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Abstrakt

Diplomová práce se zabývá řízením materiálových zásob ve společnosti V-KUTY, spol. s r.o., 

u nově zavedeného sortimentu výroby. Teoretická část  této práce podrobně objasňuje význam 

zásob, souvisejících zásobovacích činností a metod jejich efektivního řízení. Praktická část 

analyzuje problematiku materiálových zásob ve vybrané oblasti podniku. Na základě 

zjištěných poznatků, je jako podklad pro efektivní řízení zásobovacích činností, navržena 

odpovídající standardizace výroby. Pro účely plánování výroby těchto standardů, je využito 

programově analytické metody Gozinto a je doporučen způsob prognózy poptávky u nově 

zavedeného výrobku. 

Klíčová slova:

materiálové zásoby, řízení zásob, standardizace výroby, kusovník, Gozinto, spotřeba, 

prognóza poptávky

Abstract

This thesis deals with the management of material inventories in the company  of V-KUTY, 

spol. s r.o., in relation to newly introduced product range. The theoretical part of this 

work explains in detail the importance of inventories, related inventory activities and methods 

of their effective management. The practical part  analysis the issue of material inventories 

in selected division of the business. Based on the findings the appropriate production 

standardization is designed as a basis for effective management of supply activities. For 

the purposes of production planning of these standards, the analytical programming method 

Gozinto is used and the way of demand predictions for newly introduced product 

is suggested.

Keywords:

material inventories, inventory management, production standardization, piece 

list, Gozinto, consumption, demand prediction
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Úvod

Zásoby a jejich řízení jsou jedny z klíčových faktorů, které se podílejí na finančních 

výsledcích každého podniku. V případě výrobních společností, je tato skutečnost ještě 

patrnější. Dnešní vysoce konkurenční prostředí nutí podniky hospodařit doslova s každou 

korunou a oblast zásob bývá často místem, kde se finance nenápadně utápějí. 

Příčin může být celá řada, každá firma představuje určitý živoucí ekosystém, 

ve kterém lze nalézt mnoho vzájemných vazeb. Obecně lze říci, že za problémy může 

nezvládnutí řízení zásobovacích činností, kdy  v sobě zásoby zbytečně váží kapitál, nedosahují 

požadované úrovně, nebo dokonce vůbec neexistují.

Pro výrobní podnik je přitom jejich přítomnost a především pak odpovídající úroveň 

řízení, často značnou konkurenční výhodou. Nabízí se například možnost objednávat potřebný 

materiál ve velkých objemech a stlačit tak nákupní cenu na minimum. Tato činnost se však dá 

efektivně realizovat pouze v případě, kdy je skutečně známo, jaký objem nákupu dané 

suroviny potřebujeme. Pokud firma nemá z důvodu špatného plánování výroby a řízení zásob 

ty správné informace, zásoby přestávají být  nástrojem boje s konkurencí a efektivní výroby, 

ale stávají se naopak značnou přítěží. 

Ve snaze odpovídajícího využití finančních prostředků, je určení optimálního stavu 

zásob neustálým hledáním rovnováhy mezi minimálním stavem zásob, které je nutno držet 

na skladě a mezi výší zásoby, která za všech okolností dokáže pokrýt požadavky ze strany 

zákazníků. Existuje mnoho přístupů, jak se k těmto a souvisejícím úkolům společnosti staví, 

často však lze v dané oblasti nalézt mnoho nedostatků. Pravděpodobně to lze připsat na vrub 

komplexnosti celého problému, který není snadné správně uchopit.

Cílem této diplomové práce je podat odpověď, jak si v tomto ohledu stojí výrobní 

firma V-KUTY, spol. s r.o. a to zejména v oblasti zavádění nových produktů do výroby, 

analyzovat stávající situaci a vyvodit odpovídající řešení. 

Práce je rozdělena celkem do čtyř kapitol. První kapitola představuje analyzovanou 

společnost V-KUTY, spol. s r.o., přibližuje její sortiment výrobků a služeb, analyzuje 

hospodaření a shrnuje celou její dosavadní činnost. Druhá kapitola představuje teoretický 

základ pro praktickou část práce. Zabývá se teorií zásob, náklady spojenými se zásobami, 

způsoby jejich plánovaní a efektivitou jejich řízení. Opomenuty nejsou ani problémy, které 

provázejí řízení zásob a speciálně pro účely  této práce je zmíněn také vliv standardizace 
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výstupů na zásobovací činnost. Třetí kapitola řeší vlastní problematiku materiálových zásob, 

ve sledované oblasti zavádění nových produktů - spirálových schodišť. Je provedena analýza 

současného stavu a na tomto základě navržena vhodná standardizace výroby. Čtvrtá kapitola 

zpracovává navržené standardy programově analytickou metodou Gozinto, výstupem 

je systém pro plánování potřeby materiálu. Závěrečná část práce se zaměřuje na prognózu 

poptávky, kterou je nutno provést pro určení plánu výroby a následně z toho plynoucí 

možnost stanovení odpovídající výše materiálových zásob. 
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1. Výrobní firma V-KUTY, spol. s r.o.

Společnost pod obchodním názvem V-KUTY, spol. s r.o. působí v oblasti výroby 

speciálních ocelových konstrukcí již od roku 1994. Jejím zaměřením jsou podlahové rošty, 

schodišťové stupně a celistvé ocelové konstrukce jako spirálová schodiště, jež se hojně 

využívají zejména ve venkovních komplexech mnoha podniků, obecně pak v rámci prakticky 

jakýchkoli technologických a stavebních konstrukcí.

1.1. Historie společnosti

Již od svého vzniku má firma sídlo v Ostravě a také její hlavní předmět podnikání 

zůstal po celou dobu dosavadní existence nezměněn. Založena byla Ing. Vladimírem Kutým 

a situace na tehdejším trhu v dané oblasti přála zejména orientaci na podlahové rošty, které 

byly dodávány nejprve do tuzemska a později také do zahraničí. Právě zahraniční obchodní 

styk byl prvotním podnětem pro další rozšíření výroby. Jednalo se o rošty  vyráběné dle norem 

DIN, které v České republice v té době nebyly k dostání. Firma V-KUTY, spol. s r.o. tedy 

začala spolupracovat s polským výrobcem roštů tohoto typu a díky kvalitě dodávek a vhodně 

zvolené obchodní koncepci, si pro tyto výrobky získala své stálé zákazníky. 

Rok 1996 byl ve znamení sílící poptávky po produktech s certifikací, což vedlo 

prakticky k nutnosti vybudování kvalitního systému jakosti, s cílem získání certifikátu jakosti. 

V roce 1998 se tento cíl podařilo splnit získáním certifikátu SJ dle ISO 9002 a to na základě 

nezávislého certifikačního auditu. 

Tlak na jakost a kvalitu ze strany odběratelů a samozřejmě snaha o rozvoj 

a zkvalitnění služeb zákazníkům, vedla ke dlouhodobé spolupráci s firmou V-KOMA, která 

hrála úlohu konzultanta v systému řízení jakosti.

Rok 1999 se zapsal do historie společnosti navázáním spolupráce s dodavatelem 

z Německa - společností MEISER Gitterroste GmbH, což umožnilo dále rozšířit  zahraniční 

klientelu a dodávaný  sortiment, který již v té době dosahoval vysokého evropského standardu 

kvality. 

V roce 2006 se německý  dodavatel stal spoluvlastníkem společnosti s 25% 

obchodním podílem, což pak vedlo také ke změně obchodního názvu tuzemského výrobce 

na V-KUTY MEISER, spol. s r.o. Od konce roku 2011 však již  německá strana nemá ve firmě 

obchodní podíl a její název je tak opět původní. Jestliže hlavním důvodem pro spojení 
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s předním německým dodavatelem až do úrovně participace na zisku, bylo zajistit 

si stabilnější základnu zahraničních odběratelů, tak naopak odkup obchodního podílu 

německé strany zpět, umožnilo společnosti V-KUTY, spol. s r.o. svobodné rozhodování 

a zcela volnou ruku při volbě dalších dodavatelů. Spolupráce s MEISER Gitterroste GmbH 

však tímto ukončena nebyla, pouze se změnil její charakter.

Nelze také pominout zásadní strategické rozhodnutí, jež bylo učiněno v roce 2007 

a o rok později také zrealizováno. Jedná se o moderní velkokapacitní výrobní halu, která byla 

vybudována v Petřvaldu u Karviné a jejíž hlavní úlohou je výrobní soběstačnost, snížení 

přepravních nákladů a termínů dodání.

1.2. Organizační struktura a zaměstnanci

Zaměstnanci hrají ve výrobním podniku důležitou roli. Efektivně postavená 

personální politika významným způsobem zvyšuje konkurenceschopnost. Kromě práv 

a povinností zaměstnanců stanovených Zákoníkem práce a dalších platných právních předpisů

České republiky, jsou zaměstnanecké poměry ve firmě V-KUTY, spol. s r.o. upraveny  

pracovním řádem v rámci interního dokumentu OS - 06.02.

Obr. 1: Organizační struktura [20]
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Obr. 1 uvedený  výše, je schématem aktuální organizační struktury  podniku. Číselné 

hodnoty pod názvy  jednotlivých oddělení, představují počet zaměstnanců dané organizační 

jednotky. Celkově je zaměstnanců 51 a nejvíce se jich nachází ve výrobě, což samozřejmě 

souvisí s již zmíněnou novou výrobní halou.

1.3. Produkty a služby

Výrobní společnost V-KUTY, spol. s r. o. v rámci svého sortimentu nabízí následující 

produkty:

• „SP“ odporově svařované rošty,

• „SP“ schodišťové stupně,

• „P“ schodišťové stupně,

• „P“ presované rošty,

• žebříčkové příčky,

• plechové profily,

• spirálová schodiště,

• úchyty.

Tento pohled lze zjednodušit na dvě základní oblasti a sice sortiment související 

s rošty a schodišťovými stupni a pak na sortiment související s komplexními ocelovými 

konstrukcemi např. typu spirálových schodišť. Právě spirálová schodiště jsou hlavním 

předmětem praktické části této práce, jelikož se jedná o novinku v nabídce firmy a v rámci 

řízení materiálových zásob v podniku nejsou dosud dostatečně zapracovány do zavedeného 

systému, který v případě roštů celý proces značně zjednodušuje a zlevňuje. V následujícím 

textu jsou rozebrány základní typy a parametry spirálových schodišť.

1.3.1. Spirálová schodiště

Jakékoli schodiště, které společnost vyrábí, je jednak chápáno jako technický 

prostředek sloužící ke spojení dvou výškových úrovní budov, ale zároveň není v pozadí ani 

jeho pojetí jako architektonického a estetického prvku. Spirálová schodiště, jehož příklad 

ukazuje obr. 2, patří do skupiny  točivých schodišť a jsou jejich prostorově nejúspornější 

formou.
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Obr. 2: Spirálové schodiště [20]

Požární a úniková schodiště - Tento druh spirálového schodiště má zajistit možnost úniku 

lidí a zvířat z budov v případě požáru nebo jiného ohrožení. Provedení těchto schodišť a jejich 

počet v realizovaném objektu se řídí příslušnými předpisy. Technické parametry  určující 

požární odolnost, musí odpovídat požárnímu posouzení. 

Průmyslová a údržbová schodiště  - Spirálová schodiště, jako bezpečnější technický  výstup, 

nahradila v mnoha nejen průmyslových oblastech žebříky. Protože efektivní a bezpečná 

údržba instalovaných technologií hraje stále větší roli, představuje pro takové případy 

spirálové schodiště optimální řešení. Firma dodává tato schodiště v předmontovaném stavu, 

což šetří montážní čas na stavbě, a tak může být  zajištěn rychlý přístup k další úrovni 

montáže. Flexibilita těchto schodišť umožňuje vhodné řešení pro každý jednotlivý případ.

Vnitřní a balkonová schodiště  - U tohoto typu schodiště hrají při projektování důležitou roli 

účel užití, umístění schodiště a dispoziční prostor. Moderní architektura dnes šetří místem 

např. obyvatelnými prostorami na dvou patrech nebo půdní nástavbě. Schodiště tak lze použít 

třeba pro zkrácení cesty mezi balkonem (terasou) a zahradou, jejich přímým spojením. Často 

se tyto úpravy řeší dodatečně, ale výstavba schodiště s průměrem okolo 1600 mm 
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je u nejrozšířenějších balkonových systémů z oceli, resp. dřeva bezproblémová. Schodiště 

tohoto typu je konstrukčně jednoduché, zajišťuje úsporu místa a může být dominantním 

prvkem architektury. 

1.3.2. Doprovodný servis

Výroba i dodávky podlahových roštů, schodišťových stupňů a spirálových schodišť 

na míru jsou v úzké vazbě s poskytováním doprovodných služeb, jako je odborná montáž 

v místě realizace nebo kvalifikovaný dohled nad správným provedením veškerých prací 

na konkrétním projektu. Nabídka služeb tak zahrnuje kompletní servis, v případě spirálového 

schodiště je to především fáze projektování, kde patří mmj. nalezení optimální polohy 

výstupní podesty vůči nástupu (tj. poloha prvního stupně schodiště), rozhodnutí mezi 

pravotočivým, levotočivým provedením nebo rozčleněním kruhu atd. S dodávkami roštů 

souvisí zhotovení kladečského plánu, statického návrhu příslušného typu roštu, návrhu 

způsobu jeho upevnění, doporučení povrchové úpravy aj., vše na základě dokumentace 

dodané zákazníkem. 

Společnost nabízí také pravidelnou kontrolu stavu konstrukcí a rovněž poradenské 

služby pro projektanty, konstruktéry a přímé odběratele. Veškeré uvedené služby nejsou 

zákazníkům samostatně účtovány, ale jsou již zahrnuty v ceně smluvní dodávky.
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1.4. Hospodářská situace

Na základě dostupných účetních výkazů byla zhodnocena hospodářská situace 

společnosti v letech 2008 - 2011. Vývoj hospodářského výsledku a tržeb společnosti 

zachycuje graf na obr. 3.

