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Abstrakt  

Téma mé bakalářské práce se nazývá „Metody řízení zásob ve výrobním podniku“. Cílem této 

bakalářské práce je charakterizovat současné metody při řízení zásob. Zabývám se zde jak 

např. členěním zásob, tak i jejich optimalizací. Ve své práci popisuji výhody a omezení 

jednotlivých vybraných metod a demonstruji jejich použití na příkladech. 

Klíčová slova: 

zásoby; klasifikace zásob; metody řízení zásob; objednací systémy; metoda ABC; metoda 

„just-in-time“; metoda Kanban. 

 

 

 

Abstract 

The theme of my thesis is called "Methods of inventory control in a manufacturing company." 

The aim of this work is to characterize the current methods for inventory management.      

Here I deal with breakdowns such as stocks, and their optimization. In my thesis I describe the 

advantages and limitations of selected methods and demonstrates their use with examples. 

Keywords 

inventory; classification of inventory; methods of inventory control; ordering systems; the 

ABC method; the method of "just-in-time"; method of Kanban. 
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Úvod 

 

Zejména v době krize by se měly výrobní i obchodní podniky intenzivně zabývat způsobem 

řízení svých zásob. Z tohoto důvodu jsem se na toto téma zaměřila ve své bakalářské práci. 

Zásoby představují pro firmy nemalé náklady a je tedy nezbytné jejich kvalifikované řízení. 

Zásoby patří mezi oběžný neboli krátkodobý majetek podniku. Jejich charakteristickou 

vlastností je, že se při činnosti podniku spotřebovávají nebo při ní naopak vznikají. Výjimku 

z této charakteristiky tvoří zboží. To bývá charakterizováno jako zásoba, kterou podnik 

nakupuje za účelem dalšího prodeje v nezměněném stavu. Investování do zásob mnohdy 

představuje jednu z největších finančních položek našich podniků, proto i rozhodnutí týkající 

se systému řízení zásob patří mezi strategická rozhodnutí. Vzhledem k tomu že zásoby tvoří 

obvykle 10 % do 25 % aktiv podniku, je zřejmé že i malý pohyb má významný ekonomický 

efekt. V problematice řízení zásob tedy nejde o minimální náklady, ale o optimální náklady, 

které umožní poskytovat stanovenou úroveň zákaznického servisu. Nalezení správného 

systému řízení zásob, který bude pro firmu schůdný a účinný, se může stát důležitou 

konkurenční výhodou. Metody, které podnik použije při řízení zásob, je důležité vhodně 

diferencovat. Volbu metod pro určité položky spoluurčuje několik hledisek. Jsou to konkrétní 

podmínky daného podniku, stupeň zpracování položky, druh poptávky.  

 

     Problematika volby správných rozhodnutí v oblasti řízení zásob patří k nejriskantnějším 

oblastem logistiky.  Právě logistika se zabývá pohybem zboží a materiálů z místa vzniku do 

místa spotřeby a s tím souvisejícím informačním tokem. Týká se, všech oblastí oběhového 

procesu tzn. především dopravy, řízení zásob, manipulace s materiálem, balení, distribuce      

a skladování. Stanovení potřebné úrovně zásob v množství a struktuře pro zásobování 

segmentů trhu a jejich alokace podle předpovědí prodeje, stejně tak jako volba optimální 

úrovně zásob surovin pro výrobu patří ke kritickým článkům celé logistické strategie. Volba 

strategie řízení zásob spojená s riziky a nejistotami je proto předmětem značného zájmu 

podnikatelských subjektů. Řízení zásob a jejich udržování na potřebné, avšak ekonomicky 

vhodné úrovni je problém, se kterým se potýká řada pracovníků v odděleních nákupu             

a logistiky téměř všech podniků. 

 

     Smyslem této práce je tedy poskytnout základní informací týkající se metod řízení zásob, 

porovnat teoretické znalosti a následně je použít v praxi. 

http://www.testyzucetnictvi.cz/slovnicek-ucetnich-pojmu.php?pojem=zbozi
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Zásoby a současné metody řízení zásob 

1 Zásoby 

 

     Zásoby jsou definovány jako bezprostřední přirozený prvek ve výrobních i distribučních 

organizacích. [1] Zásoba je tedy libovolný ekonomický zdroj, který se v daném časovém 

intervalu plně nevyužívá nebo se pro ně dosud nenašel konkrétní zákazník. [2] Zásoby tvoří 

jednu z částí oběžného majetku, která se spotřebovává (materiál), přetváří (nedokončená 

výroba), je určena k prodeji (hotové výrobky) nebo činností podniku vzniká (např. zásoby 

vlastní výroby). Pro podnik představují jednu z největších nákladových položek, vážou velké 

množství kapitálu, čímž velkou měrou ovlivňují CASH FLOW. Pracovníci logistických 

oddělení jsou neustále pod velkým tlakem a rizikem z důvodu vhodného nakoupení zásob. 

Optimalizace zásob zde hraje velmi významnou roli. Důvodem pro vznik zásob je, že podniky 

se jistí, aby v případě většího zájmu, vyšší poptávky nebo v případě nenadálé události měly 

dostatek zásob a nesnižovaly si rentabilitu podniku. K zamezení těchto okolností slouží např. 

pojistná, technologická nebo vyrovnávací zásoba. Zároveň by mělo platit, že velikost zásob     

s přihlédnutí k daným okolnostem ve společnosti, má být co nejnižší a jejich obrátkovost co 

nejčastější.  

 

1.1 Důvody vytváření skladových zásob v podniku   

 

     Zřizování zásob si klade za cíl dosáhnout rozsáhlé nezávislosti zásobování na výrobě. 

Spočívá v tom, že se vědomě udržují zásoby, aby se zabezpečila plynulost výrobního procesu 

tím, že se výroba stává nezávislou na dodavatelích nebo na dodavatelských vztazích (např. 

meteorologické podmínky pro dopravu, politická situace v zeních dodávajících suroviny)        

a umožňuje čelit cenovým výkyvům na trhu zásobování.[5] 
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Výhody udržování zásob: 

 umožňují podniku dosáhnout efektů/ úspor z rozsahu výroby – například úspory 

plynoucí z nákupu ve velkém rozsahu. Výrobce může nabízet slevu z ceny při nákupu 

ve velkém. Lze takto dosáhnout i snížení nákladů na přepravu, 

 vyrovnávají nabídku a poptávku – riziko plynoucí z nedodání výkonu včas 

zákazníkovi je třeba poměřovat s prostředky vázanými v zásobách. U zákazníků 

obvykle dochází k výkyvům v poptávce například kvůli změně spotřeby, sezónním 

výkyvům atd., 

 poskytují ochranu před nepředvídanými událostmi – např. vyčerpání zásoby v případě 

variability poptávky, před zvýšení cen surovin. 

 

     Výhody držení zásob a úspory, které díky jejich držení vznikly, je nutné poměřovat           

s náklady na udržování zásob. 

 

Nevýhodou pořizování zásob je: 

 zvyšování vázanosti kapitálu v zásobách: 

- investice do zásob nemohou být užity k získání dalšího zboží nebo aktiv, aby 

mohly zlepšit výkon podniku 

- prostředky na pořízení zásob musí být vypůjčeny a to zvyšuje výdaje podniku 

na úroky 

 zásoby mohou zastarat, stát se neprodejnými, mohou být zničeny, odcizeny atd. 

