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Anotace 

Problematika řízení zásob je v současné době velmi aktuální, neboť tato důležitá 

manažerská aktivita může významně ovlivnit ostatní firemní procesy, flexibilitu a 

konkurenceschopnost firmy. Značná turbulentnost tržního prostředí a působení 

mnoha stochastických jevů mohou tuto činnost komplikovat a negativně ovlivnit. 

 

Jedním ze základních metodických přístupů k řízení zásob je přístup 

optimalizační. Základním problémem je obvykle optimalizace nákladového typu - 

- tedy minimalizace celkových nákladů spojených se zásobami. Při řešení 

optimalizačních úloh lze využít buď matematicko-statistický aparát teorie zásob 

nebo simulaci, která je účinným flexibilním nástrojem kvantitativních metod pro 

podporu manažerského rozhodování. 

 

V předkládané disertační práci není problematika řízení zásob řešena pouze jako 

izolovaný proces, nýbrž jako integrální součást konceptuálního modelu 

logistického systému fiktivní výrobní firmy. Právě jeho vytvoření je přínosem a 

jedním z hlavních cílů předkládané práce. 

 

Logistický systém je zkoumán a analyzován na dvou úrovních: 

§ úroveň dílčích logistických procesů (např. subsystém řízení objednávek 

zákazníků, subsystém výrobního plánování, subsystém dodávek materiálu 

a zásobování, subsystém distribuce apod.) zkoumaná zejména heuristickou 

stochastickou simulací typu Monte Carlo; 

§ úroveň celkového logistického systému zkoumaná prostřednictvím známé 

metody analýzy výnosů a nákladů (Cost and Revenue Analysis). 

Tato kvantitativní analýza efektivnosti firmy se opírá o znalosti, které jsou 

v souladu se současnými poznatky ekonomické teorie. 

 

Vzhledem ke složitosti zkoumaných procesů nebyly v rámci disertační práce 

použity klasické matematické optimalizační modely. Jedním z dalších přínosů 

předkládané práce je právě stochastický simulační přístup k optimalizaci na obou 

výše zmíněných úrovních. 



Součástí analýz uvedených procesů jsou běžně používané statistické metody a 

postupy. Pro počítačové modelování jednotlivých procesů logistického systému 

výrobní firmy byl využit široce dostupný software MS Excel. Tento software je 

sice limitován pro modelování složitých a komplexních reálných systémů, 

nicméně pro účely stochastického přístupu k řešení optimalizačních úloh úplně 

postačuje.  

 

Výsledky simulace byly použity k sestavení ziskové matice, která představuje 

závěrečnou etapu simulačního modelování. Tato matice je vyjádřena ve třech 

variantách: 

§ matice středních hodnot zisků (a ztrát); 

§ matice odpovídajících směrodatných odchylek zisků (a ztrát); 

§ matice minimálních očekávaných zisků (a ztrát) s předem zvolenou 

pravděpodobností (rozhodovací matice). 

 

Význam této matice spočívá zejména v tom, že umožňuje managementu firmy 

zjistit určitý „manévrovací“ prostor a směry zvyšování efektivnosti - např. zjištění 

bodu globálního optima (maximum firemního zisku), zjištění bodů omezeného 

optima zisku při daném technicko-ekonomickém kapacitním omezení, 

rozhodování o možné poloze a hodnotě zisku při pronikání na nové trhy apod. Při 

rozhodovací analýze různých rizikových ziskových variant je brán zřetel na 

osobnostní charakteristiky manažera, zejména na jeho postoj k riziku. 

  



Resume 

 

Stochastic model of logistic system of manufacturing company 

with focus on the inventory management 

 

The issue of inventory management is very relevant nowadays because this 

important managerial activity can affect significantly other business processes, 

flexibility and competitiveness of company. Considerable turbulence of the 

market environment and impact of many stochastic phenomena may complicate 

this activity and affect negatively. 

 

One of the basic methodological approaches to inventory management is an 

approach of optimizing. The basic problem is usually the optimizing of cost type – 

consequently the minimizing of the total inventory costs. To solve optimization 

tasks, we can use either mathematical and statistical tools of inventory theory, or 

simulation which is an effective and flexible tool of quantitative methods to 

support of managerial decision-making. 

 

The issue of inventory management is solved not only as an isolated process at the 

submitted dissertation but as an integral part of the conceptual model of logistic 

system of ficticious manufacturing company. Its creation is a benefit and one of 

the main objectives of the presented dissertation. 

 

The logistic system is researched and analyzed on two levels: 

§ the level of partial logistic processes (e.g. subsystem of customer order 

management, production planning subsystem, material supply subsystem, 

inventory management subsystem, distribution subsystem etc.) which is 

researched in particular by a heuristic stochastic simulation Monte Carlo; 

§ the level of global logistic system  which is researched by the known 

method – Cost and Revenue Analysis. This quantitative analysis of the 

company effectiveness is based on knowledge which are consistent with 

conclusions of the current economic theory. 



In view of the complexity of researched processes there have not been used 

classical mathematical optimization models at the context of dissertation. One of 

the other benefits of the submitted dissertation is the stochastic simulation 

approach to optimization on both of above-mentioned levels. 

 

Analyses of these processes are based on the commonly used statistical methods 

and procedures. For computer modeling of the partial processes of logistic system 

was used widely available software MS Excel.  Although this software is limited 

for modeling the complex real systems, it is completely sufficient for the purposes  

of stochastic approach to solve optimization problems. 

 

The results of simulation were used for creating of a profit matrix which 

represents the final part of simulation modeling. This matrix is expressed in three 

versions: 

§ matrix of mean values of profits/losses; 

§ matrix of corresponding standard deviations of profits/losses; 

§ matrix of minimum expected profits/losses with predetermined probability 

(Decision Matrix). 

 

The importance of this matrix is mainly in the fact that it allows to find out a 

certain manoeuvrable area and ways for improving efficiency – e.g. determination 

the point of global optima (global maximum of profit), finding points of limited 

profit optimum at the case of technical-economic capacity constraints, take a 

decision about the possible position and value of profit when company wants to 

get into the new markets etc. At decision analysis of various risk variants is taken 

into account the characteristics of manager personality and in particular his 

attitude to risk. 
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## 
 

1 Úvod do problematiky 

Logistický systém výrobní firmy je složitá, vzájemn  propojená soustava díl!ích 

proces" (dodavatelských, výrobních, zásobovacích, distribu!ních apod.). 

V reálném systému není provázanost mezi t mito jednotlivými procesy i mezi 

ostatními navazujícími procesy (nap#. plánování, financování, ú!etnictví) vždy 

kompletní a dokonalá, a proto m"žeme analyzovat optimální podmínky fungování 

tohoto složitého systému na dvou úrovních: 

  Úrove$ jednotlivých logistických proces" (nap#. subsystém #ízení objednávek 

zákazník", subsystém výrobního plánování, subsystém dodávek materiálu, 

subsystém distribuce z centrálního skladu, subsystém p#ímého prodeje 

z firemní prodejny apod.). Tuto úrove$ m"žeme zkoumat prost#ednictvím 

optimaliza!ních model" (nap#. s využitím známého deterministického Harris-

Wilsonova modelu optimální dodávky nebo výrobní dávky, n kterého ze 

stochastických matematických model" zásob, stochastickou simulací typu 

Monte Carlo apod.). 

  Úrove$ celkového logistického systému firmy zkoumaná zejména 

prost#ednictvím metody Cost and Revenue. Jedná se o známou analýzu 

výnos" (Revenue), variabilních náklad" (Variable Costs - VC) a fixních 

náklad" (Fixed Costs - FC). Tato kvantitativní analýza efektivnosti firmy se 

opírá o poznatky, které jsou v souladu se sou!asnou akceptovanou 

mikroekonomickou teorií. Touto metodou lze ur!it nejen optimální velikost 

produkce, p#i níž je dosaženo maximálního zisku, ale rovn ž tzv. body zvratu 

(Break-Even Points), které vymezují ziskový potenciál firmy (tj. oblast 

s kladným ziskem). Dále lze stanovit tzv. krizový bod do!asného ukon!ení 

výroby v p#ípad , kdy prozatímní snížení poptávky zákazník" vede k poklesu 

cen prodávaných výrobk" nebo kdy vlivem zvýšení cen vstup" od dodavatel" 

materiál" a služeb dojde k tak vysokým finan!ním ztrátám, kdy výnosy již 

nekryjí variabilní náklady. 

 

Ob  uvedené úrovn  se navzájem ovliv$ují, a proto nemohou být zkoumány zcela 

izolovan . Vzájemné propojení obou úrovní m"že být zprost#edkováno nap#. 

modifikovaným (upraveným) Harris-Wilsonovým modelem. Tento optimaliza!ní 
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model je využit jako ur!itý „spojovací m"stek“ obou úrovní v prezentovaném 

stochastickém modelu. 

 

P#edm tem simula!ního modelování v p#edkládané diserta!ní práci je !ást 

logistického systému fiktivní výrobn -obchodní firmy zabývající se výrobou 

nábytku. Jde o p#ípadovou studii (Case Study) zpracovanou v b žn  dostupném 

tabulkovém kalkulátoru MS Excel, která má prokázat souvislost mezi optimalizací 

na úrovni díl!ích logistických proces" (reprezentovanou zejména optimalizací 

zásobovacích proces") a globální optimalizací na úrovni firmy. Tato studie je 

realizována pomocí konceptuálního modelu logistického systému firmy a jeho 

následného po!íta!ového zpracování. Cílem simula!ního modelování je získání 

d"ležitých statistických charakteristik o chování zkoumaného logistického 

systému a jeho d"ležitých !ástí. K t mto charakteristikám pat#í zejména st#ední 

hodnoty a rozptyly t chto náhodných veli!in: náklady, výnosy a p#edevším zisk.  

Uvedené statistické charakteristiky (zvlášt  st#ední hodnoty zisk" a odpovídající 

rozptyly pro jednotlivé úrovn  prodej" hotových výrobk") jsou získány pomocí 

stochastické simulace typu Monte Carlo a mohou sloužit k vyhodnocení 

rizikových ziskových variant p#i rozhodování na úrovni vrcholového 

managementu firmy.  

 

Toto rozhodování je závislé na zvolené firemní strategii vzhledem k danému 

tržnímu segmentu a m"že se jednat nap#. o strategii maximalizace zisku, o 

konkuren!ní strategii r"stu podílu na trhu zvýšením prodej" i za cenu nižšího 

zisku než je zisk maximální, o strategii ústupu z trhu za dosažení maxima 

rentability (a nikoliv maxima zisku) apod.  

 

Klí!ovou, nosnou !ástí prezentovaného experimentálního stochastického modelu 

je optimaliza!ní model zásob. Problematika #ízení zásob je tedy v tomto modelu 

jeho integrální sou!ástí.  

 

%ízení zásob pat#í mezi významné manažerské aktivity, nebo& správné a ú!elné 

zásobování m"že výrazn  ovlivnit ostatní firemní procesy, flexibilitu a 
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konkurenceschopnost. Proto je nezbytné #ízení zásob realizovat pokud možno 

s minimálními náklady aniž by byl omezen výrobní program. V sou!asnosti je 

tato !innost komplikována mimo#ádn  turbulentním tržním prost#edím a rovn ž 

nezanedbatelným p"sobením mnoha stochastických jev", které mohou #ízení 

zásob negativn  ovlivnit. 

 

Mezi základní p#ístupy k #ízení zásob moderní firmy v podmínkách tržní 

ekonomiky pat#í optimaliza!ní p#ístup. Základní úlohou p#i uplatn ní 

optimalizace je minimalizace celkových logistických náklad" spojených se 

zásobami (tedy optimalizace nákladového typu). Historicky prvním 

formulovaným deterministickým optimaliza!ním modelem je tzv. Harris-

Wilson"v model (v anglo-americké literatu#e !asto uvád ný pod zkratkou EOQ – 

Economic Order Quantity Model), který triviálním využitím metod 

diferenciálního po!tu jedné prom nné ilustruje jednoduchou logiku, na které jsou 

modely #ízení zásob založeny. I p#es !etná omezení jeho praktického využití 

existuje v sou!asnosti celá #ada modifikací tohoto modelu (nap#. model 

p#ipoušt jící chyb ní zásoby, úprava modelu pro nespojitou !i stochastickou 

poptávku, model partnerské efektivnosti apod.). Již bylo v textu uvedeno, že jedna 

z modifikací tohoto modelu (tj. jeho rozší#ení) je využita i v diserta!ní práci jako 

ur!itý „spojovací m"stek“ mezi úrovní jednotlivých logistických subsystém" a 

mezi úrovní celkového modelovaného logistického systému. Tyto úrovn  jsou 

navzájem provázány a výstupy z jedné úrovn  jsou vstupem do úrovn  

následující.  

 

Stochastická simulace je tedy v rámci modelu rozd lena do dvou fází: 

! heuristická fáze simulace – v této fázi je uplatn n heuristický p#ístup 

k optimalizaci (tedy hledání p#ibližných odhad" st#edních hodnot 

celkových optimálních náklad" spojených se zásobami); 

! záv re!ná (rozhodovací) fáze simulace – cílem simulace na této úrovni je 

optimalizace zisku (tedy získání globálního ziskového maxima z prodej" 

výrobk" firmy). 
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Jak již bylo zmín no, pro stochastickou simulaci typu Monte Carlo je využit 

software dostate!n  univerzálního použití – MS Excel. Ten je pochopiteln  

limitován pro modelování tak složitého a komplexního systému, jakým je 

bezesporu logistický systém výrobní firmy. V sou!asnosti je na !eském trhu 

k dispozici celá #ada sofistikovaných produkt" pro simulaci logistických proces". 

Zmi$me nap#íklad produkty WITNESS, SIMPROCESS, SIMUL8, PROMODEL 

apod. Takový software však nemusí být vždy k dispozici (investice do takového 

produktu m"že pro firmu znamenat nezanedbatelnou položku). Široce dostupný a 

lehce zvládnutelný MS Excel pro ú!ely pravd podobnostního p#ístupu k #ešení 

optimaliza!ních úloh v rámci prezentovaného modelu zcela posta!uje. 

 

Výsledky získané simulací by m ly podpo#it teoretické poznatky (zejména 

zmi$ovaná analýza Cost and Revenue), které jsou v souladu s moderní 

ekonomickou teorií.   

 

2 Cíle diserta ní práce 

Hlavním cílem p#edkládané diserta!ní práce je vytvo#ení konceptuálního modelu 

logistického systému fiktivní firmy zabývající se výrobou nábytku a jeho následná 

po!íta!ová realizace v podob  stochastického simula!ního modelu. Jedná se o 

studii, která obsahuje: 

! modelování stochastické poptávky po finálních výrobcích firmy zahrnující 

jak plánovatelnou poptávku (objednávky zákazník"), tak neplánovanou 

poptávku (p#ímý prodej zákazník"m z volné zásoby centrálního skladu 

v míst  výrobní firmy); 

! p#íjem objednávek zákazník" a jejich zaplánování do výroby; 

! #ízení distribu!ních kanál" hotových výrobk" (odbytový sklad, firemní 

prodejna v míst  závodu pro p#ímé zákazníky a obchodní 

zprost#edkovatele firem prodávajících nábytek); 

! #ízení a plánování výroby využitím metody MRP (Material Requirements 

Planning); 

! #ízení a plánování dodavatelských výrobních zásob. 
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V úvodu bylo #e!eno, že podmínky optimálního fungování logistického systému 

lze analyzovat na dvou úrovních: na úrovni díl!ích logistických proces" a na 

úrovni celkového logistického systému. V rámci stochastického simula!ního 

modelu budou zkoumány ob  uvedené úrovn , a z toho vyplývají další cíle 

p#edkládané diserta!ní práce:  

 

  Díl!í optimalizace zásobovacího subsystému. Cílem stochastické simulace na 

této úrovni je nalezení nákladových optim souvisejících se zásobováním 

materiál" a polotovar". Vzhledem ke složitosti a specifi!nosti podmínek není 

možné využít n který z klasických matematických optimaliza!ních model" 

zásob (nap#. deterministický Harris-Wilson"v model optimální dodávky), ale 

je nutné použít simula!ního heuristického p#ístupu k optimalizaci. K získání 

celkových optimálních náklad" spojených se zásobami je použita heuristická 

metoda, tedy metoda postupného náhodného vyhledávání „p#ibližných“ optim. 

Optimalizované náklady spojené se zásobami jsou d"ležitou složkou 

variabilních náklad", které jsou následn  použity v analýze Cost and Revenue. 

Dále v textu je tato analýza již uvád na pod zkratkou „C/R analýza“. 

 

  Stochastická C/R analýza. Ze stejných d"vod" není možné k celkové globální 

optimalizaci použít klasický ekonomicko-matematický model (vyjád#ený 

nap#íklad pomocí ziskové funkce), nýbrž stochastický simula!ní postup 

k vyhledání globálního optima firmy (tj. maximálního zisku). Simulace 

poskytuje tyto náhodné veli!iny: variabilní náklady (jednou ze složek t chto 

náklad" jsou již zmi$ované optimalizované náklady spojené se zásobami), 

tržby a zisk. Tyto náhodné veli!iny jsou v rámci C/R analýzy použity 

k získání takových d"ležitých informací, jako nap#. zjišt ní optimální velikosti 

produkce s maximálním ziskem, nalezení bod" zvratu, které vymezují 

efektivní oblast s kladným ziskem apod. 

 

  Vytvo#ení ziskové matice. Stochastická C/R analýza umožní vytvo#ení t#í 

ziskových matic s následujícími prvky: 

! st#ední hodnoty zisk" (a ztrát); 
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! odpovídající sm rodatné odchylky zisk" (a ztrát); 

! minimální o!ekávané hodnoty zisk" (ztrát) s p#edem zvolenou 

pravd podobností (rozhodovací matice). 

 

Poslední ze zmi$ovaných matic m"že sloužit k rozbor"m a rozhodování na úrovni 

vrcholového managementu firmy. Výsledky simulace jsou náhodné veli!iny, a 

tedy veškeré rozhodování je spojeno s rizikem.  

 

Diserta!ní práce by m la p#isp t p#edevším k rozší#ení stávajících p#ístup" 

k problematice #ízení zásob, která není v  práci #ešena samostatn , nýbrž 

v kontextu s modelováním !ásti logistického systému výrobn -obchodní firmy. 

Prezentované simula!ní modelování využívá simulaci typu Monte Carlo 

v prost#edí MS Excel a m"že posloužit jako základ pro možný další výzkum 

v oblasti zapojení statistických a simula!ních metod do uvedené problematiky. 

 

3 Struktura diserta ní práce 

K napln ní deklarovaných cíl" diserta!ní práce je velmi d"ležité stanovení 

vhodných teoretických a metodických východisek. Práce je strukturována na !ást 

teoretickou (zahrnující i !ást metodickou) a aplika!ní. 

 

První, teoretická !ást vychází z krátkých rešerší n kterých dostupných literárních 

zdroj", ve kterých je #ešena problematika simula!ního modelování vybraných 

firemních proces" (kap. 4). P#edkládaná diserta!ní práce není monotematická a v 

její aplika!ní !ásti jsou využity znalosti nap#í! obory jako logistika, statistika, 

matematika, simula!ní modelování, teorie rozhodování, opera!ní výzkum, 

ú!etnictví, mikroekonomie apod. Z tohoto d"vodu je teoretický záb r práce 

pon kud širší. Jsou p#esn  vymezeny !asto používané pojmy systém a logistický 

systém, dále je nutné specifikovat všechny relevantní složky náklad" spojených se 

zásobami, které jsou zahrnuty v simula!ním modelu (kap. 5). Model využívá 

konkrétní, teoreticky popisované systémy #ízení zásob a zejména nov  zavedený, 

specificky modifikovaný Harris-Wilson"v model (kap. 7 a 8). V rámci celkového 
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stochastického modelu je pro plánování a #ízení výroby použit deterministický 

systém MRP, a proto problematika výrobního plánování s ú!elovým zam #ením 

na metodu MRP je za#azena v teoretické !ásti (kap. 6). Záv re!nou fázi 

aplika!ního simula!ního modelování tvo#í rozhodovací analýza p#i stochastickém 

nelineárním zisku. Téma rozhodování za rizika lze najít v kapitole 11. 

 

Metodická !ást (kap. 9 a 10) se zabývá vysv tlením podstaty modelování a 

simulace se zam #ením na metodu Monte Carlo. Rovn ž je popsán princip metody 

C/R – tedy analýzy výnos" a náklad". 

 

Kapitoly 13, 14 a 15 navazují na teoretickou a metodickou !ást. Je v nich 

podrobn  a názorn  rozebrána problematika tvorby konceptuálního modelu 

logistického systému výrobní firmy, jeho následná po!íta!ová realizace a diskuze 

výstupu finální fáze simula!ního modelování. 

 

4 Analýza sou asného stavu !ešené problematiky 

Simulace je moderní efektivní metoda, pomocí které m"že management 

analyzovat složité firemní procesy, které obsahují prvky stochastického a 

dynamického chování. Tato metoda umož$uje v prost#edí po!íta!ového modelu 

p#edvídat chování systému p#i zm nách vnit#ních i vn jších podmínek a 

optimalizovat jednotlivé procesy vzhledem k zadaným kritériím (nap#. 

maximalizace zisku, minimalizace náklad" apod.). 

 

Na !eském trhu je v sou!asnosti dostupná publikace „Simulace podnikových 

proces “ (2007) autor" Dlouhý, Fábry, Kuncová, Hladík, která jedine!nou 

formou !tená#e seznamuje s teorií a praxí simula!ního modelování. Auto#i 

v publikaci vhodným zp"sobem kombinují teorii, jednoduché ukázkové p#íklady a 

komplexní p#ípadové studie ze skute!ných projekt" realizovaných v podnikové 

praxi. V publikaci !tená# rovn ž najde vybrané aplika!ní oblasti (nap#. #ízení 

zásob se stochastickou poptávkou), které prakticky využívají simulaci a metodu 

Monte Carlo v tabulkovém kalkulátoru MS Excel. Krom  ukázek možnosti 
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využití simulace v excelovském prost#edí jsou v knize uvedeny i p#íklady 

z dostupných specializovaných program" (nap#. SIMPROCESS, SIMUL8). 

Publikace je vhodnou pom"ckou pro seznámení se se základními principy 

simula!ního modelování a v metodické !ásti diserta!ní práce se na ni odkazuji. 

 

Dvojice autor" Jablonský, Dlouhý se v !lánku „Využití simulace p!i analýze 

podnikových proces “ (in ACTA OECONOMICA PRAGENSIA, 2009) zamýšlí 

nad vztahem simulace a ostatních manažerských (logistických) koncepcí a metod. 

V tomto p#ísp vku auto#i používají pojem „manažerské metody“ pon kud voln ji 

pro ozna!ení metod zvyšování efektivnosti podnikových proces", které jsou 

známy pod názvy jako MRP, JIT, business process improvement, reengineering, 

process redesign, process mapping, Kanban apod. Auto#i se na tyto metody a 

jejich principy dívají z pohledu simulace (i ostatních kvantitativních metod) a 

snaží se o vymezení t chto manažerských metod v novém, ší#eji pojatém 

metodologickém rámci, který vede ke zjišt ní vzájemných vazeb mezi 

manažerskými metodami a simula!ními p#ístupy. Úvahy autor" nad vztahem 

simulace a ostatních manažerských metod vedou k zamyšlení, zda je v sou!asnosti 

simulace pouhým nástrojem pro manažerské rozhodování nebo se jedná o 

samostatnou manažerskou metodu. Publikované záv ry t chto autor" jsou 

diskutovány v metodické !ásti diserta!ní práce (kap. 9.4). 

 

Aplikací simula!ního modelování v prost#edí MS Excel se zabývá autorka 

Kuncová v !lánku „Možnosti využití kvantitativních metod a simulací p!i !ízení 

zásob v dodavatelských !et"zcích“ (in STATISTIKA, 2006). V p#ísp vku je 

prezentována jedna z možností skloubení znalostí z oblasti statistiky, 

matematického a simula!ního modelování v analýze situace v oblasti zásobování. 

Autorka se v !lánku úzce zam #uje na využití možností programu MS Excel 

(vestav ných funkcí a datových tabulek) k nalezení optimálního #ešení, které bere 

v úvahu stochastickou poptávku zákazník" (pro simulovaný odhad poptávky zde 

používá obecné trojúhelníkové rozd lení pravd podobnosti) a p#i kterém je 

dosahováno minimálních náklad" spojených se zásobami (a& už pro jednotlivý 

podnik nebo krátký dodavatelský #et zec zákazník – prodejce – dodavatel !i 
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výrobce). 'lánek vychází ze stru!ného p#ehledu model" zásob a krátce p#ipomíná 

optimaliza!ní Harris-Wilson"v model i jeho omezení. 'tená# p#ísp vku je rovn ž 

obeznámen s využitím datových tabulek pro volbu objednávkové strategie VMI 

(Vendor Managed Inventory) neboli #ízení zásob dodavatelem. Autorka 

v ukázkové tabulce uvádí výsledky n kolika simula!ních experiment" (tj. 

vygenerování r"zných úrovní poptávky), ze kterých m"že být zvolena taková 

alternativa objednávkové strategie, která bude vhodná (z hlediska minimalizace 

celkových náklad") jak pro dodavatele, tak pro prodejce. 

 

V úvodu diserta!ní práce jsem uvedla, že mezi základní moderní p#ístupy k #ízení 

zásob #adíme p#ístup optimaliza!ní, který je založen na využití rozsáhlého a 

propracovaného matematicko-statistického aparátu teorie zásob. Optimaliza!ní 

p#ístupy k #ízení zásob byly podrobn  popisovány již ve starší odborné literatu#e 

(Mann 1979, Ter-Manuelianc 1980), nicmén  #ada autor" moderních odborných 

publikací na tyto metody navazuje a dále je rozvíjí (nap#. Jablonský 2002, Gros 

2003, Sweeney, Anderson, Williams 2009, Muckstadt, Sapra 2010). 

 

Krom  analytických optimaliza!ních metod lze v publikovaných !láncích a 

odborné literatu#e (Carson, Maria 1997, Swamidass 2000) najít popis simula!ních 

optimaliza!ních metod (Simulation Optimization Methods) se zam #ením na 

optimalizace užitím stochastických simulací s náhodnými prom nnými (simulace 

typu Monte Carlo) a heuristických metod.  

  

V sou!asné ve#ejn  dostupné tuzemské i zahrani!ní literatu#e není doposud 

publikována rozsáhlejší studie logistického systému výrobní firmy realizovaná 

pomocí stochastického simula!ního modelu a s využitím metody Monte Carlo. 

Originálnost prezentovaného modelu spo!ívá jednak ve vzájemném propojení 

díl!ích logistických proces" a logistického systému firmy jako celku, a jednak ve 

využití snadno dostupného software MS Excel.  
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5 Teoretický základ logistiky 

Definici pojmu logistika lze snadno vyhledat v celé #ad  publikací tuzemských i 

zahrani!ních autor". Jednotlivé definice se v detailech odlišují, nicmén  jedno 

mají spole!né: podstatou t chto definic je vždy organizace tok" od zdroje surovin 

ke spot#ebiteli a uspokojení požadavk" cílového zákazníka (trhu). Tyto toky jsou 

organizovány tak, aby požadovaný materiál (zboží, služba) byl k dispozici 

v požadované kvalit , v požadovaném množství a v požadovaném !ase na 

požadovaném míst , a to s vynaložením p#im #ených (pokud možno optimálních) 

náklad". 