Obr. 3: Hospodářská situace v letech 2008 - 2011

Zdroj: vlastní zpracování dle [21]

Z grafu je patrný  výrazný propad tržeb v roce 2009 oproti období předchozímu, což

je zejména důsledkem ekonomické recese z roku 2008. Již  v roce 2008 také společnost 

vykázala ztrátu, která se ještě více prohloubila v roce následujícím. Tento trend však byl také 

způsoben značnými investicemi spojenými například s výstavbou vlastní výrobní haly 

a náborem dalších zaměstnanců do nových výrobních prostor. 

Z vývoje v dalších letech je patrné, že se společnosti postupně daří dostávat 

se z důsledků recese, pomalu rostou tržby a v roce 2011 dokonce vykázala mírný  zisk. Tento 

pozitivní vývoj je však velmi opatrný a to jednak z důvodu stále rostoucích cen vstupů, tak 

z důvodu snížené poptávky  po podlahových roštech. Společnost si s sebou také stále nese 

nákladové úroky z investic v uplynulých letech.
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2. Zásoby a jejich řízení

Pokud má firma odpovídajícím způsobem zvládnout působení v dnešním 

globalizovaném a tvrdém konkurenčním prostředí, musí zodpovědně přistoupit  k procesnímu 

řízení. Neoddělitelnou součástí interních pochodů ve firmě jsou zásoby a jejich organizace 

na všech úrovních. Ve výrobní společnosti je tento aspekt zcela klíčový pro efektivnost celého 

procesu výroby.

2.1. Zásobovací činnost

Zásoby v sobě váží kapitál, což z nich dělá významnou investici z pohledu každého 

podniku. Jsou však velmi důležité pro zabezpečení plynulosti celého výrobního procesu. 

Je proto vhodné najít v zásobovacích činnostech odpovídající rovnováhu tak, aby  vždy bylo 

všeho dostatek, ale na druhou stranu aby  v zásobách neležel zbytečně velký objem finančních 

prostředků, které by jistě našly své uplatnění jinde. To, jak je oblast zásob v podniku 

zvládnuta, se projeví jak na výrobním procesu, tak na celkových vynaložených nákladech.

Je důležité, aby management výrobní společnosti byl schopen správně předvídat 

poptávku, přičemž docílit toho není vůbec jednoduché. Proto je nutné mít systém řízení zásob 

dobře nastaven, aby  se bez větších problémů dokázal přizpůsobit jak výkyvům v poptávce, 

tak dalším faktorům, jako jsou dnes poměrně časté změny cen energií a surovin. Vždy 

se přitom berou do úvahy veličiny jako výrobní kapacita podniku, kapacita skladovacích 

prostor nebo náklady na skladování. Tyto uvedené informace lze dobře sjednotit  a dále rozšířit 

v následujících bodech, kdy je nutné [1]: 

• určení výrobků, které budou skladovány a místo kde budou skladovány, 

• udržení stavu zásob, který  je potřeba k uspokojení poptávky (lze docílit  tvorbou 

prognóz poptávky), 

• udržení nabídky, 

• stanovení - kdy objednat (správné načasování), 

• stanovení - kolik objednat (odpovídající množství). 

9



Odborná literatura nabízí také různé pohledy na důvody udržování určitého stavu 

zásob, zde je jeden z nich [1]:

• Odstranění vazby mezi nabídkou a poptávkou - sklady  v podstatě stojí právě mezi 

nabídkou a poptávkou, kde lze nalézt dodávky surovin pro zavedení výroby, 

rozpracované výrobky a konečné výrobky pro okamžité vyřízení zakázek.

• Bezpečnost (ochrana) - proti nejistotě vůči dodavatelům nebo pokrytí neočekávané 

poptávky.

• Očekávání poptávky - zvyšování poptávky z důvodu reklamy nebo u sezónního 

zboží.

• Poskytování služeb odběratelům (vnitřních a vnějších) - cyklické zásoby 

hotových výrobků, dostupnost pohotovostní zásoby pro případ neočekávané 

poptávky.

2.1.1. Body styku a rozpojení v logistickém řetězci

Oblast zásob, jejich skladování a řízení je pevně ukotvena v rámci logistického 

řetězce, který  sám o sobě představuje hmotný a informační tok. Logistický  řetězec 

je předmětem zkoumání systémové logistiky, je analyzován, optimalizován a řízen. Smyslem 

těchto činností je dosažení odpovídající úrovně služeb zákazníkům, při minimalizaci 

logistických nákladů [2]. 

Logistické řetězce mohou být krátké (výrobce - dodavatel) nebo dlouhé a s mnoha 

mezičlánky. Zde se lze setkat s tzv. body rozpojení, které obecně představují body rozpojení 

nebo spojení (rozhraní) mezi jednotlivými částmi logistického řetězce, kde se dotýkají dva 

články daného řetězce a kde se mohou nacházet zásoby.

Delší řetězce mají různé body styku a rozpojení, které se nazývají interfaces. Těmi 

jsou různé firmy, jako např. dopravci, speditéři, distribuční centra, ale také např. mezisklady, 

přijímací rampy, stanice linek závěsných drah atd.

Z uvedeného vyplývá, že při konstrukci logistického řetězce je třeba dbát zejména 

na faktory jako jsou [3]:

• pokud možno malý počet mezičlánků,

• jejich nejlepší sladění a to především v oblasti standardizace techniky a komunikační 

technologie, které na sebe navazují, ale i řízením, např. ne nadprůměrnými, a tím 

drahými zásobami.
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Čím více článků se nachází v logistickém řetězci, tím je jeho provozování složitější 

a finančně nákladnější. Znázornění typického logistického řetězce spolu s tzv. úzkým místem 

a bodem rozpojení, je vyjádřeno na obr. 4. 

Obr. 4: Úzké místo a bod rozpojení v logistickém řetězci [3] 

Na uvedeném schématu je také naznačen systém tahu (pull) a tlaku (push), který

přirozeně působí na logistický řetězec. Systém tahu je opakem tlaku, který nastává, když

se před některými články řetězce hromadí zásoby, jelikož kapacita předchozího článku byla 

větší, než  kapacita toho následujícího. Vyrobené množství tím tlačí na úzké místo, které 

je před ním. Systému tahu a tlaku se ve smyslu ovlivnění tohoto procesu věnuje rovněž

kapitola 2.5.2. Strategie řízení zásob.

2.2. Členění zásob

Ke klasifikaci zásob se přistupuje zejména z důvodu nutnosti volby odpovídajících 

metod jejich řízení. Existuje několik hledisek, podle kterých lze členit zásoby, přičemž  jejich 

celkový  výčet se do určité míry v literatuře liší. Následující text si klade za cíl 

co nejkomplexnější pohled.
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2.2.1. Zásoby dle funkce

Naprosto klíčové je členění zásob z funkčního hlediska, které se nejvíce podílí 

na zvolení správného způsobu řízení. 

Zde jsou rozeznávány mimo jiné rozpojovací zásoby, jejichž potřeba vychází 

z přirozeného stavu popsaného v předchozí kapitole, tedy  rozpojování materiálového toku 

mezi jednotlivými články v logistickém řetězci. Obecně je účel uvedených druhů 

rozpojovacích zásob dvojí. Může se jednat o vyrovnání časového nebo množstevního 

nesouladu mezi jednotlivými procesy a rovněž může jít o snahu zachytit náhodné výkyvy, 

nepravidelné dodávky či poruchy provozu. Mezi rozpojovací zásoby se řadí [4]:

• Běžná zásoba - Často je nazývána také jako zásoba obratová. Kryje obvyklé potřeby 

v období mezi dvěma dodávkami, tedy v průběhu dodávkového cyklu. Obratová 

zásoba se pořizuje ve velkých dávkách, odběr je v malých a četnějších dávkách.

• Pojistná zásoba - Vyrovnává výkyvy při dodávkách i spotřebě. Vytváří se pro 

situace, kdy podnik není schopen odhadnout přesný  vývoj zásob. Účelem je tedy 

minimalizace rizika, které plyne z nepravidelnosti dodávek a jejich výše. 

• Vyrovnávací zásoba - Zachycuje nepředvídané okamžité výkyvy ve výrobním 

procesu. Řadí se zde také vyrovnávací zásobníky, které v krátkodobém cyklu řeší 

nesoulad výkonnosti na sebe navazujících pracovišť.

• Sezónní zásoba - Tvoří se za předpokladu, kdy je možno doplňovat zásobu pouze 

v určitém období nebo pokud je spotřeba sezónní záležitostí, ale zásobu je nutno 

vytvářet průběžně po celou dobu roku.

V praxi běžně dochází k situacím, kdy se materiál nebo výrobky nacházejí na tzv. 

logistické trase. V tomto případě se jedná o zásoby, které mají definováno místo určení, 

avšak dosud do něj nedorazily. Patří zde [5]:

• Dopravní zásoba - Jinak řečeno také „zboží na cestě“. Jedná se o zásoby, které jsou 

přepravovány z jednoho místa logistického řetězce na druhé. Je zřejmé, že jedním 

ze základních sledovaných parametrů je zde čas. Počítá se přitom s veškerými úkony, 

které se promítnou do celkových časových nároků, tedy ne jen samotná doba 

přepravy, ale také příprava materiálu nebo výrobků k přepravě a doba jejich 

naskladnění a zaevidování v cílové destinaci.
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• Zásoba rozpracované výroby - Představuje nedokončené výrobky. V zásadě 

se jedná o materiál a jednotlivé součásti budoucích výrobků zadané do výroby, které 

se stále nacházejí ve výrobním procesu. Výše této zásoby závisí na faktorech jakými 

jsou objem, sortiment, rytmus a způsob řízení výroby. Závisí rovněž na délce 

výrobního cyklu a na velikosti výrobních dodávek.

Z funkčního hlediska lze rozlišit  ještě další obvyklé zásoby. Typicky se mezi ně 

zahrnují následující druhy [6]:

• Technická zásoba - Kryje potřebu nezbytných technologických požadavků 

na přípravu položek zásob před jejich použitím v rámci výrobního procesu. Obecně 

se jedná o položky, které vyžadují určitou dobu skladování, např. nutné vyschnutí 

dřeva před jeho dalším zpracováním apod.

• Spekulativní zásoba - Udržuje se za účelem dosažení mimořádné výše zisku díky 

výhodnému nákupu. Zpravidla se jedná o základní suroviny nutné k výrobě, které 

jsou tak z důvodu úspory  a očekávání nárůstu ceny, nakupovány ve velkém 

množství.

• Strategická zásoba - Vytváří se za účelem zabezpečení životaschopnosti podniku 

v situacích, kdy dojde k nucenému výpadku zásobování. Obvykle se jedná o přírodní 

katastrofy, stávky nebo bojkot různých produktů nebo služeb.

2.2.2. Zásoby dle stupně rozpracovanosti

Členit zásoby  lze také na základě toho, v jaké fázi výroby jsou tvořeny. Mohou být 

rozděleny do tří skupin [7]:

• vstupy do výrobního procesu - materiál a suroviny, 

• rozpracovaná výroba - nedokončené výrobky a polotovary, 

• připraveno k distribuci - hotové výrobky a zboží nakoupené za účelem prodeje.

Velikost těchto skupin na celkové zásobě podniku úzce souvisí s umístěním bodu 

rozpojení prostřednictvím objednávky zákazníka, na organizaci výroby a na velikosti 

distribuční sítě podniku.
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2.2.3. Zásoby dle hlediska řízení

Na zásoby má nemalý  vliv jejich samotná organizace v podniku neboli řízení. 

Z tohoto hlediska se pracuje s těmito druhy zásob:

• maximální - představuje velikost zásoby v době přijetí nové dodávky, 

• minimální - odpovídá stavu zásoby před dodáním další dodávky, 

• průměrná fyzická - je součtem běžné (obratové) zásoby a pojistné zásoby, 

• okamžitá - dělí se dále na fyzickou (skutečná zásoba ve skladu) a dispoziční (fyzická 

zásoba snížená o položky již připravené k výdeji, tedy zamluvené zákazníkem).

Výše uvedené body jsou pouze rozdělením zásob z pohledu jejich řízení. Vlastnímu 

řízení zásob se podrobně věnuje kapitola 2.5. Způsoby řízení zásob.

2.2.4. Zásoby dle použitelnosti

Posledním v literatuře uváděným možným rozdělením zásob, je jejich rozdělení dle 

použitelnosti. Rozlišujeme [6]:

• Použitelnou zásobu - Představuje položky, které jsou běžně spotřebovávány v rámci 

výrobního procesu a dá se u nich tedy  očekávat, že budou použity ve výrobě nebo 

prodány zákazníkovi běžnou cestou při odpovídající tržní ceně.

• Nepoužitelnou zásobu - Zahrnuje ty položky, jejichž další využití ve výrobním 

procesu je již  málo pravděpodobné, případně prodej zákazníkovi zřejmě nebude 

umožněn standardní cestou a za obvyklou cenu. Za vznikem tohoto druhu zásoby 

obvykle stojí např. změna výrobního procesu, kdy se začne používat třeba jiný 

materiál, ale může to být způsobeno také nesprávným nákupním rozhodnutím, nebo 

neodhadnutím poptávky.

Nepoužitelná zásoba je tedy samozřejmě nežádoucí a také proto bývá označována 

jako zásoba bez funkce. Jelikož  se v ní v souvislosti s jejím skladováním zbytečně váží 

dodatečné náklady, jediným možným řešením je pokusit  se takovou zásobu doprodat, byť 

za snížené ceny, nebo ji odepsat.
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2.3. Náklady na skladování

S udržováním potřebného množství zásob jsou spojeny finanční výdaje 

a ty u výrobního podniku bývají často nemalé. Už proto je jim potřeba věnovat náležitou 

pozornost. Tyto náklady jsou přitom v řadě případů velmi dobře schovány  v mnoha aktivitách 

podniku, které jsou úzce spojeny se zásobami. Pro jakékoli náklady související se zásobami 

je přitom rozhodující, že je nutno snažit se o jejich minimalizaci, ale zároveň však touto 

snahou nesmí být ohrožena plynulost výrobního procesu. Tento postup lze zastřešit pojmem 

optimalizace nákladů, kterou je třeba uplatňovat tak, aby  nevznikaly zbytečné výdaje v oblasti 

objednacích nákladů, nákladů na držení zásoby a nákladů z deficitu.

2.3.1. Objednací náklady

Tento druh nákladů se vztahuje k pořízení dodávky za účelem doplnění zásoby určité 

skladové položky. Jedná se o náklady na jednu nákupní, výrobní popřípadě dopravní dávku. 