     Zásoby jsou hlavní oblastí rozmístění aktiv, která by měla poskytovat minimální 

návratnost investovaného kapitálu. Experti na účetnictví dlouho zjišťovali, že existuje 

problém jejich měřitelnosti, protože výkaz zisků a ztrát typického podniku nezobrazuje 

adekvátně náklady a přínosy investic do zásob. Nedostatek sofistikovaných měřítek ztěžuje 

vyhodnocení kompromisů mezi úrovněmi i služeb, efektivitami řízení a úrovněmi zásob. 

Většina podniků udržuje průměrné zásoby, které převyšují jejich základní požadavky.[6] 
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1.2. Členění zásob 

     Rozeznáváme několik druhů zásob, které členíme podle různých hledisek. Rozlišovat druhy 

zásob je nezbytné pro určení správné metody jejich řízení. Velikost uvedených druhů zásob se 

liší a je ovlivňována různými činiteli. Zde uvádím několik možných způsobů členění zásob, je 

však nutné dodat že v literatuře je možné se setkat s mnoha dalšími odlišnými způsoby 

klasifikace. 

1.2.1 Zásoby podle účetních předpisů 

Podle účetních předpisů jsou zásoby členěny na následující skupiny[13]: 

 materiál do okamžiku spotřeby – suroviny, pomocné a provozovací látky, náhradní 

díly, obaly, pokud nejsou dlouhodobým majetkem apod., 

 předměty vlastní výroby 

- nedokončená výroba – produkty, které již prošly jedním nebo několika 

výrobními stupni a nejsou již materiálem, ale také ne ještě hotovým 

výrobkem, 

- polotovary – nedokončené produkty, které musí být dokončeny nebo 

zkompletovány do finálních výrobků, 

- výrobky – produkty určené k realizaci mimo účetní jednotku, 

 zvířata – mladá chovná zvířata, zvířata ve výkrmu a dále např. kožešinová zvířata, 

ryby, včelstva atd. 

 zboží – movité věci nabyté za účelem prodeje a výrobky vlastní výroby, které byly 

aktivovány a předány do vlastních prodejen. 

1.2.2 Dělení z hlediska účelu 

     Podle účelu, pro který jsou udržovány, lze zásoby rozdělit do následujících kategorií[10]: 

 běžné (cyklické) zásoby - představují krytí potřeby zásob použitých ve výrobě pro 

dané období mezi dvěma dodávkami. Vycházejí z předpovědí poptávky ve výrobě, 

tedy v podmínkách jistoty. Velikost běžných zásob se také odvíjí od skutečnosti, 

že je výhodnější objednávat v dávkách, nikoli po jednotlivých kusech. 

 zásoby na cestě - suroviny, rozpracované nebo hotové výrobky nacházející se na 

cestě mezi dvěma lokalitami v logistickém řetězci. V případě materiálových zásob 
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představují pro podnik překlenovací dobu od objednání zásob po jejich uskladnění. 

Tyto zásoby nejsou po tuto dobu použitelné z hlediska dalšího použití (výroba, 

prodej apod.). 

 pojistné zásoby - cílem pojistných zásob je vyrovnávat výkyvy v kolísání dodací 

lhůty, nejistoty poptávky a vyrovnání nepravidelnosti objemu dodávek. Vždy se 

jedná o zásoby nad rámec běžných zásob, jejich smyslem je zaručit kontinualitu 

použití uskladněných zásob v případě nepředpokládaných odchylek. 

 spekulativní zásoby - vznikají na základě jiného důvodu, než je uspokojování 

běžné poptávky. Důvodem pro nákup těchto zásob je snaha docílit mimořádného 

zisku výhodným nákupem, například využitím množstevních slev, obavy z nárůstu 

cen, sezónnosti aj. Cílem nákupu spekulativních zásob může být jejich následný 

prodej beze změny charakteru nakoupených produktů. 

 sezónní zásoby - jsou jistou formou spekulativních zásob. Nákup sezónních zásob 

se odvíjí od hrozby nemožnosti nákupu zásob v následujícím období (např. 

v zemědělství). 

 mrtvé (neprodejné) zásoby - Jedná se o zásoby, pro které podnik již nemá další 

využití (např. zastarání) nebo je pro další využití musí přepravit na jiné skladovací 

místo. U těchto zásob je především nutné zamezit dalšímu doplňování a zásoby již 

nakoupené prodat za snížené ceny, popřípadě odepsat. Mrtvé zásoby bývají           

v některých pramenech uváděny samostatně v členění podle použitelnosti na 

použitelné a nepoužitelné. 

1.2.3 Dělení podle stupně zpracování 

 výrobní zásoby - zásoby nakupované od dodavatelů (materiál, včetně nakupovaných 

výrobků, polotovarů atd.), jedná se o zásoby od doby jejich pořízení až do jeho 

předání do výroby, 

 zásoby nedokončené výroby – zásoby vlastních polotovarů a nedokončené výroby,     

u těchto zásob je dokončena určitá fáze výrobního procesu, ale nejsou zcela hotové, 

 zásoby hotových výrobků – zcela dokončené výrobky, které byly převzaty výstupní 

kontrolou jako výrobky, které jsou již určené k dodávkám odběratelům, 

 zásoby zboží – výrobky zakoupené za účelem jejich dalšího prodeje. 
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    Velikost u těchto skupin zásob závisí na typu a organizaci výroby a na rozsahu podnikové 

distribuční sítě. U obchodních podniků se těžiště zásob nachází v zásobách zboží. V těchto 

podnicích mají charakter výrobních zásob především obaly a obalové materiály, náhradní díly 

a pomocné materiály.[2] 

1.2.4 Podle funkce 

Z hlediska funkce, kterou zásoby plní v řízení zásob, lze zásoby dále rozdělit na[12]: 

 maximální zásobu - udává množství zásob, které je dosaženo právě v okamžiku 

příchodu nové dodávky na sklad 

 minimální zásobu - představuje výši zásob před dodáním nové dodávky na sklad. 

Je dána součtem pojistné, sezónní a technologické zásoby. 

 signální stav zásob - reprezentuje okamžik stavu zásob, při kterém je třeba vystavit 

novou objednávku tak, aby dodávka přišla na sklad nejpozději v okamžiku, kdy 

skutečná zásoba dosáhne úrovně minimální zásoby. 

 okamžitou zásobu - představuje skutečný stav zásob na skladě (faktická zásoba). 

Pokud jsou od této zásoby odečteny uplatněné (dosud nevydané) požadavky 

vnitropodnikových útvarů a přičteny objednané (dosud nedodané) položky zásob, 

jedná se o zásobu dispoziční. 

 průměrnou zásobu - je obvykle udávána jako aritmetický průměr maximální          

a minimální výši zásob za určité období. 

1.3 Skladování 

      

     Skladování je jedním z několika prvků logistiky. Tato činnost zajišťuje uskladnění 

produktů (surovin, dílů, hotových výrobků) v místech jejich vzniku. V období kdy je zboží 

uskladněno, jsou managementu poskytovány informace o stavu, podmínkách a rozmístění 

skladovaných produktů. Tyto informace jsou využívány především při řízení zásob.  