 

Základním teoretickým východiskem logistiky (Pernica 1998, Horváth 2007, 

Stehlík, Kapoun 2008) jako komplexní technicko-ekonomické nauky je obecná 

teorie systém . Obecná teorie systém" (General System Theory, GTS) je 

integrující v dní disciplína, která definuje základní pojmy (systém, prvky, vazby, 

struktura, chování, okolí systému apod.) a zkoumá podmínky existence a 

ovladatelnosti systém", cíle a funkce systém" apod. Systémový p#ístup vychází 

z myšlenky, že pokud nahlížíme na ur!itou akci izolovan , nejsme schopni ud lat 

si ucelenou p#edstavu o tom, jak tato akce ovlivní jiné !innosti.  

 

Je na míst  zde p#ipomenout definici základního pojmu systémové teorie – 

systému. První skupina formulací je verbální a auto#i tohoto p#ístupu se snažili o 

takovou definici pojmu systém, která by m la co nejobecn jší platnost. Pat#í sem 

pojetí systému jako „komplexu vzájemn" p sobících komponent“ (Bertalanffy, 

1968), „organizované množství prvk , které jsou vzájemn" svázány a které plní 

ur#ité funkce“ (Beer 1964), „množiny prvk  a množiny vazeb mezi nimi ú#elov" 

definovaných na v"tšinou reálném objektu, který jako celek vykazuje ur#ité 

vlastnosti“ (Vl!ek 1969) aj. Ze skupiny formálních definic (Vl!ek 1969) lze 

systém ozna!it jako identitu ( )RESS ,= , kde S je definovaný systém; { }ieE =  je 

množina prvk" (element") systému, ,Ji ∈  kde J je množina index"; 

{ } JjirR ij ∈= ,;  je množina vazeb (vztah", relací) mezi prvky ei a ej. Vazbami 
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rozumíme vzájemné závislosti nebo p"sobení mezi prvky (kauzální vztahy, 

matematické vztahy, informa!ní vazby, zp"soby spojení apod.). 

 

Pro ú!ely logistiky shr$me, že systém je ú#elov" definovaná množina prvk  a 

vazeb na reálném objektu a nositelem funkcí a aktivit jsou jeho prvky. Ú!elovost 

definice systému znamená, že na reálném objektu je možné definovat neomezené 

množství systém" podle toho, jaký problém #ešíme. (Gros 2009)  

 

Dalším teoretickým východiskem logistiky je synergetika – v dní obor, který 

vznikl na po!átku 70. let 20. století. Synergetika je obor zabývající se systémy, 

pro které jsou podstatné kooperativní jevy. Jejím základním pojmem je synergie 

(sou!innost, spolup"sobení, spolupráce). Synergický efekt m"žeme chápat jako 

celkový kooperativní efekt, který je obvykle odlišný než sou!et jednotlivých 

izolovaných efekt".  

 

M"že mít následující podoby: 

! pozitivní synergický efekt: celkový efekt je v tší než sou!et díl!ích efekt"; 

! negativní synergický efekt: celkový efekt je menší než sou!et díl!ích 

efekt"; 

! neutrální (nulový) efekt: celkový efekt je roven sou!tu díl!ích efekt". 

 

Z matematického hlediska (Olšovský 2009) vzniká synergický efekt mezi funk!n  

závislými veli!inami, jestliže jejich celkový efekt (nap#. celkové výnosy, celkový 

zisk) je podmín n více než proporcionálním r"stem (poklesem) jejich 

samostatných (izolovaných) funk!ních hodnot. Matematicky lze jednotlivé typy 

synergických efekt" demonstrovat nap#. v p#ípad  funkce dvou prom nných yx,

následovn : 

  Negativní synergický efekt: 

( ) ( ) ( )0,00,00,0 >=+=><>> yxfyxfyxf  

(nap#. funkce ( ) czbxyaxyxf +−=, ), kde 0;0;0,, ≥≥> yxcba ). 

  Pozitivní synergický efekt:  

( ) ( ) ( )0,00,00,0 >=+=>>>> yxfyxfyxf  
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(nap#. funkce ( ) czbxyaxyxf ++=, , kde 0;0;0,, ≥≥> yxcba ). 

  Neutrální synergický efekt: 

( ) ( ) ( )0,00,00,0 >=+=>=>> yxfyxfyxf  

 

Synergický efekt není možné modelovat nap#. Cobb-Douglasovou produk!ní 

funkcí: 

( ) βα yxAyxf ⋅⋅=, , 

kde βα,,0>A  jsou konstanty (obvykle 0;0;10;10 ≥≥<<<< yxβα ). Nap#. 

funkce daná p#edpisem ( ) yxyxf 3, =  je Cobb-Douglasova funkce a z jejího 

analytického vyjád#ení je patrné, že je ryze multiplikativní. 

 

Praktickým p#íkladem synergického efektu m"že být situace, kdy nap#. zvýšení 

(snížení) prodeje jednoho výrobku m"že na spole!ném cílovém trhu ovlivnit 

prodeje druhého výrobku, !ímž dojde nejen ke zvýšení (snížení) tržeb z prodeje 

prvního výrobku, ale sou!asn  ke zvýšení (snížení) tržeb z prodeje druhého 

výrobku. D"sledkem této skute!nosti je nadproporcionální zvýšení 

(podproporcionální snížení) celkových tržeb z prodej" obou výrobk". 

 

Krom  obecné teorie systém" a synergetiky (Pernica 1998, Horváth 2007) existují 

i další, pro rozvoj logistiky d"ležité systémové disciplíny: kybernetika, opera!ní 

výzkum, systémové inženýrství, systémová analýza apod. 

 

5.1 Vymezení klí ových logistických pojm" a cíl"  

V sou!asnosti je logistika vztahována zejména k logistickým #et zc"m, kde 

finálním efektem je uspokojení poptávky zákazníka. Termín logistický !et"zec je 

klí!ovým pojmem logistiky (Pernica 1998, Horváth 2007, Orava 2010) a m"žeme 

jej chápat jako jednotu jeho dvou stránek – hmotné a nehmotné. Hmotná stránka 

spo!ívá v p#emís&ování objekt" (materiálový tok) a nehmotná stránka je spojena 

s p#enosem informací – tj. zpráv pot#ebných k tomu, aby se p#emíst ní objekt" 

mohlo uskute!nit (informa!ní tok). V obecné rovin  hovo#íme o logistickém 
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#et zci jako o provázané posloupnosti všech !inností (aktivit), jejichž uskute!n ní 

je nutnou podmínkou k dosažení daného kone!ného efektu, který má synergickou 

povahu. 

 

Systémový p#ístup je základní koncepcí v metodologii logistického systému. 

V literárních pramenech zabývajících se logistickou problematikou se m"žeme 

n kdy setkat s pon kud volným používáním termín" #et zec a systém. Odtud 

pramení snaha n kterých autor" (nap#. Gros, Grosová 2011) o p#esné vymezení 

pojm" logistický #et zec a logistický systém. 

 

„Logistický !et"zec je posloupnost #inností, jejichž výkon je nezbytný pro spln"ní 
požadavk  finálního zákazníka v požadovaném #ase, množství, kvalit" a na požadované 
místo.“ 
 
„Logistický systém je množina organizací a vazeb mezi nimi, jejíž prvky se podílejí na 
plánování a výkonu posloupnosti #inností v logistickém !et"zci definovaných.“ 
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Logistický systém (Horváth 2007, str. 45) m"žeme rovn ž považovat za „ú#elné 

uspo!ádání množiny všech technických prost!edk  podílejících se na 

uskute#$ování logistických !et"zc “.  

 

Konkrétní podnikový logistický systém (Olšovský 2009) je ú!elov  zaveden na 

podniku jako objektu a jeho okolí. Je definován jako otev#ený systém, který je 

prost#ednictvím svých vstupních a výstupních prvk" spojen vzájemným 

p"sobením (interakcemi) se svým vnit#ním a vn jším okolím. Lze jej považovat 

(Orava 2010, str. 17) za „koncep#ní soubor logistických prvk  (technologií, 

nástroj , informací a lidí), které jsou nositeli logistických funkcí (nakupování, 

!ízení zásob, plánování, výroby, skladování, doprava, balení, manipulace 

s materiálem apod.)“.  

 

Podnikový logistický systém je dynamický systém, pro který jsou význa!né 

následující charakteristické vlastnosti (Horváth 2007, Olšovský 2009): 
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! u!ící se systém, který na základ  vytvo#ených zp tných vazeb a rozboru 

svých dosavadních !inností koriguje své chování tak, aby bylo efektivn jší 

ve smyslu dosažení stanovených cíl" systému; 

! systém s cílovým adaptivním chováním, ve kterém probíhají fyzické, 

hodnotové, rozhodovací a informa!ní procesy, které souvisí s tokem 

výrobk" od dodavatel" k zákazník"m; 

! stochastický systém, pro který je typický stochastický charakter chování 

v tšiny prvk" a nízká determinovanost se m"že projevovat i v neur!itosti 

struktury a chování systému jako celku; 

! systém, vyzna!ující se schopností redukovat varietu vnit#ního a vn jšího 

stochastického prost#edí (nap#. plánování) tak, aby dosahoval požadované 

výkonnosti s minimem celkových náklad";  

! samoorganizující se systém, který je schopen m nit svou strukturu tak, aby 

umož$ovala postupn  efektivn jší chování systému a vyšší kvalitu tohoto 

systému (tj. stabilitu, adaptabilitu, spolehlivost, soudržnost apod.); 

! cílov  orientovaný systém, který musí nejen vykazovat ur!itou !innost, ale 

také fungovat ur!itým zp"sobem tak, aby plnil ur!itý p#edem požadovaný 

cíl (tzv. funk!ní chování systému). 

 

Hlavními logistickými subsystémy (Olšovský 2009) výrobní firmy (odpovídající 

funk!nímu !len ní) mohou být: 

! subsystém integrovaného #ízení firemní logistiky (logistické 

prognózování, tvorba cíl", plánování, koordinace, monitoring, controlling, 

analýza a hodnocení); 

! subsystém objednávání a prodeje (odbyt); 

! subsystém výroby; 

! subsystém nákupu a zásobování; 

! subsystém distribuce; 

! subsystémy skladování, balení a manipulace; 

! subsystém dopravy (vn jší, vnit#ní); 

! subsystém #ízení jakosti; 

! logistický informa!ní subsystém; 
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! faktura!ní subsystém a další. 

 

Každý z uvedených subsystém" realizuje n kterou ze základních logistických 

funkcí ve firm  a zabezpe!uje ur!itou !ást celkového úkolu (transakce). Nap#. 

transakce nová objednávka p#ichází do firmy a je postupn  zpracována 

v subsystému OBJEDNÁVÁNÍ. Pokud je možné uspokojit tuto poptávku p#ímo ze 

zásob n kterého z distribu!ních sklad", následuje její zpracování v subsystému 

DISTRIBUCE. Pokud zásoby v distribu!ních skladech nejsou dosta!ující, pak je 

tato zakázka zaplánována v subsystému PLÁNOVÁNÍ a pozd ji zadána k realizaci 

do subsystému VÝROBY a následn  do subsystému DISTRIBUCE. V pr"b hu 

t chto aktivit (!inností) jsou p#ímo !i nep#ímo vyvolány ješt  další !innosti 

související nap#. s dopl$ováním výrobních zásob, zajiš&ováním dopravy, 

zajiš&ováním údržby stroj" a za#ízení, zajiš&ováním kontroly jakosti apod. Po 

ukon!ení zakázky (tedy po jejím p#edání zákazníkovi) následuje ješt  !innost 

FAKTURA%NÍHO subsystému, který p#edstavuje rozhraní mezi logistickým a 

finan!ním systémem firmy.  

 

Na následujícím obrázku (obr. 5.1) je ukázka jednoduchého schéma tok" 

materiálu a informací ve výrobním podniku. Je z#ejmé, že tok informací je daleko 

více v tvený. Získané informace slouží p#evážn  ke zjišt ní sou!asného stavu 

logistického systému, na jehož základ  jsou uskute!n na ur!itá rozhodnutí. 

V rámci výrobního podniku (Sixta, Ma!át 2005) jsou nejd"ležit jší ta rozhodnutí, 

kterými se #ídí tok materiálu.  
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Obecné cíle podnikové logistiky musí vycházet z podnikové strategie a odvozují 

se z cíl" podniku. Musí zabezpe!it p#ání zákazník" s požadovanou úrovní 

poskytnutých služeb, a to p#i minimalizaci celkových náklad". V obecné rovin  

lze úzce provázané logistické cíle (Dan k 2004) vymezit následovn : 

! optimalizace logistických !inností; 

! optimalizace (minimalizace) logistických náklad". 

 

V konkrétní rovin  jde o zajišt ní a zlepšení úrovn  logistických !inností (nap#. 

zvýšení spolehlivosti dodacích lh"t, snížení náklad" na dopravu, skladování, 

manipulaci a balení, snížení úrovn  rozpracované výroby a celkové úrovn  zásob, 

zvýšení úrovn  služeb zákazník"m bez zvýšení provozních náklad", snížení 

náklad" na materiálové vstupy, zvýšení produktivity kapacitních i 

technologických kooperací, zvýšení spolehlivosti predikce !i plánování poptávky 

zákazník" apod.) 

 

Je nutné si uv domit, že samostatná optimalizace díl!ích logistických !inností 

ješt  nep#edstavuje optimální #ešení z hlediska globální výkonnosti podniku. 

Z tohoto d"vodu je nezbytné zam #it se na integraci všech podnikových 

logistických !inností, jejímž výsledkem je integrovaná logistická koncepce 
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podniku. Cílem této koncepce je v rámci systémové integrace navrhnout 

materiálový a informa!ní tok v celém podniku jako jednotný systém v!etn  jeho 

#ízení, praktické realizace a kontroly.  

 

V záv ru této kapitoly stru!n  shr$me: Obsahem logistiky je integrální #ízení 

veškerého hmotného toku do podniku, podnikem a z podniku (tedy surovin, 

materiál", polotovar" a sou!ástí do podniku a podnikem, hotových výrobk" 

sm rem z podniku) jako celku spolu s nehmotnými toky. Typickým znakem 

logistiky je, že se zabývá systémy s adaptivním vztahem v"!i jejich podstatnému 

okolí. Jedná se o otev#ené, dynamické, u!ící se a samoorganizující se systémy 

s #et zovitou strukturou odpovídající ur!ité d lb  práce. Pro tyto systémy je 

charakteristická orientovanost na kone!ný efekt synergické povahy, jehož je 

dosaženo koordinací a synchronizací procesní a strukturní stránky systém". Od 

systém" se požaduje, aby vykazovaly ekonomické a maximáln  pružné chování. 

(Pernica 2005, Orava 2010) 

 

5.2 Náklady a výnosy v logistice 

Klí!em k efektivnímu #ízení logistického systému (Lambert, Stock, Ellram 2000, 

Sixta, Ma!át 2005) je koncepce celkových náklad". Výrobní podnik se nem"že 

zam #it pouze na optimalizaci náklad" spojených s realizací díl!ích izolovaných 

logistických !inností (nap#. náklady na prognózování !i plánování poptávky 

zákazník", náklady na #ízení objednávek, náklady na po#izování a nákup 

materiálu, náklady na držení zásob, náklady na dopravu, náklady na manipulaci 

s materiálem apod.), ale musí se hledat cesty optimalizace (minimalizace) 

celkových logistických náklad". Logistickými náklady rozumíme veškeré náklady 

spojené s organizováním, #ízením a samotným pr"b hem materiálových a 

informa!ních tok" od vzniku požadavku zákazníka až po dodání. Jedná se tedy o 

náklady všech relevantních !lánk" provázaných v logistickém #et zci.  

 

Úspory náklad" (Olšovský 2009) lze ve svém d"sledku hodnotit rovnocenn  jako 

výnosy a p#i zm nách (zlepšeních) výkonnosti uvnit# logistického systému 
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dochází !asto k druhotným a nep#ímým úsporám (nebo naopak k druhotným 

dodate!ným náklad"m) i v jiných oblastech podnikové ekonomiky. Z tohoto 

d"vodu m"že mít zvyšování výkonnosti díl!ího subsystému jak pozitivní, tak i 

negativní dopady na výkonnost !i efektivnost systému jako celku. P#i zvyšování 

celkového výkonu (v!etn  kvality) dochází obvykle i k r"stu celkových náklad" (i 

zvyšování kvality n co stojí). Nicmén  nap#. v 80. letech 20. století došlo u 

n kterých japonských firem zavád jících nové logistické technologie (JIT – Just 

in Time, Kanban, TQM – Total Quality Management apod.) k do!asnému r"stu 

celkového produktu (p#estaly vznikat zmetky – Zero Fault Production) a zárove$ 

se zvýšila kvalita produkce (vliv TQM) p#i sou!asném snížení celkových náklad" 

zejména vlivem prudkého snížení výrobních zásob. 

 

Pro snižování celkových logistických náklad" je velmi d"ležitá vhodná 

klasifikace a identifikace všech nákladových složek (druhová a kalkula!ní 

klasifikace náklad", rozlišení p#ímých a nep#ímých – režijních náklad", !len ní 

variabilních a fixních náklad" apod.). U nákladov  orientovaných optimaliza!ních 

model" se setkáváme s pojmem relevantních náklad" (tj. náklad" majících vliv na 

polohu optima, zatímco irelevantní náklady mohou být p#i výpo!tu optima 

zanedbány).  

 

Vzhledem k tomu, že v první, heuristické fázi simula!ního modelování (viz 

aplika!ní !ást této diserta!ní práce) p"jde o optimalizaci celkových logistických 

náklad" spojených se zásobami, uve(me na tomto míst  stru!nou charakteristiku 

t chto náklad". Jejich p#esné analytické vyjád#ení je uvedeno až v aplika!ní !ásti.  

 

V následující klasifikaci náklad" spojených se zásobami nejsou uvedeny odkazy 

na literaturu, nebo& !len ní t chto náklad" a jejich popis m"žeme najít v b žn  

dostupné literatu#e zabývající se logistikou, opera!ním výzkumem apod. 

Jednotliví auto#i se odlišují pouze použitou terminologií nebo zahrnutím 

relevantních složek do náklad" na držení zásob. 
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Optimaliza!ním kritériem v modelech zásob je v tšinou minimalizace celkových 

náklad" spojených se zásobami. P#i praktickém provád ní optimalizace se tyto 

náklady !lení na následující skupiny: 

  Náklady na držení zásob (Holding Costs) tvo#í ty položky náklad", které jsou 

funkcí pr m"rné výše zásoby. Do této skupiny jsou zahrnuty veškeré náklady 

spojené s provozováním skladu a s evidencí zásob (náklady na skladování -

nájemné skladovacích prostor, mzdy pracovník" skladu, energie, údržba a 

oprava skladovacích prostor, pojišt ní budov a zásob, náklady vyvolané 

znehodnocením materiálu, náklady na skladovací a manipula!ní za#ízení, 

administrativa apod.).  

 

Významnou složkou t chto náklad" jsou náklady na úroky z  úv r", které 

firma platí bance za zap"j!ené finan!ní prost#edky uložené v pr"m rné výši 

zásob.  

 

Další, p#i optimalizaci zásob !asto opomíjenou složkou, jsou kapitálové 

náklady oportunitního charakteru – tzv. Lost Opportunity Costs, které vychází 

z rentability kapitálu a p#i jejich výpo!tu se místo úrokové míry používá 

norma vnitropodnikového (vnit#ního) výnosového procenta, stanovená 

managementem podniku. Tyto náklady nejsou p#i optimalizaci zásob obvykle 

brány v úvahu z d"vodu, že nemají charakter náklad" v ú!etním slova smyslu. 

Jak již bylo uvedeno, jedná se o tzv. náklady ztracené p#íležitosti, tj. o velikost 

zisku, kterého by bylo dosaženo p#i alternativním použití finan!ních 

prost#edk" vázaných v zásobách (rozhodnutí typu kolik by mohly prost#edky 

vynést, kdyby byly investovány jinak než do zásob). 

 

      Poslední složkou náklad" na držení zásob jsou tzv. náklady z rizika, které jsou 

obvykle odhadovány jako ur!ité procento z hodnoty pr"m rné zásoby. Riziko 

zde p#edstavují jevy jako nap#. neprodejnost zásob, znehodnocení fyzické i 

morální, nepoužitelnost vyvolané nap#. zm nou výrobního programu, zm nou 

priorit !i poptávky zákazník", dále krádeže apod.1 
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Následující obrázek (obr. 5.2) uvádí p#ehled všech složek náklad" na držení 

zásob. 
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  Objednací náklady (Ordering Costs) jsou náklady související s každou 

objednávkou, a tedy i s každým dopln ním skladu. Do této kategorie náklad" 

pat#í zejména administrativní náklady spojené s p#ípravou a umíst ním 

objednávky (veškeré režijní a p#ímé náklady vyvolané objednávkou - výb r 

dodavatele, jednání o smluvních podmínkách a cen , vystavení a doru!ení 

objednávky, její evidence, náklady na p#ejímku, kvantitativní i kvalitativní 

kontrolu a uskladn ní dodávky, náklady na likvidaci a úhradu faktury), 

dopravní náklady apod. Všechny položky zahrnované do t chto náklad" musí 

pro ú!ely #ízení zásob spl$ovat p#edpoklad, že jsou funkcí po#tu dodávek ve 

sledovaném období. 'asté objednávky (dodávky) sice snižují náklady na 

skladování, ale zvyšují nap#. pr"m rné administrativní náklady na vybavení 

objednávek, náklady na dopravu, kvalitativní p#ejímku zboží apod. 

 

  Náklady z nedostatku zásob (též náklady z chyb ní, deficitu zásob – Deficit 

Costs) mají charakter ztrát z p#ed!asného vy!erpání zásoby. Tato situace vede 

k dodate!ným náklad"m a zhoršení efektivnosti podnikání. 

 

V p#ípad  poptávky externích odb ratel" (zákazník") mohou být d"sledky 

tohoto chyb ní následující: 
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  Vznik neuspokojené zakázky (Back Order). Její zaevidování a 

následné vy ízení vyvolá dodate!né administrativní, pop ípad" i 

dopravní náklady. N"kdy m#že jít i o další náklady spojené se snahou 

splnit zakázku v termínu i p es vy!erpání zásoby (p es!asová práce, 

dražší rychlý zp#sob dopravy, dodate!ná faktura za dopravu, náklady 

na vystavení nové objednávky apod.). 

  Zrušení zákaznické objednávky. D#sledkem je pokles objemu 

produkce, ztráta tržeb a snížení zisku. 

  Nutnost zaplacení penále za nedodržení termínu potvrzeného 

v objednávce. 

 

U poptávky interních odb"ratel# (pracoviš$ v rámci podniku) má deficit 

zásoby negativní vliv na výrobní náklady (ztráta plynulosti výroby, a tím i 

produktivity), na pr#b"žnou dobu výroby (a tím i na spolehlivost pln"ní 

dodacích lh#t v#!i zákazník#m). Okamžitý nedostatek surovin !i materiál# 

m#že vyvolat zm"nu výrobního programu, do!asné pozastavení výrobního 

programu apod. D#sledkem deficitu zásob m#že být ztráta zákazníka nebo 

dokonce dobré pov"sti firmy. Do náklad# z nedostatku zásob se zahrnují 

pouze ty položky, které jsou funkcí pr m!rného chyb!jícího množství ve 

sledovaném období. 

 

N"které složky náklad# se v praxi obtížn" identifikují a jejich existence !i 

velikost je !asto založena na hrubém odhadu (zejména náklady z nedostatku 

zásob). V p ípad", že jsou zásoby ve firm" systematicky podfinancovány a firma 

si pro finan!ní krytí t"chto zásob p#j!uje úv"ry od banky (s pr#b"žným pružným 

úv"rováním nákupu zásob a s pr#b"žným splácením poskytovaných úv"r# a 

úrok#), pak firm" vznikají dodate!né reálné finan!ní náklady ve form" úrok# 

trvale placených bance. U relativn" drahých materiál# !i zboží mohou tyto 

finan!ní náklady tvo it relevantní faktor p i optimalizaci zásob. 
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5.3 Optimalita versus efektivnost logistického systému 

Reálné logistické systémy jsou rozsáhlými, složitými a komplexn" se vyvíjejícími 

soustavami, které fungují v podmínkách nejistoty a neur!itosti, a proto je velmi 

obtížné dosáhnout jejich optimální struktury a chování. Z tohoto d#vodu nelze 

hovo it o úplné matematické optimalizaci t"chto systém# a daleko !ast"ji je 

používán obecn"jší pojem efektivnost.  

 

Optimalitu (Olšovský 2009) chápeme jako kvantitativní matematický model 

vyjad ující pouze n"které aspekty efektivnosti. Zatímco matematická optimalizace 

je exaktní metoda, která p edpokládá kvantifikovatelnost vstupních a výstupních 

údaj# ur!itého modelu a znalost matematického algoritmu, pojem efektivnosti 

m#že být formulován i mén" p esným zp#sobem (nap . slovním popisem 

n"kterých kvalitativních i kvantitativních podmínek fungování systému). Vhodný 

matematický optimaliza!ní model je možné zformulovat u díl!ích proces# 

v podnikové logistice (nap . v zásobování), ale u komplexn"jších proces# je 

konstrukce modelu daleko obtížn"jší a !asto nemožná !i nevhodná. To nemusí 

vždy nutn" souviset se samotnou matematickou náro!ností optimaliza!ního 

modelu, nýbrž spíše s konceptuální náro!ností daného systému. Tyto úvahy vedou 

k zamyšlení, do jaké míry mohou být výsledky  ešení díl!ího optimaliza!ního 

problému v souladu s globální efektivností podniku !i speciáln" s efektivností 

jeho logistického subsystému.  

 

V odborné literatu e m#žeme najít celou  adu optimaliza!ních model#: od 

jednoduchých deterministických (nap . Harris-Wilson#v model) až po složit"jší 

stochastické modely (nap . model sdružených stochastických dodávek od jednoho 

dodavatele !i model optimalizace logistického mixu pro jednoho !i více 

zákazník# apod.). 

 

Mezi optimaliza!ní postupy pat í i tzv. heuristická metoda. Jejím základem je 

postupné vyšet ování p ípustných  ešení ve stále zužující se oblasti  ešení a 

hledání optimální podoby tohoto  ešení. Nepat í mezi striktn" exaktní metody, jde 

o postupy „p ibližné“, které sice poskytují r#zn" „kvalitní“  ešení (obvykle co 
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možná nejlepší), ale nezaru"ují nalezení optimálního  ešení. Obvykle totiž není 

možné prozkoumat všechna  ešení, jedná se spíše o „suboptimalitu“ ve smyslu 

výlu!nosti existence neznámého, lepšího, optimáln"jšího  ešení. Heuristická 

metoda poskytuje „co možná nejlepší  ešení“, avšak nezaru!uje  ešení optimální. 

Heuristické modely (Plevný, Žižka 2005) obvykle odrážejí racionální odhady 

zkušených analytik#. Jedná se o postupy, strategie !i triky, které na základ" 

p edchozích zkušeností mohou pomoci p i konstrukci užite!ného modelu nebo p i 

hledání p ijatelného  ešení.  