Při  nákupu jsou v objednacích nákladech zahrnuty výdaje na přípravu a umisťování 

objednávky, přičemž do této množiny patří úkony  jako výběr nejvhodnějšího dodavatele, 

upřesnění požadovaných vlastností výrobku, vyjednávání o dodacích podmínkách a ceně nebo 

vystavení a doručení objednávky vč. její evidence. Pokud nejsou již zahrnuty v ceně, pak 

další položkou jsou dopravní náklady, s těmi také úzce souvisí náklady na přejímku, 

zkontrolování a uskladnění dodávky, náklady na zaevidování příjmu zboží, náklady 

na likvidaci a úhradu faktury. Mezi objednací náklady není zpravidla počítána nákupní cena 

zboží. 

Objednací náklady se při realizaci dodavatelského nákupu mohou pro jednotlivé 

položky výrazně lišit. Ve většině případů se to odvíjí od charakteru konkrétní nákupní situace, 

kdy některé nákupy  jsou prováděny opakovaně, jiné se průběžně modifikují nebo vznikají 

zcela nové objednávky. V neposlední řadě má na objednací náklady vliv také konkrétní počet 

položek v realizované objednávce. Z podstaty těchto rozdílů je vhodné rozčlenit 

si objednávky do několika typických kategorií a pro každou určit průměr z vybraného počtu 

takovýchto příbuzných objednávek, u kterých budou pro tyto účely podrobně sledovány časy 

a náklady vynaložené na jednotlivé operace.

Jedna věc je nákup, další pak vlastní výroba. V tomto případě jsou do objednacích 

nákladů zahrnovány  veškeré administrativní úkony  související s přípravou konkrétní zakázky 
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a s vydáním výrobního příkazu, dále zde patří náklady  na přípravné časy (tzv. přestavovací 

náklady např. na přeuspořádání či seřízení prostředků výroby), náklady spojené s náběhem 

výroby, náklady na kontrolu výrobků, jejich příjem do skladu a zaevidování.

2.3.2. Náklady na držení zásoby

Na rozdíl od předchozího druhu se jedná o roční náklady. V praxi se většinou pracuje 

s měrnými náklady na drženou zásobu, které jsou vztaženy na jednotku množství. Celkem 

je lze rozdělit na tyto tři složky [6]:

• Náklady z vázanosti finančních prostředků v zásobách - nemají obvyklý 

charakter nákladů, jelikož nejsou zachytitelné účetní evidencí. Jinými slovy  se jedná 

o náklady  ze ztráty příležitosti (neboli ušlý zisk), tedy prostředky, které by mohly 

vynést zisk, pokud by byly investovány jinak než  do zásob. Jsou také přímo úměrné 

hodnotě průměrné zásoby  v nákladových cenách. Při investicích do zásob je těmto 

nákladům třeba věnovat zvýšenou pozornost, jelikož na investování do zásob by měl 

být kladen stejný  požadavek rentability, jako např. na investování do výrobních 

prostředků.

• Náklady na skladový prostor a na správu zásob - představují veškeré náklady 

spojené s provozem skladů a evidencí zásob. Jsou zde zahrnuty např. odpisy  budov, 

skladovacích a manipulačních zařízení a výpočetní techniky, mzdy pracovníků, 

energie, údržba a opravy, ostraha objektů a v neposlední řade pojištění budov 

a zásob. Specifikem těchto nákladů je fakt, že jsou do značné míry  fixní bez ohledu 

na velikost  průměrné zásoby (jisté odchylky zde být samozřejmě mohou). V praxi 

jsou tyto náklady mnohdy stanoveny poměrně hrubě jako určité procento z hodnoty 

průměrné zásoby, vyšší vypovídací hodnoty však lze dosáhnout rozdělením 

skladových položek do několika tříd dle nároků na skladový  prostor a podmínky 

skladování. Pro každou takovou třídu pak lze vykalkulovat sazbu, vycházející 

z nákladů za rok např. na čtvereční metr zabrané skladovací plochy. 

• Náklady z rizika - se týkají možného nebezpečí budoucí neprodejnosti nebo 

znehodnocení (tedy  nepoužitelnosti) zásob. Neprodejnost je přitom chápána zejména 

v kontextu hotových výrobků (zboží), nepoužitelnost potom u výrobních zásob 

a rozpracované výroby. Typickým příkladem neprodejného zboží jsou zkažené 

potraviny, působí zde tedy  riziko zkažení. Dále lze uvést riziko zestárnutí (např. pryž, 
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léky, fotografický  materiál aj.), u oblečení třeba riziko vyjití z módy. Nepoužitelnost 

některých surovin ve výrobě se pak může projevit díky  větším změnám ve výrobním 

procesu, kdy jsou použity  nové druhy  surovin nebo jednotlivých dílů. 

Nezanedbatelnou úlohu může celkově hrát  také náhlý  pokles poptávky nebo změna 

v její struktuře, příp. riziko poklesu tržních cen daného výrobku. Uvedená rizika jsou 

velmi často závislá na délce skladování a nahrává jim také obecný  trend poslední 

doby - snaha o zkracování životního cyklu řady výrobků, což  klade mmj. vyšší 

nároky na vyspělost řízení zásobovacích činností ve firmách. Odhad nákladů 

na rizika je podobně jako u nákladů na skladový prostor udáván jako určité procento 

z hodnoty průměrné zásoby. Jeho výše se liší podle sortimentu, stupně 

předpovídatelnosti budoucí potřeby a podle průměrné doby skladování.

2.3.3. Náklady z deficitu

Pokud již nestačí okamžitá skladová zásoba k včasnému uspokojení všech 

odběratelů, dostává se systém řízení zásob ve firmě do deficitu. V případě zákazníků 

(externí odběratel) může vzniknout dvojí důsledek [6]:

• Vznikne včas nesplněná zakázka (tzv. back-order), jejíž  evidování a dočasné vyřízení 

vyvolává přídavné administrativní, vychystávací a většinou také dopravní náklady. 

Někdy může jít  naopak o vícenáklady  v souvislosti se snahou dodat včas i při 

vyčerpání zásoby. Zde pak vstupují do hry výdaje na přesčasovou práci nebo třeba 

nákladnější expresní způsob dopravy.

• Zákazník objednávku zruší a realizuje nákup jinde. Firma tím ztratí část objemu 

prodejů, tím si zmenší krytí fixních nákladů a sníží zisk.

V případě, že k takovýmto situacím s vyčerpáním zásoby dochází častěji 

a opakovaně, dochází zároveň ke zhoršování jména a pověsti (tzv. goodwill) podniku. Vyjádřit 

takovou ztrátu kvantitativně je však prakticky nemožné.

U požadavků pracovišť podniku (interní odběratel) má vyčerpání zásoby položky 

potřebné pro výrobu negativní vliv na plynulost pracovních úkonů a tedy  potažmo 

i na velikost prostojů ve výrobě a montáži. Tímto se automaticky zvyšují výrobní náklady. 

Dále je zde patrný  vliv na průběžnou dobu výroby (tento parametr může být ovlivněn také 
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spolehlivostí plnění dodacích lhůt  vůči zákazníkům). Prostoje na pracovišti bývají velmi 

nákladné zejména v případě linkové výroby, montáže nebo při úzkoprofilových strojích [6].

Náklady  z deficitu jsou ve většině případů jen těžko odhadnutelné, protože 

vícenáklady nebo ztráty se mohou značně měnit případ od případu dle momentálních 

okolností. Přitom je žádoucí, aby byly  určitým způsobem vyjádřeny, protože by  se měly  při 

určování normy pojistné zásoby vyvažovat s náklady na její držení. V praxi je to řešeno tak, 

že se náklady z deficitu započítávají do ekonomických kalkulací jen nepřímo a to za pomocí 

vybraného ukazatele na požadovanou úroveň služeb. Zpravidla je tímto ukazatelem stupeň 

pohotovosti dodávky, který  vyjadřuje pravděpodobnost, zda bude možno objednanou položku 

uspokojit ihned, tedy ze skladové zásoby.

2.4. Plánování zásob

Efektivní plánování zásob plní ve výrobním podniku funkci určitého jistícího 

polštáře pro další navazující procesy. Pro každý podnik je klíčové zajištění dodávkové 

pohotovosti, které přímo závisí na plánování spotřeby, plánování zásob a plánování dodávek. 

V tomto smyslu je používán pojem materiálová dispozice a je chápán jako krátkodobé 

plánování pohotovosti, které se sestává z již uvedených plánů spotřeby, zásob a dodávek 

a probíhá za nepřetržité [8]:

• evidence spotřeby,

• evidence stavu zásob,

• evidence plnění dodávek.

Materiálovou dispozici lze v zásadě dále rozdělit  na dva směry, přičemž každý klade 

důraz na jiné základní aspekty.

Zakázkově  orientovaná materiálová dispozice - řídícím nástrojem materiálové dispozice 

se zde stává zákaznická zakázka. Plány výdeje materiálu jsou sestaveny na základě 

požadované spotřeby, která je vyjádřena co do druhu, množství a termínu. Obdobou 

je jednotný  výrobní program sestavený  na základě řady  zákaznických zakázek, který  se pak 

sám stává řídícím nástrojem materiálové dispozice. V obou případech může být materiál 

soustředěn formou skladové zásoby, která je předmětem prověrky zajištěnosti před 
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uskutečněním vlastního výdeje. Při zakázkově orientované materiálové dispozici vznikají 

problémy tehdy, pokud dojde k neplánované spotřebě materiálu.

Spotřebitelsky orientovaná materiálová dispozice - řídí se průběhem spotřeby tak, jak 

ji zaznamenává sklad. Jsou zde brány na zřetel nástroje jakými jsou výše zásob, objednací 

množství, bod objednávky, objednací rytmus, pojistná zásoba a maximální zásoba [9].

Při plánování zásob je tedy třeba vnímat jako důležité veškeré související procesy, 

jako je například dostatečně kvalitní evidence takových pochodů nebo dobrá komunikace 

s dodavateli či odběrateli. Jen tak lze zajistit co nejvyšší plynulost  dodávek, minimalizaci 

výkyvů ve spotřebě a odběru a v konečném důsledku tedy  docílit snížení nutných objemů 

skladových zásob a zvýšení rentability podniku.

2.5. Způsoby řízení zásob

Existuje několik možností jak úspěšně řídit  zásoby, přičemž je třeba zohlednit řadu 

vlivů, které by  se následně měly  odrazit ve způsobu řízení zásob. Mezi ty nejběžnější a zřejmě 

také nejviditelnější, které přirozeně ovlivňují zásoby a postoj k jejich řízení ve společnosti, 

patří vlivy poptávky. Je třeba rovněž rozlišit  rozdílné strategie řízení, systémy  řízení a vhodně 

přizpůsobit nákupní strategii. V následujícím textu jsou tyto aspekty popsány.

2.5.1. Vliv poptávky

Poptávka je základním aspektem, který  přímo ovlivňuje postoj podniku k řízení 

zásob. Nemalou měrou se podílí na volbě strategie a vlastních systémů řízení, zejména pak 

s důrazem na plánování objednávek. Dle původu existují tyto druhy poptávky [6]: 

• Nezávislá poptávka - podnik na ni nemá prakticky žádný  vliv. Nedokáže ovlivnit 

okamžiky pro uplatnění požadavků zákazníkem, ani neovlivní objemy takových 

požadavků. Typicky se jedná o poptávku po konečných výrobcích nebo poptávku 

materiálu a náhradních dílů pro záruční nebo pozáruční servis či neplánované opravy. 

Tento druh poptávky nelze vypočítat, je však nutno ji předpovídat a pro tyto účely 

je mmj. vytvářena pojistná zásoba.

• Závislá poptávka - odvozuje se od předpovědi velikosti poptávky po konečných 

výrobcích. Vyskytuje se pouze u dílů, které se zhotovují na sklad nebo montují 
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na zakázku. Objem a čas potřeby  tohoto materiálu nebo dílů, které je nutno nakoupit 

resp. vyrobit, lze vypočítat  na základě výrobních plánů konečných produktů. Lze zde 

zahrnout také plánované opravy, které lze analogicky počítat od plánů oprav.

Poptávka je závislá také na čase, proto další důležitou charakteristikou je její časový 

průběh, který přímo souvisí s předchozím rozdělením. Z tohoto pohledu jsou tedy rozlišovány 

dva druhy poptávky [6]: 

• Stejnosměrná poptávka - požadavky na výdej přicházejí trvale. Existují zde určité 

výkyvy co do objemu v čase a také sezónní odchylky. Tento stav je typický  pro 

nezávislou zákaznickou poptávku po konečných výrobcích. Pokud jde o poptávku 

po materiálu a dílech v rámci výroby, tedy  typicky o závislou poptávku, tak zde 

se trvalost požadavků projevuje zejména u opakující se výroby.

• Nárazová poptávka - je typická pro materiál a díly v rámci výroby v těch případech, 

kdy podnik vyrábí určitý výrobek jen občas a ve výrobě se s ním střídají další druhy 

výrobků. 

Z hlediska způsobu řízení zásob je rozdíl mezi stejnosměrnou a nárazovou 

poptávkou v tom, že u stejnosměrné poptávky  lze vycházet z očekávané průměrné budoucí 

spotřeby, kdežto u nárazové poptávky toto určit nelze. Zde je potřeba naopak vycházet 

z co nejpřesnější znalosti okamžiků a objemů materiálu a dílů, které jsou určené pro konkrétní 

výrobní fázi konečného produktu.

2.5.2. Strategie řízení zásob

Zásoby představují náklady, o čemž podrobněji pojednávala už kapitola 2.3. Pro 

každý  výrobní podnik je tak důležité stanovit vhodnou úroveň zásob v logistickém řetězci. 

Toto je úkolem pro dobře zvolenou strategii jejich řízení. Rozlišovány jsou tři typy [10]: 

• řízení zásob poptávkou - jedná se o tzv. tažný  princip  (angl. pull), přičemž tento 

způsob řízení je nejčastěji spojen s nezávislou poptávkou, kdy  jsou zásoby doslova 

vtahovány do logistického řetězce požadavky zákazníků, 

• řízení zásob plánem - kde se jedná o tzv. tlačný princip (angl. push), přičemž  tento 

způsob bývá spojen se závislou poptávkou a podnik v tomto případě naopak tlačí 

do logistického řetězce výrobky na základě znalosti požadavků zákazníků, 
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• adaptivní metoda řízení zásob - představuje kombinaci obou výše uvedených 

přístupů k řízení zásobovacích činností.