Skladování zajišťuje u výrobních zásob plynulost výroby a u obchodního zboží plynulost 

zásobování obyvatelstva. 
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Činnost skladování tvoří několik operací: 

 příjem zboží, 

 uskladnění zboží, 

 výběru objednávky a vychystávání či balení, 

 expedice zboží.[18] 

     Podle Emmeta [18] je ve skladování zásadní otázka nalezení rovnováhy mezi náklady na 

skladování a cenou za poskytování požadovaných služeb, kterou požaduje odběratel. Pokud 

bude objem zásob příliš vysoký, pak bude vysoká i cena služby. Je-li na skladě málo zásob, 

potom sice budou nízké náklady, ale i úroveň služby. Ideální by tedy byl nízký stav zásob na 

skladě a zároveň vysoká úroveň služby. 

 

2 Optimalizace zásob 

 

     Optimalizace zásob je základní přístup k řízení zásob. Základní myšlenkou tohoto přístupu 

je minimalizace celkových nákladů na pořizování a udržování zásob. Zároveň respektuje 

požadavky na jistotu plného krytí předvídaných potřeb a s částečnou mírou jistoty krytí 

odchylek v průběhu čerpání zásob. Základní optimalizační kritérium této metody je kritérium 

nákladové. 

  

    Jak už bylo uvedeno výše, příliš vysoké zásoby neproduktivním způsobem vážou 

drahocenný kapitál, který bychom mohli využít jinde a mnohem rentabilněji. Ve světě je proto 

běžné uplatňování systémů regulace výše zásob, které nedovolují jejich neúměrný růst. [19] 

Běžná a pojistná zásoba je při aplikaci tohoto přístupu ve velikosti, kdy zásoby vyvolají 

minimální náklady na pořízení, skladování a udržování zásob a náklady vyvolané při nekrytí či 

opoždění krytí potřeb ze zásoby. [17] 
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     Pro stanovení optimální velikosti zásob se využívá matematicko-statistických metod. 

Nejčastěji se využívají klasické a optimalizační metody. 

     Klasické metody, které se využívají v případech, kdy jsou podmínky dodávky odběratelem 

neovlivnitelné. Při výpočtech se odděleně stanovuje zásoba pojistná a běžná. Průměrný 

dodávkový cyklus se poté zjišťuje jako aritmetický průměr z jednotlivých intervalů mezi 

dodávkami nebo jako modus. 

     Optimalizační metody se využívají, když si odběratel může určit délku dodávkového cyklu 

a velikost dodávek. Tato metoda spočívá ve stanovení výše dodávky, při které jsou celkové 

náklady spojené se zásobami minimální. [1] 

2.1 Náklady na zásoby 

Se zásobami jsou spojené tři druhy nákladů.[11]: 

 objednací náklady - náklady na pořízení dávky pro doplnění zásoby. Tyto náklady 

se vztahují k nákupu zásob a k přípravě zásob pro výrobu.  

- z hlediska nákupu se jedná o náklady spojené s přípravou objednávky (výběr 

dodavatele, jednání o ceně a dodacích podmínkách, způsobu doručení dodávky 

apod.), dopravní náklady, náklady na přejímku, kontrolu a uskladnění 

dodávky, případně i náklady na likvidaci. 

- z hlediska přípravy zásob pro výrobu se jedná o náklady spojené s přípravou, 

vydáním zásob do výroby, náklady na seřízení výrobních prostředků, kontrolu, 

zaevidování apod. 

 náklady na držení zásoby 

- náklady na úroky – zahrnují úroky z finančních prostředků, které jsou 

vázány v zásobách, 

- náklady na skladovací prostor – zahrnují veškeré náklady spojené               

s provozováním skladu, manipulací zásob, správou skladu apod., 

- náklady z rizika – zahrnují náklady, které by mohly v budoucnu vzniknout 

v případě nepoužitelnosti či neprodejnosti zásob, tedy jejich zastaráním 

nebo znehodnocením. 
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 náklady z deficitu (vyčerpání zásoby) – tyto náklady mohou vzniknout v případě 

nedostatku zásob pro jejich využití ve výrobě. Tyto náklady mohou vzniknout 

chybou dodavatele (zpoždění zakázky), zrušením zakázky odběratelem (zrušení 

objednávky) nebo špatným naplánováním potřeby zásob ve výrobním programu. 

 

2.2 Optimální výše objednávky 

 

          Cílem je vypočítání takového množství, které vyhovuje minimu celkových nákladů 

spojených s objednáním a skladováním. Pokud objednáváme menší množství, zvyšujeme tím 

počet objednávek a tím i objednací náklady. Obráceně velké objednané množství zvyšuje 

skladovací náklady. [20] 

 

2.2.1 Model EOQ - Určení velikosti objednávky 

 

     Při uplatnění optimalizačního přístupu při řízení zásob je základním kritériem 

minimalizace celkových nákladů na pořízení a udržování zásob v nejširším slova smyslu, 

přičemž se respektuje požadavek plného krytí předvídaných potřeb s jistou mírou jistoty 

(rizikem) i odchylek v průběhu dodávek a čerpání ze zásoby.[16] S rostoucím počtem 

dodávek rostou náklady pořízení objednávky, naproti tomu klesají náklady na skladování            

a udržení zásob. Cíl zjištění optimálního objednacího množství představuje najít takovou 

velikost objednávky, při níž se celkové náklady dosahují minima. 

      

     Jednou z nejznámějších metod zjišťování optimálního objednacího množství je propočet 

založený na kriteriu minimalizace celkových pořizovacích nákladů:[17] 

 

v

f

opt
N

NB
m



2
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mopt ................ ekonomicky optimální objednací množství, 

B .................... roční spotřeba v naturálních jednotkách, 

Nf ................... fixní náklady objednávky, 

Nv .................. skladovací náklady na naturální jednotku za rok. 

 

 

 

Model EOQ  má několik nevýhod zde uvádím některé z nich [12]:     

 poptávka (spotřeba) musí být známá a konstantní a odběr zásob nesmí vykazovat 

žádné výkyvy, 

 

 doplňování zásob je jednorázové v optimální velikosti dodávky, 

 

 náklady na pořízení a skladování musí být stabilizované, 

 

 optimální velikost dodávky se počítá pro každou položku zásob nezávisle na ostatních 

položkách, 

 

 nebere se v úvahu využití ložné kapacity dopravních prostředků a nezohledňuje           

se kapacita používaných obalů, palet, kontejnerů apod., 

 

 neuvažuje se omezená kapacita skladu, 

 

 nehledí se na omezenou dobu upotřebitelnosti zboží (například v případě 

zemědělských produktů, potravin, krmi atd.), 

 

 v případě velkých dávek se omezuje pružnost podniku a dochází k vázání značného 

množství kapitálu v zásobách. 
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3 Řízení zásob 

 

     Zásoby jsou hlavním „konzumentem“ provozního kapitálu podniku. Cílem řízení stavu 

zásob je proto zvyšovat rentabilitu podniku prostřednictvím kvalitnějšího řízení zásob, 

předvídat dopady podnikových strategií na stav zásob a minimalizovat celkové náklady 

logistických činností při současném uspokojování požadavků na zákaznický servis.[15] 

Řízení zásob představuje efektivní zacházení a efektivní hospodaření se zásobami, využívání 

všech rezerv, které v této oblasti existují, a respektování všech činitelů, které mají vliv na 