 

Efektivnost je obecn" chápána v širších souvislostech než optimalita. Efektivnost 

(Olšovský 2009) m#že být posuzována z r#zných dodate!ných hledisek nad rámec 

pouhé optimality. Jde nap . o  ešení otázek externalit (vliv# na další zú!astn"né 

strany mimo bezprost ední vztahy mezi dodavateli a odb"rateli), otázky 

spole!enské efektivnosti, partnerské efektivnosti, otázky konkuren!ních výhod !i 

nevýhod apod., což je obvykle obtížn" kvantifikovatelné, a proto je nezbytné 

provést kvalitativní hodnocení efektivní výkonnosti.  

 

Co vlastn" rozumíme pod pojmem efektivnost? Efektivnost (Efficiency) je obecn" 

definována jako vztah mezi efektem E  (produkce, výstup, užitek) a vstupem N

(zdroje, náklady), s nímž bylo daného efektu dosaženo: 

,
N

E
=η         [5.1] 

 kde 

η … ozna!ení efektivnosti; 

E  … ozna!ení výstupu; 

N … ozna!ení vstupu. 

 

Jinými slovy: efektivnost vyjad ujeme jako pom"r výstup# a vstup# n"jaké 

!innosti !i systému. Jednoduchý matematický vzorec [5.1] je zde uveden 

v kontextu aplikovatelnosti v sociáln" ekonomických systémech, nicmén" je 

z ejmá jeho podobnost pro výpo!et ú!innosti ve fyzikáln"-technických systémech. 

Jednotlivé komponenty vztahu [5.1] lze dále strukturovat (Svoboda 2000) v!etn" 
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rozlišení fixních a variabilních vstup#, formulovat synergie mezi nimi, zavést 

!asové závislosti, rizika a další aspekty ekonomického, technologického, 

sociálního i etického charakteru.  

 

Definovaný vztah [5.1] lze rovn"ž chápat jako korektní ukazatel kvality procesu !i 

subjektu, který slouží mimo jiné jako parametr diagnostiky, hodnocení !i 

porovnání. Poznamenejme ješt", že na rozdíl od fyzikálních a technických 

systém# nemusí být efektivnost (v kvantitativním pojetí) v sociáln"-

ekonomických systémech a procesech vyjád ena bezrozm"rným !íslem z intervalu 

)1,0 . Hodnota efektu p ipadajícího na jednotku zdroj# m#že být v"tší než 1 

v d#sledku obecn" r#zných ukazatel# a stupnic m" ení efektu a náklad#. 

 

V odborných publikacích je !asto používán pojem ekonomická efektivnost. 

Ekonomická efektivnost je teoreticky složitý a velmi specifický pojem 

ekonomické teorie. Vyjad uje vzájemný vztah mezi celkovými náklady, riziky a 

škodami v#!i celkovým p ínos#m, výnos#m a výhodám (konkuren!ním, 

partnerským, spole!enským). P esto, že sou!asná ekonomická teorie je schopna 

matematicky formulovat ekonomickou efektivnost jako matematickou 

optimalizaci ur!itého typu (viz nap . známá analýza Cost and Revenue – analýza 

výnos# a náklad#), nelze položit rovnost mezi matematickou optimalizací a 

ekonomickou efektivností. Ekonomická efektivnost je daleko širší (a !asto 

neur!it" definovaný pojem) než matematické optimum a je vhodné doplnit ji o 

další metody zkoumání efektivnosti. M#že se nap íklad jednat o tzv. manažerskou 

efektivnost, která mnohdy podstatn" dopl%uje záv"ry získané pomocí jednostrann" 

zjednodušujících ukazatel# ekonomické efektivnosti a výkonnosti logistických 

systém#. Manažerská efektivnost m#že být vyjád ena nap . pomocí známé SWOT 

analýzy a dalších metod využívajících tzv. manažerských matic (matice BCG – 

Boston Consulting Group Matrix, matice EFE -  External Factor Evaluation 

Matrix, matice IFE – Internal Factor Evaluation Matrix apod.). Tyto matice 

mohou být i kvantifikovány pomocí bodovacích stupnic (tzv. scoring modely), a 

tím jsou vyjád eny ur!ité priority a vztahy. Rovn"ž míry tzv. deskriptivní 

statistiky (st ední hodnoty, rozptyly apod.) mohou do jisté míry vyjad ovat 
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efektivitu, a to nap . srovnáním výkonnosti logistických proces# oproti ur!itému 

standardu v oboru (metody tzv. benchmarkingu). 

 

Významným aspektem ekonomické efektivnosti je hledání souvislostí mezi 

efektivností firmy jako celku a efektivností díl!ích logistických proces#. Tato 

souvislost je ukázána na modelovém p íkladu vztahu mezi optimalitou 

konkrétního zásobovacího procesu ( ešenou pomocí modifikovaného Harris - 

Wilsonova modelu) a efektivností firmy jako celku ( ešenou pomocí C/R analýzy) 

v  aplika!ní !ásti diserta!ní práce.  

 

6 Výrobní subsystémy 

Pojem výroba je velmi široký. B"žn" jsou používána spojení jako sériová výroba, 

výroba na zakázku, výroba na sklad, rukod"lná výroba apod. Není ú!elné zabývat 

se v rámci diserta!ní práce podrobn" výrobou a její logistikou. Následující text se 

omezuje pouze na základní vymezení relevantních pojm# a pozornost je ú!elov" 

soust ed"na p edevším na pojmy plánování a  ízení výroby a na charakteristiku 

metody MRP (Material Requirements Planning). Tuto deterministickou metodu 

(konkrétn" MRP I) jsem použila pro plánování výroby ve stochastickém 

simula!ním modelu. 

 

Co rozumíme výrobou? V obecném pojetí lze výrobu charakterizovat (Tomek, 

Vávrová 2007, Svobodová 2008) jako proces kvalitativní transformace vstup# 

(inputs) na výstupy (outputs). Jde o proces postupného vytvá ení nových užitných 

hodnot ú!elným spot ebováváním  

  materiálních vstupních prvk# (surovin, materiál#, polotovar#, sou!ástí, 

energie, paliv apod.); 

  prvk# výrobn"-technické infrastruktury (výrobních stroj# a za ízení, 

dopravních a skladovacích za ízení apod.); 

  lidské !innosti (práce fyzická i duševní, management apod.); 

  informací (ve smyslu zpracování údaj#, využití znalostí a metod apod.). 
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Základním posláním výrobní firmy jako subjektu realizujícího výrobu je 

zabezpe!ování výrobních proces , které vytvá ejí hmotné produkty (výrobky) za 

ú!elem jejich prodeje zákazník#m. Výrobní proces lze chápat jako tv#r!í jednotu 

technických, technologických, logistických, ekonomických, obchodních, 

informa!ních aj. proces#, která vytvá í nové materiální hodnoty. 

 

Výrobní firma ovšem zabezpe!uje celou  adu dalších !inností, které s výrobními 

procesy p ímo !i nep ímo souvisí (nap . nákup surovin a materiál#, prodej a 

distribuce hotových výrobk#, prodejní a technické služby zákazník#m, údržba 

stroj# a za ízení, fakturace dodávek,  ízení lidských zdroj#, inovace výrobk# a 

technologických proces# apod.). Výrobní procesy se v r#zných ekonomických 

odv"tvích !i oborech (zem"d"lství, stavebnictví, spot ební pr#mysl, 

zpracovatelský pr#mysl, potraviná ský pr#mysl apod.) navzájem odlišují podle 

stupn" závislosti na p írodních podmínkách, podle používaných technologií, podle 

požadované kvalifikace zákazník#, podle požadavk# na úrove% logistického 

servisu apod. 
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Výrobní subsystém (Olšovský 2009) je tou !ástí logistického systému výrobní 

firmy, která svým fungováním zabezpe!uje transformaci hmotných vstup  

(surovin, materiál#, nakupovaných polotovar# a sou!ástí) na hmotné výstupy 

(výrobky, zboží) s využitím zdroj# a kapacit (lidské práce, lidského know-how, 

stroj# a za ízení, budov, výrobních, skladovacích a manipula!ních prostor, 

informa!ních systém#, metod  ízení a plánování výroby apod.).  

 

Z hlediska fyzických (tj. hmotných a !asov"-prostorových) p em"n rozlišujeme 

dva druhy výrobních proces#: 

  výrobn"-technologické procesy; 

  výrobn"-logistické procesy. 

 

V pr#b"hu výrobn"-technologických proces# dochází ke kvalitativním p em"nám 

vstupních prvk# na výstupní, a to zejména zm"nou tvarových, fyzikálních, 

chemických !i biologických vlastností. Ve výrobn"-logistických procesech se 

zpravidla nem"ní fyzikáln"-technické vlastnosti výrobku, materiálu apod., ale 

dochází p edevším k jejich !asovým a prostorovým transformacím (nap . 

vytvá ení front, skladování, p eprava, manipulace aj.) a k úprav" produktu 

(t íd"ní, balení apod.). 

 

Výrobní procesy lze dále uspo ádat podle vybraných kritérií (Löffelmann 2001, 

Tomek, Vávrová 2007, Synek 2007): nap . podle spojitosti výrobního toku na 

spojité a diskrétní výrobní procesy, podle !etnosti opakování produktu na 

kusovou, druhovou, sériovou a hromadnou výrobu, podle !asové spojitosti na 

spojitou a nespojitou výrobu, podle zp#sobu odb"ru na výrobu na zakázku, 

výrobu na sklad, montáž na zakázku, dávkovou a procesní výrobu atd. 

 

Tato typologie výrobních proces# je všeobecn" známá, ale pro výb"r správné 

metodiky výrobního plánování je vhodné zam" it se i na další, mén" 

frekventované klasifikace výrob, nap . podle vazby vstupní materiál – výstupní 

produkt (Basl, Blaží!ek 2008): 
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  Výroba typu A: po!et finálních produkt# je mnohem nižší než po!et 

vstupních materiál# (nap . výroba složitých montážních celk# - letecký 

pr#mysl, t"žké strojírenství). 

 

 

 

  Výroba typu V: po!et finálních produkt# je v"tší než po!et vstupních surovin 

(farmaceutický pr#mysl, textilní pr#mysl, ocelá ství apod.). 

 

 

 

  Výroba typu T: p edstavuje kombinaci produkce A a V. Pro výrobce produkce 

T existuje relativn" malé množství vstupních surovin, které probíhá celým 

výrobním procesem a t"sn" p ed koncem výroby vzniká velké množství 

variant finálních produkt# (spot ební pr#mysl, elektrotechnika).  

 

 

 

 

Toto d"lení výrobních proces# podle tvaru struktury realizovaných výrobk# 

(kusovník#) je v odborné literatu e (nap . Basl, Blaží!ek 2008, Löfflemann 2010) 

ozna!ováno jako tzv. VAT analýza, kde p íslušná písmena nazna!ují vztah vstupní 

materiál - výrobek. 

 

N"které typy výrobních proces# spolu souvisí i nap í! výše uvedenými 

skupinami. Nap íklad hromadná a sériová výroba se obvykle realizuje na sklad, 

kdežto malé série a jedine!né kusy se v"tšinou vyrábí nebo montují na zakázku. 

Výroba typu V je typická procesní výroba, výrobu typu A m#žeme nazvat 

diskrétní apod. 
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6.1 Plánování a  ízení výroby 

Plánování a  ízení výroby je významnou sou!ástí výrobní logistiky a tvo í 

d#ležitý mezi!lánek mezi plánováním odbytu na jedné stran" a  ízením nákupu 

materiálu na stran" druhé.  

 

Úkolem plánování výroby je na základ" poptávky nebo objednávek zákazníka 

(pop . obojí) naplánovat materiál (rozpad kusovníku, zjiš$ování pot eb, porovnání 

skladových zásob, objednání materiálu, polotovar# a jiných nakupovaných 

položek) a naplánovat výrobní (nebo montážní) zakázky (kapacitní a lh#tové 

plánování). Na plánování výroby navazuje  ízení výroby, které zajiš$uje 

provedení plánu výroby ( ízení zakázek) v!etn" kontroly (monitoringu) 

jednotlivých zakázek. 

 

Pokud mluvíme o plánování a  ízení výroby jako o podnikovém procesu, je 

d#ležité uv"domit si, že tento proces se odehrává na následujících úrovních 

(Löffelmann 2007, Olšovský 2009): 

  strategická úrove% plánování a  ízení; 

  taktická úrove% plánování a  ízení; 

  operativní úrove% plánování a  ízení. 

 

Strategické plánování a #ízení je primárním úkolem vrcholového managementu a 

je obvykle založeno na strategické analýze, která se zam" uje analýzu okolního 

prost edí, analýzu vnit ních zdroj# a analýzu konkurence. Výsledkem této analýzy 

je dokument (tzv. mission statement), který definuje základní strategická 

rozhodnutí vrcholového managementu firmy. Jedná se nap . o rozhodnutí, zda 

vyráb"t nebo nakupovat sou!ásti a polotovary (rozhodnutí typu make or buy), 

rozhodnutí o rozmíst"ní sklad#, volba dodavatel# a odb"ratel#, výrobních, 

zásobovacích a distribu!ních systém#, volba vhodného systému plánování a  ízení 

výrobních proces#, volba vhodného podnikového informa!ního systému apod. 

 

Výchozím bodem taktické úrovn! plánování a #ízení bývá tzv. podnikatelský 

(business) plán, tedy již zcela konkrétní plánovací dokument, konkretizující 
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podnikatelský zám"r. Je v n"m vymezen plánovaný po!et, typ a kvalita výrobk#, 

segment trhu a konkrétní zákazníci, kterým budou výrobky ur!eny, zdroje a 

kapacity, které budou k realizaci výrobk# zapot ebí. Tento dokument by m"l mít 

takovou strukturu, aby mohl být podkladem pro následné ekonomické 

vyhodnocení (controlling).  

 

Taktické  ízení se zabývá plánováním optimálního využití disponibilních zdroj# 

(kapacit, zásob, lidských zdroj#, finan!ních zdroj#, rezerv, kooperací apod.), které 

budou k realizaci výrobk# zapot ebí. Základními plánovacími entitami, o kterých 

je nutné rozhodovat na úrovni taktického  ízení, jsou nap . ur!ení termínu a výše 

objednávky pro po ízení zásob materiálu, ur!ení termín# a množství výdeje zásob 

do výroby, plánování termín# zahájení a ukon!ení výrobní série !i výrobní dávky, 

volba konkrétní výše pojistné zásoby, ur!ení optimální velikosti výrobní dávky 

apod. 

 

Na rozdíl od strategického  ízení, pro který je typický relativn" dlouhý !asový 

horizont (roky), taktické  ízení je charakterizováno st edním !asovým horizontem 

rozhodování (m"síce, týdny). Sou!ástí plánování na taktické úrovni je zpravidla i 

krátkodobé až st edn"dobé prognózování poptávky pomocí n"kterých 

z prognostických metod (viz kap. 6.1.2).  

 

Operativní úrove$ #ízení se zabývá každodenní provozní problematikou výroby, 

zejména denním pln"ním plánovaných i neplánovaných úkol#,  ešením rutinních i 

nenadálých situací, které mohou nastat v následujících oblastech: 

  fyzická !innost (fyzická expedice zakázek, p íjem a uskladn"ní dodávek); 

  !innost administrativního a informa!ního charakteru (denní aktualizace a 

záznamy zm"n v databázích, tisk a vyhotovení výrobní dokumentace, 

dokumentace pro p epravu zakázky, sledování plánovaných dodávek, 

vyhodnocování jednotlivých výrobních operací, operativní evidenci 

výroby, zm"nová  ízení,  ešení poruch výrobních za ízení apod.); 

  oblast finan!n" – pen"žních vztah# (fakturace, kontrola doby splatnosti). 
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&ízení na operativní úrovni je do zna!né míry ovlivn"no bezprost ední situací a 

nutností jejího okamžitého  ešení, n"kdy i proti p#vodn" plánovaným 

p edpoklad#m. 

 

Pro úplnost je t eba zmínit  ízení, které probíhá v reálném !ase - tzv. p#ímé #ízení. 

Jde o rozhodování lidí zabezpe!ujících pr#b"h konkrétního výrobního procesu 

(d"lníci, mist i, operáto i) nebo o  ízení technických proces# v reálném !ase 

prost ednictvím po!íta!#. 'asový horizont rozhodování je v tomto p ípad" velmi 

krátký a závisí na typu operací. Obvykle se jedná o sekundy, minuty !i hodiny. 

 

6.1.1 Mechanismus tvorby výrobního plánu 

Plánování výroby m#žeme charakterizovat jako posloupnost !inností, v níž 

dochází k postupnému zp es%ování plánu v závislosti na !asovém horizontu a 

podrobnostech plánu.  

 

V zásad" funguje mechanismus tvorby plánu výroby následovn" (Kavan 2002, 

Macurová, Klabusayová 2007, Basl, Blaží!ek 2008): 

Východiskem je tzv. hlavní výrobní plán (Master Production Schedule MPS, též 

nazýván plán odvád"né výroby, plán finální výroby, plán odbytu) na ur!itý !asový 

horizont. Tento plán  

  je výsledkem poptávkového a nabídkového  ízení a respektuje disponibilní 

kapacity; 

  má charakter hrubého operativního plánu - p i jeho tvorb" se provádí 

hrubá kapacitní bilance (Rough-Cut Capacity Planning) a hrubé lh#tové 

plánování; 

  ur!uje plánovaný objem výroby podle jednotlivých typ# výrobk#. 

 

 



$#"

"

'asový horizont a !asová podrobnost hlavního výrobního plánu závisí na 

složitosti a pr#b"žné dob" výroby2  (!tvrtletí, m"síc, týden). 

 

Na základ" hlavního výrobního plánu na p íslušné období a na základ" znalosti 

pr#b"žné doby p ípravy výroby a pr#b"žné doby výroby jednotlivých výrobk# ve 

výrobním programu firmy se zpracuje první návrh lh tového plánu výroby, který 

 eší problém !asové struktury výroby v daném !asovém období. V prvním návrhu 

lh#tového plánu jsou ur!eny termíny zahájení a termíny ukon!ení prací 

jednotlivých výrobních !inností. V následující etap" se provede kapacitní bilance, 

která vychází ze známého rozd"lení kapacitních požadavk# na jednotlivá 

technologická pracovišt". Na základ" srovnání vy!íslených kapacitních nárok# 

jednotlivých výrobních !inností s velikostí disponibilních výrobních zdroj# 

v daném plánovacím období se ukáže soulad !i nesoulad kapacitních nárok# 

s kapacitními možnostmi. V p ípad" nesouladu je nutné vrátit se ke lh#tovému 

plánu výroby a provést v n"m korekce termín# zahájení n"kterých výrobních 

!inností. Postupn" tak dochází k termínovému a kapacitnímu zp es%ování plánu 

(p echod od hrubého lh#tového a kapacitního plánování k podrobnému lh#tovému 

a kapacitnímu plánování). 

 

Nalezené  ešení lh#tového plánu výroby s uspokojivou kapacitní bilancí tvo í 

základ plánu, který je v b"žné praxi ozna!ován jako operativní plán výroby. 

Termín operativní plánování lze považovat spíše za podrobné lh#tové a kapacitní 

plánování a pat í tedy do oblasti taktického, nikoliv operativního  ízení. Do 

operativního  ízení obvykle pat í jen vlastní pln"ní lh#tových a kapacitních plán#, 

v!etn" operativního  ešení odchylek skute!ných a plánovaných výsledk#. Hranice 

mezi operativním a taktickým  ízením závisí do zna!né míry na okolnostech, typu 

technických a technologických podmínek  ízení výroby, zásobování a distribuce a 

nelze je proto vždy jednozna!n" vymezit. 
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""""""""
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6.1.2 Plánování výroby a prognóza poptávky 

Specifické postavení p i plánování výroby má prognóza budoucího vývoje 

poptávky. Prognóza (Kavan 2002, str. 224) je „logickou hypotézou o vývoji 

budoucnosti, je kvalifikovanou p#edpov!dí, týkající se vývoje ur"itého procesu a 

jeho souvislostí.“ Existují dva základní p ístupy k prognózování: kvalitativní nebo 

kvantitativní (pop . kombinace obou p ístup#).  

 

Spole!nou charakteristikou kvalitativních metod je skute!nost, že se primárn" 

opírají o zkušenosti, názory a intuici ur!itých skupin lidí, a$ už jde o experty 

v ur!itém oboru, pracovníky odbytu, top management firmy !i potenciální 

zákazníky. Mezi kvalitativní prognostické metody pat í nap íklad metoda 

kvalifikovaných expertních odhad# (Judgmental Forecasts), pr#zkum priorit 

zákazník#, delfská metoda, metoda panelové diskuse apod. 

 

Kvantitativní metody se p i tvorb" prognóz opírají p edevším o využití 

následujících metod: 

  analýza !asových  ad (Time Series Analysis); 

  asociativní prognózy (Associative Forecasts). 

 

Jedním ze základních postup# v analýze !asových  ad je tzv. dekompozi!ní 

metoda, která rozkládá !asovou  adu na !ty i základní složky: trendovou, 

cyklickou, sezónní a náhodnou (reziduální) složku. 'asové  ady údaj# umož%ují 

tedy pozorovat: 

! Dlouhodobý trend, který vyjad uje obecnou tendenci vývoje zkoumaného jevu 

(nap . vývoje poptávky zákazník#) za dlouhé období (rostoucí, klesající, 

konstantní trend). Ze statistického hlediska jsou metody modelování trendu 

zpravidla založené na regresi (lineární, resp. nelineární). 

! Cyklické kolísání. Tato složka udává fluktuace okolo trendu v d#sledku 

cyklického vývoje, kdy dochází ke st ídání fází r#stu a poklesu. Jednotlivé 

cykly se vytvá ejí za období zpravidla delší než 1 rok a mohou mít 

nepravidelný charakter (r#znou amplitudu). N"kdy nebývá cyklická složka 

považována za samostatnou složku !asové  ady, ale jako sou!ást trendové 
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složky (tzv. st edn"dobý trend), vyjad ující st edn"dobou tendenci vývoje. 

Cykly jsou v ekonomických !asových  adách zp#sobeny ekonomickými i 

neekonomickými (politickými, p írodními, demografickými apod.) faktory.   

! Sezónní kolísání. Jedná se o pravidelné odchylky trendu (denní, m"sí!ní, 

pololetní apod.), které souvisí nap . se st ídáním ro!ních období, zm"nami 

po!así, legislativy apod. Sezónní odchylky znají jak supermarkety a 

restaurace, tak nap . i strojírenské podniky. Sezónní výkyvy se mohou 

odehrávat v r#zných !asových intervalech. 

! Náhodné (#ízení se vymykající) kolísání. Tato složka vyjad uje nahodilé a jiné 

nesystematické odchylky, které provází aproximovaný trend (nap . chyby 

m" ení, chyby ve statistickém zpracování dat apod.). 

 

Dekompozi!ní metody pracují pouze se systematickými složkami (trend, cyklická 

a sezónní složka) a zpravidla využívají metod regresní analýzy. Metodu 

dekompozice má však smysl používat jen tehdy, pokud se tyto složky v dané  ad" 

opravdu vyskytují. Sezónní složku má smysl modelovat, máme-li více údaj# 

b"hem p edpokládané periody (nap . pracujeme-li s m"sí!ními cenami pohonných 

hmot, kde je p irozenou p edpokládanou periodou 1 rok nebo s hodinovými 

intenzitami dopravy, kde je p irozenou periodou den). Cyklickou složku je 

zpravidla obtížné izolovat, nutným p edpokladem je existence velmi dlouhého 

období, za které jsou data k dispozici. 

 

Pro krátkodobé p edpov"di poptávky (Kavan 2002) se používá zejména: 

  Metoda zjednodušené (naivní) p#edpov!di (Naive Forecasting). Tato 

technika je velmi prostá a rychlá, pro krátkodobé odhady poptávky velmi 

!asto používaná. Prognózujeme stejnou hodnotu, která byla zjišt"na jako 

poslední. 

  Metoda klouzavého pr m!ru (Moving Average Method). Jedná se o jeden 

ze zp#sob# vyrovnání krátkých úsek# !asové  ady, kdy posloupnost 

empirických pozorování nahradíme  adou pr#m"r# vypo!ítaných z t"chto 

pozorování, p i!emž každý z t"chto pr#m"r# reprezentuje ur!itou skupinu 
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pozorování. Technika klouzavého pr#m"ru (ozn. nMA ) funguje podle 

následujícího vztahu: 

,1

n

A

MA

n

i
i

n

 
==  

 

[6.1] 

      kde 

i … data se azená podle stá í (i =1,2,3 …); 

n … po!et zapo!tených period m" ení pohyblivého pr#m"ru; 

Ai … p íslušná aktuální hodnota. 

 

  Metoda exponenciálního vyrovnání (Exponencial Smoothing Method). U 

této metody prognózování je každá nová p edpov"( založena na 

p edchozí. Jinými slovy: odhad pot eby na p íští období odvodíme 

z odhadu na období práv" minulé, korigované o !ást chyby, které jsme se 

p i minulém odhadu dopustili. 

 

nová prognóza = stará prognóza + %(skute"nost – stará prognóza),  

 

 Matematicky je pak tato myšlenka vyjád ena následovn": 

               ( ),111 −−− −+= iiii PSPP α    [6.2] 

kde 

iP  … prognóza na i-té období; 

iS  … skute!nost v i-tém období; 

α … tzv. vyrovnávací konstanta, která vyjad uje procento chyby p edpov"di;

.10 << α  

 

Metoda exponenciálního vyrovnání je podobná metod" vážených klouzavých 

pr#m"r#, p i!emž váhy jednotlivých pozorování sm"rem do minulosti klesají 

exponenciáln" (odtud název metody): 

( ) 11 1 −− −+= iii PSP αα  

( ) ( )[ ]221 11 −−− −+−+= iiii PSSP αααα  

[6.3] 

[6.4] 
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[6.5] 

 

Pro dlouhodob"jší prognózy lze použít p edevším 

  metodu extrapolace trendu; 

  asociativní metody prognózování. 

 

Metoda extrapolace trendu je prognostickou metodou založenou na odhadu 

velikosti ukazatele mimo soubor !asové  ady. Vychází se z analýzy trendu 

charakterizujícího p edchozí vývoj poptávky a metoda je založena na 

p edpokladu, že sledovaný proces vývoje se bude uskute!%ovat v zásad" za 

stejných podmínek jako v minulosti.  

 

Pro ur!ení budoucího vývoje sledovaného jevu (nap . poptávky) m#žeme použít i 

tzv. asociativní metody prognózování (Associative Forecasts). Nejznám"jším 

reprezentantem této skupiny metod je jednoduchá nebo vícenásobná regresní 

analýza, p i které vhodným výb"rem regresní funkce kvantifikujeme pr#b"h 

zkoumaného vztahu. 

