

které je zahrnutu ve skupině A.  

 Skupin zboží B tvoří 100 položek, tyto položky se podílejí na celkovém prodeji 

firmy částkou 6 358 859 Kč což je 26,034%. Tyto položky jsou již méně důležité než 

položky skupiny A, ale je třeba jim věnovat dostatečnou pozornost. V některých případech 

jde o položky sezónní. Firma věnuje těmto položkám ne zrovna dostatečnou pozornost. 

Objednávací cyklus těchto výrobků podle informací je jednou za 14 dní. Nákupy těchto 

položek jsou placeny hotově a skladovány jsou ve všech třech skladovacích prostorách. 

Firmě bych tedy doporučil, aby tyto položky více pozorovala a položky skupiny B 

skladovala v jednom ze tří skladů. Tímto by se opět dosáhlo většího přehledu o aktuálním 

stavu zásob. Zásobovací cyklus bych ponechal ve čtrnáctidenním intervalu. Pouze bych 

opět přešel ze systému, kdy firma objednané zboží platí hotově, a doporučil bych, aby 

zboží bylo nakupováno na faktury s jednoměsíční splatností. 

 Skupinu C tvoří největší množství položek s nejmenším podílem na celkovém 

prodeji firmy a to přesněji 3 854 521 Kč, v procentuálním vyjádření 14,676%. Těmto 

položkám je ve firmě věnována nejmenší pozornost. Skladují se ve všech třech skladech 

necentralizovaně. Jde o položky sezónního charakteru. Položky jsou objednávány 

v intervalech zhruba jednou měsíčně, v sezóně však tento interval stoupá až na 1 krát 

týdně. Pro tyto položky bych vymezil třetí skladový prostor. Zásoba těchto položek se 

v sezóně jejich prodeje pohybuje na úrovni skupiny A, proto je velice složité s těmito 

položkami manipulovat a vedení firmy se musí dobře rozhodovat, jaké množství bude 

objednávat. 
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6 Závěr  

 Cílem mé diplomové práce bylo analyzovat zásoby dané firmy Top-cukrovinky 

Denisa Gikovová a navrhnout taková opatření a doporučení, která by vedla k celkovému 

zlepšení systému a optimalizaci řízení zásob a k úsporám v tomto odvětví. 

 Ve své práci jsem charakterizoval a představil firmu TOP-Curkovinky Denisa 

Gikovová. V teoretické části jsem nastínil teoretická východiska z oblasti logistiky, zásob a 

teorie tykající se zásobovacích činnosti, metody řízení zásob jako např. metoda Just in time 

a v neposlední řadě také aplikovaná metoda ABC. Principem této metody je rozdělení 

zásob do tří základních skupin. 

 V praktické části své práce jsem analyzoval poněkud omezenější údaje, které mi 

firma poskytla, pomocí ABC analýzy. Jako rozhodující hledisko pro rozdělení jednotlivých 

položek sortimentu firmy jsem si zvolil celkové prodané množství v Kč u jednotlivých 

položek. Sortiment firmy obsahuje více jak 800 položek. S některými však již firma 

neobchoduje, ale pouze je doprodává a z tohoto důvodu jsem analýzu ABC aplikoval na 

300 nejprodávanějších položek. Dále jsem provedl analýzu obrátkovosti zásob, kde jsem 

došel k uspokojivým výsledkům. 

 V závěrečné části práce jsem navrhl příslušná zlepšení u jednotlivých skupin zásob. 

Tyto návrhy na zlepšení jsem konzultoval s vedením firmy. Z výsledků analýzy jsem došel 

k závěru, že ve firmě funguje řízení zásob uspokojivě a není zapotřebí drastických změn. U 

jednotlivých skupin jsem navrhl možná řešení, která by vedla k efektivnějšímu řízení zásob 

ve firmě. Především, aby firma začala využívat možnosti nakupování zboží na faktury se 

lhůtou splatnosti. Toto je podle mého jeden z velkých nedostatků firmy. Firma nevyužívá 

možnosti platit své závazky v určité lhůtě splatnosti, v opačném případě by mohla využít 

finanční prostředky na nákup dalšího zboží. Velké problémy firmě způsobují malé 

skladové prostory, které jsou omezeny na tři menší sklady, každý s výměrou cca 50   a 

tyto prostory firma efektivně nevyužívá. Pokud by firma rozdělila jednotlivé skladové 

prostory tak, aby se v nich skladovaly zásoby podle ABC analýzy, mohla by tak zvýšit 

svou efektivitu v oblasti zásobování. Nejlepším řešením by ovšem bylo vyhledat nové 

skladovací prostory s výměrou nejméně 200 m
2
. S potenciálem, který v sobě tato firma má 

by tyto prostory využila maximální možnou měrou. Zlepšila by se tím manipulace 
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s výrobky, urychlilo by se vyřizování objednávek, vedení firmy by mělo, lepši přehled o 

aktuálním stavu zásob o volných a využitelných prostorách. Toto řešení s sebou nese 

ovšem zvýšení nákladů firmy a možné zvýšení cen sortimentu firmy, které by odběratelé 

nemuseli respektovat a zboží by poté mohli zakupovat u konkurence. 

 Pevně věřím, že má diplomová práce bude zdrojem potřebných informací pro 

vedení firmy, bude inspirací pro další rozvoj firmy v oblasti zásobovací politiky a povede k 

větší efektivitě a rozvoji firmy TOP-Cukrovinky Denisa Gikovová. 
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