Zde je vhodné poznamenat, že v případě uplatnění řízení tahem, dochází ke značné 

úspoře nákladů. Je zde totiž viditelná snaha o rozdělení pracovních operací z hlediska času 

tak, aby  byly  rovnoměrné a nikde se nehromadily rozpracované kusy ve větší míře, než

je optimální dávka. Pozitivním důsledkem je plynulý tok ve výrobním procesu. Oblast vlastní 

výroby i související logistika je tak vlastně tažena od poslední operace a v ideálním případě

mezi pracovišti nikde nevznikají mezisklady.

2.5.3. Modely řízení a realizace nákupu

Nedílnou součástí oběhu zásob je jejich pořízení. Důležitá je jak odpovídající 

dostupnost zásob z vlastní výroby, jako jsou polotovary, tak také dostupnost  nakupovaných 

položek, jako je materiál, ze kterého je realizována výroba a nakupované díly. Tato kapitola 

je věnována klíčovým aspektům a používaným modelům zásobovací strategie.

Optimální objednací množství - Cílem je vždy určit takové množství, které splní podmínky 

na minimalizaci nákladů spojených s objednáním zásob a s jejich následným skladováním. Při 

předpokladu stálého výdeje ze skladu lze určit průměrný stav na skladě takto [8]: 

Z Z
X

2p= +                       (1)

Z  ... průměrný stav zásob na skladě

Zp ... pojistná zásoba

X ... objednané množství

Náklady  na skladování jsou dány skladovacím systémem, ale také výší skladovaných zásob. 

Bez pojistné zásoby lze tyto náklady vypočítat jako: 

                     (2)

X ... objednané množství

S ... cena zboží

P ... sazba nákladů v % z hodnoty stavu zásob
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Objednací náklady: 

N E
X

M
o $=                       (3)

E ...  náklady na jednu objednávku

M ... roční spotřeba

X ... objednací množství

Minimalizace celkových nákladů: 

            (4)

            (5)

Uvedený model pro určení optimálního objednacího množství je velmi zjednodušený

a proto má v praxi jisté nedostatky, kdy například nepočítá s nejmenším objednacím 

množstvím, nebo s nutností objednat více druhů najednou v jedné dodávce. Jeho pojetí 

je značně v teoretické rovině také co se týče dodání na sklad, které se v praxi nikdy 

neodehraje v přesném okamžiku, ale je postupné. 

Pevné objednací termíny - Pokud je zjištěna hodnota optimálního objednacího množství, 

je možno s její pomocí odvodit termín objednání a to tak, že na základě optimálního počtu 

objednávek za rok je určeno období mezi dvěma objednávkami [8]: 

d
X

Q
opt

opt

=
                      (6)

dopt  ...  optimální počet objednávek za rok

Q  ... roční spotřeba

Xopt ... optimální objednací množství

Objednání podle signálního stavu - Během každé objednávky se zajistí takové množství 

požadovaných zásob, které ve spojení s termínem vyrovná vývoj spotřeby, přičemž se vychází 

z toho, že by nadále došlo k čerpání z pojistné zásoby. Pokud dojde z krátkodobého hlediska 

ke zvýšení spotřeby, bude objednáváno častěji, při krátkodobém snížení spotřeby, bude 

naopak objednáváno v delších časových intervalech. Zásoby v čase při pevném objednacím 

množství na základě signálního stavu vyjadřuje obr. 5.
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Obr. 5: Zásoby v čase při pevném objednacím množství [8]

ZS ... signální stav

ZP ... pojistná zásoba

TO ... termín objednání

TD ... termín dodání

Celkovou strategii zásobování lze založit na pravidlech, kdy a v jakém objemu musí 

být materiál doplněn na sklad. Tímto způsobem lze také odhadnout určité trendy ve spotřebě. 

Základní modely strategie udržování zásob na skladě ukazuje následující tab. 1. 

Tab. 1: Základní strategie doplňování zásob [8]

Velikost DobaDoba

Fixní Variabilní

Fixní (t,q) (s,q)

Variabilní (t,S) (s,S)

V uvedené tabulce je každý model vyjádřen zástupnými symboly  (ukazateli). Jejich 

charakteristika je popsána níže [9]:

t ... objednací cyklus (doba mezi dvěma objednávkami), příp. kontrolní cyklus (doba 

  mezi následujícími prověrkami zásob), 

q ... objednací množství, 
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s ... bod objednávky (signální stav, minimální zásoba, kdy se objednává), 

S  ... plánovaný stav zásob (maximální), který by měl být doplněn objednávkou.

Podle těchto ukazatelů lze určit, jakým směrem je daný model orientován. Pro 

modely (s,q) a (s,S) platí, že jsou orientovány  na množství, pro modely (t,q) a (t,S) pak platí, 

že jsou orientovány na čas. 

Dále lze stanovit, co která strategie jednotlivých modelů z tabulky znamená pro 

jejich užití v praxi [9]: 

• (s,q) - při dosažení bodu objednání (s) daného výší zásoby, je třeba opatřit nové 

množství (q). Zpravidla je stanoveno hospodárné objednací množství. Jestliže 

je materiál spotřebováván nerovnoměrně, jsou objednací cykly variabilní.

• (s,S) - při dosažení bodu objednání (s) daného výší zásoby, je vystavena objednávka, 

která doplní zásobu na plánovaný  (maximální) stav (S). Při nedodržení objednacího 

bodu budou v objednacím množství velké rozdíly.

• (t,q) - v dané objednací periodě (t) se objednává pevné množství (q). Při 

nerovnoměrném výdeji ze skladu dochází ke značnému kolísání zásob, což může 

vyvolat nedostatečné pokrytí spotřeby.

• (t,S) - v pevné objednací periodě (t) je zajišťováno množství, které doplňuje stav 

zásob na plánovanou výši (S). Různé objemy objednávek mají stejný časový odstup.

Porovnáním výše uvedených modelů lze dojít k závěru, že strategie orientované 

na čas (t), jsou méně nákladné co do ověřování stavu zásob, ale zároveň vyžadují držení vyšší 

pojistné zásoby. Protože výpočetní technika a celková automatizace procesů dnes kontrolu 

stavu zásob značně zrychluje, lze upřednostnit strategie s orientací na množství (s) a snížit 

si tak nutnou pojistnou zásobu na minimum. 

Čtyři základní typy modelů lze dále kombinovat, vznikají tak strategie čítající i více  

než dva ukazatele, např. (t,s,q) - kombinace objednací periody a bodu objednání, atd. Podle 

počtu ukazatelů lze rozlišit systémy řízení na [9]: 

• jednohladinové - kdy se kontrolní výše zásob stanoví jedním ukazatelem (pojistnou 

zásobou, průměrnou výší zásoby apod.), 

• dvouhladinové - kdy se stanoví maximální a minimální řídící hladina (systém „mini-

maxi“), 
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• vícehladinové  - která je kombinací výše uvedených (např. pojistná zásoba a systém 

„mini-maxi“)

2.6. Problémy při řízení zásob

Zřejmě nelze najít podnik, který  by  se nepotýkal s problémy v oblasti řízení zásob. 

Změny ve výrobě či často nepředvídatelné změny v odbytu mají zcela přirozeně dopad také 

na logistickou strategii a ať ji má konkrétní firma vypracovánu sebelépe, musí se těmto 

změnám umět zejména pružně přizpůsobit. V praxi neexistuje ideální stav, snaha o efektivní 

řízení zásob je tak neustálým hledáním příležitostí ke zlepšení výkonu celého logistického 

řetězce. 

V případě větších problémů se zásobovací činností v podniku se lze setkat 

s příznaky špatného řízení jako je [11]: 

• růst počtu nevyřízených objednávek, 

• nárůst vázaného kapitálu v zásobách beze změny počtu nevyřízených objednávek, 

• velká fluktuace zákazníků, 

• růst počtu zrušených objednávek, 

• nedostatek skladovacích prostor, 

• značný rozdíl v obrátce položek na skladu mezi distribučními kanály, 

• zhoršení vztahů s odběrateli, 

• nárůst nepoužitelné zásoby.

Špatnou situací v oblasti zásob je nutno se zabývat a pokusit se najít vhodné řešení. 

Nelze plošně aplikovat určité doporučení pro jakýkoli podnik, vždy  záleží na konkrétní 

situaci. Mezi obecné postupy, které mohou vést ke zlepšení však patří [11]: 

• vícestupňové plánování zásob, 

• zkrátit dobu doplňování zásob na sklad, 

• lepší řízení dodacích lhůt, 

• eliminace položek s nízkou obrátkou (zpravidla zastaralé produkty), 

• lepší organizace slevových nabídek a analýza velikosti balení, 

• úprava podmínek pro vrácení zboží, 

• snaha podpořit obměnu produktu, 

• formalizovat objednávky pro dodání zboží, 
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• analyzovat plnění dodávek podle položek na skladu, 

• analyzovat zákaznickou poptávku, 

• předvídat poptávku, lépe plánovat prodej, 

• zpřehlednit a rozšířit systém řízení zásob v dodavatelském řetězci, 

• zlepšit metody řízení zásob vč. jejich dopravy a skladování.

Za nejúčinnější metody z výše uvedených se obvykle považují zejména ty, které sníží 

vázanost kapitálu v zásobách. Na druhou stranu tato snaha jde proti zajištění vysoké 

pohotovosti objednávek, která je pro podnik rovněž  důležitým aspektem. Vždy je proto nutné 

hledat s ohledem na charakter výroby ten nejvhodnější kompromis. 

2.7. Efektivní řízení zásob

Schopnost řídit co nejefektivněji zásobovací činnost přináší podniku jednak zlepšení 

finanční bilance, ale také nezanedbatelnou konkurenční výhodu, která je v dnešním vysoce 

konkurenčním prostředí velmi důležitá. Snaha o eliminaci problémů v řízení zásob popsaných 

v předchozí kapitole proto vedla k rozvoji řady moderních metod řízení. 

2.7.1. ABC analýza

Podle italského ekonoma Vilfreda Pareta lze ve společenských či hospodářských 

jevech téměř vždy nalézt početně malou skupinu prvků (menší než 20%) s klíčovým 

významem (pohybujícím se kolem 80%) pro sledovaný  jev. Z toho vychází také analýza 

ABC, která takovou skupinu prvků řadí do tzv. kategorie A. Dále početnější skupina prvků 

s nižším významem se označí jako kategorie B a nejpočetnější skupina prvků, avšak 

se zanedbatelným významem, je přiřazena kategorii C. 

Při vypracování analýzy touto metodou lze uplatnit následující postup kdy [12]: 

• je stanoven odhad roční spotřeby na každou položku sortimentu, 

• vynásobí se roční spotřeba cenou, kde výsledkem je zjištění hodnoty roční spotřeby 

pro jednotlivé položky, 

• součet pak stanoví celkovou spotřebu za rok, 

• podílem roční spotřeby každé položky celkovou roční spotřebou je zjištěn podíl 

každé položky na spotřebě v procentech, 

• seřazením sestupně se uspořádají podíly položek na roční spotřebě, 
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• určí se kumulativní procentní podíly položek na roční spotřebě, 

• analýzou je zjištěno rozdělení roční spotřeby a uspořádání položek podle 

kumulativního procentního podílu v kategoriích ABC.

Obecně princip analýzy ABC říká, že zdaleka ne všechny sledované položky mají 

stejný  význam, ale zároveň položky s malým významem nelze zcela opomenout. Analýza 

ABC tak může efektivně přispět k soustředění úsilí na ta místa, která nejvíce ovlivňují 

hospodářský výsledek podniku.

2.7.2. Metoda Just in Time

Tato metoda byla poprvé aplikována v závodech Toyota Company a to již roku 1926.  

Největšího uplatnění se jí pak dostává od počátku 80. let minulého století, zejména 

v Japonsku a USA [16]. 

Vlastní systém, na němž  je založeno fungování JIT, lze z hlediska výrobce shrnout 

do tří hlavních principů [3]: 

• Základním principem JIT je dohotovovat, přepravovat, připravovat a montovat 

suroviny, díly, komponenty a produkty teprve tehdy, když  je poptávající jednotka 

(externí nebo interní) vyžaduje.

• Použití JIT vede k plynulosti toku materiálu a informací, ke zvýšení transparentnosti 

a disciplíny spotřebitelů, přepravců a dodavatelů, stejně jako k plánovatelné 

a realizovatelné flexibilitě.

• Uplatnění těchto dvou principů pak vede ke snižování nákladů celkového procesu.

Hlavním faktorem v rámci této metody je čas a její podstatou je zejména zvýšení 

produktivity práce. Tato filosofie jde naproti ideálním cílům pro zavedení JIT v podniku, které 

se někdy označují jako tzv. „seven zeroes“ neboli sedm nul [3]: 

• nulová zmetkovost, 

• nulové časy seřizování, 

• nulové zásoby, 

• žádná manipulace, 

• žádné přerušení (rovnoměrnost vytížení), 

• nulové časy dodávky, 
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• dávky s velikostí jedna.

Mezi nejviditelnější výhody  zavedení JIT lze označit zvýšení pružnosti celého 

procesu výroby. Tlak na stále menší dodávky v rámci výroby však vede k nárůstu četnosti 

přepravy  se všemi ekologickými důsledky, což je tedy naopak jednou z hlavních nevýhod 

tohoto systému. Kvůli požadavkům na přepravu je zavedení metody logicky problematické 

v oblastech s méně rozvinutou infrastrukturou [19].

2.7.3. Hodnocení efektivnosti

Zásoby jsou součástí rozvahy každého podniku, kde na straně aktiv představují 

složku oběžného majetku, na straně pasiv je pak lze nepřímo nalézt jako krátkodobé závazky 

u dodavatelů. Pokud je z důvodu analýzy potřeba kvantifikovat efektivnost řízení zásob, lze 

k tomu využít  poměrové finanční ukazatele, které zásoby přirozeně ovlivňují. Nejběžněji 

se v tomto ohledu užívají ukazatele obratu zásob a doby obratu zásob.