účinnost řízení zásob.“ [14] Pod pojmem řízení zásob se skrývá specifický soubor aktivit, 

které se v podmínkách rovnovážné tržní ekonomiky stávají dominantním úkolem nákupního 

managementu podniku. Nákupní útvar odpovídá za řízení výrobních zásob, které zahrnují 

zásoby surovin, materiálů, komponentů, polotovarů, náhradních dílů, nářadí, přípravků, obalů 

a obalových materiálů, jakož i materiálů nezbytných pro řízení a správu, výzkum a vývoj, 

vnitřní sociální služby pro zaměstnance apod. Řízení zásob vede ke zvýšení rentability 

podniku, předvídání dopadů podnikových strategií na stav zásob a minimalizaci nákladů 

logistických činností při současném uspokojování požadavků zákazníků. Zvyšování 

rentability se dosahuje snižováním nákladů, nebo zvyšováním prodeje.  Řízení zásob je tedy 

souhrnem řídicích činností (analýza, rozhodování, kontrola, hodnocení), které by měly 

především vést k optimální výši zásob. Předmětem řízení zásob jsou prakticky všechny 

suroviny, polotovary a výrobky, které podnikem prochází. Prakticky jde o zjištění (hledání      

a nalezení) optimálního vztahu mezi tím, jak kvalitně zásoby plní svou funkci, a náklady na 

jejich pořizování a držení. Některé náklady stoupají při zvyšování velikosti zásoby, jiné zas 

naopak klesají. Jde tedy o nalezení nejlepšího vztahu mezi tím jaké druhy nákladů, na jaké 

zásoby vynakládáme.  Nelze opomenout, že náklady nebývají jediným kritériem, obvykle je 

třeba do rozhodování zahrnout jiné aspekty, většinou ve formě předepsaných okrajových 

podmínek. [2] 

 

     Chceme-li, tedy mluvit o řízení zásob musíme zdůraznit, že se jedná o jednu z 

nejdůležitějších manažerských aktivit moderního podniku. Tato aktivita slouží k zabezpečení 

a udržování optimálního množství a druhů hmotných zdrojů, potřebných pro realizaci 

strategických, taktických i operativních cílů. Moderní systémy řízení zásob jsou založeny na 

účelné kombinaci výpočetní a informační techniky a fungujících organizačních                       

a manažerských vazbách, jež by měly umožňovat: [15] 
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 dokonalý systém predikce potřeb (co nejpřesnější stanovení budoucích potřeb na dané 

období → stanovení kvantitativních, časových a hodnotových parametrů budoucích 

objednávek a podmínek dodávek) 

 spolehlivost zajištění realizace dodávek (z hlediska kvality, množství a termínů → 

dokonalé fungování nákupců, optimální výběr dodavatele) 

 permanentní vyhodnocování stavu zásob (optimální hodnoty a struktura, možnost 

snižovat stav zásob) 

 udržování přesných informací o stavu a pohybu zásob „on line“ (včasná signalizace 

kritické hladiny zásob, analýza stavu a pohybu zásob sloužící ke strategickému 

rozhodování o financování zásob) 

 

3.1 Strategické a operativní řízení zásob 

 

     Řízení zásob dělíme na operativní a strategické, kde operativní řízení zajišťuje zásoby      

ve výši a struktuře odpovídající potřebám vnitropodnikových výrobních a nevýrobních 

spotřebitelů a tyto potřeby v reálné míře i včas uspokojuje s minimálními náklady. Kdežto 

strategické řízení zásob má za úkol rozhodování o výši finančních zdrojů, které podnik může   

z celkových disponibilních zdrojů optimálně vyčlenit na krytí zásob v dané struktuře a výši. 

Může být výsledkem intuitivního postupu, který je založen na zkušenostech a vlastním 

posouzení pozice podniku, nebo na základě podrobné strategické analýzy. Oba systémy řízení 

zásob se zakládají na účelné kombinaci moderní výpočetní a informační techniky a precizně 

formulovaných a zažitých organizačních a manažerských vazeb. [16] 

 

3.2 Řízení zásob pomocí norem  

     Zde využíváme metodu normování, kdy jsou dodávky zásob v pevných dodávkových 

cyklech. Stanovujeme:  

 časovou normu zásob - zajišťuje spotřebu v období mezi dvěma dodávkami. Výše této 

normy kolísá mezi maximem (stav v den dodávky) a minimem (stav těsně před 

dodávkou). 
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 normovanou zásobu v naturálních jednotkách - dle časové normy a průměrné denní 

spotřeby se stanovuje objem průměrné zásoby 

 normovanou zásobu ve finančních jednotkách - stanoví se dle normy zásob                  

v naturálních jednotkách a ceně za jednotku. Normovaná zásoba ve finančních 

jednotkách = normativ zásob. Určuje objem finančních prostředků průměrně vázaný 

v zásobách 

 

3.3 Klasifikace zásob 

 

     Řízení všech položek zásob stejným způsobem je pro podnik neefektivní. Systém, ve 

kterém by byla individuální pozornost věnována všem skladovým položkám, je zjevně pracný 

a nákladný. Pokud bychom zvolili pro všechny položky stejný systém řízení zásob, vedlo by to 

ke zvýšení vázanosti kapitálu v zásobách, nebo by nastaly problémy ve výrobě. Řešením je 

použití analýzy ABC a XYZ, které jsou nástroji metod řízení materiálového toku. ABC 

analýza rozděluje jednotlivé položky zásob z hlediska jejich hodnoty (množství umrtvených 

prostředků v zásobách) do skupin A, B a C. XYZ analýza klasifikuje jednotlivé položky              

z hlediska pravidelnosti spotřeby do skupin X, Y a Z.  

 

3.3.1 Analýza ABC  

     V základní podobě je ABC analýza postavena na vztahu druhovosti a nákladovosti. Pro 

analyzování zásob nemusí, ale vždy být jednoznačně jediný pouze tento vztah. Významný 

může být např. vztah druhu zásob a faktoru času, nebo druhu zásob a jeho kvality či 

pravidelnosti dodávek od určitého dodavatele. ABC analýza rozděluje jednotlivé položky 

zásob z hlediska jejich hodnoty (množství umrtvených prostředků v zásobách) do skupin A, B 

a C. Pro podnik nejdůležitější skupina A je tvořena sice malým počtem položek, ale s největší 

vázaností kapitálu Výsledky ABC analýzy není možné vzhledem k určité míře subjektivismu 

(např. rozdělení do skupin) brát dogmaticky. Významné je stav a průběh zásob průběžně                       

a pravidelně ověřovat a aktualizovat. Klasifikaci zásob do skupin podle Paretova principu je 

třeba chápat jako dynamický proces. Jen tak se může stát účinným nástrojem, jenž zkvalitní 

systém logistického zásobování, efektivní realizaci hmotných a informačních toků v oblasti 

zásob a může přispět ke zvýšení konkurenční schopnosti podniku. 
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3.3.2 Analýza XYZ 

     Analýza XYZ je možným rozšířením metody ABC. XYZ analýza slouží k rozdělení 

položek do skupin podle variability spotřeby. Jiný přístup bude volen pro materiály, jejichž 

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

zohledňuje. Rozdělení do příslušných skupin je prováděno na základě zkušeností 

kompetentních pracovníků nebo statistickým výpočtem. Při použití této metody přiřazujeme 

jednotlivým položkám statistické váhy podle rozložení jejich potřeby v delším sledovaném 

období.  