 

„Je d ležité si uv!domit, že p#edvídání neboli prognózování je svou podstatou založeno 
na pravd!podobnosti. Z tohoto d vodu nem že být nikdy považováno za zcela spolehlivé 
tvrzení o událostech, které nastanou. Prognózování se pouze snaží co nejp#esn!ji a s 
nejv!tší pravd!podobností kvantifikovat, co se asi stane v budoucnosti.“  
?@#*,' C+,+#* &DD%E 7.#$ F&GFH 

 

6.1.3 Plánování výroby metodou MRP 

V"tšina systém# plánování a  ízení výroby implementovaných v evropských 

firmách od konce 80. let 20. století byla založena na metod" MRP I (Material 

Requirement Planning) a MRP II (Manufacturing Resource Planning). Aplikace 

vývojov" staršího konceptu MRP I p inesla mnoha firmám viditelná zlepšení 

p edevším v redukci materiálových zásob. Tato metoda byla ovšem zam" ena 

pouze na plánování spot eby materiál# a její použití !asto vedlo k nereálným 

výrobním plán#m. Proto došlo k rozší ení p#vodního konceptu o plánování 
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výrobních zdroj# – MRP II. Postupn" však firmy za!aly vnímat nedostatky t"chto 

metod a za!aly se prosazovat nové systémy, které jsou schopny plánovat nejen 

uvnit  podniku, ale rovn"ž v rámci dodavatelského  et"zce. (Entrup 2005, Basl, 

Blaží!ek 2008) 

 

Metody, které jsou aplikovány v sou!asných moderních podnikových 

informa!ních systémech, se odlišují nejen svými principy, ale i oblastmi použití. 

Podstatu, vývoj a porovnání dalších aplikovaných metod plánování a  ízení 

výroby (nap . JIT, TOC – Theory of Constraint, moderní systémy pokro!ilého 

plánování a rozvrhování výroby APS – Advanced Planning and Schedulling) lze 

najít v bohaté dostupné odborné literatu e (nap . Kavan 2002, Entrup 2005, 

Macurová, Klabusayová 2007, Basl, Blaží!ek 2008). Jejich charakteristika a 

srovnání p esahuje rámec této diserta!ní práce. V následujícím textu je pozornost 

zam" ena pouze na metodu MRP. 

 

P#vodní systémy MRP prosazovaly jako racionaliza!ní prvek systémy  ízení 

zásob, které byly schopny ur!it bod objednávky (ROP – Reorder Point) a stanovit 

velikost dodávky. Postupn" došlo k rozší ení MRP o oblast plánování 

materiálových požadavk# z hlediska skute!ných pot eb daného produktu na 

základ" požadavk# zákazník# !i prognóz o!ekávaných budoucích pot eb trhu, a 

tak tato metoda vytvo ila jakýsi spojovací !lánek mezi  ízením zásob a  ízením 

výroby. Velmi úzce souvisí s logistickými toky ve firm", tzn. se zp#sobem 

zásobování, skladování a dopravou. Rychlý rozvoj MRP vlastn" za!al 

transformací hlavního výrobního plánu pro finální produkty do konkrétních 

požadavk# díl!ích pracoviš$.  MRP poskytuje odpov"( na t i základní otázky: 

  Co pot ebujeme? 

  Kolik toho pot ebujeme? 

  Kdy to pot ebujeme? 

 

Ve v"tšin" odborných publikací (nap . Kavan 2002, Basl, Blaží!ek 2008, Stehlík, 

Kapoun 2008) je MRP I uvád"na jako metoda, která pomocí kusovníku, stavu 

skladových zásob a plánu výroby stanovuje požadavky na materiál, návrhy na 
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nákup materiálu a výrobní p íkazy vyráb"ných komponent. Ú!elov" definováno, 

MRP (Macurová, Klabusayová 2007, str. 193) „vychází z hlavního výrobního 

plánu, na jehož základ! provádí pomocí rozpadu kusovník  propo"et pot#eby 

p#íslušných položek až po nakupovaný materiál a zárove$ stanovuje lh ty jejich 

p#ísunu tak, aby výroba a komplementace výrobku probíhaly podle pot#eb 

hlavního výrobního plánu“. 

 

MRP využívá t i hlavní vstupy informací (Kavan 2002, Basl, Blaží!ek 2008):  

! Hlavní plán výroby (Master Production Schedule - MPS). Ur!uje, které 

položky jsou vyráb"ny, v jakém množství a kdy mají být dokon!eny. 

Požadavky hlavního výrobního plánu vznikají z následujících zdroj#: 

požadavk# zákazník#, p edpov"dí poptávky a požadavk# sklad# na zvýšení !i 

snížení zásob. Tento plán bývá !asto vypracován v týdenních periodách a 

!asovém horizontu n"kolika m"síc# (!tvrtletí). Délka plánovacích !asových 

horizont# je ur!ena délkou pr#b"žné doby výroby a sou!asn" vychází z pot eb 

zákazník#. 

! Kusovník (Bill of Materials - BOM). Jedná se o seznam všech použitých 

materiál#, surovin a polotovar#, utvá ejících finální produkt. Na základ" 

kusovníku vzniká hrubý plán požadavk  (Gross Requirements), na který 

nemají vliv zásoby na sklad". 

! Stav skladových zásob (Inventory Records). Poskytuje informaci o každé 

položce výrobního sortimentu v !ase.  

 

Algoritmus výpo!tu MRP probíhá pro každou položku podle bilan!ní rovnice: 

"istý plán požadavk  na materiál (netto požadavky – Net Material Requirements)  

= hrubý plán požadavk  (brutto požadavky – Gross Requirements) 

- plánovaná výše skladových zásob (Projected on Hand) 

+ pojistná zásoba (Safety Stock) 

 

Výstupem MRP systému jsou plánované p íkazy pro výrobu nebo nákup 

pot ebného materiálu, p ípadn" i návrhy na zm"ny v plánu výroby, které mohou 

doporu!it zodpov"dnému pracovníkovi operativn" zm"nit po adí výroby 
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jednotlivých objednávek tak, aby byly minimalizovány ob"žné prost edky 

zbyte!n" vázané v zásobách. (Kavan 2002) 

 

K výhodám (Kavan 2002, Roy 2005, Dan"k 2006, Macurová, Klabusayová 2007) 

úsp"šné aplikace systém# MRP pat í: 

  nízká úrove% rozpracované výroby a výrobních zásob; 

  vysoká úrove% informací o pot ebách materiálu na jednotlivých 

pracovištích; 

  možnost generování r#zných variant  ešení hlavního výrobního plánu; 

  možnost sledování skladby pr#b"žné doby výroby produkt#; 

  rychlé reakce na požadavky zákazník# apod. 

 

Na druhé stran" je d#ležité zvážit možné nevýhody, které s sebou m#že 

implementace této metody p inést. Kritiku soust e(ují auto i (Kavan 2002, Entrup 

2008, Basl, Blaží!ek 2008) zejména na tyto problémy: 

  velký d#raz na p esnost a aktuálnost dat: chybná a nep esná data ohrožují 

výkonnost systému a ovliv%ují p esnost výsledk#; m#že vzniknout riziko 

zpomalení !i dokonce pozastavení výroby zejména v nep edvídatelných 

situacích p i nedodání materiálu; 

  p edem stanovená pevná velikost dávky, která m#že vést k velkým 

zásobám; 

  neoptimalizuje náklady na po ízení materiálu; 

  p edem stanovená pr#b"žná doba: významný podíl tvo í !ekací doby, které 

nejsou p i stanovování pr#b"žné doby analyzovány, a proto ze zcela 

pochopitelných d#vod# !asto dochází k jejímu zám"rnému navýšení 

s ohledem na eliminaci nahodilých jev# vn" i uvnit  podniku; výsledným 

efektem tak mohou být neúm"rn" dlouhé dodací doby a neefektivn" 

vázané prost edky; 

  zam" ení pouze na konkrétní výrobu, jiní partne i v rámci dodavatelského 

 et"zce nejsou zahrnuti do plánovacího procesu. 
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Pokra!ováním a zdokonalením systému MRP I je koncept MRP II, který je 

rozší en o problematiku kapacitního plánování. Tzv. CRP (Capacity Requirements 

Planning) se historicky vyvinulo jako následující krok k plánování materiálových 

pot eb (MRP I). CRP se používá pro detailní kapacitní plánování a !asov" mu 

p edchází hrubé plánování (Rough-Cut Capacity Planning). Plánování kapacit je 

napojeno na hlavní výrobní plán (MPS), eventuáln" na MRP a má vazbu až 

k reálnému systému, pracovišti, díln" nebo stroji z d#vodu monitorování 

skute!ného !erpání kapacit. Tato tzv. input/output analýza (Kavan 2002) 

umož%uje sledování aktuální kapacitní pot eby a podporuje lepší plánování a 

rozhodování p i detailním rozvrhováním práce i vzhledem k možným odchylkám 

od p#vodního plánu.  

 

Hlavním p ínosem MRP II bylo (Kavan 2002, str. 318) „propojení chodu 

výrobního systému s hlavními oblastmi #ízení celého podniku.“ Mezi nedostatky 

metody MRP II pat í nap . nízká reakceschopnost na aktuální situaci v díln" a 

neexistence p ímé vazby na finan!ní zdroje. Poslední nedostatek odstra%ují 

informa!ní systémy ERP (Enterprise Resource Planning), které plánují krom" 

materiálových požadavk#, termín# a kapacit rovn"ž i finan!ní zdroje. 

 

Na systémy MRP lze napojit systém plánování požadavk# na distribuci DRP, 

který byl vyvinut pro pot eby plánování vlastní distribuce hotových výrobk#. 

Existují dva vývojové stupn": DRP I a DRP II. DRP I (Distribution Requirements 

Planning)  eší plánování zásob v centrálním a distribu!ním skladu (kapacitní a 

technické prost edky, pracovníci) a plánuje i pot ebu dopravy. Bývá definován 

(Lambert, Stock, Ellram 2000, str. 206) jako „aplikace princip  MRP na 

distribu"ní prost#edí, který integruje speciální pot#eby distribuce“. DRP II 

(Distribution Resource Planning) je rozší en na celou distribu!ní sí$. Plánuje, kdy 

a co expedovat do regionálních sklad#, aby zde nevznikaly nadm"rné zásoby nebo 

aby nedošlo k p ed!asnému vy!erpání zásob.  

 

Systém MRP spolu se systémem DRP pat í mezi základní systémové a softwarové 

nástroje  ízení výroby a je použitelný v rámci široké škály firem v r#zných 
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odv"tvích a dnes pat í mezi standardy v  ízení a plánování. MRP reprezentuje tzv. 

tla!ný systém  ízení, kdy produkt je vyráb"n na základ" prognózy poptávky 

zákazník# a je postupn" „tla!en“ jednotlivými podnikovými procesy až 

k zákazníkovi. Metoda MRP II je i p es své nedostatky jednou z d#ležitých 

základních plánovacích metodik v moderních ERP3 systémech. 

 

7 Zásoby a jejich  ízení 

&ízení zásob je specifická a velmi d#ležitá oblast manažerského rozhodování. 

Správné a ú!elné zásobování, které je schopno pružn" reagovat na požadavky 

zákazník#, je nezbytnou podmínkou úsp"šného fungování výrobní firmy a má 

zásadní vliv i na její celkové ekonomické výsledky. &ízení zásob pat í 

v sou!asnosti k významným disciplínám opera!ního výzkumu a je centrem 

pozornosti odborník# v oblasti aplikace matematických metod  ízení a 

rozhodování. P i sou!asné úrovni výpo!etní techniky lze sledovat stav zásob 
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v celých zásobovacích  et!zcích výrobou základních surovin po"ínaje a dodávkou 

zboží finálnímu zákazníkovi kon"e.  

 

#ízení zásob (Macurová, Klabusayová 2007, str. 65) lze chápat jako „všechny 

 innosti, které vedou k optimálnímu slad!ní zásob s tím, co je za sou asných 

podmínek v podniku logisticky a finan n! žádoucí. Udržovat zásobu nikdy nesmí 

být samo o sob! cílem! Kone ným cílem je optimáln! posloužit zákazník"m a 

p#itom se snažit minimalizovat prost#edky investované do zásob a náklady na 

zásoby.“  

 

Podle Horákové a Kubáta (Horáková, Kubát 1998, str. 67) je zásoba 

„bezprost#ední prvek ve výrobních a distribu ních organizacích“. Zásobou 

rozumíme „libovolný pohotový ekonomický zdroj, který není v daném  asovém 

intervalu trvale pln! využíván, jehož výše je však stanovena tak, aby zdroj 

z ekonomického hlediska umož$oval co nejvýhodn!jší krytí budoucí pot#eby 

tohoto zdroje.“ (Ter-Manuelianc 1980, str. 11) 

 

Pokud se podnikový management rozhodne udržovat zásobu, pak by tato zásoba 

m!la mít jasnou funkci. Zásoba (Hádek 2008, str. 46) je „funk ním zbožím 

nacházejícím se v ur itém míst! materiálového toku.“ Z této definice vyplývá 

základní a nejd$ležit!jší funkce tvorby zásob, a to rozpojování materiálového toku 

mezi jednotlivými "lánky logistického  et!zce nebo díl"ími procesy. Lze vymezit 

i další funkce, které zásoby v podniku plní (Plevný, Žižka 2005, Hádek 2008): 

  Geografická funkce. Zásoby umož%ují místní odlou"ení výroby a spot eby, 

optimální rozmíst!ní výrobních kapacit z hlediska zdroj$ surovin, energií a 

pracovník$. 

  Vyrovnávací a technologická funkce. Zásoby zabezpe"ují plynulost 

výrobního procesu, možnost výroby a dopravy v ekonomicky dostupných 

dávkách, p eklenutí "asového kolísání výroby a spot eby, odstra%ují 

kapacitní nesoulad mezi jednotlivými výrobními operacemi, eliminují 

nep edvídatelné výkyvy v poptávce a dodávkách. N!které suroviny, 

materiály "i výrobky vyžadují z technologických d$vod$ p ed dalším 
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zpracováním (pop ípad! expedováním) jistou dobu skladování, aby nabyly 

požadovaných vlastností (zrání sýr$, pivo, víno, zrání odlitk$, vysychání 

d eva apod.).  

  Spekulativní funkce. Zásoby se vytvá ejí za ú"elem dosažení 

mimo ádného zisku vhodným nákupem. Jedná se vlastn! o specifický druh 

zásoby pro p edzásobení (nap . kv$li o"ekávanému budoucímu zvýšení 

ceny). 

  Strategická funkce. Zásoba je udržována jako pojistka proti 

nep edvídatelným pohromám (války, stávky, p írodní pohromy, embargo 

apod.). Vytvá í se zejména v d$ležitých provozech a svým rozsahem a 

strukturou má zajistit co nejrychlejší obnovení provozu za ízení.  

 

Na druhou stranu je t eba vzít v úvahu i negativní aspekty držení zásob. Kapitál 

vložený do zásob (Plevný, Žižka 2005) m$že podniku chyb!t nap . pro 

financování technického rozvoje, ohrožuje platební schopnost podniku a snižuje 

jeho d$v!ryhodnost p i jednání s obchodními partnery a bankami (vysoké stavy 

zásob upozor%ují na chyby a nedostatky v  práci odpov!dného managementu). 

Zásoby spot ebovávají další práci a prost edky (náklady na skladování, energii, 

údržbu a opravy skladovacích prostor, administrativu, mzdové náklady 

pracovník$ skladu apod.). Nezanedbatelné je rovn!ž riziko znehodnocení, 

nepoužitelnosti "i neprodejnosti vyvolané nap . zm!nou výrobního programu, 

zm!nou priorit "i poptávky zákazník$ apod. #ada japonských expert$ se domnívá, 

že zásoby zakrývají celou  adu provozních problém$, nedostate"nou pružnost a 

vyváženost kapacit. (Horáková, Kubát 1998)  

 

Podnikový management p i  ízení zásob tedy  eší následující dilema: na jedné 

stran! by velikost zásob m!la být co nejmenší p edevším z d$vodu kapitálu, který 

je v nich vázán. Na druhé stran! je však nutné zajistit dostate"nou pohotovost 

dodávek – tedy co nejv!tší úrove% a uspokojení zákazník$. Protože se jedná o 

protich$dné požadavky, musí vedení podniku "i zodpov!dný management volit 

vhodný kompromis. 
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Jednou z možností snížení zásob je p ístup optimaliza"ní, který je jedním ze 

základních p ístup$ k  ízení zásob v podmínkách tržní ekonomiky. S dalšími 

metodami – nap . nákup na zakázku, zásobování synchronní s výrobou (koncept 

JIT), teorie úzkých míst (Theory of Constraints/TOC) apod. se lze seznámit 

v b!žn! dostupných odborných pramenech zabývajících se  ízením výroby a 

zásob. 

 

Princip  ízení zásob m$žeme charakterizovat na operativní a strategické úrovni 

(Lukoszová 2008, &ujan, Málek 2008). Operativní  ízení zásob má zabezpe"ovat 

udržování konkrétních druh$ zásob v optimální výši, tj. v takové výši a struktu e, 

které odpovídají pot ebám vnitropodnikových spot ebitel$ (výrobních i 

nevýrobních). Tyto pot eby mají být uspokojeny v reálné mí e a v"as 

s vynaložením optimálních (tj. minimálních) náklad$. Úkolem strategického 

 ízení zásob je zejména rozhodování o výši finan"ních prost edk$, které m$že 

podnik vy"lenit z celkových disponibilních zdroj$ na krytí zásob v dané struktu e 

a výši.  

 

V ú"etnictví, operativním  ízení zásob a p i plánování se uplat%ují r$zné 

klasifikace zásob. Zásoby lze "lenit podle mnoha hledisek (nap . podle stupn! 

zpracování, podle funkce v podniku "i podle použitelnosti). Pro ú"ely 

operativního  ízení zásob má význam funk"ní klasifikace zásob, kde rozlišujeme: 

obratovou (b!žnou) zásobu, pojistnou zásobu, strategickou zásobu, spekulativní 

zásobu, sezónní zásobu, technologickou zásobu apod. Pro  ízení zásob je velmi 

d$ležité sledovat n!kolik ukazatel$ - základních úrovní zásob. Nej"ast!ji jsou 

sledovány tyto úrovn!: maximální, minimální, objednací zásoba (bod objednávky 

– Reorder Point/ ROP; též signální stav zásoby), okamžitá a pr$m!rná zásoba.  

 

Problematika klasifikace zásob je všeobecn! známá a lze ji najít v b!žn! dostupné 

literatu e (nap . Plevný, Žižka 2005, Macurová, Klabusayová 2007, Hádek 2008). 

Z tohoto d$vodu charakteristiku jednotlivých druh$ zásob zde neuvádím. Velmi 

zajímavá je problematika stanovení velikosti pojistné zásoby. Jedním z možných 
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p ístup$ ur"ení výše pojistné zásoby je p ístup statistický, který je podrobn!ji 

diskutován v kap. 8.4.1. 

 

7.1 Systémy  ízení zásob pro závislou a nezávislou poptávku 

Rozlišujeme n!kolik systém$  ízení zásob podle toho, zda se jedná o závislou "i 

nezávislou poptávku4. Zdrojem dat u nezávislé poptávky jsou prognózy, u závislé 

to jsou propo"ty. Fundamentální otázky  ízení zásob zní: Kdy objednat? Kolik 

objednat? 

 

K propo"t$m závislé pot eby surovin, materiál$ a nakupovaných díl$ pro finální 

výrobky se využívají deterministické metody a techniky typu MRP I, MRP II, 

které jsou zam! eny na integrované plánování výroby a vlastní  ízení zásob ve 

výrobním  et!zci, na jehož konci je nezávislá poptávka. (Hádek 2008) 

 

Faktory, které ovliv%ují nezávislou poptávku, mají náhodný charakter a p i  ízení 

zásob se uplat%ují stochastické p ístupy. Hovo íme pak o tzv. statistickém #ízení 

zásob (Statistical Inventory Control – SIC). (Ross 1998, Macurová, Klabusayová 

2007) 

 

P i  ízení zásob v podmínkách variabilní spot eby v "ase se uplat%ují dv! základní 

strategie (tj. dva základní systémy #ízení zásob):  

  systém (p, Q); 

  systém (P, q); 

kde p je tzv. volná perioda pro objednání, P je pevná perioda pro objednání, q je 

tzv. volné objednací množství a Q pevné objednací množství. Tyto stochastické 

systémy  eší dva zásadní problémy: kdy a jakým množstvím doplnit zásobu. 
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  Systém (p, Q) je systém volných objednacích termín$ s prom!nnou periodou 

pro objednávání p (tj. délka interval$ mezi vystavením jednotlivých 

objednávek se m$že lišit) a pevnou velikostí objednávky Q. N!kdy je 

v literatu e (Gros 2003, Dömeová, Beránková 2004, Plevný, Žižka 2005) 

ozna"ován pouze jako tzv. Q – systém (Fixed Order Quantity - FOQ). 

Objednávka je vystavována v okamžiku, kdy zásoba klesne na p edem 

stanovenou mez 0q , která je ozna"ována jako bod objednávky (Reorder Point 

– ROP, též signální úrove%, objednací úrove%). P i této strategii je stav zásoby 

sledován plynule, a jakmile velikost zásoby klesne na stanovenou úrove%, je 

t eba objednat novou dodávku. Jedná se tedy o systém se spojitým sledováním 

stavu zásoby. Základní princip fungování (p, Q) systému je graficky 

znázorn!n na obr. 7.1: 
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Vysv!tlivky k obr. 7.1: 

Q … velikost objednávky (dodávky); 

oq … signální úrove% zásoby; 

ct … délka dodávkového cyklu; 
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dt … délka dodací lh$ty 

0t … délka objednacího cyklu. 

 

Pon!vadž se výkyvy ve spot eb! projevují ve zm!nách objednacího cyklu 0t , není 

pot eba vytvá et pojistnou zásobu ke krytí náhodn! zvýšené spot eby b!hem 

celého objednacího cyklu. Je-li intenzita spot eby vyšší, skute"ná zásoba klesne 

rychleji na signální úrove%, a tím dojde d íve k realizaci nové objednávky. Tento 

princip automatického vyrovnávání odchylek ve spot eb! však nelze uplatnit 

b!hem dodací lh$ty dt  (jako "ásti objednacího cyklu), a proto musí být stanovena 

vhodná výše pojistné zásoby. V systému (p, Q) slouží pojistná zásoba k tlumení 

nep íznivých dopad$ vyšší spot eby pouze b!hem dodací lh$ty.  

 

  Systém (P, q) je založen na principu, že se v p edem pevn! stanovených 

objednacích termínech iT 5 (avšak nikoliv nutn! ekvidistantních) realizují 

objednávky obecn! r$zné velikosti q. V literatu e lze najít také ozna"ení tzv. P 

– systém (Fixed Time Period - FTP). Výhodou tohoto systému je, že 

nevyžaduje permanentní kontrolu stavu zásob, jedná se o systém 

s periodickým sledováním stavu zásob. Obecný princip fungování (P, q) 

systému p i ekvidistantních termínech pro objednávání znázor%uje obr. 7.2: 
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Ur"itou nevýhodou tohoto systému je fakt, že pr$m!rná zásoba je vyšší ve 

srovnání se systémem (p, Q). Je to zp$sobeno udržováním vyšší úrovn! pojistné 

zásoby, která musí v p ípad! systému (P, q) pokrýt výkyvy ve spot eb! b!hem 

celého objednacího cyklu (ne pouze b!hem dodací lh$ty, jako tomu je u systému 

(p, Q). Tento systém (Žižka, Plevný 2005) bývá výhodný v p ípad!, kdy podnik 

nakupuje u stejného dodavatele v!tší množství položek. V takovém p ípad! je 

možné zavést pravidelné cykly objednávek (nap . 1 týden, 1 m!síc), což vede ke 

snížení objednacích náklad$, využití množstevních slev, snížení dopravních 

náklad$ z d$vodu konsolidace dopravy apod.  
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7.2 Systémy s úhradou a bez úhrady chyb!jící zásoby 

Velikost objednávky materiálu (Olšovský 2009) je v p ípad! systém$ s tzv. 

plánovanou (o"ekávanou) spot ebou odvozena z "asového plánu požadavk$ pro 

aktuální interval nejistoty6 iλ  na základ! tzv. bilan ní rovnice pro objednávání  

(v p ípustném okamžiku objednání Ti): 

          iiiii QZPzSx −−+= ,  [7.1] 

kde 

 i = 0, 1, 2, … 

ix … velikost pot eby dodávek pro interval nejistoty ;iλ  

iS … suma plánované spot eby pro interval nejistoty ;iλ  

iPz … velikost pojistné zásoby plánované pro interval nejistoty iλ  (konkrétn! na 

jeho konci); 

iZ  … velikost po"áte"ní zásoby (zjišt!ná v okamžiku Ti) 

iQ … suma plánovaných (o"ekávaných) dodávek v intervalu nejistoty .iλ  

 

Jestliže v okamžiku Ti je výsledek bilan"ní rovnice [7.1] 0>ix , pak je objednáno 

množství iq , jinak se neobjednává (tj. 0=iq ). V p ípad!, že se objednává, 

velikost objednávky iq  m$že být ur"ena nap íklad podle n!kterého 

z následujících pravidel: 

  minqqi = , jestliže min0 qxi ≤< ; 

  ii xq = , jestliže maxmin qxq i << ; 

  maxqqi = , jestliže maxqxi ≥ ; 
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  opti qq = , jestliže 0>ix  ( optq  je optimální velikost dodávky – tzv. 

ekonomické objednací množství, ur"ené nap . deterministicky podle 

Harris-Wilsonova modelu, simula"n!-heuristicky apod.). 

Tato uvedená pravidla je možné r$zn! modifikovat, a tím lze získat další r$zné 

režimy zp$sobu objednávání. 

 

Oba algoritmy (p, Q) i (P, q) (Olšovský 2009) mohou být realizovány dvojím 

zp$sobem: s úhradou nebo bez úhrady chyb!jící zásoby v pr$b!hu intervalu 

nejistoty7. Ob! varianty se od sebe významn! liší stochastickým pr$b!hem stavu 

zásob p i jinak stejných (ceteris paribus) ostatních stochastických podmínkách, 

což m$že mít vliv na ur"ení vhodné velikosti pojistné zásoby.  

 

Systém 

  s úhradou p ipouští a eviduje i záporné stavy zásoby v pr$b!hu intervalu 

nejistoty, výše uvedená bilan"ní rovnice respektuje event. chyb!ní 

(záporný stav) zásoby a je snaha dodate"n! toto chyb!jící množství uhradit 

v následující dodávce; 

  bez úhrady nep ipouští a neeviduje chyb!ní (záporné stavy) zásoby b!hem 

intervalu nejistoty a bilan"ní rovnice nerespektuje toto chyb!ní zásoby (tj. 

existující požadavek zákazníka není uspokojen). 