Obrat zásob (OZ) - udává počet obrátek za sledované období, jinak řečeno vyjadřuje, 

kolikrát se zásoby spotřebují a znovu doplní. Výpočet lze provést pomocí vzorce [17]: 

        obrat zásob = tržby / průměrná zásoba        (7)

V rámci výpočtu jsou často místo tržeb uváděny  náklady. Je to z toho důvodu, jelikož 

zásoby jsou obvykle ceněny  v nákladech na jejich pořízení. Vzorec dále obsahuje průměrnou 

zásobu, která se zpravidla stanovuje jako průměr za čtyři čtvrtletí, aby nedocházelo 

ke zkreslení aktuálním stavem ke dni rozvahy [13].

Čím vyšších hodnot dosáhne ukazatel OZ, tím je vyšší obrat  zásob a tím efektivněji 

jsou v podniku zhodnoceny prostředky vložené do těchto oběžných aktiv. 

Doba obratu zásob (DOZ) - představuje počet dnů, po které jsou zásoby v podniku 

v průměru vázány. Výpočet se provádí podle vzorce [14]:

        doba obratu zásob = počet dnů v období / obrat zásob        (8)

Je vhodné podotknout, že v případě výrobních společností vyjadřuje DOZ celý 

cyklus výroby, tedy od nákupu materiálu, příp. nakupovaných dílů, přes vlastní výrobu až po 

prodej konečného produktu zákazníkovi. 
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Nižší hodnoty ukazatele DOZ znamenají pro podnik také nižší náklady 

na financování zásob. 

2.8. Vliv standardizace výstupů na řízení zásob

Standardizaci lze ve výrobním podniku provádět komplexně. Standardizovat lze 

řízení, činnosti ve výrobním procesu, veškeré vstupy, výstupy apod. Problematika je velmi 

obsáhlá, proto s ohledem na zaměření práce, je tato kapitola soustředěna především 

na standardizaci výstupů - tedy konečného produktu, který je vlastně ústředním motivem 

existence firmy. Při standardizaci je možno uplatnit [8]: 

• dědičnost konstrukcí - lze přebírat  celé nebo podstatné části finální konstrukce, 

které lze upravit na základě konkrétních požadavků na nové výrobky, 

• unifikaci a typizaci - výrobky  a jejich části se sjednocují, případně se vytváří jejich 

ucelené řady, např. na základě změn některého rozměru, 

• normalizaci - v rámci výrobku se využije co největší množství normalizovaných 

součástek (mezinárodně certifikované části), 

• stavebnicové (modulární) řešení  - nejvíce odpovídá požadavku rychlosti, pružnosti 

a celkové schopnosti přizpůsobit se zákazníkovi a zároveň snižuje náklady 

na konstrukci, technologii, nákup materiálu a celkovou organizaci výroby.

Určitým sjednocením dílů v rámci výrobního portfolia podniku, lze dosáhnout 

značných úspor v oblasti zásob a jejich organizace. Jedním z hlavních přínosů v tomto směru 

je snížení počtu druhů vyráběných součástí a tedy  omezení množství položek držených 

na skladě. Přitom je zachována variabilita produktů požadovaná zákazníky. 

Hlavními předpoklady pro standardizaci jsou stavebnicová konstrukce produktů 

a jako základní normativní podklad pak slouží kusovník.

2.8.1. Stavebnicová konstrukce výrobku

Princip  stavebnicové konstrukce je založen na tom, že každý  finální výrobek 

je složen z mnoha samostatných dílů. Tyto díly splňují požadované normy a konečný  výrobek 

je pak v podstatě stavebnicí standardizovaných částí. Standardizace součástkové základny 

je předpokladem pro všechny moderní konstrukce. Typickou „stavebnici“ lze od celku 

k menším součástem rozdělit na [8]: 
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• finální výrobek, 

• sestava - montážní uzel vyššího stupně, 

• podsestava - montážní uzel nižšího stupně, 

• díl - prvotní součást.

Postupný  vznik výrobku od dílů přes podsestavy a sestavy, je zpravidla považován 

za jednotlivé výrobní stupně neboli sledy. 

2.8.2. Kusovník

Kusovník obsahuje výchozí informace v rámci technické přípravy výroby. Hojně 

se používá zejména v mechanicko-fyzikálních výrobních procesech. Jedná 

se o nejvýznamnější způsob stanovení struktury výrobku, který  zachycuje jednotlivé nákupní 

a výrobní fáze. Kusovník v podstatě představuje konstrukční rozpisku, kdy stanoví strukturu 

výrobku s údaji o tom, kolik vstupuje do finálního produktu materiálů, dílů, podsestav 

a sestav. 

Ke každému projektu vypracovaný kusovník není jednoúčelový, lze jej v rámci 

podniku využít v oblastech [8]: 

• konstrukce - pro další vývoj výrobků, 

• nákupu - zjištění spotřeby materiálu a nakupovaných polotovarů, 

• výroby - plán potřeby jednotlivých částí, 

• marketingu - nabídky, prodej, servis, přehled náhradních dílů, 

• účetnictví - kalkulace, 

• kontroly - množství, evidence výroby. 

Obr. 6 znázorňuje typický jednoduchý  (nestrukturovaný) kusovník, který obsahuje 

přehled o spotřebovaných částech a materiálu v rámci konečného výrobku. Tento typ 

kusovníku shrnuje veškeré položky, které vstupují do výroby ale nevyjadřuje jejich vnitřní 

vazby. 
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Obr. 6: Souhrnný kusovník [8]

Pokud se v kusovníku vyskytují také informace o vzájemných vztazích obsažených 

položek, jedná se o kusovník strukturní. Z něj lze kromě použitého materiálu a dílů vyčíst 

také montážní vazby a tedy  postupný  vznik konečného produktu v jednotlivých výrobních 

stupních (sledech).
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3. Řešení problematiky zásob ve firmě V-KUTY, spol. s r.o.

Jak již vyplynulo z první kapitoly, která představuje společnost V-KUTY, spol. s r.o., 

tak praktická část této práce se zaměřuje na zásobovací činnost související s novinkou 

v portfoliu firmy - spirálovými schodišti. 

3.1. Analýza současného stavu zásobovacích činností

V uplynulém roce společnost  zpracovala a realizovala celkem 27 projektů 

na spirálová schodiště. Jejich seznam spolu se základními parametry zachycuje tab. 2.

Tab. 2: Zakázky realizované v roce 2011 [20]

Číslo zakázky
Průměr 

schodiště 
(mm)

Výška 
schodiště (mm)

Průměr nosné  
trubky                        

d1 (mm)

Průměr 
tuleje       

d2 (mm)
Počet schodů

121100378 3160 4490 177,8 x 11 193,7 x 6,3 22 ks
121100598 1800 8986 121 x 8 133 x 4,5 26 ks
121100704 2900 7320 177,8 x 8 193,7 x 6,3 37 ks
121100705 1600 2310 101,6 x 5 114 x 5 22 ks
121100924 1800 3780 121 x 8 133 x 4,5 43 ks
121100925 1800 3780 121 x 4 133 x 4,5 19 ks
121100952 1707 3800 121 x 8 133 x 4,5 20 ks
121100953 1707 3800 121 x 8 133 x 4,5 20 ks
121100954 1707 3800 121 x 8 133 x 4,5 20 ks
121100967 1800 5330 121 x 8 133 x 4,5 25 ks
121100968 1800 5330 121 x 8 133 x 4,5 25 ks
121101068 1950 5470 121 x 8 133 x 4,5 30 ks
121101159 1800 4250 121 x 4 133 x 4,5 22 ks
121101160 2100 14576 177,8 193,7 x 6,3 75 ks
121101195 2000 5250 152,4 x 10 168,3 x 6,3 27 ks
121101261 1800 2918 114,3 x 4,5 127 x 5 15 ks
121101382 2000 10107 152,4 x 10 168 x 6,3 52 ks
121101692 1950 6940 152,4 x 10 168 x 6,3 32 ks
121101769 1800 6300 121 x 8 133 x 4,5 28 ks
121101780 1600 4930 121 x 8 133 x 4,5 20 ks
121102036 2200 7200 152,4 x 10 168,3 x 6,3 37 ks
121102082 2200 7200 152,4 x 10 168,3 x 6,3 36 ks
121102092 5200 3600 121 x 8 133 x 4,5 16 ks
121102132 1800 9430 193,7 x 12,5 - 52 ks
121102135 2200 7580 152,4 x 10 168 x 6,3 36 ks
121102152 2000 3500 152,4 x 10 168 x 6,3 18 ks
121102278 2000 1360 114,0 x 3 127,0 x 5 5 ks
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K doplnění základních parametrů v tabulce je zde také vhodné zmínit, že při 

projektování schodiště se zohledňuje celá řada faktorů, které tato tabulka nepojme, a které 

ovlivňují konečný návrh. Mezi nejtypičtější problémy, které se v rámci projektování řeší, 

a které mají výrazný vliv na jeho konstrukci, patří podchodná výška a průchodná šířka 

schodiště. 

Podchodná výška schodiště je definována normou ČSN 74 4130 (ekvivalent 

DIN 18065) a to jako „svislá vzdálenost mezi výstupní čarou schodišťového ramene nebo 

ramene šikmé rampy a spodním lícem konstrukcí nad výstupní čárou, do níž nezasahuje žádná 

překážka“. Pokud není tento parametr navržen odpovídajícím způsobem, může dojít k tomu, 

že například silnější betonový  strop  nebo obložení konstrukce podesty sníží výšku nad 

hlavou. 

Druhým zmiňovaným parametrem je průchodná šířka schodiště, která 

je definována rovněž normou ČSN 74 4130 a to jako „volná šířka schodišťového ramene nebo 

ramene šikmé rampy, do níž nezasahuje žádná překážka“.

Z hlediska vlastní konstrukce mají v současnosti vyráběná běžná spirálová schodiště 

centrální nosnou trubku s tulejemi navařenými na stupních. Toto technické řešení umožňuje 

dodávat schodiště v různém provedení dle požadavků zákazníků. Úhel stoupání by měl ležet 

mezi 30° až  45°. Po 18 stupních musí být  umístěno odpočívadlo (mezipodesta). Rošty  použité 

na stupně spirálových schodišť jsou standardně v protiskluzovém provedení a jsou lemovány 

rámem z plochého materiálu. Tyto stupně se obvykle dodávají bez nášlapné hrany, ale je-li 

to zákazníkem požadováno, firma je nabízí k dodání také vč. tohoto prvku. 

Jedním ze základních parametrů je průměr spirálového schodiště, který  by neměl 

být menší než 1300 mm. Z výše uvedené tabulky vyplývá, že v současnosti společnost 

realizuje zakázky o nejrůznějších průměrech. Realizované průměry schodišť vycházejí vždy 

z požadavků zákazníka, který  si sám určí, jaké rozměry považuje pro své účely  za vhodné. 

Tento přístup se však setkává hned s několika problémy. 

Jelikož  si každý  zákazník může říct o realizaci schodiště prakticky libovolného 

průměru, vzniká často unikátní, žádným způsobem typizovaný projekt. Firma tak nemá   

možnost vytvořit si adekvátní zásobu materiálu a dílů pro své zakázky. Řízení materiálových 

zásob z těchto důvodů vykazuje nízkou efektivitu při zbytečně vysokých nákladech. Náklady 

vznikají jak na straně objednávek materiálu, kdy se musí objednávat  vždy až  na daný  projekt 

a tedy  v malých objemech, tak např. na straně samotné projekce zakázky, která musí 
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proběhnout pokaždé od začátku od zpracování příslušné výkresové dokumentace tak, aby 

výsledný produkt a jeho části splňoval veškeré normy. Všechny tyto a další aspekty prodražují 

zakázku a v konečném důsledku snižují konkurenceschopnost firmy. 

3.2. Návrh vhodné standardizace

Výše uvedené problémy lze řešit pomocí vhodně zvolené standardizace, kdy 

se stanoví několik schodišť různých průměrů, které bude firma zákazníkovi nabízet jako 

standardní. Pro účely  této práce jsem si na základě analýzy zakázek z roku 2011 a na základě 

doporučení firmy, stanovil tři typy schodišť.