 

Položky zásob tedy zařazujeme do skupin takto: 

X – skupiny položek s konstantní spotřebou (pouze příležitostné výkyvy) a tedy s vysokou 

predikční schopností 

Y – skupiny položek se silnějšími výkyvy ve spotřebě (střední predikční schopnost) 

Z – položky se zcela nepravidelnou spotřebou (vysoký stupeň nejistoty) 

 

3.3.3 Rozdělení položek do skupin AX, BX a AY 

     Další užitečné informace může přinést použití kombinace analýzy ABC a XYZ. Při použití 

tohoto rozšíření ABC analýzy, je třeba při volbě modelu zásobování věnovat největší 

pozornost skupinám AX, BX a AY. Tyto skupiny případně výrobky se vyznačující vysokou 

pravidelnou spotřebou, kde je důraz kladen na bezproblémové dodávky synchronní s výrobou. 

Je nutné vytvořit optimální velikost pojistné zásoby. Výsledkem je identifikace položek 

vhodných pro řízené skladování. Zde uvádím tabulku č. 1 kombinaci analýzy ABC s analýzou 

XYZ 

Materiál A B C 

X vysoká hodnota spotřeby prostřední hodnota spotřeby nižší hodnota spotřeby 

vysoká kvalita prognózy vysoká kvalita prognózy vysoká kvalita prognózy 

Y vysoká hodnota spotřeby prostřední hodnota spotřeby nižší hodnota spotřeby 

střední kvalita prognózy střední kvalita prognózy střední kvalita prognózy 

Z vysoká hodnota spotřeby prostřední hodnota spotřeby nižší hodnota spotřeby 

nižší kvalita prognózy nižší kvalita prognózy nižší kvalita prognózy 

Tabulka č. 1  
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4 Metody řízení zásob 

 

     V dnešní době existuje mnoho dokonale propracovaných metod řízení zásob. Ovšem ne 

všechny metody jsou vhodné pro všechny druhy podniků. Například metoda Just in time je 

vhodná pro řízení výrobních zásob a oproti tomu metoda ABC se používá pro řízení zásob 

režijního materiálu.  

  

    Metody pro řízení zásob přinášejí odpověď na otázku, kolik materiálu a kdy objednat, aby 

byly zajištěny požadavky výroby a současně minimalizovány stavy zásob. V praxi je možné 

využít dvě základní metody a to metodu stálé velikosti objednávky a metodu stálého cyklu 

objednávání. Jejich uplatnění je však možné pouze u položek se stabilní spotřebou, tj. z 

kategorie X (XYZ analýzy). 

 

     Vstupními proměnnými pro řízení zásob jsou denní (příp. týdenní) spotřeba D                              

v jednotkách množství a cyklus realizace objednávky R, tj. doba od vystavení objednávky do 

přijetí dodávky ve dnech (týdnech). V praxi je možné využít dvě základní metody, jejich 

uplatnění je však možné pouze u položek se stabilní spotřebou. 

 

 Metodu stálé velikosti objednávky, která využívá pro řízení zásob dva parametry 

normy řízení zásob: 

• stálou velikost objednávky Q 

• velikost signální zásoby B - zde pokud je konstantní spotřeba D a konstantní 

cyklus realizace objednávek R platí vztah: B=D·R dochází-li však ke kolísání 

D a R nutné se chránit pojistnou zásobou  B=D·R+PZ 

 Metodu stálého cyklu objednávání, ta je založena na následujících normách řízení 

zásob: 

-stálý cyklus objednávání C 

-maximální úroveň zásoby S 
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Ke stanovení norem řízení zásob se využívá:  

 vztah odvozený z modelu EOQ (Economic Order Quantity / ekonomického 

objednacího množství): 

 

• – velikost ekonomického objednacího množství 

•P – roční velikost spotřeby zásob 

• – náklady na realizaci jedné objednávky 

• – roční náklady na udržování jednotky zásob 
 

 vztah pro výpočet pojistné zásoby PZ např. ve tvaru: 

 

•R¯ – průměrná délka cyklu realizace objednávky 

• – směrodatná odchylka denní spotřeby 

•D¯ – průměrná denní spotřeba 

• – směrodatná odchylka cyklu realizace objednávky 

•k – koeficient zajištění  

 

4.1 Objednací systémy 

  

    Objednací systémy používáme pro řízení zásob jednotlivých skladových položek, které mají 

stejnoměrnou, ustálenou a nezávislou poptávku. Ustálená poptávka je taková očekávaná 

poptávka, která se s časem nemění. Objednací systémy se mohou používat k řízení zásoby 

různých pomocných a režijních materiálů a někdy také k řízení zásob společných dílů 

potřebných do řady výrobků. Signálem v tomto systému pro vystavení objednávky k doplnění 

zásoby je pokles dispoziční zásoby pod určitou výši, pod tzv. objednací úroveň.  

      Řízení materiálového toku se v objednacích systémech realizuje podle zásoby. Nevýhodou 

těchto systému je, že předem není možné zjistit budoucí okamžik objednávání ani okamžik 

dodávek do skladu. Doba mezi jednotlivými dodávkami kolísá a je závislá na výkyvech 

množství i času skutečné poptávky od poptávky předpokládané. [2] 
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     Objednací úroveň stanovujeme, tak aby s požadovanou spolehlivostí pokryla skutečnou 

poptávku od vydání signálu o potřebě objednat až po přijetí příslušné dodávky do skladu. Tuto 

dobu nazýváme pořizovací lhůtou. Objednací úroveň také jinak nazýváme jako signální úrovní 

nebo objednacím bodem. 

 

     Pořizovací lhůta u nákupní objednávky se skládá z doby reakce na signál, určení 

objednacího množství, výběru dodavatele, vyhotovení a doručení objednávky, dodací lhůty 

dodavatele, dopravy do skladu, přejímky a kontroly dodávky, uskladnění dodávky                              

a zaevidování příjmu do skladu. 

 

     Do pořizovací lhůty výrobních zakázek všeobecně zahrnujeme dobu reakce na signál, 

určení velkosti dávky, časové zaplánování zakázky, přípravný čas zakázky obsahuje dva druhy 

paralelních činností (uvažujeme jen nejdelší z nich) komplementace a vychystání, 

administrativní příprava, doba čekání na zahájení první operace (pouze v případě odsunutí 

začátku práce na zakázce), vlastní průběžná doba výroby, čas na přejímku a kontrolu hotové 

dávky, čas na uskladnění a na zaevidování dávky do skladu. U výrobních zakázek je 

pořizovací lhůta závislá na používaném způsobu plánování a operativního řízení výroby.[2] 

 

4.2 Metoda ABC 

    Při velkém počtu skladových položek, by řízení zásob pomocí objednacího systému, bylo 

velmi náročné. Bylo by nutné jednotlivě pro každou položku stanovit a pak periodicky 

aktualizovat velikost dávky a pojistnou zásobu. Při tomto postupu by zásoby byly sice 

optimální, ale za cenu jejich velmi pracného a nákladného řízení. 