 

Následující obrázek (obr. 7.3) ilustruje systém (P, q) s úhradou i bez úhrady 

chyb!jící zásoby na konci dodacího cyklu, tj. v okamžiku plánované dodávky. 
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Vysv!tlivky k obr. 7.3: 

idt … dodací lh$ta; 

1100 dtTT +=λ … interval nejistoty; 

( )00 ˆˆ λss = … plánovaná intenzita spot eby v pr$b!hu intervalu nejistoty ;0λ  

iq̂ … plánovaná dodávka; 

iq … skute"ná dodávka; 

( ) ( ) ( )0000 λλλ zpxx −== … bilan"ní rovnice pot eby dodávek; 

z … zdroje (velikost po"áte"ní zásoby + o"ekávaná dodávka); zde je o"ekávaná 

dodávka v intervalu nejistoty rovna nule; 

0z … uhrazené o"ekávané množství v okamžiku plánované dodávky; 

p … pot eby (plánovaná spot eba + pojistná zásoba); zde pojistná zásoba je rovna 

nule; 
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A) bez úhrady chyb!jící zásoby na konci dodacího cyklu - Aq0ˆ  

B) s úhradou chyb!jící zásoby na konci dodacího cyklu - Bq0ˆ  

BA qq 00 ˆˆ ≤  

 

8 Náhled do problematiky klasifikace model"  ízení zásob 

V odborné literatu e i praxi se m$žeme setkat se zna"ným po"tem model$  ízení 

zásob. Tato rozmanitost vyplývá z celé  ady situací, podmínek a faktor$, které 

mohou být do modelu zahrnuty. Modely zásob "leníme podle následujících dvou 

základních kritérií:   

! Podle zp$sobu ur"ení výše poptávky a délky dodací lh$ty: 

  deterministické modely - velikost poptávky b!hem "asového období i 

délka dodací lh$ty je pevn! dána; 

  stochastické modely - alespo% jedna veli"ina (poptávka, dodací lh$ta) je 

dána pravd!podobnostn! (jako náhodná veli"ina odpovídající 

empirickému nebo vybranému teoretickému rozd!lení pravd!podobnosti). 

! Podle zp$sobu dopl%ování zásob: 

  statické modely – po ízení zásoby se realizuje jednorázovou objednávkou 

(dodávkou); 

  dynamické modely – modelují opakující se objednávky (dodávkové 

cykly). 

 

Krom! uvedených základních hledisek existuje celá  ada dalších model$, podle 

nichž je možné výše nazna"ené skupiny ješt! podrobn!ji klasifikovat (nap . režim 

dopl%ování zásob, zahrnutí úhrady "i neúhrady chyb!ní zásoby, konstantní "i 

variabilní spot eba apod.).  

 

Nej"ast!jším typem model$  ízení zásob jsou nákladov! orientované modely. 

Optimaliza"ním kritériem v t!chto modelech je minimalizace celkových náklad$ 

spojených se zásobami:  

        { }321min min NNNN ++= , [8.1] 
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kde 

minN … optimální (minimální) celkové náklady spojené se zásobami; 

1N … náklady na držení zásob; 

2N … objednací náklady; 

3N … náklady z nedostatku (chyb!ní) zásob. 

 

Všechny uvedené typy náklad$ jsou použity v dynamickém stochastickém 

optimaliza"ním modelu zásobovacího subsystému a jejich analytická vyjád ení 

jsou uvedena v aplika"ní "ásti diserta"ní práce. Charakteristika jednotlivých druh$ 

náklad$ byla podrobn! vysv!tlena v kapitole 5.2. 

 

8.1 Deterministický optimaliza#ní model zásob (Harris – Wilson"v 

model) 

Harris-Wilson$v model je historicky první formulovaný analytický model  ízení 

zásob8, který je v  ad! modifikací používán dodnes. Ve své p$vodní podob! je 

založen na (z hlediska praxe) velmi zjednodušujících p edpokladech: 

  spot eba (poptávka) je spojitá veli"ina s konstantní intenzitou (tj. 

"erpání zásob ze skladu je rovnom!rné); 

  dodací lh$ta je známá a konstantní; 

  zásoba je dopl%ována dodávkami o stejné velikosti (tj. jedna 

optimaliza"ní prom!nná); 

  není uvažován vznik nedostatku zásoby (k dopln!ní skladu dochází 

v okamžiku jeho vy"erpání); 

  optimalizace zahrnuje pouze dva druhy náklad$: náklady na držení 

zásoby N1 a objednací náklady N2. 

 

Vzhledem k tomu, že v b!žn! dostupné odborné literatu e (nap . Jablonský 2002, 

Sweeney 2009, Muckstadt, Sapra 2010) lze najít podrobný popis i analytické 
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odvození Harris-Wilsonova modelu, následující text se omezuje pouze na 

stru"nou a heslovitou formulaci modelu s uvedením p íslušných vztah$. 

 

Deterministický optimaliza"ní model zásob m$že být formulován následovn! (za 

výše uvedených p edpoklad$): 

  celková spot eba "iní Q  jednotek množství za dobu T (jednotek "asu – 

nap . 1 rok); 

  q je velikost jednotlivé dodávky (optimaliza"ní prom!nná modelu); 

  
q

Q
k = je po"et dodacích cykl$ za období T (tj. frekvence dodávek); 

  ( )kiqQ
k

i
i ...,,1

1

== 
=

; 

  tc = T/k je délka dodávkového cyklu; 

  c1 jsou jednicové náklady na držení zásoby;  

  c2 jsou jednicové objednací náklady (tj. na objednání jedné dodávky); 

  N1 = (q/2)Tc1jsou náklady na držení zásoby za dobu T; 

  N2 = c2k jsou objednací náklady za dobu T; 

  N(q) = N1 + N2 = (q/2)Tc1 + c2(Q/q) jsou celkové náklady spojené se 

zásobami za dobu (jsou závislé na q); 

  
Tc

Qc
qopt

1

22
= je optimální velikost dodávky, tj. velikost dodávky p i 

minimálních celkových nákladech (matematicky jde o triviální záležitost 

ur"ení extrému funkce jedné prom!nné N(q)); 

  ( ) 21min 2 cQTcqNN opt ==  jsou minimální celkové náklady; 

  
Qc

Tc

Q

Tq
t opt

optc
1

22
== je optimální délka dodacího cyklu. 
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Vysv!tlivky k obr. 8.1: 

q … velikost dodávky; 

T … délka sledovaného období (nej"ast!ji 1 rok); 

tc … délka dodávkového cyklu. 

 

Funkce ( )qN  je složena ze dvou funkcí: první z nich 
211

q
TcN =  je lineární 

funkce, která vyjad uje p#ímou závislost náklad$ na držení zásoby na objemu 

dodávky q (graficky znázorn!ná rostoucí polop ímkou). Druhá z t!chto funkcí 

q

Q
cN 22 =  vyjad uje nep#ímou závislost objednacích náklad$ na objemu dodávky 

q (graficky v!tev hyperboly - obr 8.2): 
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Danou optimalizaci však musíme chápat z pohledu odb!ratele (zákazníka). 

Mohou ale nastat situace, kdy nap . dodavatel bude požadovat p irážku k cen!, 

nebo' odb!ratelem ur"ená optimální velikost objednávek bude znamenat nižší 

využití dopravních prost edk$, nebo je nevyhovující z hlediska jeho výrobních 

dávek, nebo navrhne jinou velikost dodávky, než jaká byla navržena odb!ratelem. 

Vzniká otázka, co je z hlediska vývoje náklad$ výhodn!jší: v!tší "i menší velikost 

dodávky? V této souvislosti je zajímavé všimnout si citlivosti funkce celkových 

náklad$ ( )qN  na zm!nu velikosti dodávky q , a to zejména v okolí optimální 

hodnoty optq . Jako pom$cka m$že sloužit sledování vývoje p ír$stkové funkce 

( )
( ) .

2

2

21

21

cQTc

q

Q
c

q
Tc

qN

qN

opt

+

=  [8.2] 

Jednoduchou úpravou vztahu [8.2] dostaneme: 

  

( )
( ) !

!

"

#

$
$

%

&
+=

q

q

q

q

qN

qN opt

optopt 2

1
 [8.3] 

 

Vývoj této p ír$stkové funkce zachycuje tab. 1 a obr. 8.3: 
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Z pr$b!hu p ír$stkové funkce (obr. 8.3) je z ejmé, že pro optqq >
 
funkce roste 

pomaleji než pro hodnoty optqq < . Nap . o 50% nižší dodávka než dodávka 

optimální vede k r$stu náklad$ o 25%, kdežto p ekro"ení optimální velikosti 

dodávky o stejných 50% povede k nár$stu náklad$ o 8,3% (viz tab. 1).  

 

Zjednodušující p edpoklady (Plevný, Žižka 2005, Hádek 2008) Harris-Wilsonova 

modelu naráží v praxi na tyto problémy: 

  konstantní intenzita spot eby (poptávky) p edstavuje v praxi st!ží 

dosažitelný ideál; 

  odb!r zásob nemusí být pravidelný (vykazuje nap . sezónní výkyvy); 

  nákupní cena m$že být závislá na velikosti objednávky (do modelu nejsou 

zahrnuty množstevní rabaty); 

  optimální velikost dodávky se po"ítá pro každou položku zvláš', nezávisle 

na ostatních položkách; 
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  nezohled%uje kapacity (skladového prostoru, financí, p epravy a 

manipulace, personálu); 

  jedná se o p ípad díl"í optimalizace, která nebere v úvahu pot eby 

p edcházejících a navazujících "lánk$ v dodavatelském  et!zci; 

  výpo"et optimálního objednacího množství nep ihlíží ke skladové 

kapacit!, která m$že být omezená a nemusí pojmout propo"tené množství. 

 

Optimální velikost dodávky optq  není v n!kterých praktických p ípadech ú"elné, 

dokonce ani možné p esn! realizovat. D$vodem je nap . snaha zaokrouhlit 

velikost dodávky na celo"íselný násobek manipula"ní, skladovací, balící "i 

dopravní jednotky nebo existence více "i mén! hrubého odstup%ování možných 

velikostí objednávky v rámci smluvních podmínek stanovených dodavatelem. 

Dalšími d$vody pro vychýlení od nákladov! optimální velikosti dodávky mohou 

dále být: omezená kapacita skladu (zejména u velmi objemných položek), 

omezená trvanlivost surovin "i výrobk$, používání jednotných norem ro"ního 

po"tu dodávek pro velké skupiny skladových položek apod. 

 

N!kdy m$že vyjít ekonomická velikost dodávky optq  dokonce nep ípustná. 

V!tšinou jde o vypo"tenou dávku menší než je minimální dodací "i výrobní 

množství. Pak je t eba bu( dodávku zvýšit na p ípustnou minimální hodnotu, 

nebo (je-li to možné) zvolit jiného dodavatele s výhodn!jšími dodacími 

podmínkami "i jinou výrobní technologií. V p ípad!, že dodavatel je sice ochoten 

dodávat malá množství, ale s cenovou p irážkou, pak p i porovnávání výhodnosti 

alternativ je nezbytné krom! celkových náklad$ ( )qN  vzít v úvahu rovn!ž rozdíly 

v cen! u jednotlivých variant. 

 

Bohužel, p edpoklady, ze kterých Harris-Wilson$v model vychází, výrazn! 

omezují jeho praktické využití. Jeho zásadní význam však spo"ívá v tom, že 

jednoduchým zp$sobem ilustruje logiku, na které jsou modely  ízení zásob 

založeny. V praktických podmínkách jsou pak možné takové úpravy tohoto 

jednoduchého modelu, které vyhovují konkrétním podmínkám.  
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Pro praktické použití byla vyvinuta  ada modifikací Harris-Wilsonova modelu 

(nap . úprava modelu pro nespojitou spot ebu, model partnerské efektivnosti, 

model agregace objednávek, víceproduktový model, model s cenovou degresí, 

modely s nedostatkem zásob, model optimalizace výrobní dávky apod.). Pro ú"ely 

diserta"ní práce je dále podrobn!ji odvozen model, který p ipouští nedostatek 

zásoby (viz následující kapitola 8.2). Odvození dalších model$ lze najít v bohaté 

odborné literatu e (nap . Ter-Manuelianc 1980, Jablonský 2002, Gros 2003, 

Muckstadt, Sapra 2010 apod.). 

 

8.2 Optimalizace velikosti dodávky p i nedostatku disponibilních 

zásob 

Rovn!ž je známé teoretické rozší ení základního Harris-Wilsonova modelu o tzv. 

nedostatek (chyb!ní) zásoby.9 Tento optimaliza"ní rozší ený deterministický 

Harris-Wilson$v model je založen na následujících p edpokladech (Jablonský 

2002, Olšovský 2009): 

  spot eba je spojitá veli"ina s konstantní intenzitou; 

  termíny a množství dodávek jsou pln! regulovatelné; 

  nákladová optimalizace zahrnuje 3 druhy náklad$: náklady na udržení 

zásoby N1, objednací náklady N2 a náklady z nedostatku (chyb!ní) 

pohotové (disponibilní) zásoby, tj. p ipouští se do"asné chyb!ní zásoby na 

konci dodacího cyklu; 

  neuspokojená poptávka z d$vodu chyb!ní zásoby je dodate"n! uspokojena 

ihned po p íchodu nejbližší dodávky na sklad, a to vždy na po"átku 

následujícího cyklu a teprve potom je zbytek dodávky uložen do skladu; 

tím vzniká cyklicky se opakující výskyt chyb!ní zásoby na konci dodacího 

cyklu. 

 

######################################## #########################
d
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Model je charakterizován dv!ma optimaliza"ními prom!nnými, a to optimální 

velikostí dodávky (objednávky) a optimální velikostí chyb!jící zásoby. 

Dodávkový cyklus t  je složen ze dvou interval$: 21 ttt += , kde 1t  je "asový úsek, 

po který lze krýt pot ebu ze skladu, 2t  je "asový interval, kdy zásoba ve skladu 

není (nedostatek pohotové zásoby) a požadavky na její "erpání, které se b!hem 

tohoto intervalu vyskytnou, nemohou být uspokojeny. Platí: 

t
q

u
t =1  a t

q

uq
t

−
=2 , 

kde q je velikost jednotlivé dodávky (1. optimaliza"ní prom!nná), u je maximální 

velikost zásoby na sklad! (2. optimaliza"ní prom!nná). 
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Vysv!tlivky k obr. 8.4: 

q … velikost dodávky; 

u … maximální velikost zásoby na sklad!; 

t1 … "asový úsek, po který lze krýt zásobu ze skladu; 

t2 … "asový úsek, kdy poptávka nem$že být ze zásoby uspokojena (chyb!ní 

zásoby). 

 

Nákladová funkce modelu je dána sou"tem t í nákladových položek: 
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( ) ,
22

, 23211321 ktc
uq

kcktc
u

NNNuqN
−

++=++=
 

  [8.4] 

kde 
2

u

 
je pr$m!rná zásoba v každém cyklu, 1c  jsou jednicové náklady na držení 

zásoby, 
q

Q
k = je po"et dodacích cykl$ za období T (nap . 1 rok), Q (jednotek 

množství) je celková spot eba za dobu T, 2c  jsou jednicové objednací náklady (tj. 

na objednání jedné dodávky), 
2

uq −
 je pr$m!rný nedostatek zásoby, 3c  jsou 

jednicové náklady z nedostatku zásoby za jednotku chyb!jícího množství a 

jednotku "asu. 

 

Po dosazení do vzorce [8.4] upravíme celkové náklady na výsledný tvar:  

( ) ( )
.

22
,

2
32

2
1

q

uqTc

q

Qc

q

uTc
uqN

−
⋅++⋅=  [8.5] 

Optimální hodnoty optq  a optu  ur"íme nalezením extrému (minima) funkce 

celkových náklad$ tak, že parciální derivace podle prom!nných q a u položíme 

rovny nule a  ešíme vzniklou soustavu dvou rovnic o dvou neznámých: 

( ) ( )
0

, 31 =
−

−=
∂

∂

q

uqTc

q

uTc

u

uqN
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2
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2
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2

2
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−−−
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∂
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uqquqTc

q

Qc

q

uTc

q

uqN
 

 

 

[8.6] 

 
 

#ešením soustavy rovnic [8.6] obdržíme: 

3

31

1

22

c

cc

Tc

Qc
qopt

+
⋅=

 

31

3

1

22

cc

c

Tc

Qc
uopt

+
⋅=  

[8.7] 

 

[8.8] 

 

P i vysoce prohibitivní sazb! koeficientu c3 pro chyb!ní zásoby ( ∞→3c ) 

p echází oba výrazy pro optimum na tvar: 
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,
2

1

2

Tc

Qc
uq optopt ==  [8.9] 

tedy na tvar základního Harris–Wilsonova vzorce. 

 

Zbývá ješt! doplnit vztahy pro minimální celkové náklady minN a pro optimální 

délku dodávkového cyklu optct . Dosazením vztahu [8.9] do nákladové funkce [8.5] 

a po úprav! dostaneme: 

( ) ;2,
31

3
21min cc

c
cQTcuqNN optopt

+
⋅==

 

.
2

3

31

1

2

c

cc

TQc

c

Q

q
t opt

optc

+
⋅==  

[8.10] 

[8.11] 

 

Je zajímavé všimnout si, že optimální výše náklad$ Nmin je rovna optimální výši 

náklad$ základního Harris-Wilsonova modelu vynásobené konstantou pod 

odmocninou. Vzhledem k tomu, že tato konstanta je vždy menší než 1, jsou 

náklady v tomto modelu (který p ipouští chyb!ní zásoby) vždy nižší než náklady 

v základním optimaliza"ním Harris-Wilsonov! modelu. 

 

8.3 Modifikace Harris – Wilsonova modelu 

K vysv!tlení vazeb optimalizací na úrovni díl"ích logistických proces$ a globální 

optimalizací na úrovni firmy je ve stochastickém modelu logistického systému 

využit vztah mezi díl"ím optimem (vyjád eným deterministickým Harris-

Wilsonovým vzorcem pro optimální velikost objednávky optq ) a globální 

optimaliza"ní prom!nnou *
optq  (vyjád ené v globálním optimu podle metody C/R). 

 

V obvyklém zjednodušeném pojetí Harris-Wilsonova modelu (Olšovský 2009) 

p$vodní konstantu (zde ozna"enou Q) vyjad ující celkovou plánovanou spot ebu 

ur"itého dodávaného materiálu za dobu T (1 rok) nahradíme prom!nnou Q*, která 

vyjad uje celkové množství produkce (prodeje) hotových výrobk$ za dobu T.  
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Známý p$vodní vzorec 

Tc

Qc
qopt

1

22
=  [8.12] 

nahradíme novým vzorcem  

,
22 *

1

2

1

*
2* Q

Tc

gc

Tc

gQc
qopt ==  [8.13] 

kde  

optq … optimální velikost dodávky v Harris-Wilsonov! modelu (tj. optimaliza"ní 

prom!nná – vypo"tená konstanta); 

Q = konst. … celková plánovaná spot eba (celkové dodávky) za dobu T (tj. 

p edem stanovená konstanta); 

*
optq … spojitá funkce optimálního dodacího množství v závislosti na velikosti Q* 

(jako nové prom!nné); 

g … norma spot eby daného materiálu na 1 kus hotového výrobku (konstanta); 

Q* … celkové množství prodeje hotových výrobk$, které p i výrob! spot ebovaly 

daný materiál (prom!nná); 

T … "asový horizont analýzy C/R (1 rok); 

c1 … nákladový koeficient vyjad ující náklady spojené s udržováním jednotky 

materiálu za jednotku "asu (1 rok); 

c2 … nákladový koeficient vyjad ující náklady spojené s jednou objednávkou 

(dodávkou) materiálu. 

 

P$vodní minimální zásobovací náklady (jako konstanta po optimalizaci) jsou 

vyjád eny známým vzorcem 

( )
 

.

212
konst

opt QTccqN = . [8.14] 

Nov! zavedené minimální zásobovací náklady p edstavují prom!nnou veli"inu. 

Tato prom!nná je kompatibilní s C/R modelem a jejím geometrickým vyjád ením 

je graf funkce odmocniny: 

( )
 

.

*

.

21
* 2

promkonst

opt QTgccqN
!"!#$

=  [8.15] 
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Celkové minimální zásobovací náklady jsou tedy funkcí odmocniny prodaného 

množství Q*  za dobu T. Toto množství je variabilní. 

 

Výb!r této „odmocninové“ funkce v nákladov! optimaliza"ním zásobovacím 

modelu (která je dále sou"ástí stochastického simula"ního C/R modelu zisku) je 

tedy zaveden arbitrárn!, a to na základ! možné analogie s rozší eným základním 

deterministickým optimaliza"ním Harris-Wilsonovým modelem.  

 

8.4 Stochastická poptávka a  ízení zásob 

Výše formulované vybrané modely zásob byly založeny mimo jiné na 

p edpokladu, že lze dop edu p esn! ur"it požadavek na nakupovaný materiál nebo 

požadavky zákazník$ na vyráb!ný produkt v rámci plánovaného období délky T. 

P esnost t!chto predikcí je v praxi ovlivn!na  adou faktor$: zm!nami 

ekonomických podmínek, aktivitami konkurence, zm!nami vládních na ízení, 

spot ebitelských trend$ apod.  

 

V situaci, kdy poptávka ve sledovaných obdobích je stochastická veli"ina 

ovliv%ovaná r$znými výkyvy (sezónní výkyvy, vliv hospodá ských cykl$, módní 

trendy apod.), není jednoduché vytvo it matematický model, který by 

minimalizoval náklady na zásoby. Ze znalosti historického vývoje (nap . "asové 

 ady poptávek v p edchozích obdobích) bychom mohli vystihnout trend i 

sezónnost b!žnými statistickými metodami, ovšem v p ípad!, kdy nejsou 

historická data k dispozici nebo kdy p edpokládáme zm!ny ve vývoji poptávky, 

nelze tyto postupy použít.  

 

Jednou z možností, kterou lze pro analýzu dané situace použít, je vytvo ení 

simula"ního modelu. Pro simulovaný odhad poptávky se používá metoda 

generování na základ! zvoleného pravd!podobnostního rozd!lení. K ú"el$m 

stochastické optimalizace je "asto používáno nap . beta rozd!lení nebo obecné 

trojúhelníkové rozd!lení (s parametry a, b, m, kde cma << ). Velmi dob e 

vystihuje chování variabilní poptávky obecné normální (Gaussovo) rozd!lení 
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pravd!podobnosti s parametry µ  (st ední hodnota) a 2σ (rozptyl). Krom! t!chto 

uvedených tzv. spojitých rozd!lení m$že být chování poptávky popsáno i 

n!kterým z diskrétních rozd!lení (poptávka je definována v diskrétních bodech). 

Rovn!ž dodací lh$ty nejsou nem!nné, a pokud tuto stochasti"nost bereme p i 

modelování v úvahu, je nutné zvolit vhodné pravd!podobnostní rozd!lení této 

náhodné veli"iny. 

 

Respektování velké míry nejistoty spojené s poptávkou a s celkovou dobou 

dopln!ní zásoby vede management v podstat! ke dvojímu rozhodnutí: bu( 

udržovat pojistnou zásobu nebo riskovat potenciální ztrátu z prodeje z d$vodu 

p ed"asného vy"erpání zásoby. 

 

Úkolem pojistné zásoby (Žižka, Plevný 2005, str. 283) je do ur ité míry 

eliminovat odchylky skute ného pr"b!hu zásobovacího cyklu od pr"b!hu, který 

byl o ekáván  i plánován. Jedná se p edevším o následující druhy odchylek:  

  rozdíl mezi skute"nou a plánovanou (prognózovanou) spot ebou 

(vyjád enou v jednotkách množství); 

  rozdíl mezi skute"nou a plánovanou (prognózovanou) lh$tou dodávky 

(vyjád enou v "asových jednotkách, nap . dny); 

  rozdíl mezi množstvím skute"n! dodaným a plánovaným množstvím 

dodávky (vyjád eným v jednotkách množství). 

 

Tyto odchylky mohou p$sobit jak na zvýšení, tak na snížení velikosti zásoby 

oproti plánovanému stavu. P i ur"ování výše pojistné zásoby je pozornost 

soust ed!na na odchylky zmenšující zásobu (opožd!né nebo menší dodávky, vyšší 

intenzita spot eby apod.). Vznik odchylek ilustruje obr. 8.5: 
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Vysv!tlivka k obr. 8.5: 

Pz … pojistná zásoba 

 

8.4.1 Problematika stanovení výše pojistné zásoby 

Ke stanovení výše pojistné zásoby m$že management zásobování (Supply 

Management) v podstat! využít následující p ístupy: empirický a statistický. 

(Olšovský 2009) 

 

! Pojistná zásoba (dále jen Pz) m$že být stanovena managementem bu( jako 

statická nebo jako dynamická veli"ina. P íkladem statické Pz je tzv. absolutní 

Pz vyjád ená ve fyzických jednotkách jako konstantní množství platné pro 

delší období nebo tzv. relativní Pz. Ta je vyjád ena v "asových jednotkách 

jako konstantní období (obvykle po"et dn$), v jehož pr$b!hu by bylo možné 

uspokojit o"ekávanou spot ebu ješt! ve dnech bezprost edn! následujících po 

ukon"ení aktuálního intervalu nejistoty (pokud by v rámci tohoto intervalu 

došlo k chyb!ní zásoby z d$vodu opožd!né dodávky, vyšší spot eb! než byla 

plánovaná, snížené velikosti skute"né dodávky oproti o"ekávané). Jestliže je 
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relativní Pz p evedena na jednotky množství (p es ukazatel pr$m!rné 

plánované spot eby), pak mohou být tyto hodnoty pro každý den r$zné. Tyto 

zásoby jsou p íkladem tzv. empirického p#ístupu k  ešení problematiky 

náhodných (stochastických) vliv$ na zásobovací proces. 

  

! Statistický (spolehlivostní, regula ní) p#ístup ke stanovení Pz je založen na 

znalosti historických údaj$ chování zásoby v minulosti. Cílem tohoto p ístupu 

není optimalizace nákladového typu, nýbrž pouze regulace zásob s cílem 

dosáhnout ur"ité spolehlivosti (n!kdy i za cenu vyšších náklad$ na udržování 

vysoké hladiny zásob).  

 

P i volb! statistického p ístupu k regulaci Pz musíme vycházet z dob e 

definovatelných a zjistitelných náhodných veli"in. V praktickém problému se 

mohou vyskytnout 2 až 3 stochastické veli"iny (rozdíly skute"né a plánované 

spot eby, rozdíly skute"né a plánované lh$ty dodávek, rozdíly mezi skute"ným a 

plánovaným množstvím dodávek). Obvyklé teoretické p edpoklady tohoto 

p ístupu jsou následující: 

  Odchylky skute"nosti od p edpov!dí (plánu) se  ídí Gaussovým 

(normálním) rozd!lením pravd!podobnosti. 

  Náhodné veli"iny (spot eba, velikost dodávky) jsou vzájemn! stochasticky 

nezávislé.  

  Pro odchylky musí platit: 

        
,0lim 1 =
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∞→ N

e
N

i
i

N
 

 

[8.16] 

kde N je po"et m! ení (tj. st ední hodnota odchylek ei se p i dostate"n! velkém 

po"tu m! ení blíží nule).             

 

Výpo"et Pz je ovlivn!n t!mito faktory: 

  spolehlivostí (pravd!podobností) zabezpe"ení proti vzniku nedostatku 

zásoby; 

  délkou intervalu nejistoty; 

  intenzitou odchylek ei (nap . plánované a skute"né spot eby). 



^N#
#

Spolehlivost zabezpe ení proti vzniku nedostatku zásoby je ur ena 

pravd!podobností, že v rámci jednoho cyklu nedojde k vy erpání zásoby (a tedy 

k neuspokojení poptávky)10.  

 

Intenzita odchylek (nap". plánované a skute né spot"eby) je obvykle vyjád"ena 

pomocí rozptylu 2σ (resp. sm!rodatné odchylkyσ ). Platí, že s rostoucí intenzitou 

odchylek roste i velikost pojistné zásoby. 