Jako standard navrhuji vyrábět spirálová schodiště o průměrech 1800, 2000 a 2200 

mm, které v roce 2011, kdy byla výroba spirálových schodišť zahájena, patřily  také mezi 

zákazníky  nejčastěji požadované rozměry. Výška všech standardních typů konstrukcí 

reprezentuje výšku jednoho podlaží, tedy 3500 mm. Následující tab. 3 - 5 jsou strukturované 

kusovníky pro tyto zvolené typy schodišť a zachycují spotřebu součástek a dílů na jeden dílec 

(meziprodukt).
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Tab. 3: Kusovník pro schodiště průměru D 1800 mm a výšce podlaží H 3500 mm

Číslo dílce Číslo pozice Název Materiál / Norma Rozměr (mm) Počet ks
01 Nosná trubka 4600 1

011 Trubka TR ø 121 x 8 4585 1

012 Základová deska Pl 15 300 x 300 1

02 Ukončovací tulej 1125 1
021 Tulej TR ø 133 x 4,5 1100 1

022 Víčko Pl 3 ø 133 1

023 Kotvení zábradlí Pl 3 50x50 1

03 1.Schodišťový stupeň 965 x 401 1
031 Tulej TR ø 133 x 4,5 194 1

032 Trubka TR ø 30 x 6 30 3

033 Rošt XSP 34x38, 30x2 910 x 392 1

034 Lemování PL 5x100 2507 1

035 Kotvení Pl 8 138 x 37 1

04 Lichý schodišťový stupeň 965 x 401 8
041 Tulej TR ø 133 x 4,5 184 1

042 Trubka TR ø 30 x 6 30 2

043 Rošt XSP 34x38, 30x2 910 x 392 1

044 Lemování PL 5x100 2507 1

045 Kotvení Pl 8 150 x 65 1

046 Distanční trubka TR ø 26,9 x 2,6 154 1

05 Sudý schodišťový stupeň 965 x 401 9
051 Tulej TR ø 133 x 4,5 184 1

052 Trubka TR ø 30 x 6 30 2

053 Rošt XSP 34x38, 30x2 910 x 392 1

054 Lemování PL 5x100 2507 1

055 Distanční trubka TR ø 26,9 x 2,6 154 1

06 Výstupní podesta 1050 x 1185 1
061 Nosník UE100 1185 1

062 Nosník UE100 1093 1

063 Nosník UE100 1099 1

064 Nosník UE100 1050 1

065 Nosník UE100 965 1

066 Tulej TR ø 133 x 4,5 184 1

07 Rošt výstupní podesty 1
071 Rošt XSP 34x38, 30x2 1050 x 1185 1

072 Okop Pl 5x130 1099 1

073 Distanční trubka TR ø 26,9 x 2,6 54 1

08 Zábradlí 1
081 Madlo zábradlí TR ø 42,4 x 2,6 7913 1

082 Sloupky zábradlí TR ø 42,4 x 3,2 13758 1

083 Střední výplň zábradlí TR ø 26,9 x 2,7 7913 1

084 Kotvení zábradlí Pl 3 50 x 50 1

085 Trubkový oblouk  90° 3x90x42,4x2,6 6

086 Trubkový oblouk  90° 3x90x26,9x2,3 2

Spojovací materiál

S1 vyrovnávací šroub 1

S2 podložka A3 - tenké DIN 125 34

S3 podložka A3 - velkoplošná DIN 9021 40

S4 šroub  M12 x 65 DIN 7990 18

S5 matice  M12 DIN 954 42

S6 distanční šroub M12 x 240 DIN 7990 17

S7 šroub M12 x 140 DIN 7990 1

S8 šroub M12 x 40 ( zábradlí ) DIN 7990 6

Zdroj: vlastní zpracování
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Tab. 4: Kusovník pro schodiště průměru D 2000 mm a výšce podlaží H 3500 mm

Číslo dílce Číslo pozice Název Materiál / Norma Rozměr (mm) Počet ks
01 Nosná trubka 4600 1

011 Trubka TR ø 152,4 x 10 4585 1

012 Základová deska Pl 15 400 x 400 1

02 Ukončovací tulej 1125 1
021 Tulej TR ø 168,3 x 6,3 1100 1

022 Víčko Pl 3 ø 168 1

023 Kotvení zábradlí Pl 3 50 x 50 1

03 1.Schodišťový stupeň 996 x 422 1
031 Tulej TR ø 168,3 x 6,3 194 1

032 Trubka TR ø 30 x 6 30 3

033 Rošt XSP 34x38, 30x2 922 x 422 1

034 Lemování PL 5x100 2645 1

035 Kotvení Pl 8 138 x 37 1

04 Lichý schodišťový stupeň 996 x 422 8
041 Tulej TR ø 168,3 x 6,3 184 1

042 Trubka TR ø 30 x 6 30 2

043 Rošt XSP 34x38, 30x2 922 x 422 1

044 Lemování PL 5x100 2645 1

045 Kotvení Pl 8 150 x 65 1

046 Distanční trubka TR ø 26,9 x 2,6 154 1

05 Sudý schodišťový stupeň 996 x 422 9
051 Tulej TR ø 168,3 x 6,3 184 1

052 Trubka TR ø 30 x 6 30 2

053 Rošt XSP 34x38, 30x2 922 x 422 1

054 Lemování PL 5x100 2645 1

055 Distanční trubka TR ø 26,9 x 2,6 154 1

06 Výstupní podesta 1050 x 1180 1
061 Nosník UE100 779 1

062 Nosník UE100 944 1

063 Nosník UE100 984 1

064 Nosník UE100 1050 1

065 Nosník UE100 1021 1

066 Tulej TR ø 168,3 x 6,3 184 1

07 Rošt výstupní podesty 1
071 Rošt XSP 34x38, 30x2 1050 x 1170 1

072 Okop Pl 5x130 1099 1

073 Distanční trubka TR ø 26,9 x 2,6 54 1

08 Zábradlí 1
081 Madlo zábradlí TR ø 42,4 x 2,6 9063 1

082 Sloupky zábradlí TR ø 42,4 x 3,2 13758 1

083 Střední výplň zábradlí TR ø 26,9 x 2,7 9063 1

084 Kotvení zábradlí Pl 3 50 x 50 1

085 Trubkový oblouk  90° 3x90x42,4x2,6 6

086 Trubkový oblouk  90° 3x90x26,9x2,3 2

Spojovací materiál

S1 vyrovnávací šroub 1

S2 podložka A3 - tenké DIN 125 34

S3 podložka A3 - velkoplošná DIN 9021 40

S4 šroub  M12 x 65 DIN 7990 18

S5 matice  M12 DIN 954 42

S6 distanční šroub M12 x 240 DIN 7990 17

S7 šroub M12 x 140 DIN 7990 1

S8 šroub M12 x 40 ( zábradlí ) DIN 7990 6

Zdroj: vlastní zpracování
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Tab. 5: Kusovník pro schodiště průměru D 2200 mm a výšce podlaží H 3500 mm

Číslo dílce Číslo pozice Název Materiál / Norma Rozměr (mm) Počet ks
01 Nosná trubka 4600 1

011 Trubka TR ø 152,4 x 10 4585 1

012 Základová deska Pl 15 400 x 400 1

02 Ukončovací tulej 1125 1
021 Tulej TR ø 168,3 x 6,3 1100 1

022 Víčko Pl 3 ø 168 1

023 Kotvení zábradlí Pl 3 50 x 50 1

03 1.Schodišťový stupeň 1142 x 460 1
031 Tulej TR ø 168,3 x 6,3 194 1

032 Trubka TR ø 30 x 6 30 3

033 Rošt XSP 34x38, 30x2 1087 x 460 1

034 Lemování PL 5x100 2932 1

035 Kotvení Pl 8 138 x 37 1

04 Lichý schodišťový stupeň 1142 x 460 8
041 Tulej TR ø 168,3 x 6,3 184 1

042 Trubka TR ø 30 x 6 30 2

043 Rošt XSP 34x38, 30x2 1087 x 460 1

044 Lemování PL 5x100 2932 1

045 Kotvení Pl 8 150 x 65 1

046 Distanční trubka TR ø 26,9 x 2,6 154 1

05 Sudý schodišťový stupeň 1142 x 460 9
051 Tulej TR ø 168,3 x 6,3 184 1

052 Trubka TR ø 30 x 6 30 2

053 Rošt XSP 34x38, 30x2 1087 x 460 1

054 Lemování PL 5x100 2932 1

055 Distanční trubka TR ø 26,9 x 2,6 154 1

06 Výstupní podesta 1173 x 1185 1
061 Nosník UE100 1185 1

062 Nosník UE100 1109 1

063 Nosník UE100 1199 1

064 Nosník UE100 1173 1

065 Nosník UE100 1088 1

066 Tulej TR ø 168,3 x 6,3 184 1

07 Rošt výstupní podesty 1
071 Rošt XSP 34x38, 30x2 1173 x 1185 1

072 Okop Pl 5x130 1099 1

073 Distanční trubka TR ø 26,9 x 2,6 54 1

08 Zábradlí 1
081 Madlo zábradlí TR ø 42,4 x 2,6 9676 1

082 Sloupky zábradlí TR ø 42,4 x 3,2 13758 1

083 Střední výplň zábradlí TR ø 26,9 x 2,7 9676 1

084 Kotvení zábradlí Pl 3 50 x 50 1

085 Trubkový oblouk  90° 3x90x42,4x2,6 6

086 Trubkový oblouk  90° 3x90x26,9x2,3 2

Spojovací materiál

S1 vyrovnávací šroub 1

S2 podložka A3 - tenké DIN 125 34

S3 podložka A3 - velkoplošná DIN 9021 40

S4 šroub  M12 x 65 DIN 7990 18

S5 matice  M12 DIN 954 42

S6 distanční šroub M12 x 240 DIN 7990 17

S7 šroub M12 x 140 DIN 7990 1

S8 šroub M12 x 40 ( zábradlí ) DIN 7990 6

Zdroj: vlastní zpracování
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Legenda pro tab. 3 - 5, kdy jsou součástka / díl:

 - stejné pro všechny typy schodišť (M)
 - stejné pro daný typ schodiště (N)
 - různé pro daný typ schodiště (P)

3.3. Povaha dílčích částí konstrukce z pohledu materiálových zásob

Jak vyplývá z legendy uvedené pod tab. 3 - 5, jsou v těchto kusovnících barevně 

vyznačeny díly  stejné pro všechny  typy schodišť (M), stejné pouze pro dané schodiště (N) 

a také díly, které jsou pro každý  typ schodiště vždy objednávány či připravovány na míru (P). 

Tyto skupiny  dílů pracovně označeny jako M, N a P, byly  rozlišeny na základě porovnání 

všech tří kusovníků a typových charakteristik jednotlivých součástí (zejména pak použitý 

materiál nebo norma a způsob nákupu a dalšího zpracování ve výrobě). 

Rozdělení dílů do těchto skupin je z pohledu současného stavu zásobovacích činností 

ve firmě velmi důležité, jelikož umožní jasně určit, které díly lze nakupovat do zásoby pro 

všechny navržené standardní typy, co jen pro daný typ a co je materiálově nebo normou 

unikátní pro každý projekt. 

Následující nákresy na obr. 7 - 11 přibližují konstrukci spirálového schodiště, jeho 

vybraných klíčových dílců a jejich součástí, jež jsou zahrnuty  v kusovnících. Veškeré 

kótované rozměry se přímo vztahují k již  uvedenému kusovníku v tab. 4, který odpovídá 

schodišti o průměru 2000 mm. V textu jsou zejména uvedeny důvody, které řadí konkrétní 

součásti do jedné ze tří vytipovaných skupin.
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Obr. 7: Celkový pohled na základní konstrukci schodiště

Obr. 7. výše je hrubá konstrukce schodiště s nosnou trubkou. Nosné trubky 

se nakupují v délkách 6 m a následně se řežou dle potřeby. V případě tohoto dílu, který 

je jednou z nosných částí konstrukce, bude možno po aplikaci výše uvedených standardních 

typů, stanovit si odpovídající zásobu na každý  typ samostatně (N). Mezi jednotlivými typy 

schodišť jsou totiž rozdíly  jak v průměru nosné trubky, tak vnější tloušťce stěny, proto ji nelze 

zařadit do skupiny M. Pro daný typ schodiště jsou tyto požadavky na materiál ale vždy stejné.
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Obr. 8: Půdorys schodiště

Výše uvedený  obr. 8 pak v půdorysu ukazuje schodiště se všemi schodišťovými 

stupni a výstupní podestou. Typickým příkladem dílce (a v tomto případě také všech jeho 

souvisejících částí - dílů), které nelze nakoupit do zásoby (P), je právě výstupní podesta. Její 

návrh se totiž vždy odvíjí od toho, jak je koncipován výstup u konkrétní budovy, kde bude 

schodiště montováno. Za určitých okolností je sice možné tento dílec a některé jeho součásti 

zahrnout do skupiny dílů, které lze použít univerzálně (M), avšak v praxi se to neuplatňuje. 

Je to zejména z toho důvodu, že odlišnosti v návaznosti na budovu u každého projektu 

by se musely  ošetřit pomocí doměrek, což nelze vždy považovat za ideální řešení. Výstupní 

podestu v detailu znázorňuje obr. 9.
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Obr. 9: Výstupní podesta

Další dílec, který není univerzální (P), je základová deska na obr. 10. Zde je to z toho 

důvodu, že jde o jednu z nosných částí, kde jsou její rozměry i použitý  materiál (tloušťka 

plechu), dány statikou schodiště. Pokud má schodiště větší výšku, musí tomu odpovídat také 

rozměr těchto nosných částí a síla materiálu. 

V případě základové desky  vstupuje do procesu nákupu také ten faktor, že firma 

v současnosti nemá zařízení, které dokáže nařezat na požadovaný  rozměr tak silný plech, jaký 

je obvykle na základovou desku používán. Konkrétně v případě navrhovaných standardních 

typů je uveden plech tloušťky 15. Proto je nákup prováděn vždy po kusech dle požadovaného 

rozměru na daný projekt a nelze si do zásoby nakoupit větší kusy plechu k nařezání.

Obr. 10: Základová deska
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Nedílnou součástí spirálového schodiště jsou také schodišťové stupně, které jsou 

v kusovnících rozlišeny na liché (obr. 11), sudé a 1. schodišťový  stupeň, který je z důvodu 

rozdílného uchycení konstrukčně mírně odlišný. Celý  dílec jednoho schodišťového stupně 

se skládá jak z těch součástí, které mohou být vyráběny  do zásoby napříč všemi 

navrhovanými standardy  (trubka, lemování, kotvení, distanční trubka - skupina M), tak 

ze součástí, pro které lze držet zásobu vždy  v rámci jednoho ze tří typů (tuleje - skupina N) 

a také ze součástí, které nejsou vždy univerzální (rošty - skupina P). 

Obr. 11: Lichý schodišťový stupeň

Tuleje zajišťují uchycení každého schodišťového stupně na nosnou trubku a velmi 

podobně jako nosná trubka se také materiál na jejich výrobu nakupuje v určitých délkách 

a následně řeže na potřebný rozměr. Jako materiál na výrobu tulejí lze v některých případech 

použít  také odpad z nařezaných nosných trubek, takže lepším využitím materiálu tady 

je možno do budoucna najít určitou úsporu nákladů. 

Pokud jde o rošty, tak ty firma standardně nakupuje v rozměrech 1 x 6 m, ze kterých 

si lze dále vždy  vyrobit požadovaný rozměr. Avšak jak již bylo uvedeno, rošty použité 

na schodišťové stupně, ale třeba také rošt výstupní podesty, byly zahrnuty  do skupiny P, 

jelikož existují desítky možných roštů, které si může zákazník zvolit v rámci zakázky. 

Na druhou stranu je však pravdou, že firma se snaží zákazníky nasměrovat na konkrétní typ, 

který  je také uveden ve všech třech kusovnících, a pro který  je tedy  možno počítat s určitou 

výší zásoby. 
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4. Stanovení potřeby materiálu a dílců

Předchozí kapitola se věnovala zejména návrhu standardů a rozdělení součástí 

konstrukce do skupin, které lze a které nelze nakupovat do zásoby. Z uvedeného je zřejmé, 

že přesné určení výše zásob těchto součástí je otázkou, kterou bude možno zodpovědět 

až po vyhodnocení, jaký  efekt bude mít zavedení navrhovaných standardních typů 

spirálových schodišť. 