     Na druhé straně určování jednotlivých časových norem velikosti dávky a pojistné zásoby 

pro všechny položky v součinnosti s hrubými metodami k předpovídání poptávky po hotových 

výrobcích a k odhadu budoucí potřeby položek, by byl sice velmi jednoduchý a provozně 

levný systém. Avšak tento systém by nezajišťoval optimální výši zásob ani požadovanou 
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úroveň služeb zákazníkům. Proto je důležité nalézt kompromis mezi oběma cestami, který by 

snížil náklady na zásoby, tak na jejich řízení, a která by přitom zabezpečila požadovanou 

úroveň služeb zákazníkům. [2] Jako kompromis se nabízí použít systém diferenciace. Tento 

systém, kdy rozdělíme skladové položky do určitých skupin podle důležitosti a podle toho je 

poté řídíme. Vhodným základem pro diferenciaci je metoda ABC, která je založena na 

známém Paretově principu. Italský ekonom Pareto roku 1906 provedl výpočetní odhad, že 

80% majetku spočívá v rukou 20% obyvatel. Metoda ABC vychází ze známého Paretova 

principu 80/20, které tímto suchým konstatováním říká, že tato nelineární závislost se 

projevuje téměř ve všech oblastech lidské činnosti. Můžeme uvést třeba tyto příklady: 

 80 % příjmů získáte od 20 % zákazníků 

 80 % skladové plochy vám zabere 20 % skladových položek 

 80 % tržeb vám přinese 20 % zboží/služeb 

 80 % tržeb vznikne prací 20 % zaměstnanců 

 80 % výsledku své práce získáte za 20 % času  

 20 % vztahů (se zákazníky, či osobních) vám způsobí 80 % všech problémů 

       

     Z toho principu lze odvodit, že pro řízení zásob bude nejefektivnější soustředit pozornost 

na omezený počet nejdůležitějších objektů, které mají zásadní vliv na celkový výsledek. 

Základní myšlenkou je tedy, aby se veškeré úsilí a finanční prostředky soustředily zejména na 

ty kategorie zákazníků, produktů nebo zásob, které jsou pro firmu skutečně důležité. 

Konkrétně v logistice se někdy při hodnocení obrátkovosti skladových zásob objevuje                         

i kategorie D, což jsou zásoby, které leží ve skladu déle než rok. Kategorie skladových zásob 

C a D se pak označují v logistice skladů jako tzv. ležáky. Zásoby se dělí do tří materiálových 

skupin na tři (ABC), nebo (ABCD). Třídění se provádí obvykle podle rozsahu spotřeby 

jednotlivých druhů matriálů, například: 

 A – druhy materiálů, jejichž hodnota představuje rozhodující podíl na celkové roční 

spotřebě 5 až 15% druhů materiálů a 60 až 80% podíl na celkové hodnotě spotřeby. 

 B – druhy materiálů, u kterých je krátká lhůta mezi vyhotovením objednávky a jejím 

vyřízením 15 až 25% druhů představuje 15 až 25% podíl na spotřebě, v této skupině se 

plánuje stav zásob na základě minimální zásoby, při které je třeba vystavit objednávku 
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 C – 60 až 80% druhů představuje 5 až 15% podíl na spotřebě, jejich zásoba se plánuje 

souhrnnou peněžní částkou. Nákup zásob se provádí podle požadavků jednotlivých 

útvarů. 

     Jednotlivým skupinám zásob se pak věnuje ve všech fázích řízení nákupního procesu 

odlišná pozornost, co se týče personálního obsazení jednotlivých nákupních skupin, 

organizačního řešení, péče věnované informacím, plánování, analýze, rozhodování a kontrole, 

zároveň také i uplatnění příslušných metod a postupů. 

 

4.3 Metoda „just-in-time“ 

   Původ této metody je v Japonsku. V doslovném překladu – právě v čas, vychází ze 

vztahu mezi dodavatelem a odběratelem. Odběrateli umožňuje udržovat minimální nebo žádné 

zásoby. Výhodou je omezování řady operací, které se opakují mezi odběratelem                                

a dodavatelem. U metody JIT dosáhneme i zvýšení jakosti a snížení nákladů na odstraňování 

případných chyb při špatných dodávkách. Zvýší se i produktivita práce a i schopnost lépe se 

přizpůsobit potřebám trhu. Metoda je vhodná pro řízení výrobních zásob. Cílem jsou „nulové 

zásoby“ a stoprocentní jakost. Charakteristické pro metodu JIT je přísná kontrola jakosti, 

pravidelné a spolehlivé dodávky, blízkost dodavatele a odběratele, spolehlivá komunikace, 

poskytování bezprostředních informací o plánovaném průběhu výroby a spotřeby u odběratele, 

princip jediného zdroje, společná spolupráce s využitím metod hodnotové analýzy, úzké 

vztahy mezi dodavatelem a odběratelem. 

 

     Konkurenční vztahy mezi dodavateli a odběrateli jsou zde překonány, protože díky úzké 

kooperaci přinášejí vysoký užitek oběma stranám. Odběratel si v tomto případě vybírá ke 

kooperaci dodavatele, který má nejvýhodnější cenu, vysokou kvalitu a co nejméně chybných 

dodávek. Mezi partnery tak dochází k vysokému užitku. Volba partnera pro kooperaci 

metodou  JIT je velice důležitá a není postavena jen na výše uvedených kritériích, ale i na jeho 

zkušenostech s partnerstvím. S touto metodou jsou samozřejmě spojena rizika, proto je 

nezbytné soustavně hodnotit tyto výjimečné dodavatelské vztahy. [20] 

     Metoda  JIT má evidentně své klady i zápory. Negativní je především přístup k vzájemným 

vztahům v podmínkách konkurence. Také specializace dodavatelských vztahů může vést        
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k omezování variant konečných produktů. A nelze opomenout zatížení životního prostředí, 

pokud by časté dodávky byly malého objemu. 

 

     Nejzřetelnější výhoda u této metody je v minimalizaci zásob na straně odběratele. Avšak                          

u dodavatele tomu tak být nemusí, protože musí udržovat alespoň zásoby určitých polotovarů, 

aby byl schopen v relativně krátké době reagovat na konkrétní potřeby. Dodavatel také za 

jistotu výrobního programu na sebe přenáší odpovědnost za zásoby výrobní i nedokončené                   

a rozpracované výroby. [20] 

 

4.4 KANBAN 

 

     Tato metoda má opět svůj původ v Japonsku. Japonci si při výrobě vystačili s velice 

jednoduchou metodou požívání karet nebo štítků, Japonsky řečeno Kanban, nepotřebovali k 

tomu ani počítače. Časem se tato metoda ukázala jako velice vhodná pro opakovanou výrobu 

stejných součástek s opakovaným (setrvačným) odbytem. Jedním z předpokladů této metody 

je standardizace výrobního programu a vyrovnání výrobního taktu. 

 

     U tohoto postupu není cílem vysoké využití kapacit, ale především krátkodobá schopnost 

přísunu dodávek na pracoviště s cílem co největšího snížení vázanosti obratového kapitálu.  

     Jednotlivá pracoviště jsou rozdělena na odběratele a dodavatele. Každý jednotlivý úsek je 

jak odběratelem, tak i dodavatelem. Jednotlivé pracoviště a vztahy mezi nimi jsou jasně 

definovány. Odběratel pošle požadavek dodavateli ve formě objednávky (karty, štítku). 

Dodavatel, který je zároveň výrobcem požadovaných komponentů, je dodá v požadovaném 

termínu a množství spolu s dodacím listem (kartou, štítkem). Žádný z obou subjektů nemá 

dovoleno si dělat zásoby. Rozdíl oproti běžným metodám je, že řízení probíhá na základě 

aktuální potřeby a aktuální zásoby.  