 

Pro jednoduchost zatím p"edpokládejme pouze odchylky plánované a skute né 

spot"eby. Z teoretického p"edpokladu, že tato náhodná veli ina odpovídá 

obecnému normálnímu rozd!lení se st"ední hodnotou 0=µ a rozptylu 2σ  plyne, 

že pojistná zásoba stanovená na úrovni 1σ  (jedné sm!rodatné odchylky) by 

pokryla výkyvy ve spot"eb! až z 84,13%. Je tomu tak proto, že nás p"i ur ování 

výše pojistné zásoby zajímají pouze odchylky sm!rem doprava (tj. odchylky 

zmenšující pojistnou zásobu). Pojistná zásoba stanovená na úrovni 2σ  pokrývá 

výkyvy ve spot"eb! až z 97,72%  atd. (obr. 8.6). 
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Funkce hustoty obecného normálního rozd!lení s parametry µ  a 2σ   je vyjád"ena 

následovn!: 

( ) ,
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exf ( )+∞∞−∈ ,x  [8.17] 

Protože 0=µ (viz výše uvedený teoretický p"edpoklad), pak funkci hustoty lze 

vyjád"it vztahem 
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a p"íslušnou distribu ní funkci vztahem 
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Známe-li hodnotu pravd!podobnosti, že p"íslušná náhodná veli ina pat"í do 

intervalu, jehož n!který krajní bod neznáme, m#žeme tento krajní bod ur it jako 

tzv. p-tý kvantil, 1,0∈p . P-tý kvantil je hodnota xp, pro niž platí: 

( ) ( ) ( ) pdttfxFxXP
px

pp ===≤ &
∞−

 [8.20] 
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Abychom mohli najít odpovídající hodnotu p"íslušného p-tého kvantilu, je nutné 

rozd!lení ( )2,0 σN  transformovat na normované (základní, standardní) normální 

rozd!lení ( )1,0N  následujícím zp#sobem: 
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kde 

( ) ( )∞∞−∈=Φ &
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π
 [8.22] 

je distribu ní funkce normovaného normálního rozd!lení. 

 

Ze vztahu [8.21] je z"ejmé, že  

σux p =  [8.23] 

je velikost pojistné zásoby, stanovená s danou spolehlivostí (pravd!podobností) 

zabezpe ení proti vzniku chyb!ní zásoby. 

 

Ve vzorci [8.23] je u p"íslušný kvantil distribu ní funkce normovaného 

normálního rozd!lení odpovídající dané hodnot! pravd!podobnosti11. Jinými 

slovy: u p"edstavuje tabulkovou hodnotu prom!nné normovaného normálního 

rozd!lení, která odpovídá požadavku spolehlivosti (pravd!podobnosti) 

zabezpe ení proti vzniku nedostatku zásoby (obr. 8.6). Hodnotu u lze tak snadno 

vyhledat v tabulkách, které jsou b!žn! sou ástí odborné statistické literatury nebo 

pomocí statistického software12. Prom!nná u tedy p"edstavuje pot"ebný násobek 

sm!rodatné odchylky $ a pojistnou zásobu lze tedy vyjád"it následovn!: 

σuPZ =  [8.24] 

$

Ze vzorce [8.24] je patrné, že  ím v!tší bude intenzita odchylek (vyjád"ená 

pomocí sm!rodatné odchylky), tím v!tší bude pojistná zásoba. Obdobn! pojistná 

zásoba roste s rostoucím u, tj. s pravd!podobností, že náhodné odchylky budou 

pojistnou zásobou vyrovnány. 
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Jedním z významných teoretických poznatk# umož%ujícím výpo et Pz je tzv. 

princip konvoluce, který se týká sou tu nezávisle normáln! rozd!lených 

prom!nných. Jedná se o pravidlo, podle kterého je možné s ítat jak st"ední 

hodnoty, tak rozptyly vzájemn! r#zných normáln! rozd!lených náhodných veli in 

(pokud jsou však vyjád"eny ve stejných m!rných jednotkách). Pokud sledujeme 

nap". dv! nezávislé náhodné prom!nné X a Y, které jsou normáln! rozd!lené tak, 

že ( )2
11,~ σµNX  a ( )2

22 ,~ σµNY , pak rozd!lení jejich sou tu má tvar13: 

( )2
2

2
121 ,~ σσµµ +++ NYX  

To pravidlo lze uplatnit v p"ípad!, kdy p"edpokládáme, že náhodné výkyvy 

(odchylky) mezi skute ností a plánem (prognózou) za  asovou jednotku (nap". 1 

den) jsou stochasticky nezávislé, což umož%uje konvoluci podél intervalu 

nejistoty. Jestliže interval nejistoty (pop". dodací lh#ta) je obecn! n=λ   asových 

jednotek (nap". dn#), pak m#že být vlastnost konvoluce pro výpo et pojistné 

zásoby použita následovn!: 

         nuunuPZ σλσσ === 2  [8.25] 

  

Problematika stanovení výše Pz je složitá a v podstat! neexistuje žádná 

univerzální metoda pro výpo et její velikosti. Jednotlivé metody výpo tu se liší 

po tem odchylek, které jsou p"i výpo tu brány v úvahu a výb!rem ukazatel# 

spolehlivosti zabezpe ení proti vzniku nedostatku zásoby. Snaha zahrnout do 

výpo tu všechny zdroje stochasti nosti  asto vede k velmi složitým (a  asto 

nepoužitelným) analytickým vztah#m. 

 

Krom! t!chto p"ístup# (empirický, statistický) existují i další možné p"ístupy 

k "ešení problematiky pojistných zásob (Olšovský 2009): 

  Nevytvá!et pojistnou zásobu. Nap"íklad systém JIT se neslu uje se 

zám!rným vytvá"ením Pz. Naopak v systému MRP se mohou v d#sledku 

nedokonalé plánovací disciplíny vytvá"et ur ité reziduální zásoby, které 

ovšem nemohou být považovány za Pz. Nejsou totiž vytvá"eny zám!rn!, 

ale vznikají spontánn! v d#sledku selhání koordinace plánem. 
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  Vytvá!et tzv. zápornou pojistnou zásobu. Jedná se o specifický, ne zcela 

b!žný p"ípad, kdy nap". jsou zám!rn! zmenšovány plánované dodávky 

(objednávky) do skladu tak, aby opakovan! vznikalo chyb!ní zásoby p"ed 

koncem dodacího cyklu. M#že to být d#sledek výpo tu optimaliza ního 

modelu s chyb!ním zásob, jestliže náklady na skladování a udržování 

zásoby jsou p"íliš vysoké a náklady z nedostatku (chyb!ní) zásob p"íliš 

nízké. 

 

9 Modelování a simulace 

Obecný obsah pojmu „model“ byl zaveden díky kybernetice – v!dní disciplín!, 

která zkoumá obecné vlastnosti a zákonitosti "ízení komplexních dynamických 

systém# (biologických, fyzikálních, technických, ekologických, psychologických, 

spole enských nebo jakýchkoli jejich kombinací). Systémy r#zné fyzikální 

podstaty mohou mít velmi podobné chování a chování ur itého systému m#žeme 

zkoumat prost"ednictvím chování jiného, jednoduššího a snadn!ji 

realizovatelného systému v jiných  asových a prostorových podmínkách. Jestliže 

hovo"íme o procesu modelování jako výzkumné technice (tj. metod! poznání), 

pak jeho podstatou je (K"ivý, Kindler 2001, str. 11) „náhrada zkoumaného 

systému jeho modelem (p!esn"ji systémem, který jej modeluje), jejímž cílem je 

získat pomocí pokus# s modelem informace o p#vodním zkoumaném systému.“  

Podle Simona (Simon 1997, str. 115) „modeling is a principal primary tool for 

studying the behaviour of large complex systems. When we model systems, we are 

usually (not always) interested in their dynamic behaviour.“ Modelování je 

základním nástrojem ke studiu chování rozsáhlých komplexních systém#. Když 

modelujeme systém, obvykle (ne vždy) se zajímáme o jeho dynamické chování. 

Metoda modelování využívá d#ležitý princip – tzv. princip redukce variety 

(Variety Reduction Principle), který spo ívá v ú elné minimalizaci možných 

variant chování, aktivit  i reakcí (obr. 9.1). Tento princip se tedy týká jak 

struktury, tak i chování systému. 
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K redukci variety dochází na r#zných úrovních zkoumání a fungování systému a 

má dv! základní formy: gnozeologickou a ontologickou. (Olšovský 2009) 

 

Gnozeologická (poznávací) redukce spo ívá v zám!rném zjednodušení složitého 

systému. K tomuto ú elu lze využít následujících možných myšlenkových 

postup# (nebo jejich kombinací): 

  metoda abstrakce (vynechání nebo potla ení n!kterých nepodstatných 

prvk#, vazeb, variant apod.); 

  metoda kompozice (slu ování podobných prvk#, vazeb, hodnot apod.); 

  metoda dekompozice (myšlenkové rozd!lení složitých systém# do 

vzájemn! provázaných subsystém# – nap". rozd!lení systému na 

organiza ní, technologické, hodnotové, informa ní aj.  ásti). 

 

Tyto metody mají své výhody a nevýhody. Snadno mohou snížit v!rohodnost 

zobrazení objektu v redukovaném systému, nicmén! nap". metoda modelování je 

založena práv! na t!chto postupech. 

 

Ontologická (existen ní, reálná) redukce je založena na tvorb! reálných nebo 

koncep ních systém#, ve kterých je varieta redukována p"ímo na daném objektu. 

Jedná se zejména o metody unifikace prvk#, standardizace postup#, normalizace 

apod. P"íkladem mohou být metody paletizace a kontejnerizace, normy jakosti, 

mezinárodn! p"ijaté  i doporu ené formy obchodního styku apod. Výhodou t!chto 

metod je skute nost, že zjednodušují nejen navrhování a zavád!ní systém#, ale 

zlepšují jejich fungování tím, že sjednocují rozhraní (interface) mezi r#znými 

 !"#$%& '()%*+& ,-.#/&)()%*+0&

 !"#$%!&  !"#$%!&
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systémy a subsystémy, zlepšují informovanost a znalost systému a snižují jeho 

unikátnost. Navíc prost"ednictvím redukce variety struktury je zpravidla dosaženo 

i žádoucí redukce variety chování systému (nap". stochastické chování systému 

m#že být redukováno na p"ibližn! deterministické chování, nestabilní na stabilní, 

neadaptivní na adaptivní apod.). 

 

„Essentially, all models are wrong, but some are useful “. V podstat! jsou všechny 
modely špatné, ale n!které jsou užite né. 
 

70")8'$P#$>#$Q#$R)S#GT$U)B;JD-I$-:'$VO&&5hii$1@j6<65$B6)@2=?ij6<6ik$2=?$lm@lE@ln2%o 

$

9.1 Simulace jako v dní disciplína 

P#vodn! byla simulace použita pro analýzu fyzikálních a biochemických systém#, 

které byly popisovány pomocí matematického aparátu, které má lidstvo 

k dispozici již po n!kolik staletí – diferenciálních nebo diferen ních rovnic a 

jejich soustav. Jednou z oblastí, která po léta simulaci „vzdorovala“, jsou 

logistické systémy. Od ur ité úrovn! složitosti jsou tyto systémy (výrobní, 

plánovací, zásobovací, obslužné, komunika ní subsystémy apod.) již zcela 

neuchopitelné analytickými postupy. Výrobní linku  i složitý logistický "et!zec 

nelze dostate n! p"esn! popsat pomocí diferenciálních  i diferen ních rovnic ani 

jiného „klasického“ matematického aparátu.  P"i pokusu o analytické "ešení 

takového systému se musíme smí"it s tak velkou mírou zjednodušení a nep"esností 

(již zmi%ovaný princip redukce variety chování systému), že výsledky takových 

analýz nejsou zpravidla použitelné. Chceme-li zachytit, popsat a analyzovat 

chování t!chto komplikovaných dynamických systém#, nezbývá nám jiná 

možnost, než simulovat nap". pohyb výrobk# výrobním systémem od skladu 

materiálu až k distribuci. Efektivní použití simulace v rámci logistických systém# 

umožnil zejména rychlý vývoj výpo etní techniky. 
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Podstata simulace je založena na pom!rn! jednoduché filozofii: napodobit 

fungování reálného studovaného systému s cílem získat informace o jeho chování.  

Slovo simulace pochází z latinského simulare a znamená napodobení, p"edstírání. 

V závislosti na oblasti jejího využití má simulace mnohem více význam#. S tzv. 

virtuální simulací se m#žeme setkat p"i výcviku pilot# letadel nebo "idi # 

v autoškole, kde se pro tyto ú ely používají r#zné typy trenažér# a simulátor# 

s virtuální realitou. Pro pot"eby armády a policie se za ú asti „reálných“ lidí 

provád!jí tzv. živé simulace. Klasické živé simulace probíhají v podmínkách 

blízkých reálné situaci bez po íta ové podpory s r#znou mírou zapojení 

jednotlivých prvk# organiza ních struktur (štáb#, velitel#, cvi ících vojsk s 

technikou). Modern!jší postupy využívají metody živé simulace s podporou 

informa ních technologií, laserové techniky, moderních naviga ních a 

spojovacích za"ízení a r#zných typ# kombinovaných simulací vále ných her. 

 

Se simulací se setkáváme i v tzv. simula ních manažerských hrách. Tyto hry 

využívají po íta e pro simulaci chování trhu výrobk# a vyhodnocování 

ekonomické situace firem. Jedná se o vysoce interaktivní a velice efektivní 

nástroj. V sou asnosti jsou manažerské hry klasifikovány jako jedna z  metod 

vzd!lávání na základ! „kvazirealistických“ zkušeností. Široké spektrum oblastí, o 

kterých ú astníci her rozhodují, zahrnují nap". plánování výroby, obchodní a 

marketingové strategie, lidské zdroje, investice, finan ní rozhodování apod. Tyto 

hry simulují podnikatelské, manažerské  i ekonomické prost"edí a umož%ují tak 

aktivní sociální komunikaci živých hrá # v hospodá"ských  i podnikových 

podmínkách. Jednotliví ú astníci se vžívají do role manažer#, investor#  i 

banké"# a co možná nejtvo"iv!ji aplikují na erpané teoretické znalosti. Jde o 

simulace, které výrazn! podporují týmovou spolupráci, komunikaci, kreativitu, 

strategické a analytické myšlení, rozvoj základních manažerských dovedností jako 

plánování a "ízení projekt# (Planning and Project Management), "ízení  asu (Time 

Management), rozhodování (Decision Making) apod.  

 

Odborná literatura nabízí r#zná pojetí a definice pojmu simulace. &asto lze v 

odborných publikacích najít odkaz na „klasickou“ Shannonovu definici simulace 
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(Shannon 1975, str. 2): „Simulation is the process of designing a model of a real 

system and conducting experiments with this model for the purpose either of 

understanding the behaviour of the system or of evaluating various strategies for 

the operation of the system“. Simulace je proces tvorby modelu reálného systému 

a provád!ní experiment# s tímto systémem za ú elem dosažení pochopení chování 

studovaného systému  i za ú elem posouzení r#zných variant  innosti systému. 

 

Simulaci lze definovat (Dlouhý, Fábry, Kuncová, Hladík 2007, str. 10) jako 

„metodu studia složitých pravd"podobnostních dynamických systém# pomocí 

experimentování s po íta ovým modelem.“ Složitost však m#žeme považovat za 

velmi relativní pojem a v rámci zavedení pojmu simulace je tímto výrazem 

obvykle mín!na skute nost, že model reálného systému není možné "ešit 

analytickými postupy. S modelem provádíme experimenty, nastavujeme r#zné 

parametry modelu a zkoumáme, jaký mají tyto zm!ny vliv na chování systému. 

V simula ním modelu, který obsahuje prvky náhodného chování, jde o tzv. 

statistický experiment a výsledkem simulace není p"esná hodnota, nýbrž odhad 

(bodový  i intervalový). 

 

V rámci n!kterých definic simulace je dokonce uveden i vý et cíl# simula ních 

experiment#. Nap"íklad Gros (Gros 2003, str. 378) uvádí, že simulace je „proces 

tvorby logicko-matematického modelu reálného objektu, systému na n"m 

definovaného, nebo procesu rozhodování a realizace velkého množství 

experiment# s ním, jejichž cílem je popis systému, poznání jeho funkce, odhad 

jeho budoucího chování, nalezení !ešení problému, který mnohdy ústí do návrhu a 

ov"!ení funkce nové struktury problému“. 

 

Simulaci m#žeme charakterizovat (Hušek, Laubert 1987) pomocí t"í základních 

prvk# (reálného systému, modelu, po íta e) a dvou vztah# (modelového, 

simula ního) tak, jak je uvedeno na obr. 9.2: 
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Simulaci lze považovat za interdisciplinární obor. Metodologie po íta ových 

simula ních postup# je založena na propojení poznatk# matematiky, statistiky a 

teorie pravd!podobnosti, informatiky, teorie systém#, programování (Hušek, 

Laubert 1987, K"upka, Kašparová 2009), opera ního výzkumu, kybernetiky apod. 

Je jednou z mnoha metod využitelných pro "ešení konkrétních úloh, ale u 

složitých a komplexních systém# obvykle metoda jediná. 

 

Simulace je velmi úzce spojena s rozvojem výpo etní techniky. Krom! analýz 

fyzikálních, technických, biologických a technických problém# lze simulaci 

použít i p"i manažerském rozhodování a pro analýzu ekonomických problém#, a 

proto je v sou asnosti simulace považována za obecnou metodu. Postupn! byly 

vyvinuty (Dlouhý, Jablonský 2009) specializované jazyky a produkty, které 

zjednodušují tvorbu simula ních model#, provád!ní experiment# a analýzu 

výsledk# (nap". produkty GPSS, WITNESS, ARENA, SIMUL8, SIMSCRIPT 

apod.). 

 

Simulace má dv!, z metodologického hlediska odlišné v!tve: diskrétní simulace 

(v anglicky psaných pramenech je výhradn! používán pojem simulace diskrétních 

událostí – Discrete-Event Simulation) a systémovou dynamiku (System 

Dynamics). V p"ípad! diskrétní simulace (K"ivý, Kindler 2001) je simulovaný 

systém diskrétní, tj. nenastávají v n!m spojité zm!ny v  ase. P"i simulaci 

diskrétních událostí (Law 2007, Dlouhý, Jablonský 2009, Banks, Nelson 2010) 

jsou systémy modelovány jako provázaná sí' objekt# a zm!ny stav# systému 

nastávají pouze v ur itých  asových okamžicích. Objekty (Dlouhý, Jablonský 

1#2/34&)()%*+& 5-67%86&
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2009, str. 28) „jsou v simulovaném systému zachyceny jako individuální entity, 

které mají své charakteristiky (vlastnosti) ovliv$ující pr#chod entity systémem. 

Cílem je optimalizace studovaného systému pomocí detailního po íta ového 

modelu.“  

 

Naopak systémová dynamika (Dlouhý, Fábry, Kuncová, Hladík 2007, Palm 2009) 

zobrazuje systém jako provázanou "adu úrov%ových a tokových veli in, které se 

v  ase m!ní spojit!. V rámci modelu se nezabýváme detaily, nýbrž (Dlouhý, 

Jablonský 2009, str. 28) „klí ovými zp"tnými vazbami a jejich vlivem na celkový 

vývoj systému (nap!. neomezený r#st, pokles, cyklický vývoj).“ 

 

Teoretické základy simulace a modelování lze najít v bohaté odborné tuzemské i 

zahrani ní literatu"e (nap". Hušek, Laubert 1987, Banks 1998, K"ivý, Kindler 

2001, Dlouhý 2001, Law 2007, Dlouhý, Fábry, Kuncová, Hladík 2007). 

Vzhledem k tomu, že v aplika ní  ásti byla použita stochastická simulace typu 

Monte Carlo, následující text je výhradn! zam!"en na popis této metody. 

 

9.2 Princip metody Monte Carlo 

Simulace (Dlouhý, Fábry, Kuncová, Hladík 2007) má p#vod v metod" Monte 

Carlo, od které se postupn! vyvinula v samostatnou disciplínu. Jedná se o 

numerickou simula ní metodu, která je založena na využití náhodných 

prom!nných a statistických odhadech neznámých veli in. Je typicky využívána 

pro p"ibližná "ešení celé "ady jak stochastických, tak deterministických problém#, 

jejichž analytické "ešení by bylo obtížné. Výsledkem provedení velkého množství 

experiment# je obvykle aproximace chování ur itého jevu. (ešení získané 

metodou Monte Carlo má pravd!podobnostní charakter a jde vlastn! o statistický 

odhad, jehož p"esnost roste s po tem experiment#. 
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Jinými slovy "e eno: podstatou metody Monte Carlo15 je realizace náhodných 

experiment# s modelem systému a výsledkem p"edem zvoleného po tu simulací 

je pak statistický soubor dat standardn! popisovaný metodami deskriptivní 

statistiky a statistické inference. V rámci t!chto náhodných experiment# 

generujeme posloupnost vstupních dat a simulací získaná výstupní data 

analyzujeme a vyvozujeme z nich pat"i né záv!ry. Modely, které jsou 

charakterizovány vztahem mezi stochastickými vstupními a výstupními daty, jsou 

v anglické literatu"e ozna ovány zkratkou RIRO (random in, random out). 

 

9.2.1 Generování náhodných veli!in v metod  Monte Carlo 

Typickým rysem metody Monte Carlo je, že p"i "ešení problému vytvá"íme 

posloupnost hodnot náhodné veli iny s daným rozd!lením pravd!podobnosti. 

V praxi jsou obvykle tyto veli iny popsány bu) empirickým rozložením 

pravd!podobnosti, které bylo stanoveno na základ! pozorování náhodné 

prom!nné v minulosti, nebo n!kterým spojitým  i diskrétním teoretickým 

rozd!lením pravd!podobnosti. K tvorb! posloupnosti hodnot náhodné prom!nné 

je t"eba získat numerické realizace vstupních náhodných prom!nných  - náhodná 

 ísla. Generování t!chto náhodných  ísel s definovaným pravd!podobnostním 

rozd!lením se obvykle provádí ve dvou krocích. Nejd"íve je generována primární 

posloupnost náhodných, vzájemn! nezávislých  ísel s rovnom!rným rozd!lením 

na otev"eném intervalu (0,1). Každé  íslo souboru má p"itom stejnou 

pravd!podobnost výskytu. Poté je z této posloupnosti vhodnou transformací 

vytvo"ena posloupnost  ísel s požadovaným rozd!lením pravd!podobnosti.  

 

Pro ú ely po íta ové simulace m#žeme ke generování primární posloupnosti 

náhodných  ísel použít tzv. aritmetické generátory. Náhodná  ísla se získávají 
                                                                 
!H
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tak, že následující  íslo se vypo te z  ísla p"edchozího pomocí ur itého 

aritmetického algoritmu, a protože jde o matematický výpo et, nikoliv o náhodu, 

ozna ujeme tato  ísla jako pseudonáhodná. Posloupnost pseudonáhodných  ísel 

je ve skute nosti deterministická (její generování spo ívá v paradoxu, že náhoda 

m#že být vypo tena), ovšem z hlediska simulovaného problému má vlastnosti 

náhodné posloupnosti.  

 

Nej ast!ji používané aritmetické generátory používají princip lineárního 

kongruen ního generátoru (ang. Linear Congruential Generator - LCG). Tento 

generátor (K"ivý, Kindler 2001, Dlouhý, Fábry, Kuncová, Hladík 2007) vytvá"í 

z libovolného základního p"irozeného  ísla 0x  (tzv. násady generátoru) 

posloupnost p"irozených  ísel { }nx  z intervalu 1,0 −m  podle rekurentních 

vzorc#. Nap". pomocí tzv. smíšeného LCG lze posloupnost pseudonáhodných 

 ísel vypo íst podle vztahu 

mbaxx nn mod)(1 +=+  

kde 1+nx  je nov! generovaný prvek náhodné posloupnosti, nx  je poslední prvek 

posloupnosti, mmod  je funkce modulo, která realizuje výpo et zbytku po 

celo íselném d!lení, bmam >> , . Vlastnosti takovéto posloupnosti závisí na 

volb  parametr! a, b, m. Generovaná posloupnost p"irozených #ísel { }nx  je 

periodická s periodou menší nebo rovnou modulu m. Po vyd lení #íslem m je 

posloupnost p"irozených #ísel transformována na posloupnost #ísel rovnom rného 

rozd lení ( )1,0R .Vygenerovaná posloupnost p"irozených #ísel se však maximáln  

po m krocích za#íná opakovat od výchozí hodnoty. Z tohoto d!vodu je t"eba 

parametry vhodn  volit tak, aby perioda byla dostate#n  dlouhá. 

 

Pokud za parametr b ve smíšeném lineárním kongruen#ním generátoru dosadíme 

nulovou hodnotu, vznikne tzv. multiplikativní kongruen#ní generátor. T"etí 

alternativou je aditivní kongruen#ní generátor, který m!že být nap". ve tvaru: 

( ) .mod11 mxaxx nnn −+ +=  [9.1] 
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Jestliže máme vygenerovanou posloupnost náhodných #ísel s rozd lením ( )1,0R , 

lze pomocí vhodné transformace získat z t chto #ísel posloupnost #ísel 

s požadovaným rozd lením. Pro generování obecných náhodných rozd lení 

existuje "ada postup!. Jako p"íklad lze uvést metodu inverzní transformace. Její 

princip je jednoduchý: jestliže má požadovaná náhodná veli#ina X  spojitou a 

rostoucí distribu#ní funkci F(x) na intervalu ( )ba,  a r je náhodná veli#ina 

odpovídající rovnom rnému rozd lení ( )1,0R , lze vygenerováním náhodného 

#ísla r jednozna#n  ur#it hodnotu x  (náhodné veli#iny X s požadovaným 

rozd lením) podle vztahu 

( ),1 rFx −=  [9.2] 

kde 1−F je inverzní funkce k distribu#ní funkci  F(x). 

 

Tato metoda je proto velmi vhodná pro generování t ch náhodných veli#in, u 

kterých lze inverzní funkci vyjád"it explicitn . P"íkladem takových rozd lení je 

exponenciální rozd lení, trojúhelníkové rozd lení apod.  

 

Metodu inverzní transformace však m!žeme použít i tehdy, když nejsme schopni 

najít analytické vyjád"ení inverzní funkce 1−F . To je p"ípad normálního 

rozd lení, jehož distribu#ní funkci nelze vyjád"it v explicitním tvaru. V rámci 

generování se pak používá n která z numerických metod "ešení rovnice ( ) rxF =  

(nap". itera#ní numerická metoda se#en, itera#ní numerická metoda te#en – tzv. 

Newtonova metoda). 

 

Generátory pseudonáhodných #ísel jsou b žnou sou#ástí tabulkových procesor! a 

nap"íklad v #eské verzi tabulkového kalkulátoru  MS Excel lze k jejich generování 

použít vestav ných matematických funkcí NÁH ÍSLO() a RANDBETWEEN nebo 

komplexní nástroj GENERÁTOR PSEUDONÁHODNÝCH  ÍSEL.  
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9.3 Metodika tvorby simula ních model! 

Proces simula#ního modelování prochází ur#itými, nikoliv ovšem p"esn  a pevn  

danými fázemi. R!zní auto"i uvád jí pon kud odlišné postupy p"i sestavování 

simula#ního modelu, propagují r!zná d lení na fáze, etapy #i kroky (Banks 1998, 

Gros 2003), formáln  však jde o obsahov  podobná schémata. Je nutné zd!raznit, 

že z tohoto pohledu následující prezentovaný postup rozhodn  není univerzální #i 

jediný možný.  