Aby však vůbec mohla být  stanovena odpovídající výše zásob, pro uvedené vybrané 

standardní typy, musí být  firma nejprve schopna si určit potřebu materiálu a jednotlivých 

dílců konstrukce. Už z důvodu dosavadní neexistující standardizace výrobků pro nový 

sortiment spirálových schodišť, není tato oblast řízení zásob nijak pokryta. Jelikož se jedná 

o další krok umožňující zavedení efektivního řízení materiálových zásob, věnuje se dané 

oblasti tato kapitola.

4.1. Výpočet metodou Gozinto

Pro účely určení potřeby, jsem se rozhodl použít jednu z metod přímého propočtu, 

která je známa pod názvem Gozinto. Metoda má charakter síťových grafů, které názorně 

ukazují vztahy mezi jednotlivými prvky kusovníku, a lze tak zachytit postup výroby 

od vstupních surovin či součástek přes  meziprodukty až k finální produkci. 

Výstupem metody je systém s možností stanovení plánu výroby pro libovolně 

zvolené časové úseky a tedy konkrétní určení potřeby  materiálu a dílců v daných obdobích, 

na základě čehož pak lze stanovit optimální výši zásob.

Výpočet lze v zásadě provést dvěma způsoby. První způsob spočívá v použití 

lineárních rovnic, což  je však postup velmi časově náročný  a neflexibilní [18]. Změna 

jakéhokoli parametru v zadání si totiž  vynutí provádění všech výpočtů od začátku, což 

je nepřijatelné pro užití v praxi, kdy  např. bude nutno uzpůsobit objem výroby  za dané 

období, nebo když bude chtít firma zavést další standard do výroby. Vhodnější možností, 

které odbourává zmíněné nevýhody, je tak využití maticových operací v tabulkovém 

kalkulátoru (např. Microsoft Excel).
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4.1.1. Aplikace metody Gozinto na standardní kusovníky

Kusovníky  v kapitole 3.2. sestavené pro tři typy spirálových schodišť, které navrhuji  

vyrábět  a nabízet zákazníkům jako standardní, jsou v následujících schématech znázorněny 

ve své struktuře od základního materiálu a dílů, přes jednotlivé dílce (meziprodukty) 

až po hotový výrobek - spirálové schodiště. 

Obr. 12 tak zachycuje kusovník pro schodiště pracovně označené písmenem „a“ 

o průměru 1800 mm, obr. 13 průměr „b“ 2000 mm a obr. 14 průměr „c“ 2200 mm. Každý 

kusovník má tři úrovně, které jsou barevně odlišeny. Každý prvek kusovníku lze označit jako 

tzv. uzel. Popis prvků odpovídá popisu v tabulkách (tab. 3 - 5) v kapitole 3.2. Číselné hodnoty  

napravo od jednotlivých dílů reprezentují počet kusů dané součásti na výrobu jednoho 

schodiště, nebo tam, kde bylo vhodnější použít měrné jednotky, tak množství potřebného 

materiálu v metrech. 

Za každým schématem kusovníku se také nachází tabulka, která představuje 

maticový  zápis hodnot pro jednotlivé díly daného kusovníku (tab. 6 - 8). Pro účely  vlastního 

výpočtu v aplikaci Excel, jsou všechny kusovníky zaneseny do společné matice (viz 

příloha 1).
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a 1

01a 1

011 1

012 1

02a 1

021 1

022 1

023 1

03a 1

031 1

032 3

033 1

034 2,507

035 1

04a 8

041 1

042 2

043 1

044 2,507

045 1

046 1

05a 9

051 1

052 2

053 1

054 2,507

055 1

06a 1

061 1

062 1

063 1

064 1

065 1

066 1

07a 1

071 1

072 1,099

073 1

08a 1

081 7,913

082 13,758

083 7,913

084 1

085 6

086 2

S1 1

S2 34

S3 40

S4 18

S5 42

S6 17

S7 1

S8 6

Obr. 12: Spirálové schodiště D = 1800 mm, kusovník „a“

Zdroj: vlastní zpracování
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Tab. 6: Maticový zápis kusovníku „a“

01a 02a 03a 04a 05a 06a 07a 08a a

011 1

012 1

021 1

022 1

023 1

031 1

032 3

033 1

034 2,507

035 1

041 1

042 2

043 1

044 2,507

045 1

046 1

051 1

052 2

053 1

054 2,507

055 1

061 1

062 1

063 1

064 1

065 1

066 1

071 1

072 1,099

073 1

081 7,913

082 13,758

083 7,913

084 1

085 6

086 2

S1 1

S2 34

S3 40

S4 18

S5 42

S6 17

S7 1

S8 6

01a 1

02a 1

03a 1

04a 8

05a 9

06a 1

07a 1

08a 1

a

Zdroj: vlastní zpracování
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b 1

01b 1

011 1

012 1

02b 1

021 1

022 1

023 1

03b 1

031 1

032 3

033 1

034 2,645

035 1

04b 8

041 1

042 2

043 1

044 2,645

045 1

046 1

05b 9

051 1

052 2

053 1

054 2,645

055 1

06b 1

061 1

062 1

063 1

064 1

065 1

066 1

07b 1

071 1

072 1,099

073 1

08b 1

081 9,063

082 13,758

083 9,063

084 1

085 6

086 2

S1 1

S2 34

S3 40

S4 18

S5 42

S6 17

S7 1

S8 6

Obr. 13: Spirálové schodiště D = 2000 mm, kusovník „b“

Zdroj: vlastní zpracování
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Tab. 7: Maticový zápis kusovníku „b“

01b 02b 03b 04b 05b 06b 07b 08b b

011 1

012 1

021 1

022 1

023 1

031 1

032 3

033 1

034 2,645

035 1

041 1

042 2

043 1

044 2,645

045 1

046 1

051 1

052 2

053 1

054 2,645

055 1

061 1

062 1

063 1

064 1

065 1

066 1

071 1

072 1,099

073 1

081 9,063

082 13,758

083 9,063

084 1

085 6

086 2

S1 1

S2 34

S3 40

S4 18

S5 42

S6 17

S7 1

S8 6

01b 1

02b 1

03b 1

04b 8

05b 9

06b 1

07b 1

08b 1

b

Zdroj: vlastní zpracování
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c 1

01c 1

011 1

012 1

02c 1

021 1

022 1

023 1

03c 1

031 1

032 3

033 1

034 2,932

035 1

04c 8

041 1

042 2

043 1

044 2,932

045 1

046 1

05c 9

051 1

052 2

053 1

054 2,932

055 1

06c 1

061 1

062 1

063 1

064 1

065 1

066 1

07c 1

071 1

072 1,099

073 1

08c 1

081 9,676

082 13,758

083 9,676

084 1

085 6

086 2

S1 1

S2 34

S3 40

S4 18

S5 42

S6 17

S7 1

S8 6

Obr. 14: Spirálové schodiště D = 2200 mm, kusovník „c“

Zdroj: vlastní zpracování
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Tab. 8: Maticový zápis kusovníku „c“

01c 02c 03c 04c 05c 06c 07c 08c c

011 1

012 1

021 1

022 1

023 1

031 1

032 3

033 1

034 2,932

035 1

041 1

042 2

043 1

044 2,932

045 1

046 1

051 1

052 2

053 1

054 2,932

055 1

061 1

062 1

063 1

064 1

065 1

066 1

071 1

072 1,099

073 1

081 9,676

082 13,758

083 9,676

084 1

085 6

086 2

S1 1

S2 34

S3 40

S4 18

S5 42

S6 17

S7 1

S8 6

01c 1

02c 1

03c 1

04c 8

05c 9

06c 1

07c 1

08c 1

c

Zdroj: vlastní zpracování
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4.1.2. Operace s maticemi

Jestliže bude jeden prvek (uzel) kusovníku uvedený na obr. 12 - 14 pro názornost 

označen písmenem k, je nutno předpokládat, že celková potřeba rk, vedoucí ke vzniku 

produktu nebo meziproduktu v daném uzlu k, je součtem [18]: 

rk = yk + dk             (9)

yk ... vnitřní potřeba

dk ... vnější poptávka

S ohledem na výše uvedené rovnosti všech uzlů Gozinto grafu, je možno vyjádřit 

rovnici vektorů [18]: 

r = y + d           (10)

V uvedené rovnici je vektor r, který zastupuje výrobu v určitých fázích, vektor y, 

který  označuje objem této výroby pro zpracování v další výrobní fázi a vektor d označuje 

počet meziproduktů nebo konečných výrobků určených zákazníkům. Je známa klientská 

poptávka, tedy vektor d, jsou hledány vektory y a r. Nyní lze využít matici A [18]:

y = A . r            (11)

r = A . r + d           (12)

V tomto vyjádření se jedná o rovnici, kde je známa matice A, vektor d reprezentující 

objednávku, a není znám vektor r. Jednoduchou úpravou lze získat [18]: 

r = (I - A)-1 . d           (13)

Protože matice A má na hlavní diagonále samé nuly, je v rovnici odečtena od matice 

I, což je matice jednotková. Je to určitá záruka o existenci inverzní matice. Lze proto zapsat 

matici [18]: 

V = (I - A) -1           (14)
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Maticovým zápisem strukturovaných kusovníků v tab. 6 - 8 byl vytvořen podklad, 

pro vlastní výpočet potřeby  všech dílů na určitý počet konečných výrobků za zvolené období. 

Tento zápis je však pro účely výpočtu v aplikaci Excel nutno dále převést na čtvercovou 

matici, tedy matici se stejným počtem řádků a sloupců. Jedná se o vyjádření matice 

koeficientů přímé spotřeby A, která je uvedena v příloze 1. 

Zde je možno navázat na výše uvedené rovnice, protože v dalším kroku se pracuje 

s jednotkovou maticí I, což  je čtvercová matice, která má na hlavní diagonále jedničky 

a na ostatních pozicích nuly. Od této jednotkové matice je v aplikaci Excel pomocí funkce 

KDYŽ odečtena matice koeficientů přímé spotřeby A. Výsledná matice (I-A) je uvedena 

v příloze 2. 

Třetí krok spočívá ve vytvoření inverzní matice V z matice (I-A). Inverzní matice 

je taková matice, kdy po jejím vynásobení s původní maticí, vznikne matice jednotková. Pro 

výpočet inverzní matice V bylo použito funkce INVERZE v aplikaci Excel. Výsledná matice 

je uvedena v příloze 3.

4.1.3. Plánování vlastní potřeby

Zpracování výpočtů v tabulkovém kalkulátoru Excel má zejména tu výhodu, že může 

operativně sloužit pro zaplánování výroby  pro firemního nákupčího nebo vedoucího výroby. 

V předchozím textu uvedené maticové operace, lze označit za dílčí výpočty, se kterými již 

plánovač výroby dále přímo nepracuje, ale jejich prostřednictvím je samozřejmě na pozadí 

realizován propočet. Pro zaměstnance, který  má na starosti plánování výroby  a tedy  potřeby 

jednotlivých dílů a materiálu na výrobu určitého počtu finálních výrobků, je důležitý  zejména 

výstup, který  tyto výpočty poskytují. Tento výstup má podobu dvou tabulek, v první 

si pověřený pracovník zadá objem zakázek, v druhé tabulce pak zjistí reálnou potřebu 

materiálu a dílů dle zadaných vstupních hodnot.

Tab. 9 znázorňuje podobu tabulky  pro tyto zadávané vstupní údaje. Jak již  bylo 

uvedeno, zpracování v aplikaci Excel pružně reaguje na zadávané hodnoty a vše automaticky 

přepočítává, takže údaje uvedené v tabulce lze považovat za ukázkové pro účely demonstrace 

výpočtů a mohou být libovolně měněny dle aktuálních potřeb (zakázek) ve firmě.
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Tab. 9: Zakázky v plánovaných obdobích (měsíce)

1 2 3 4 5 6
011 0 0 0 0 0 0
012 0 0 0 0 0 0
021 0 0 0 0 0 0
022 0 0 0 0 0 0
023 0 0 0 0 0 0
031 0 0 0 0 0 0
032 0 0 0 0 0 5
033 0 0 0 0 0 0
034 0 0 0 0 0 0
035 0 0 0 0 0 0
041 0 0 0 0 0 15
042 0 0 0 0 0 0
043 0 0 0 0 0 0
044 0 0 0 0 0 0
045 0 0 0 0 0 0
046 0 0 0 0 0 0
051 0 0 0 0 0 0
052 0 0 0 0 0 20
053 0 0 0 0 0 0
054 0 0 0 0 0 0
055 0 0 0 0 0 0
061 0 0 0 0 0 0
062 0 0 0 0 0 0
063 0 0 0 0 0 0
064 0 0 0 0 0 0
065 0 0 0 0 0 0
066 0 0 0 0 0 0
071 0 0 0 0 0 0
072 0 0 0 0 0 0
073 0 0 0 0 0 30
081 0 0 0 0 0 0
082 0 0 0 0 0 0
083 0 0 0 0 0 0
084 0 0 0 0 0 0
085 0 0 0 0 0 0
086 0 0 0 0 0 0
S1 0 0 0 0 0 65
S2 0 0 0 0 0 0
S3 0 0 0 0 0 0
S4 0 0 0 0 0 0
S5 0 0 0 0 0 0
S6 0 0 0 0 0 0
S7 0 0 0 0 0 0
S8 0 0 0 0 0 0
01a 0 0 0 0 0 10
02a 0 0 0 0 0 0
03a 0 0 0 0 0 0
04a 0 0 0 0 0 0
05a 0 0 0 0 0 0
06a 0 0 0 0 0 0
07a 0 0 0 0 0 0
08a 0 0 0 0 0 0
01b 0 0 0 0 0 0
02b 0 0 0 0 0 0
03b 0 0 0 0 0 0
04b 0 0 0 0 0 0
05b 0 0 0 0 0 0
06b 0 0 0 0 0 0
07b 0 0 0 0 0 0
08b 0 0 0 0 0 15
01c 0 0 0 0 0 0
02c 0 0 0 0 0 0
03c 0 0 0 0 0 0
04c 0 0 0 0 0 0
05c 0 0 0 0 0 0
06c 0 0 0 0 0 0
07c 0 0 0 0 0 0
08c 0 0 0 0 0 0
a 5 6 4 5 5 5
b 8 5 6 5 6 6
c 4 5 6 4 4 4

Zdroj: vlastní zpracování
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V tab. 9 každý  sloupec vyjadřuje jeden měsíc, avšak je možno si samozřejmě zvolit 

libovolný  časový  úsek pro plánování zakázek. Tento konkrétní plán výroby tedy  pokrývá 

období poloviny roku. Každý řádek tabulky potom interpretuje jednotlivé dílce (01a - 08c), 

jejich dílčí součásti (011 - 086), samostatné díly  (S1 - S8) a samozřejmě také finální výrobky 

(a, b, c), což  jsou v tomto případě doporučené tři standardní typy spirálových schodišť o třech 

průměrech. Z toho vyplývá, že si lze naplánovat nejen množství konečných výrobků v daném 

období, ale také lze případně dodatečně plánovat nákup nebo výrobu pro dílčí části 

konstrukce. 