     Použití této metody má také svá pravidla. Spotřebitelé nemohou požadovat dodávku dříve 

ani ve větším množství. Výrobce nesmí vyrábět víc, než je od něj požadováno a nesmí předat 

zmetky.  Důležité je vytěžovat jednotlivé výrobní úseky rovnoměrně. V regulovaném okruhu 

je důležité vystavit adekvátní, pokud možno malý, počet Kanban karet. [20] 
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5 Demonstrace vybraných metod na příkladech 

5.1 Klasifikace zásob  

 

    Zde uvádím příklad využití metod ABC a XYZ v praxi. V tabulce č. 2 je uvedena měsíční 

spotřeba v tis. Kč u vybraných 10 položek fiktivního podniku z náhodně vybraných 7 měsíců. 

 

 

Číslo 

položky 
Měsíční spotřeba v tis. Kč 

Celková 

spotřeba 

Leden Březen Květen Červenec Srpen Říjen Prosinec v tis. Kč v % 

1 99 103 105 119 95 112 124 757 25,63 

2 13 18 0 33 11 25 20 120 22,51 

3 22 0 45 0 0 15 60 142 17,23 

4 99 80 83 99 88 30 30 509 8,4 

5 22 20 19 11 18 24 19 133 7,04 

6 99 85 90 110 98 93 90 665 4,81 

7 45 33 18 22 45 46 39 248 4,5 

8 12 8 22 35 45 56 30 208 4,06 

9 11 0 0 12 26 24 0 73 3,35 

10 18 20 0 13 16 20 12 99 2,47 

Tabulka č. 2                                                                                                     celkem            2954 

 

     Z majetkové bilance ve zkráceném rozsahu je patrná vysoká vázanost kapitálu v zásobách 

a to ve výši 2 954 000 Kč. Využiji analýzy ABC a XYZ pro rozdělení jednotlivých položek 

do skupin Setříděním položek materiálu v sestupném pořadí a výpočtem jejich procentuálních 

podílů z celku a kumulativně, dostáváme tabulku č. 3  

 

Číslo 

položky 

Celková spotřeba v % 

z celku Kumulativně 

1 25,63 25,63 

6 22,51 48,14 

4 17,23 65,37 

7 8,4 73,77 

8 7,04 80,81 

3 4,81 85,62 

5 4,5 90,12 

2 4,06 94,18 

10 3,35 97,53 

9 2,47 100 
Tabulka č. 3 
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V tabulce č. 4 provedeme klasifikaci materiálových položek do skupin A, B a C. 

 

Skupina Čísla položek Celková spotřeba v % Počet položek v % 

A 1, 4, 6 65,37 30 

B 7, 8 15,44 20 

C 2, 3, 5, 9, 10 19,19 50 
Tabulka č. 4 

      

 

     Do skupiny A patří položky číslo 1,4 a 6. Tyto položky tvoří 65,37% celkové spotřeby ve 

vybraných měsících. Z celkových 10 položek tvoří skupina A 30% tedy 886 200 Kč. U této 

skupiny je nutné často provádět inventury. Objednávat v malých množstvích, ale poměrně 

často. Pravidelně vyhodnocovat předpověď poptávky. Sledovat nevyřízené objednávky                    

a provádět vhodná opatření. Snažit se o zkracování dodací lhůty. Do skupiny B patří položky 

číslo 7, 8. Tyto položky tvoří 15,44% z celkové spotřeby. Skupina B tvoří 20% z celkového 

počtu položek, v tomto případě se jedná o částku 590 800Kč. I zde platí stejná řídicí opatření 

jako u položek kategorie A s tím rozdílem, že budou méně časté a velikosti dávek i pojistná 

zásoba bude větší. Do skupiny C patří zbývající položky, které tvoří 19,19% celkové 

spotřeby. To je tedy z celkového počtu položek 50% a znamená to částku 1 477 000 Kč. Pro 

tuto skupinu je nutné objednávat velká objednací množství a tím zajišťovat vysokou úroveň 

dodavatelských služeb.  Inventury provádět nahodile, s větším časovým odstupem, například 

ročně. Používat systém založený na objednávání v pevných okamžicích nebo systém dvou 

zásobníků. 

 

      Ovládáme-li omezený počet nejvýznamnějších činitelů, ovládáme převládající část celé 

situace. Metoda ABC se používá tam, kde se pracuje s mimořádně velkým souborem prvků 

(produktů či zákazníků) a kde je potřebné identifikovat skupinu prvků, která svým počtem 

představuje sice triviální menšinu, ale pro výsledek podnikání (tržby, zisk, náklady) má 

dominantní význam, a na druhé straně identifikovat dominantní většinu (výrobků, zákazníků), 

která má z hlediska výsledku (objemu tržeb, zisku, nákladů) triviální, tj. nepodstatný význam. 

To lze vyjádřit i graficky. Grafické znázornění klasifikace ABC se provádí formou Lorenzovy 

křivky v obrázku č. 1: 
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                                          Obrázek č. 1 

 

     Nesourodost statistického souboru stanovíme tzv. variačním koeficientem. Variační 

koeficient, patři mezi relativní míry variability, protože nevyjadřuje variabilitu v původních 

měrných jednotkách, ale jako poměr směrodatné odchylky a průměru. Obvykle tento poměr 

prezentujeme v procentech. Pak udává, z kolika procent se v průměru odchyluji jednotlivé 

hodnoty od aritmetického průměru. Tento postup znázorňuje tabulka č. 5. 

 

 

Číslo položky Průměrná spotřeba Směrodatná odchylka Variační koeficient 

1 108,14 9,83 9,1 

2 17,14 9,79 57,1 

3 20,29 22,21 109,5 

4 72,71 27,83 38,3 

5 19 3,78 19,9 

6 95 7,6 8 

7 35,43 10,68 30,1 

8 29,71 16,02 53,9 

9 10,43 10,39 99,6 

10 14,14 6,47 45,7 
Tabulka č. 5 

 

 Stanovení variačních koeficientu umožňuje zařazení jednotlivých položek materiálu do 

následných skupin XYZ. (tabulka č. 6) 

 

Skupina Čísla položek Variační koeficient Počet položek v % 

X 1, 4, 5, 6, 7, 10 do 50% 60 

Y 2, 8, od 50 do 90% 20 

Z 3, 9, nad 90% 20 
Tabulka č.  
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     Pro materiály zařazené do skupiny X (60%) je nutné vypracovat systém zásobování 

synchronizovaný s výrobními procesy. Je zde nutná dobrá predikce spotřeby. Při tvorbě zásob 

není potřeba předpokládat vysoké úrovně zajištění. U materiálů ze skupiny Y je vhodné 

zohledňovat vytvoření určité úrovně skladových pojistných zásob (20 %). Existuje zde 

omezená možnost predikce. U materiálu skupiny Z je nutné zohledňovat nepravidelnost 

spotřeby a krýt se vysokou pojistnou zásobou nebo vyššími náklady speciální nabídky (20%) 

5.2 Stanovení pojistné zásoby 

  Nepřetržitá, konstantní a známá výše poptávky s konstantním a známým cyklem 

realizace objednávky je ideální stav, který se v reálném prostředí často nevyskytuje. Podniky 

se musí potýkat s problémy, které mají vliv na délku cyklu realizace objednávky. Mění se 

doba přípravy a doručení objednávky, kolísá přepravní čas atd. To pro firmu znamená ztráty 

z přerušení výroby, ušlý zisk za nerealizovaný obchod, ztrátu dobrého jména nebo dokonce 

ztrátu zákazníka. Jednou z možností jak tomu předejít je udržování dostatečné, tj. pojistné 

zásoby. Pak je důležité zhodnotit náklady na udržování této zásoby s riziky či ztrátami 

spojenými s vyčerpáním zásob. Máme tedy dvě tabulky suroviny X určené pro objemy denní 

spotřeby (D) tabulka č. 7 a doby trvání realizace objednávek (R) tabulka č. 8:    
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Den D (kg) 