 

1. fáze: Formulace problému a stanovení cíl! simulace 

První fází v pr!b hu simulace je správná formulace problému, která spo#ívá ve 

stanovení cíl! "ešení, specifikaci vstupních prom nných (regulovatelné, 

stochastické), stanovení rozsahu problému a jeho rozklad na parciální problémy.  

 

2. fáze: Vytvo"ení konceptuálního modelu. 

P"ed za#átkem tvorby po#íta#ového simula#ního modelu je nutné vytvo"it si 

základní aktuální p"edstavu o modelovaném systému – tzv. konceptuální model 

(Conseptual Model). Konceptuální model p"edstavuje formální popis modelované 

reality a zahrnuje vývoj základních princip!, na kterých bude systém dále 

pracovat a stav t. Aktuální p"edstava o simulovaném systému v sob  zahrnuje 

znalosti o zkoumaném systému, jeho struktu"e a #asových zm nách, identifikaci 

použitých subsystém! apod.  

 

4. fáze: Tvorba simula#ního modelu. 

V této fázi je konceptuální model transformován do po#íta#ového modelu, který je 

jeho první kontrolou (Banks 1998). V po#íta#ovém modelu se realizují vlastní 

simula#ní experimenty, p"i kterých mohou být odhaleny skute#nosti, které p"i 

tvorb  konceptuálního modelu byly p"ehlédnuty. Existují t"i základní možnosti, 

jak provád t experimentování na modelu prost"ednictvím po#íta#e: 

  Obecný programovací jazyk nebo speciální simula#ní programovací jazyk. 

Simula#ní model m!že být vytvo"en v obecném programovacím jazyku 

(nap". Pascal, C++, Fortran, Java, apod.). V sou#asnosti to je však možnost 

pom rn  vzácná, nebo$ tvorba složit jšího simula#ního programu je 
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programátorsky velmi náro#ná. Specifické požadavky na tvorbu 

simula#ních model! vedly ke vzniku specializovaných programovacích 

jazyk!.  

  Tabulkové procesory. Tento druh program! je vhodný p"edevším ke 

zpracování v tšího množství vzájemn  provázaných #íselných údaj! s 

možností grafického výstupu. Široce dostupný, flexibilní a lehce 

zvládnutelný je tabulkový kalkulátor MS Excel, který poskytuje široké 

spektrum možností tvorby model! v#etn  modelování specifických situací 

a jistý druh optimalizace (modul %ešitel). Vestav né funkce umož&ují 

statistickou analýzu dat. V tšina pravideln  se opakujících rutinních 

výkon! m!že být zautomatizována prost"ednictvím programovacího 

jazyka VBA (Visual Basic for Application), který je sou#ástí MS Excel. 

  Speciální simula#ní software. Rozvoj výpo#etní techniky a stále náro#n jší 

požadavky praxe vedou k vývoji speciálních simula#ních produkt!, které 

posunují hranice a možnosti simula#ního modelování. Programování 

v nich bylo do zna#né míry nahrazeno operacemi s p"edem definovanými 

objekty v uživatelsky p"átelském grafickém prost"edí, samoz"ejmostí je 

animace b hu simulovaného systému a grafické výstupy. Mezi simula#ní 

produkty používané na našem trhu pat"í nap"íklad: 

! Witness – ur#en pro simulaci a optimalizaci výrobních, obslužných a 

logistických systém!. 

! Promodel – produkt pro diskrétní simulaci, který je ur#en k hodnocení, 

plánování a projektování výrobních, skladovacích a logistických 

systém!. 

! Arena – obecný simula#ní jazyk pro pr!myslové aplikace. 

! Simprocess, Simul8 – programy ur#ené pro modelování podnikových 

proces! apod. 

 

5. fáze: Verifikace modelu. 

Verifikací modelu rozumíme ov "ení toho, zda je po#íta#ová realizace 

konceptuálního modelu správná, tj. zda po#íta#ový model reprezentuje se 

stanovenou mírou p"esnosti p!vodní konceptuální model. 
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6. fáze: Validizace modelu. 

Validizací chápeme ov "ení toho, zda po#íta#ový model prokazuje uspokojivou 

míru shody s realitou v souladu se zamýšleným cílem modelu. Toto ov "ení je 

obvykle dosaženo tzv. kalibrací modelu. Jedná se o itera#ní postup srovnávání 

modelu s chováním reálného systému a pomocí nalezených diskrepancí slouží 

ke zdokonalování modelu. Pokud je vytvo"en model již existujícího systému, 

nejjednodušším zp!sobem kontroly je srovnání výstup! simulace s reálnými daty. 

Je nutné si ovšem uv domit skute#nost, že model je vždy jistým zjednodušením 

reality, proto nem!žeme o#ekávat p"esnou shodu modelu a skute#nosti. Proces 

verifikace a validizace modelu je znázorn n na obr. 9.3:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 !"#$%&#'%(")*+,%-+"./.01*+%1%-12.3.41*+%56.%,.7821*.%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
93"):$%;68501<%;1=51")->%?@@&<%,A"#%?B%
%
 

7. fáze: Experimentování se simula#ním modelem. 

Fáze provád ní experiment! s modelem spo#ívá ve zm n  parametr! a/nebo 

rozhodovacích pravidel s cílem vylepšit výkonnost studovaného systému. Po 

vytvo"ení simula#ního modelu se provád jí experimenty s modelem za ú#elem 

získání o#ekávaných výsledk!. 

 

8. fáze: Analýza výsledk! simulace. 

Pokud jsou vstupní i výstupní charakteristiky simula#ního modelu náhodné 

prom nné (modely typu RIRO), je pro analýzu výsledk! nutná aplikace 

statistických metod. Stanovení bodových #i intervalových odhad! vyžaduje 
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dostate#ný po#et pozorování, a proto jeden simula#ní experiment není dostate#ný 

pro odhad výstupních prom nných modelovaného systému.  

 

9. fáze: Implementace modelu. 

Implementací modelu rozumíme uplatn ní výsledk! simulace v praxi. 

 

9.4 Simulace a manažerské metody 

Simulace je praxí odzkoušeným nástrojem pro analýzu složitých výrobních, 

zásobovacích, obslužných, finan#ních a dalších podnikových systém!. Úvahy nad 

vztahem simulace a ostatních manažerských metod vedou k otázce, zda je 

simulace pouze nástroj manažerského rozhodování nebo se jedná o samostatnou 

manažerskou metodu. Auto"i Dlouhý a Jablonský (Dlouhý, Jablonský 2009)16 

uvád jí, že mohou existovat t"i alternativní tvrzení, která jsou uspo"ádána podle 

rostoucího významu simulace: 

1. Simulace je vhodný nástroj realizace zvolené manažerské metody pro 

konkrétní p"ípad (nap". využití simulace v logistických koncepcích a metodách 

jako MRP, Kanban apod.). 

2. Simulace je jednou z manažerských metod. Simulace a ostatní metody se 

vyvíjejí samostatn , vzájemn  se obohacují a dopl&ují. Simulaci lze zárove& 

použít jako analytický nástroj v jiných manažerských metodách. Kvantitativní 

p"ístup jako zvláštní manažerskou metodu uvádí nap". Wisniewski 1997, Gros 

2003. 

3. Simulace (a obecn  další kvantitativní metody) jsou zdrojem pro v tšinu 

manažerských metod. Principy a metody kvantitativních model! jsou využity 

v nových manažerských konceptech a širších souvislostech. Manažerské metody 

jsou tedy „obalem“ kvantitativních metod, které tvo"í výchozí analytické „jádro“. 

 

Pochopiteln  nelze rozhodnout, která z výše uvedených alternativ je správná. Jde 

spíše o stanovení kritérií, podle kterých m!žeme u konkrétní manažerské metody 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""""""""
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ur#it její spole#né principy se simulací a za"adit ji do jedné z alternativ. V praxi 

jsou manažerské metody uplat&ovány z mnohem širšího hlediska než kvantitativní 

p"ístupy, nebo$ berou v úvahu p!sobení vn jšího prost"edí a podnikové kultury, 

zkušenost, intuici apod. 

 

10 C/R analýza - kvantitativní analýza efektivnosti firmy 

Nelineární pr!b h zisku v závislosti na velikosti produkce je zcela obvyklým a 

#astým jevem jako d!sledek matematického vyjád"ení funkcí tržeb (výnos!) a 

funkcí variabilních náklad! výrobní firmy. V reálných ekonomických 

podmínkách podnikají malé a st"ední firmy v podmínkách tzv. monopolistické 

konkurence (Monopolistic Competition), a to jak na odb ratelském 

(zákaznickém), tak na dodavatelském trhu. Tento trh je obvykle charakterizován 

následujícími znaky (Soukupová & kol. 2004, Tuleja, Nezval, Majerová 2005, 

Olšovský 2009): 

  snahou o odlišení vlastních výrobk! a služeb od výrobk! a služeb 

konkuren#ních firem; 

  ú#astí velikého po#tu firem s p"íbuznými výrobky a službami na daném 

trhu. 

Jedná se tedy o vzájemn  si konkurující firmy, jejichž produkty jsou z hlediska 

poptávky do zna#né míry p"íbuzné, ale nejsou perfektními vzájemnými substituty, 

nýbrž spíše #áste#nými substituty. Takový trh je tedy velmi diferencovaný. 

 

Nelineární pr!b h zisku není samostatným jevem, nýbrž d!sledkem pr!b hu dvou 

funkcí (pro jednoduchost p"edpokládejme, že firma vyrábí pouze jeden druh 

výrobku): 

" Funkce tržeb (Total Revenue - TR). Grafické znázorn ní funkce tržeb m!že 

mít r!znou podobu. V podmínkách dokonalé konkurence nemá firma možnost 

výši ceny produktu ovlivnit, a proto cena pro ni p"edstavuje exogenní 

konstantu. Z toho vyplývá, že v t chto podmínkách je k"ivka celkového p"íjmu 

(TR) funkcí pouze prodaného množství, což graficky p"edstavuje rostoucí 

polop"ímka vycházející z po#átku soustavy sou"adnic (její sm rnice je stejná 
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jako výše ceny). Naprostá v tšina firem (malých, st"edních – co do po#tu 

zam stnanc! nebo velikosti provozního kapitálu) funguje v podmínkách 

monopolistické konkurence. K"ivku tržeb lze roz#lenit na 3 úseky: zpo#átku 

lineární (rostoucí) funkce p"echází v k"ivku s postupn  degresivními 

(zmenšujícími se) p"ír!stky, dosahuje vrcholu v bod  maxima a pak je 

klesající (obr. 10.1). 
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" Funkce variabilních náklad! (Variable Costs VC) závislá na velikosti výroby a 

prodeje za dané období – nap". 1 rok. Závislost variabilních náklad! na 

velikosti produkce m!že být r!zná, tedy i její analytické vyjád"ení m!že být 

r!zné. V dostupných ekonomických a manažerských publikacích bývá pr!b h 

variabilních náklad! n kdy jednoduše znázorn n lineární funk#ní závislostí, 

ale také, a to #ast ji, nelineárním pr!b hem. Nelinearita závislosti t chto 

náklad! na velikosti produkce m!že být dána nap". parabolou r!zného stupn . 

Velmi #asto má k"ivka variabilních náklad! v odborné ekonomické literatu"e 

„typický“ degresivn -progresivní tvar (obr. 10.3).  K"ivka je stále rostoucí (na 

po#átku obvykle s degresivními – tedy zmenšujícími se p"ír!stky), v další 

#ásti s progresivními (tj. postupn  vzr!stajícími) p"ír!stky (zejména v oblasti 

dosahování technicko-ekonomické kapacity17 firmy).  

 

Funkci variabilních náklad! (Olšovský 2009) m!žeme získat nap". jako 

sou#tovou funkci t chto t"í druh! nákladových složek (obr. 10.2): 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""""""""
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  p"ímé náklady – obrazem je polop"ímka procházející po#átkem 

sou"adnic; 

  kapacitní náklady – obrazem m!že být #ást k"ivky konvexní paraboly 

vyššího stupn , která prudce roste v blízkosti dosahování technicko-

ekonomické kapacity firmy; 

  optimální zásobovací a výrobní náklady – obrazem m!že být k"ivka 

odmocniny (viz nap". rozší"ený Harris-Wilson!v model zásob, tj. 

model optimální velikosti dodávky nebo výrobní dávky). 

 

 
%
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Vysv tlivky k obr. 10.2: 

1y  … p"ímé náklady; 

2y … optimalizované zásobovací (#i výrobní) náklady; 

3y … kapacitní náklady; 

VC … variabilní náklady; ;321 yyyVC ++=  
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Q … množství vyrobených nebo prodaných výrobk! (za 1 rok); 

K … technicko-ekonomicky dostupná kapacita. 

 

Celkové náklady (Total Costs - TC) jsou vyjád"eny jako sou#et variabilních a 

fixních náklad!18 (Fixed Costs - FC). Funkce t chto náklad! (tzv. nákladová 

funkce) je velmi d!ležitá proto, že poskytuje základní informace pro ur#ení 

výstupu maximalizujícího zisk firmy.  

 

Nelineární zisk ( )QZ  vzniká jako rozdíl tržeb a náklad!:   

       ( ) ( ) ( ) FCQVCQTRQZ −−=  [10.1] 
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Vysv tlivky k obr. 10.3: 

FC … k"ivka fixních náklad!; 

VC … k"ivka variabilních náklad!; 

TC … k"ivka celkových náklad!; ;VCFCTC +=  

TR… k"ivka celkových výnos! (tržeb); 

1TR … k"ivka tzv. krizových výnos!; 

21 , BZBZ … body zvratu; 

optQ … optimální úrove& produkce; 

maxTZ … maximální zisk; 

K … technicko-ekonomicky dostupná kapacita. 

 

Kvantitativní analýzou efektivnosti (optimálnosti) firmy v závislosti na rozsahu 

produkce získáme ur#itou konkrétn jší p"edstavu jak o odhadované poloze optima 

Qopt (tj. ekonomicky optimální velikosti produkce odpovídající maximu 

ekonomického zisku TZmax – tedy rozdílu mezi celkovými p"íjmy TR a celkovými 

náklady TC), tak o poloze d!ležitých bod! – tzv. bod! zvratu (Break-Event Points) 

BZ1, BZ2, které ohrani#ují po#átek a konec tzv. efektivní oblasti, v níž se nachází 

celkový ziskový potenciál firmy. V rámci této oblasti m!že management firmy 

dalšími marketingovými metodami hledat vhodnou #i doporu#enou suboptimální 

polohu velikosti produkce p"i nep"ekro#ení ur#ených bod! zvratu (nap". p"i strategii 

expanze na trhu m!že firma rezignovat na maximum zisku a p"iblížit se k hornímu 

bodu zvratu BZ2 nebo naopak snížit rozsah produkce, aby dosáhla maxima 

nákladov -výnosové rentability apod.). Tato analýza poskytuje i další d!ležité 

informace: nap". p"i identifikaci situace, kdy pravd podobn  firma ukon#í 

podnikání, pon vadž vlivem kolísání ceny hotového produktu na trhu m!že dojít 

k situaci, kdy není schopna pokrýt ani variabilní náklady (což odpovídá ur#ité 

poloze k"ivky tržeb v!#i k"ivce variabilních náklad! - k"ivka 1TR ). Jak již bylo 

"e#eno, tato analýza je obvykle krátkodobá, zpravidla v #asovém horizontu 1 roku.  

 

Následující obrázek (obr. 10.4) znázor&uje pr!b h nelineárního zisku v závislosti 

na velikosti produkce: 
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Pravd podobnostní p"ístup (nap". pomocí stochastické simulace typu Monte Carlo) 

k této analýze by m l podpo"it tyto teoretické záv ry (což je ostatn  jeden z cíl! 

této diserta#ní práce).  

 

11 Rozhodovací analýza 

Rozhodování (Dostál, Rais, Sojka 2005) je nedílnou sou#ástí manažerských 

funkcí a jeho význam se projevuje zejména v tom, že kvalita a výsledky t chto 

proces! (p"edevším strategických rozhodovacích proces!) ovliv&ují zásadním 

zp!sobem efektivnost fungování a budoucí vývoj organizace. 

 

Teorie rozhodování, a zejména její aplikovaná forma ozna#ovaná jako 

rozhodovací analýza, je ur#ena pro podporu "ešení rozhodovacích problém!. 

Jedním z charakteristických rys! rozhodovací analýzy je, že se snaží o vzájemné 

propojení exaktních postup! a modelových nástroj! se zkušenostmi a znalostmi 

"ešitel! t chto problém!, tj. expert! a manažer! na r!zných stupních "ízení 

organizace. 

 

Rozhodovací proces lze chápat jako proces "ešení rozhodovacího problému s více 

než jednou variantou "ešení a m!žeme jej velmi jednoduše popsat pomocí 

následujícího schéma (obr. 11.1): 
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V každém rozhodovacím procesu jsou p"ítomny následující prvky (Zonková 1995, 

Fotr, Švecová 2010): 

  objekt rozhodování (problém, situace, zákazník apod.); 

  subjekt rozhodování (jednotlivec #i skupina lidí, která rozhoduje); 

  cíle, kterých má být rozhodováním dosaženo; 

  varianty rozhodování; 

  kritéria výb ru variant rozhodování; 

  možné d!sledky variant rozhodování. 

 

Rozhodnutím rozumíme výb r jedné, podle zvoleného kritéria „nejlepší varianty“. 

Za základní rozhodovací kritéria se v manažerské praxi obvykle považují: 

  výnosové kritérium, které maximalizuje zisk; 

  nákladové kritérium, které minimalizuje náklady. 

 

Krom  t chto rozhodovacích kritérií jsou dále uvažována i kritéria technická, 

sociální, ekologická apod. Základem pro stanovení množiny kritérií je soubor cíl! 

a omezujících podmínek. 
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11.1 Rozhodování za rizika a nejistoty 

Významnými atributy podnikatelských #inností jsou riziko a nejistota. P"íkladem 

aktivit, jejichž budoucí výsledky jsou nejisté a které se mohou lišit od výsledk! 

plánovaných #i prognózovaných, mohou být nap". vstupy na nové trhy, zavád ní 

moderních technologií, výzkum a vývoj nových produkt!, firemní reengineering, 

rozsáhlé investi#ní projekty apod. (Hnilica, Fotr 2009) 

 

Je d!ležité rozlišit pojmy riziko a nejistota, i když v n kterých odborných 

pramenech se m!žeme setkat s jejich ztotožn ním. Neexistuje jedna obecn  p"ijatá 

definice rizika. Pojem „riziko“ m!že být formulován r!zn :  

  pravd podobnost vzniku ztráty (tj. možnost vzniku negativní odchylky od 

zamýšleného cíle); 

  ur#itý stav neinformovanosti subjektu rozhodování o objektu rozhodování; 

  odchylky skute#ných a p"edpokládaných (#i plánovaných) výsledk!; 

  variabilita možných výsledk! ur#itých aktivit #i proces! (možných 

výsledk! rozhodnutí); 

  možnost, že s ur#itou pravd podobností dojde k události, která je odlišná 

od p"edpokládaného (naplánovaného) stavu #i vývoje apod. 

 

Pojetí rizika je z#ásti závislé na oboru, ve kterém se s rizikem pracuje. V teorii 

rozhodování se rozhodováním za rizika chápe situace, kdy jsou známy stavy sv ta 

(tj. možné budoucí situace) i jejich pravd podobnosti. V p"ípad , že tyto 

pravd podobnosti známy nejsou, jedná se o rozhodování za nejistoty. (Zonková 

1995, Jones 2004) 

 

Riziko (Hnilica, Fotr 2009) je vždy spojeno s ur#itou aktivitou s nejistými 

výsledky, p"i#emž tyto výsledky mohou ovlivnit situaci subjektu, který tuto 

aktivitu realizuje. Nap". neúsp ch ur#itého projektu m!že vést ke zhoršení 

hospodá"ského výsledku firmy, k problém!m s finan#ními toky, v n kterých 

p"ípadech dokonce k nebezpe#í možného ukon#ení existence firmy. S t mito 

aspekty jsou spojeny i dopady na manažery, kte"í jsou zodpov dní za realizaci 
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ur#ité aktivity. Naopak úsp šný výsledek aktivity m!že zlepšit hospodá"ský 

výsledek firmy a posílit konkurenceschopnost firmy.  

 

Nejistota je spojena zejména s nemožností spolehlivého odhadu budoucího vývoje 

faktor! rizika, které ovliv&ují výsledky aktivit (nap". technologické zm ny, vývoj 

poptávky, m nových kurz!, nákupních cen materiál! a energií, prodejních cen 

apod.). 

 

„Nejistota budoucích hodnot faktor! rizika se promítá do nejistoty výsledk! 
realizovaných podnikatelských aktivit #i projekt! a je p"í#inou jejich rizikovosti.“ 
93"):$%bE.2.*1<%Y)A"%?@@&<%,A"#%B_%
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11.1.1 Rozhodování za rizika 

Experimentální simula#ní model (viz aplika#ní #ást diserta#ní práce) je typu 

RIRO – random in, random out. Výsledky simulace Monte Carlo, použité 

v záv re#né fázi simula#ního modelování p"i stochastické C/R analýze, jsou 

náhodné veli#iny (tržby, variabilní náklady, zisk) a veškeré rozhodování je tedy 

spojeno s ur#itou mírou rizika. 

 

P"edm tem zájmu rozhodovací analýzy je p"edevším stochastický zisk. P"i 

konstrukci ziskové matice v aplika#ní #ásti diserta#ní práce vycházím z 

p"edpokladu, že zisk ( )QZZ =  je náhodná veli#ina odpovídající normálnímu 

rozd lení pravd podobnosti. Zisk je pro každou hodnotu produkce Q ur#en tehdy, 

jestliže simulací Monte Carlo získáme jeho st"ední hodnotu Zµ  a p"íslušný 

rozptyl 2
Zσ  v každém bod  produkce Q, tj. ( ) ( ) ( )( )QQNQZ ZZ

2,~ σµ . 

   

Na tomto míst  je ú#elné stru#n  p"ipomenout základní vztahy, které platí pro 

obecné normální rozd lení. Pro spojitou náhodnou veli#inu Z s normálním 

rozd lením pravd podobnosti ( )2, ZZN σµ  platí (obr. 11.2, 11.3): 

( ) ( ) ( ),11 00

0

zFdzzfzZP
z

−=−=>  
∞−

 [11.1] 
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kde  

( )zf  … funkce hustoty pravd podobnosti normálního rozd lení; 

( )zF  … distribu#ní funkce normálního rozd lení;  

Z … náhodná veli#ina (prom nná); 

z0 … hodnota (realizace) náhodné veli#iny Z; 

Zµ … st"ední hodnota náhodné veli#iny Z; 

2
Zσ … rozptyl náhodné veli#iny Z; 

Zσ … sm rodatná odchylka náhodné veli#iny Z; 

( )0zZP > … pravd podobnost, že náhodná veli#ina Z bude v tší než hodnota z0. 
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11.1.2  Možnosti m !ení rizika 

Podstatou m !ení rizika je kvantitativní stanovení velikosti rizika. Podmínkou 

tohoto p ístupu je numerická realizace veli!iny (kritéria), vzhledem ke kterému se 

riziko ur!uje (nap . zisk firmy za ur!ité období, rentabilita kapitálu firmy apod.) a 

znalost jeho rozd"lení pravd"podobnosti. Pokud není numerická realizace rizika 

možná, k vyjád ení velikosti rizika lze použít ur!ité kvalitativní charakteristiky ve 

form" verbálního vyjád ení (nap . zanedbatelné, malé, st ední, vysoké riziko 

apod.). 

 

Pro ú!ely této diserta!ní práce je velmi d#ležité postihnout riziko kvantitativn", tj. 

stanovit jeho !íselné charakteristiky. P edpokladem numerického stanovení 

velikosti rizika je znalost rozd"lení pravd"podobnosti ukazatele (kritéria), 

vzhledem ke kterému se riziko ur!uje. Naším kritériem p i rozhodování je zisk, 

kde p edpoklad normality byl uveden a zd#razn"n již d íve v textu19.   
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Ke kvantifikaci rizika jsou v dalším výkladu využity následující dva p ístupy: 

  stanovení základní charakteristiky variability kritéria zisku, tj. rozptylu 

(pop . sm"rodatné odchylky)20; 

  stanovení hodnoty kritéria (v našem p ípad" minimálního o!ekávaného 

zisku), která bude p ekro!ena s p edem zvolenou pravd"podobností. 

 

Všechny statistické charakteristiky rizika (rozptyl, sm"rodatná odchylka, pop . 

varia!ní koeficient) vyjad ují, do jaké míry jsou jednotlivé hodnoty kritéria 

(v našem p ípad" se jedná o zisk firmy) vzdálené od st edu rozd"lení 

reprezentovaného st ední hodnotou kritéria. $ím jsou jednotlivé hodnoty kritéria 

vzdálen"jší od st ední hodnoty, tím je rozptyl (a sm"rodatná odchylka) v"tší. 

 

Obr. 11.4 slouží k interpretaci rozptylu (sm"rodatné odchylky) jako míry rizika u 

dvou variant A, B. Uve%me pro jednoduchost p ípad, kdy ob" varianty A, B mají 

stejnou st ední hodnotu zisku, ale liší se velikostí rozptyl#. Pro variantu B je 

charakteristická v"tší variabilita (daná rozptylem), a proto je tato varianta 

rizikov"jší než varianta A. V"tší riziko varianty B sice dává ur!itou šanci na 

zajímav"jší (tedy vyšší) zisky, na druhou stranu ale hrozí nebezpe!í výrazn"jších 

ztrát než u varianty A. 
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Druhý p ístup k m" ení rizika vyžaduje volbu p edem požadované 

pravd"podobnosti k ur!ení tzv. minimální hodnoty o!ekávaného zisku z0. Jestliže 

p edpokládáme, že zisk je náhodná prom"nná s normálním rozd"lením 

pravd"podobnosti, pak pravd"podobnost výskytu této náhodné veli!iny 

v intervalu ( )ZZZZ σµσµ +− ;  je p ibližn" 68,26% ( Zµ  je st ední hodnota zisku, 

Zσ  je p íslušná sm"rodatná odchylka). P i dimenzování minimální hodnoty 

o!ekávaného zisku nás zajímá pouze odchylka sm"rem doleva (tj. snižující se 

zisk), a tedy hodnota zisku ZZz σµ −=0 stanovená na úrovni jedné sm"rodatné 

odchylky je ve skute!nosti determinována s pravd"podobností  84,13% (obr. 

11.5). 
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V praxi je obvykle volena vyšší spolehlivost (nap . 90%, 95%). Spolehlivost 

84,13% byla zvolena ú!elov" z „praktického d#vodu“: simulací Monte Carlo jsou 

získány nejen st ední hodnoty zisk# pro jednotlivé úrovn" prodej#, ale také 

odpovídající sm"rodatné odchylky. Tyto hodnoty jsou následn" využity p i 

konstrukci ziskové matice ve t ech variantách v záv"re!ném výstupu simulace. 

Prvky jedné z matic (tzv. rozhodovací matice) jsou práv" hodnoty minimálních 

o!ekávaných zisk# pro jednotlivé hodnoty prodej# se zvolenou pravd"podobností 

84,13%. Tato problematika je ovšem p edm"tem podrobného výkladu až 

v aplika!ní !ásti diserta!ní práce (kap. 14.1). 