Hodnotám zadaným v tab. 9 přímo odpovídá výstup uvedený v tab. 10, která tedy 

zachycuje potřebu materiálu a dílů v každém měsíci. Hodnoty v tabulce jsou výsledkem 

funkce SOUČIN.MATIC v aplikaci Excel, která mezi sebou vynásobí inverzní matici 

V s plánovanými zakázkami uvedenými v tab. 9., která je rovněž v podstatě maticovým 

zápisem.

V následující tab. 10 s výstupními hodnotami jsou pro úplnost a větší výpovědní 

hodnotu podobně jako v kusovnících v kapitole 3.2 barevně vyznačeny ty  součásti konstrukce 

(viz legenda uvedená již na str. 38), které jsou stejné pro všechny typy schodišť a stejné vždy 

jen pro jeden typ schodiště. Pouze v případech těchto součástí se totiž dá uvažovat o jejich 

nákupu do zásoby. V ostatních případech lze sice zjistit počet kusů dané součásti, 

ale vlastnosti materiálu a přesné rozměry jsou v režii každé jednotlivé zakázky.
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Tab. 10: Potřeba materiálu v plánovaných obdobích (měsíce)

1 2 3 4 5 6 (ks/m)
011 17 16 16 14 15 25 ks
012 17 16 16 14 15 25 ks
021 17 16 16 14 15 15 ks
022 17 16 16 14 15 15 ks
023 17 16 16 14 15 15 ks
031 17 16 16 14 15 15 ks
032 51 48 48 42 45 50 ks
033 17 16 16 14 15 15 ks
034 45,423 42,927 43,49 37,488 40,133 40,133 m
035 17 16 16 14 15 15 ks
041 136 128 128 112 120 135 ks
042 272 256 256 224 240 240 ks
043 136 128 128 112 120 120 ks
044 363,384 343,416 347,92 299,904 321,064 321,064 m
045 136 128 128 112 120 120 ks
046 136 128 128 112 120 120 ks
051 153 144 144 126 135 135 ks
052 306 288 288 252 270 290 ks
053 153 144 144 126 135 135 ks
054 408,807 386,343 391,41 337,392 361,197 361,197 m
055 153 144 144 126 135 135 ks
061 17 16 16 14 15 15 ks
062 17 16 16 14 15 15 ks
063 17 16 16 14 15 15 ks
064 17 16 16 14 15 15 ks
065 17 16 16 14 15 15 ks
066 17 16 16 14 15 15 ks
071 17 16 16 14 15 15 ks
072 18,683 17,584 17,584 15,386 16,485 16,485 m
073 17 16 16 14 15 45 ks
081 150,773 141,173 144,086 123,584 132,647 268,592 m
082 233,886 220,128 220,128 192,612 206,37 412,74 m
083 150,773 141,173 144,086 123,584 132,647 268,592 m
084 17 16 16 14 15 30 ks
085 102 96 96 84 90 180 ks
086 34 32 32 28 30 60 ks
S1 17 16 16 14 15 80 ks
S2 578 544 544 476 510 510 ks
S3 680 640 640 560 600 600 ks
S4 306 288 288 252 270 270 ks
S5 714 672 672 588 630 630 ks
S6 289 272 272 238 255 255 ks
S7 17 16 16 14 15 15 ks
S8 102 96 96 84 90 90 ks
01a 5 6 4 5 5 15 ks
02a 5 6 4 5 5 5 ks
03a 5 6 4 5 5 5 ks
04a 40 48 32 40 40 40 ks
05a 45 54 36 45 45 45 ks
06a 5 6 4 5 5 5 ks
07a 5 6 4 5 5 5 ks
08a 5 6 4 5 5 5 ks
01b 8 5 6 5 6 6 ks
02b 8 5 6 5 6 6 ks
03b 8 5 6 5 6 6 ks
04b 64 40 48 40 48 48 ks
05b 72 45 54 45 54 54 ks
06b 8 5 6 5 6 6 ks
07b 8 5 6 5 6 6 ks
08b 8 5 6 5 6 21 ks
01c 4 5 6 4 4 4 ks
02c 4 5 6 4 4 4 ks
03c 4 5 6 4 4 4 ks
04c 32 40 48 32 32 32 ks
05c 36 45 54 36 36 36 ks
06c 4 5 6 4 4 4 ks
07c 4 5 6 4 4 4 ks
08c 4 5 6 4 4 4 ks
a 5 6 4 5 5 5 ks
b 8 5 6 5 6 6 ks
c 4 5 6 4 4 4 ks

Zdroj: vlastní zpracování
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Příklad výpočtu: v tab. 9 se vstupními hodnotami bylo zadáno, že je potřeba v 1. měsíci 

vyrobit 5 schodišť standardu „a“, 8 schodišť „b“ a 4 schodiště „c“, přičemž  je momentálně 

nutno např. z důvodu objednávky materiálu zjistit: 

• kolik budeme celkově potřebovat lichých schodišťových stupňů, čemuž odpovídá 

dílec 04a (viz kusovníky), 

• množství distančních šroubů S6.

Pro 1. bod dojde k vynásobení odpovídajícího řádku „04a“ a sloupce „a“ matice 

V, který  v tomto případě nese hodnotu 8, s prvním sloupcem a řádkem „a“ v matici se vstupní 

hodnotou potřeby (tab. 9), kde byla zadána hodnota 5. Součin těchto hodnot podá informaci, 

že na 5 schodišť standardu „a“ v prvním měsíci potřebujeme 40 schodišťových stupňů. Tuto 

hodnotu lze logicky vyčíst v prvním sloupci tab. 10, na odpovídajícím řádku sledovaného 

dílce - 04a. 

Jelikož  díl S6 je zanesen jako společný pro všechny typy  schodišť, dojde pro druhý 

bod příkladu k vynásobení odpovídajícího řádku „S6“ a sloupce „a“, „b“ i „c“ matice 

V (na každém řádku se nachází hodnota 17, protože pro všechny typy schodišť je potřeba 

stejný  počet tohoto dílu) s požadovaným počtem schodišť v měsíci pro každý  jeden 

standardní typ. Po vynásobení se tyto hodnoty sečtou a výsledkem je celkový  počet dílu S6 

potřebný  na všechna tři standardní schodiště v první měsíci. Matematicky lze zapsat jako 

(17 x 5) + (17 x 8) + (17 x 4) = 289.

4.2. Doporučení metod prognózy poptávky

Realizace metody Gozinto, je podkladem pro odpovídající plánování výroby  

navržených standardních typů. Aby však bylo možno naplnit tab. 9 pro vstupní hodnoty 

poptávkou, která odpovídá realitě, je nutno tuto poptávku znát. Částečně se této problematice 

věnuje již kapitola 2.5.1 Vliv poptávky, v teoretické části této práce.

Existuje několik standardních metod, které se k předpovědi poptávky běžně 

používají. Většina těchto postupů je založena především na hodnocení časových řad, které 

charakterizují předchozí vývoj poptávky, což však z podstaty věci není pro nový  produkt 

příliš aplikovatelné. Časové řady mají obvykle následující charakteristické znaky [8]: 

• dlouhodobý trend, 

• střednědobé cyklické kolísání, 
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• sezonní kolísání, 

• náhodné, řízení se vymykající kolísání.

Podle toho, jaký je charakter poptávky, lze přistoupit k plánování výroby v zásadě 

ve dvou podobách: 

• synchronizací výroby s poptávkou - kdy podnik z krátkodobého hlediska řeší 

výrobní úkol až s příchodem zakázky, 

• tzv. emancipací či  nezávislostí - kdy vyráběné množství zůstává pro jednotlivá 

krátkodobá období neměnný.

První uvedený postup je v podstatě dnes ve firmě aplikován, avšak není vhodný  pro 

výrobu komplexních konstrukcí, jakými jsou spirálová schodiště. Stávající výrobní kapacity 

podniku navíc jen obtížně mohou vyhovět třeba zvýšené poptávce a množství materiálových 

vstupů objednávaných na každé schodiště samostatně zvyšuje variabilní výrobní náklady. 

Odhadnout poptávku lze také analogicky  od poptávky po produktech obdobných, 

které jsou již po určitou dobu zavedeny do výroby. V případě spirálových schodišť však tento 

postup naráží na problém, že se v portfoliu společnosti nenachází odpovídající ekvivalent. 

Vzhledem k tomu, že spirálová schodiště představují novinku ve výrobě společnosti 

V-KUTY, spol. s r.o. a nové produkty  se prognózují obtížně, doporučuji, v zájmu dosažení 

co nejpřesnějších údajů o poptávce, zhodnotit a celkově analyzovat efekt  zavedení 

navržených standardních typů spirálových schodišť, zhruba po roce od jejich uplatnění 

v nabídce. Teprve na základě zjištěných údajů učinit kroky, pro stanovení optimální zásoby, 

případně doplnit nebo zvolit jiné standardní typy, pokud by  navržené v praxi neodrážely 

většinové potřeby zákazníků. Návrh standardizace v kapitole 3.2, je pro účely případných 

změn ve standardech dostatečným podkladem.
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Závěr

Společnost V-KUTY, spol. s r.o. je ve svém oboru dobře etablovanou výrobní firmou, 

která působí v oblasti ocelových konstrukcí po řadu let a po celou dobu je spolehlivým 

partnerem mnoha subjektům na tuzemském i zahraničním trhu. 

Jak se firma snaží vypořádat s důsledky snížené výkonnosti současné ekonomiky, 

růstem konkurence a neustálým tlakem na snižovaní cen, zavádí do výroby další produkty, 

se kterými by mohla uspět  v okruhu svých stálých zákazníků, případně získat zákazníky nové. 

Jedním z těchto produktů jsou také spirálová schodiště, která jsou součástí portfolia teprve 

od roku 2011, což je v době psaní této práce časový úsek kratší jednoho roku. 

Cílem této práce bylo zaměřit se právě na tuto novou oblast z pohledu řízení 

materiálových zásob, analyzovat ji, určit slabá místa a navrhnout odpovídající postupy 

a východiska vedoucí ke zlepšení stávající situace.

Analýzou dosavadního krátkého období výroby  a prodejů spirálových schodišť bylo 

zjištěno, že postrádá širší koncepci. Společnost přistupuje ke každé zakázce prakticky jako 

k novému projektu a řízení materiálových zásob je omezeno na objednávání materiálu 

a výrobu potřebných součástí až ve chvíli, kdy je zadána zakázka. Společnost  tak nedokáže 

pružně reagovat na výkyvy v poptávce a nákupem materiálu nebo výrobou dílů v malém 

množství nedokáže dosáhnout konkurenceschopných cen. V souvislosti s tím vznikají 

zbytečné vícenáklady  na dopravu, přičemž  řada položek se neustále opakuje a mohla by být 

nakupována ve větších objemech za lepší ceny.

Toto zjištění nevyznívá příliš pozitivně, je však zřejmé, že jde o důsledek velmi 

mladého produktu, kdy veškeré náležitosti s ním spojené, nemusí být vždy v počátcích 

ideálně zvládnuty. Po učinění těchto poznatků tedy byla navržena standardizace, jako první 

krok pro zavedení efektivního řízení materiálových zásob. Ta je založena na třech 

standardních typech spirálových schodišť. Aby mohlo být v budoucnu docíleno efektivního 

řízení zásob, byl v rámci navržených standardů vytipován materiál, který je společný  pro 

všechna schodiště nebo alespoň pro jeden navržený  standard, a kterým se tedy lze určitým 

způsobem předzásobit.

Navržené standardní typy bude společnost nabízet svým zákazníkům 

za výhodnějších podmínek. Ty  spočívají jednak v nižší ceně, které bude docíleno snížením 

nákladů na objednávky, protože na základě navržené standardizace lze po analýze jejího 
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přínosu v praxi nakupovat a vyrábět určité součásti do zásoby, a bude jí docíleno také 

snížením nákladů na projektování schodiště, jelikož pro standardní typy  stačí zpracovat např. 

výkresovou dokumentaci z důvodu dodržení všech norem a statiky schodiště pouze jednou. 

Aby mohla být efektivně plánována potřeba materiálu a součástí pro navržené 

standardní typy schodišť, byl jako další krok ke zlepšení stávající situace řízení materiálových 

toků, zpracován systém pro řízení této potřeby prostřednictvím metody přímého propočtu 

Gozinto. Pro odpovídající flexibilitu v oblasti změny vstupních i výstupních údajů, která 

je klíčová pro praktickou aplikaci, bylo využito tabulkového kalkulátoru Microsoft Excel 

a jeho funkcí pro operace s maticemi.

V závěrečné části práce bylo doporučeno, jakým způsobem pak přistoupit 

k prognóze poptávky v případě navrhovaných standardů, jejíž určení je důležité pro 

zpracování prostřednictvím uvedené metody Gozinto a následně pro určení odpovídající výše 

zásob jednotlivých součástí standardních konstrukcí. 

Při zpracování této práce byl kladen důraz zejména na její praktický přínos pro 

zlepšení stávající situace řízení materiálových zásob ve společnosti V-KUTY, spol. s r.o. 

a věřím, že navržené způsoby řešení analyzovaných problémů, přispějí k upevnění její pozice 

na trhu.
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