 

Cyklus R (dny) 

1 12 1 10 

2 60 2 10 

3 60 3 8 

4 47 4 17 

5 19 5 7 

6 83 6 6 

7 27 7 7 

8 80 

 

8 12 

9 99 9 8 

10 87 10 9 

11 58 11 5 

12 97 12 9 

13 16 13 6 

14 32 14 8 

15 15 15 6 

16 90 16 9 

17 43 17 6 

18 59 18 10 

19 96 19 9 

20 76 

 

∑ 162 

21 75 R 9 

22 16  2,66 

23 77 Tabulka č. 8 

24 70 
 

25 76 

26 81 ∑ 1585  

27 21 D 57  

28 13 
 

29,24 =51,65%, 
Tabulka č. 7                        

Pojistná zásoba se vypočítá dle vzorce:   

 
 

 

Koeficient zajištění (k) Úroveň obsluhy (%) Riziko nedostatku zásoby (%) 

1,751 96 4 

1,881 97 3 

2,054 98 2 

2,326 99 1 
Tabulka č. 9 
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Koeficient k z předcházející tabulky č. 9 je pro 97% úroveň spolehlivosti k97=1,881, pro 98% 

k98=2,054  

 

 

 

     Pro 98% spolehlivost je pojistná zásoba 360kg, pro 97% je 329kg. Variabilita spotřeby je 

=51,65%, nám výrobek zařazuje v analýze XYZ do kategorie Y a proto je u ní snížená 

možnost předpovědi a může nastat situace díky výkyvům v požadavcích odběratele 

k nedostatku zboží. Proto je zde nutné vyšší sledování požadavku zákazníka pro včasnější 

reakci a objednání potřebného zboží popřípadě navýšit pojistnou skladovou zásobu. To 

můžeme provést jednoduchým řešením a to tak, že můžeme navýšit směrodatnou odchylku. 
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Závěr 

Máme-li zásoby v okamžiku, kdy na ně není poptávka, představují zbytečné vynakládání 

finančních prostředků i lidské práce, které by bylo možné využít jiným způsobem. V opačném 

případě, kdy je nutné splnit zakázku odběratele, a nemáme dostatečné zásoby, vede tato 

situace k finančním ztrátám v důsledku neuskutečněných prodejů a následně i ke ztrátám 

zákazníků a dobré pověsti firmy. Při uspokojování potřeby uvnitř podniku dochází k přenášení 

nedostatků do výroby, které spočívají v nemožnosti včas uskutečnit předpokládaný výrobní 

proces, nesplnění plánovaných úkolů, nedodržení dodacích lhůt apod. To ukazuje na 

nedostatky celkového řídicího, výrobního a marketingového procesu podniku. Je zřejmé, že 

velikost zásob by měla být na jedné straně co nejmenší z důvodu vázanosti kapitálu, na druhé 

straně co největší kvůli dostatečné flexibilitě při kolísání potřeb výroby. Obě hlediska jsou 

ovšem protichůdná a proto musí být zvolen určitý kompromis. Proto je hlavním cílem řízení 

zásob jejich udržování na takové úrovni a složení, aby byl zajištěn plynulý, nepřerušovaný 

výrobní i nevýrobní proces. 

 

     V bakalářské práci jsem se zaměřila především na otázky spojené s řízením zásob, jako 

jsou systémy řízení zásob a jejich specifika a na náklady spojené se zásobováním a možnosti 

jejich snížení. ABC metoda je jednoduchá, ale přesto efektivní. Umožňuje se matematicky 

exaktně soustředit na to, co je pro nás skutečně důležité. Použití je velice všestranné, lze ji 

využít v mnoha směrech: na zákazníky, vlastní výrobky a služby či třeba na skladové zásoby. 

Může se podle ní, ale i propouštět zaměstnance, rozprodávat firmu a rozhodovat i celou řadu 

dalších věcí. Tato metoda vychází z Paretova pravidla (80/20). Využitím analýz ABC a XYZ 

byly rozděleny zásoby do jednotlivých skupin a tím došlo ke snížení vázanosti kapitálu          

v zásobách. Konkrétně došlo ke snížení nákladů na objednávání a nákladů z nadbytečného 

držení maloobrátkových zásob. Tato optimalizace se projeví v efektivnějším řízení zásob              

a umožní tvorbu pojistných zásob u konkrétních položek. Tím přinese úsporu u logistických 

nákladů a vyvarování se tvorby tzv. „ležáků“. Výsledky ABC analýzy není možné vzhledem                

k určité míře subjektivismu (např. rozdělení do skupin) brát dogmaticky. Významné je stav           

a průběh zásob průběžně a pravidelně ověřovat a aktualizovat. Klasifikaci zásob do skupin 

podle Paretova principu je třeba chápat jako dynamický proces. Jen tak se může stát účinným 

nástrojem, jenž zkvalitní systém logistického zásobování, efektivní realizaci hmotných           

a informačních toků v oblasti zásob a může přispět ke zvýšení konkurenční schopnosti 

podniku.      Stěžejními principy metody JIT je držení pouze nutných zásob a to jen pokud jich 
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je zrovna potřeba, zlepšení kvality – dosažení nulové chybovosti, snížení dodacích lhůt 

zkrácením času nutného k přenastavení stroje, délek front a velikostí dávek, neustálá revize 

stávajících výrobních postupů a dosažení těchto cílů s minimem nákladů. Jedním z důležitých 

kladných efektů JIT je zvýšení návratnosti investic plynoucí z nižších skladových zásob                  

a z jejich rychlejšího obratu. V zásobách je vázán kapitál a tato metoda poskytuje naději na 

jeho snížení. K tomu, aby mohla být tato významná úspora realizována, je ale nutné mít 

odběratele ochotného vyhovět platebním podmínkám výrobce. Je totiž možné, že výsledek 

projeví pouhou přeměnou jednoho aktiva na druhé – s nulovým dopadem na cash flow 

podniku – a tak k žádným úsporám plynoucím z omezení vázaného kapitálu nedojde.                

I u metody Kanban, je několik podstatných prvků na které nesmíme zapomenout. Jako 

například samořídicí regulační kruh mezi vyrábějícím a odebírajícím místem. Důležitý je 

princip „vzít si“ pro následující spotřebitelský stupeň namísto všeobecného principu 

„přinést“. Nevýhodou je, že spotřebitelé nemohou požadovat dodávku dříve ani ve větším 

množství. Výrobce nesmí vyrábět víc, než je od něj požadováno a nesmí předat zmetky. 

Důležité je vytěžovat jednotlivé výrobní úseky rovnoměrně. Nasazení lidí i výrobních 

prostředků musí být flexibilní. Krátkodobé řídící funkce jsou přeneseny na provádějící 

pracovníky. 

Smyslem této práce bylo poskytnout základní informace týkajících se metod řízení 

zásob a následně je demonstrovat na příkladech. Dle mého názoru, jsem tento záměr splnila. 
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