 

11.1.3 Rozhodování a postoj manažera k riziku 

P i rozhodování o rizikových variantách hraje d#ležitou roli osobnost manažera, 

zejména jeho postoj k riziku. Tento postoj je ovlivn"n i dalšími faktory – nap . 

okolím, ve kterém volba rizikových variant probíhá, minulými zkušenostmi apod. 

Pro naše ú!ely vymezíme následující t i typy postoj# k riziku (Demski 2008, 

Olšovský 2009, Hnilica, Fotr 2009): 

  Rozhodovatel (manažer) s averzí k riziku. Jedná se spíše o pesimistu, který 

se snaží vyhnout volb" zna!n" rizikových variant, vyhledává rad"ji mén" 

rizikové varianty (i za cenu menšího zisku). Tento typ manažera tedy 
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hledá variantu s nejmenší pravd"podobnou ztrátou, tj. minimalizuje 

pravd"podobnost ztráty a na maximalizaci zisku mu nezáleží. 

  Rozhodovatel (manažer) se sklonem k riziku. Tento manažer (optimista) 

naopak up ednost&uje rizikové varianty i s možnou velkou 

pravd"podobností neúsp"chu. Stru!n"  e!eno, tento rozhodovatel hledá 

variantu s maximálním o!ekávaným ziskem a na možnost ztráty nebere 

z etel.  

  Racionální rozhodovatel (opatrný, obez etný manažer, s neutrálním 

postojem v#!i riziku). Racionální manažer (Olšovský 2009) hledá variantu 

s možným ziskem, který je zaru!en s dosta!ující požadovanou 

pravd"podobností (nap . s pravd"podobností 84,13%). 

 

V následující kapitole jsou diskutovány r#zné p ípady výb"ru rizikových variant 

s nelineárním stochastickým ziskem pro jednu prom"nnou, tj. pro výrobu a prodej 

pouze 1 výrobku. Výb"r rizikových ziskových variant je diskutován s ohledem na 

postoj manažera k riziku. Názorný rozbor t"chto variant (kap. 11.1.4) je do 

diserta!ní práce za azen po dohod" se školitelem z jeho nepublikovaných 

materiál# (Olšovský 2009). 

 

11.1.4 Výb r rizikových variant s nelineárním stochastickým ziskem 

P i výrob" a prodeji pouze 1 výrobku (se spojitým nelineárním stochastickým 

ziskem) volíme mezi dv"ma r#zn" rizikovými variantami A, B, které se navzájem 

liší rozd"lením pravd"podobnosti. Simulací Monte Carlo získáme st ední hodnoty 

a odpovídající sm"rodatné odchylky zisk# pro jednotlivé hodnoty prodej# jednoho 

výrobku. Následující obrázek (obr. 11.6) demonstruje rozložení pravd"podobnosti 

dvou ziskových variant A, B s odlišnou st ední hodnotou a rizikem (pro dv" 

vybrané hodnoty QA, QB): 
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Vysv"tlivky: 

QA … množství vyrobených (prodaných) produkt# pro variantu A (za 1 rok); 

QB … množství vyrobených (prodaných) produkt# pro variantu B (za 1 rok); 

Aµ … st ední hodnota zisku (varianta A); 

Bµ … st ední hodnota zisku (varianta B); 

Aσ … sm"rodatná odchylka (varianta A); 

Bσ … sm"rodatná odchylka (varianta B); 

FC … fixní náklady. 

 

Následující text (Olšovský 2009) uvádí n"kolik p íklad# dvou ziskových variant 

A, B od nejjednodušších až po nejzajímav"jší p ípad, kdy sou!asn" platí: 

BA µµ <  a 22
BA σσ ≤ . Jednotlivé varianty jsou diskutovány i z hlediska postoje 

rozhodovatele k riziku. 
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! Varianty A, B se vyzna!ují stejnou st ední hodnotou zisku, ale liší se 

rozptylem (tj. 22, BABA σσµµ <= ). Následující obrázky (11.7a, 11.7b, 11.7c) 

postupn" názorn" ukazují t i možné situace podle lokalizace st edních hodnot:

0;0;0 <===>= BABABA µµµµµµ .  

S p edem stanovenou pravd"podobností %13,84=P  se racionální manažer ve 

všech t ech p ípadech (obr. 11.7a, obr. 11.7b, obr. 11.7c) rozhodne pro 

variantu A s ohledem na to, že kritická hodnota AZ  je vždy v"tší než BZ , tj. 

.BA ZZ >  
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Dále stojí za úvahu, že 

  v p ípad" a) by manažer s averzí k riziku (pesimista) zvolil rovn"ž variantu 

 A, protože ( ) ( )00 <<< ZPZP BA .  
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  v p ípad" b) by se manažer-pesimista nedokázal rozhodnout pro žádnou 

z obou variant, protože ( ) ( ) %5000 =<=< ZPZP BA . 

  v p ípad" c) by manažer-pesimista zvolil variantu B, nebo' 

( ) ( )00 <<< ZPZP AB . 

 

P edstavme si nyní manažera-gamblera jako hazardního hrá!e, který absolutn" 

dává p ednost možnosti vyššího zisku, a to bez možnosti na kontrolovatelné 

riziko. Pro tohoto manažera vždy existuje dostate!n" velký zisk 0>kZ , pro který 

bude ve všech t ech p ípadech varianta s vyšším rozptylem (varianta B) z jeho 

hlediska výhodn"jší ( ( ) ( )kAkB ZZPZZP >>> ). Postoj takového manažera- 

gamblera k riziku je ovšem naprosto neracionální. M#že sice v n"kterých 

p ípadech vyhrát, ale p i opakovaných rozhodnutích bude jeho strategie vysoce 

ztrátová. 

 

! Varianta A má ob" charakteristiky (obr. 11.8) lepší než varianta A (tj. 

22, BABA σσµµ <> ). Manažer (racionální, optimista i pesimista) dá 

jednozna!n" p ednost variant" A s vyšší st ední hodnotou zisku a menším 

rizikem p ed ekonomicky mén" výhodnou variantou B.  
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! Situace, kdy BA µµ <  a sou!asn" 22
BA σσ <  (tj. varianta B má vyšší st ední 

hodnotu i rozptyl - obr. 11.9). Varianta B je potenciáln" ekonomicky 

výhodn"jší (vyšší hodnota o!ekávaného zisku), má však v"tší riziko. Varianta 

A je mén" riziková, avšak má nižší st ední hodnotu zisku.  
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Vzhledem k tomu, že každá ze srovnávaných variant má vždy jednu statistickou 

charakteristiku lepší a druhou horší, analyzujme následující 3 situace prioritn" 

z pohledu racionálního manažera (Olšovský 2009): 

 

  Pro v"tší názornost byla zvolena situace: BBA σµµ −=  (obr. 11.10):$

$
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Racionální manažer (opatrný optimista) zvolí nejd íve dostate!n" vysokou 

spolehlivost dosažení minimální hodnoty o!ekávaného zisku ZA nebo ZB. 

Nech' zvolí požadovanou pravd"podobnost 84,13%. Protože hodnota 

AB ZZ > ( AAAZ σµ −= , BBBZ σµ −= ), rozhodovatel zvolí variantu B.21 

Varianta B zaru!uje za daných okolností dosažení vyššího zisku než 

varianta A s p edem zvolenou pravd"podobností (84,13%). 

 

Z obrázku (obr. 11.10) je názorn" vid"t, že ( ) ( )AAAB ZPZP µµ >>> , 

protože hodnota ZB je v tomto p ípad" rovna Aµ , tj. ABZ µ= . Tedy 

( ) %50=> AA ZP µ , kdežto ( ) .%13,84=> AB ZP µ  
 

Racionální manažer by v tomto p ípad" zvolil stejnou variantu B jako 

manažer se sklonem k riziku (optimista), tj. variantu s v"tší st ední 

hodnotou zisku: AB µµ > . Manažer s averzí k riziku by v tomto p ípad" 

zvolil variantu A: ( ) ( )00 <<< ZPZP BA . 
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Samotná averze k riziku m#že být modelována i složit"jším zp#sobem než jak 

bylo zde zjednodušen" formulováno. Mohou se vyskytnout reálné situace, kdy 

silná averze k riziku m#že být racionáln" zcela oprávn"ná. Nap íklad v situaci, 

kdy by mohlo v d#sledku i malé ztráty dojít s vysokou pravd"podobností 

k úpadku (zániku) firmy.   

 

V podobných p ípadech by se tedy nerozhodovalo podle velikosti maximálního 

dosažitelného zisku, nýbrž podle možné ztráty (tj. vyhnout se riziku ztráty). Tato 

úvaha vede k záv"ru, že reálná situace m#že být mnohem komplikovan"jší než 

v uvedených zjednodušených p ípadech. Pro složit"jší situace by bylo t eba 

formulovat tzv. užitkovou funkci zisku a rozhodovat teprve na základ" 

dosažitelného maxima této užitkové funkce. Konstrukce funkce užitku zisku je 

však mnohdy pro manažery zna!n" obtížná.22 

 

  Ze situace, kterou názorn" dokumentuje obr. 11.11 je patrné, že racionální 

manažer (opatrný optimista) zvolí variantu A, nebo' s p edem 

požadovanou pravd"podobností 84,13% dosáhne vyšší kritické hodnoty 

zisku BA ZZ > . 

 
$
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AAAZ σµ −= … hodnota minimálního o!ekávaného zisku s p edem 

stanovenou pravd"podobností 84,13% (varianta A); 

BBBZ σµ −= … hodnota minimálního o!ekávaného zisku s p edem 

stanovenou pravd"podobností 84,13%. 

 

Nicmén" st ední hodnota zisku varianty A je nižší ( BA µµ < ) a rozdíl 

AB µµ −  je jakási „da&“ za menší riziko. Stejnou variantu A by zvolil i 

manažer s averzí k riziku, tj. variantu s minimální pravd"podobnou 

ztrátou: ( ) ( )00 <<< ZPZP BA . Manažer-optimista by zvolil variantu B, 

nebo' AB µµ > . 

 

  V p ípad", že ob" kritické hodnoty zisku jsou stejné, tj. AB ZZ = , nelze 

(p i p edem požadované pravd"podobnosti 84,13%) racionáln" rozhodnout 

mezi ob"ma variantami A, B (obr. 11.12). Jelikož musí být realizována 

pouze 1 varianta, je na zvážení, zda se rozhodovatel p ece jen nep ikloní 

k v"tšímu optimismu (podstoupí riziko) nebo naopak se riziku vyhne 

(p evládne prvek pesimismu). 

 

Jestliže manažer zvolí variantu A, pak je spíše pesimista a vyhýbá se v"tší 

pravd"podobné ztrát". Jestliže je spíše optimista, zvolí variantu B s vyšším 

o!ekávaným ziskem Bµ  (a s možností dosažení velkého zisku i za cenu 

vyšších ztrát). 
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12  D"ležité pojmy použité p!i analýze výsledk" simulace 

Pro po!íta!ovou realizaci stochastického modelu logistického systému fiktivní 

výrobní firmy je využit tabulkový kalkulátor MS Excel, který nabízí možnost 

využití tzv. maker (tj. soubor# p íkaz#) v jazyku Visual Basic pro 

naprogramování algoritmu záv"re!né fáze simulace. P i tvorb" modelu jsou 

stanovena ur!itá zjednodušení (tzv. redukce variety studovaného systému), o 

nichž se budu podrobn"ji zmi&ovat v aplika!ní !ásti diserta!ní práce. Simula!ní 

optimaliza!ní model je sestaven pro podmínky diskrétní montážní výroby a Excel 

je limitován pro vytvá ení po!íta!ové realizace modelu složitého logistického 

systému. Konceptuální model tedy nem#že akceptovat všechna reálná kapacitní 

omezení tohoto systému a pro finální vyhodnocení výsledk# simulace jsou 

stanoveny následující kapacitní omezující podmínky systému: 

! Technická kapacitní hranice (tj. technické kapacitní omezení). Tato hranice je 

dána kapacitním omezením ve výrob" (nap . úzká spole!ná místa ve 

výrobních kapacitách, disponibilní množství výrobních prost edk#), v odbytu 

(omezená kapacita skladovacích prostor), u dodavatel# apod. Jedním 

z ú!elových zjednodušení modelovaného systému je volba po!tu druh# 

výrobk#, které firma vyrábí. V prezentovaném modelu je tento po!et 

zredukován na dva nezávislé výrobky – tzv. reprezentanty p edevším 
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z d#vodu možnosti názorné grafické prezentace kone!ných výsledk# simulace. 

Pokud respektujeme spole!ná kapacitní omezení u obou výrobk#, pak 

vycházíme z p edpokladu, že jsou po !ástech lineární (obvyklé u metod 

lineárního programování). Spole!né technické kapacitní omezení m#žeme 

matematicky formulovat pomocí lineární nerovnice se dv"ma prom"nnými: 

,121 ≤+ bQaQ  [12.1] 

kde 

prom"nná 1Q  … množství vyrobených produkt# (1. reprezentant) za 

stanovené !asové období T (nap . 1 rok); 

prom"nná 2Q  … množství vyrobených produkt# (2. reprezentant) za 

stanovené !asové období T (nap . 1 rok); 

konstanta 
1

1

k
a = , kde 1k  je technická kapacita výroby za stanovené !asové 

období T (nap . 1 rok) p i výrob" pouze prvního výrobku (reprezentanta); 

konstanta 
2

1

k
b = , kde 2k  je technická kapacita výroby za stanovené !asové 

období T (nap . 1 rok) p i výrob" pouze druhého výrobku (reprezentanta). 

 

Podmínku [12.1] ve tvaru nerovnosti obsahující práv" dv" prom"nné lze 

graficky znázornit pomocí poloroviny (obr. 12.1) s hrani!ní p ímkou  

.
1

12 Q
b

a

b
Q −=  [12.2] 

(ešením nerovnice [12.1] dostaneme množinu tzv. p!ípustných !ešení 

(Feasible Solutions) úlohy lineárního programování, tj. množinu všech  ešení, 

která vyhovují všem podmínkám úlohy (tzn. všem vlastním omezením a 

podmínkám nezápornosti23). 

! Ekonomická kapacitní hranice (tj. ekonomické kapacitní omezení). Tato 

hranice vznikne v místech, kde rozdíl tržeb a celkových náklad# je roven nule 

(tj. jedná se o geometrické místo bod# s nulovým ziskem). Hranice odd"luje 
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oblast s kladným ziskem od oblasti ztrát z prodej# výrobk# firmy. Hlavním 

cílem kone!né fáze simulace je ur!ení tzv. globálního ziskového optima. 

Kriteriální (ú!elovou) funkcí pro stanovení tohoto optima je zvolena zisková 

funkce dvou prom"nných. Optimálním  ešením rozumíme  ešení s nejlepší 

hodnotou ú!elové funkce a v našem p ípad" se jedná o celkové maximum 

zisku z prodej# obou výrobk#-reprezentant#.  Konkrétn"ji je tato problematika 

i s p esným analytickým vyjád ením a grafickým znázorn"ním ziskové funkce 

diskutována v záv"ru aplika!ní !ásti diserta!ní práce p i kone!né analýze 

výsledk# simulace (kap. 15). 

Do modelu je zahrnuta taková podmínka technického kapacitního omezení, která 

p ijetí globálního optimálního  ešení limituje. P edpokládejme situaci, kdy firma 

díky technickému kapacitnímu omezení nem#že dosáhnout ekonomicky 

dostupného optima (tj. globálního ziskového maxima), ale pouze p ípustné 

hodnoty zisku – tj. omezeného ziskového optima. Obecný princip výše uvedené 

problematiky je i s p íslušnou terminologií názorn" zobrazen na následujícím 

obrázku (obr. 12.1). P esné zobrazení ziskové oblasti (tj. finálního grafického 

výstupu simulace) bude uvedeno v záv"re!né kapitole aplika!ní !ásti diserta!ní 

práce (kap. 15) a v p ílohách (P íloha D a P íloha F). 

$
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13 Stochastický model logistického systému výrobní firmy 

Tato !ást diserta!ní práce se zabývá aplikací obecné metodiky tvorby simula!ních 

model# na konkrétní  ešený problém. (ešeným problémem v p edkládané práci je 

vytvo ení konceptuálního modelu logistického systému fiktivní výrobní firmy a 

jeho následná po!íta!ová realizace. Vstupem pro tvorbu modelu byla volba firmy 

zabývající se výrobou nábytku. D#vodem této volby byl jednak p#vodní podn"t 

vedoucího diserta!ní práce a jednak mé bližší seznámení se se stola skou výrobou 

nábytku (se sortimentem výrobk#, s technologickým postupem výroby, 

s technickými požadavky na výrobky dle $SN apod.). Model je tedy vytvá en pro 

podmínky diskrétní montážní výroby. Další pom#ckou pro vlastní  ešení 

konceptuálního modelu bylo sestavení hrubého schéma logistického systému této 

firmy. Toto schéma je sou!ástí p íloh diserta!ní práce (P íloha A).  

 

Následující kapitoly obsahují: 

  formulaci  ešeného problému a stanovení dosažitelných cíl# simulace; 

  vytvo ení konceptuálního modelu  ešené problematiky; 

  popis tvorby po!íta!ového modelu zahrnující: 

" popis datové struktury modelu; 

" algoritmus simula!ního modelování; 

" problematiku verifikace a validizace stochastického modelu; 

" analýzu výsledk# simula!ního modelování. 

 

13.1 Formulace !ešeného problému a stanovení dosažitelných cíl" 

stochastické simulace 

Jak již bylo  e!eno v úvodní !ásti kapitoly, p edm"tem zkoumání prezentovaného 

stochastického modelu je !ást logistického systému fiktivní výrobn"-obchodní 

firmy zabývající se výrobou nábytku. Jedná se o p ípadovou studii (Case Study) 

zpracovanou v prost edí tabulkového kalkulátoru MS Excel, která zahrnuje 

následující !ásti: 
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  subsystém objednávání a prodeje (odbytu) - modelování stochastické 

poptávky zákazník# po finálních výrobcích firmy, tvorba a  ízení 

objednávek; 

  subsystém distribuce (centrální sklad, firemní prodejna); 

  subsystém plánování zahrnující: 

" tvorbu hlavního výrobního plánu (plán odbytu); 

" plánování výroby systémem MRP; 

" plánování výrobních zásob (zásobovací subsystém). 

 

Hlavním cílem stochastické simulace je získání statistických charakteristik o 

chování zkoumaného logistického systému a jeho d#ležitých !ástí. K simulací 

získaným charakteristikám pat í zejména náklady, výnosy a zisk. Tyto náhodné 

veli!iny jsou d#ležité pro stochastickou C/R analýzu, která m#že sloužit 

k rozbor#m na úrovni vrcholového managementu firmy. Tato kvantitativní 

analýza efektivnosti firmy se opírá o poznatky, které jsou v souladu se 

sou!asnými poznatky ekonomické teorie.  

 

Zkoumáním efektivnosti (optimálnosti) firmy v závislosti na rozsahu produkce lze 

získat nap íklad následující údaje: odhad optimální velikosti produkce 

odpovídající maximu ekonomického zisku, odhad tzv. bod# zvratu (Break-Event 

Points), které vymezují tzv. efektivní oblast (tj. oblast, v níž se nachází celkový 

ziskový potenciál firmy) apod. 

 

Nosnou !ástí prezentovaného experimentálního modelu je optimaliza!ní model 

zásob. Cílem simulace na této úrovni modelu je nalezení minimálních celkových 

logistických náklad# spojených se zásobami. Tyto náklady jsou jednou ze složek 

variabilních náklad#, které jsou klí!ovou sou!ástí již výše zmi&ované C/R 

analýzy. K získání optimálních hodnot je zde použita simula!ní heuristická 

metoda (heuristika), tedy metoda postupného náhodného vyhledávání 

„p ibližných“ optim. Model zásob tvo í jakýsi „spojovací m#stek“ mezi díl!í 

optimalizací (založenou na optimalizaci celkových náklad# spojených se 

zásobami) a globální optimalizací na celkové úrovni firmy. 
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Záv"re!nou fází simula!ního modelování je sestavení ziskové matice (matice 

zisk# a ztrát), která je vyjád ena ve t ech podobách: 

  matice st edních hodnot zisk# (a ztrát); 

  matice odpovídajících sm"rodatných odchylek zisk# (a ztrát); 

  matice minimálních o!ekávaných zisk# (a ztrát) s p edem zvolenou 

pravd"podobností (rozhodovací matice). 

 

Prvky této matice jsou hodnoty charakterizující ziskovost (ztrátu) pro množinu 

zvolených diskrétních hodnot prom"nných (tj. celkových prodej# výrobk#). 

Význam této matice spo!ívá zejména v tom, že umož&uje managementu firmy 

zjistit ur!itý „manévrovací prostor“ a sm"ry zvyšování efektivnosti (nap . zjišt"ní 

bodu globálního optima - maximum firemního zisku), zjišt"ní bod# omezeného 

optima zisku p i daném technologickém omezení, rozhodování o možné poloze a 

hodnot" zisku p i pronikání na nové trhy apod.). 

 

Z výše uvedeného je patrné, že stochastickou simulaci v rámci modelu lze rozd"lit 

do 2 fází: 

  heuristická fáze simulace: v této fázi je uplatn"n heuristický p ístup 

k optimalizaci – tedy hledání p ibližných odhad# celkových optimálních 

náklad# spojených se zásobami; 

  záv"re!ná „rozhodovací“ fáze simulace: cílem simulace je optimalizace 

zisku (tj. získání maxima zisku) a tvorba ziskové matice. 

 

Jednotlivé úrovn" modelu (tj. p íslušné subsystémy – subsystém  ízení 

objednávek zákazník# a tvorba plánu odbytu, subsystém výrobního plánování 

metodou MRP I, subsystém zásobování materiálem, dále stochastická C/R 

analýza a tvorba ziskové matice) jsou navzájem provázány. Údaje z jedné úrovn" 

jsou vstupem do úrovn" následující.  Na obrázku 13.1 je znázorn"no celkové 

schéma provázanosti jednotlivých úrovní. Toto schéma názorn" demonstruje 

postup  ešení modelu.  
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13.2 Konceptuální model logistického systému výrobní firmy 

P ed za!átkem tvorby po!íta!ového simula!ního modelu je d#ležité vytvo it si 

ur!itou základní p edstavu o modelovaném systému. Tato p edstava je realizována 

pomocí tzv. konceptuálního (koncep!ního) modelu. Konceptuální model 

p edstavuje formální popis modelované reality. „Reálný“ systém firmy je tedy 

nejd íve nahrazen tímto konceptuálním modelem a následn" transformován do 

po!íta!ového modelu. Bez promyšleného konceptuálního modelu se sotva poda í 

vytvo it smysluplný po!íta!ový model tak složitého systému, jakým je bezesporu 

logistický systém výrobní firmy. 

 

13.2.1 Vymezení klí#ových výchozích p!edpoklad" konceptuálního 

modelu 

V této subkapitole jsou uvedeny d#vody pro ú!elovou volbu dvou prom"nných 

v simula!ním modelování a velmi d#ležité p edpoklady vzájemné nezávislosti 

dvou výrobk#-reprezentant#. Tato nezávislost se týká jednak vzájemné 

nezávislosti zisk# z prodej# obou výrobk# a jednak vzájemné stochastické 

nezávislosti t"chto zisk# (jako náhodných veli!in). 

 

! Volba po"tu výrobk# v simula"ním modelu. 

Reálná firma obvykle vyrábí n"kolik desítek druh# finálních výrobk#, a pokud 

bychom cht"li modelov" zachytit všechny souvislosti týkající se efektivního 

chování firmy, musel by být k tomuto ú!elu zvolen speciální software, který 

ovládá vyškolený odborník (!i tým odborník#). Jak již bylo  e!eno, pro 

stochastickou simulaci typu Monte Carlo byl v p ípad" prezentovaného modelu 

využit široce dostupný software MS Excel, který je limitován pro modelování 

složitých a komplexních reálných proces#. Nicmén" pro ú!ely 

pravd"podobnostního p ístupu k  ešení optimaliza!ních úloh v prezentovaném 

modelu úpln" posta!uje. Navíc lze ur!ité druhy optimalizace snadno provázat se 

statistickou analýzou pomocí vestav"ných excelovských funkcí. Popisované 

metody jsou sice b"žnou sou!ástí speciálních program#, ale takový software 

nemusí být vždy k dispozici. 
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I p i praktickém použití simulace je nezbytné po!et prom"nných modelu zna!n" 

zredukovat. Metoda modelování je založena práv" na ú!elné minimalizaci po!tu 

prvk# a vazeb modelovaného systému (tzv. princip redukce variety) z d#vodu 

zachycení podstatných a d#ležitých stránek jev#, které jsou z hlediska studia 

systému d#ležité. 

 

Redukce po!tu prom"nných lze docílit nap íklad vhodným využitím známé 

klasifika!ní metody ABC, resp. ABC/XYZ (podle velikosti obratu, ziskovosti 

položky za analyzované období, podle hodnoty varia!ního koeficientu sloužícího 

k identifikaci stability spot eby apod.). Dále lze využít jedné z následujících 

metod: 

  metody reprezentant , kdy ur!itý výrobek reprezentuje celou p íbuznou 

skupinu výrobk#; 

  metody agregát , kdy vhodný agregát výrobk# reprezentuje celou skupinu. 

 

P edpokladem použití t"chto metod ovšem je, že tyto výrobkové skupiny mají 

dostate!n" podobné nákladové, výnosové, kapacitní aj. charakteristiky, jinak se 

vypovídací schopnost modelu snižuje.  

 

V p ípad" prezentovaného experimentálního simula!ního modelu je po!et 

výrobk# ú!elov" zredukován na dva nezávislé „reprezentanty“, které jsou 

ozna!eny následujícími pracovními názvy: 

  kuchy$ský st#l (množství celkového prodeje tohoto reprezentanta je dále 

v textu ozna!eno symbolem Q1); 

  konferen!ní stolek (množství celkového prodeje tohoto reprezentanta je 

dále v textu ozna!eno symbolem Q2). 

 

Hlavní d#vody této zna!né redukce (firma pochopiteln" vyrábí daleko více 

výrobk#) jsou následující: 

  jedná se o studii, která „ilustruje“ chování logistického systému fiktivní 

výrobní firmy; 



 !"#

#

  model má prokázat souvislosti mezi lokální efektivností logistického 

systému (založenou na díl!í optimalizaci zásobovacích proces#) a globální 

efektivností výrobní firmy, a v"tší po!et prom"nných by komplikoval 

 ešení již tak dosti složitého modelu; 

  volba dvou prom"nných je nezbytná i z d#vodu p ehledného a 

srozumitelného grafického vyjád ení výstup# simulace (nap . grafické 

znázorn"ní ziskové funkce). 

 

! Zjednodušující p!edpoklady konstrukce ziskové matice. 

      P i konstrukci stochastického simula!ního modelu C/R se dv"ma 

rozhodovacími prom"nnými Q1, Q2 vycházím z následujících dvou 

zjednodušujících p edpoklad#: 

  P edpoklad vzájemné nezávislosti obou výrobk#-reprezentant#, a to jak 

z hlediska náklad#, tak i výnos# (tržeb). Celkový zisk firmy je tedy dán 

prostým sou!tem zisk# !i ztrát jednotlivých výrobk#. Jinými slovy  e!eno, 

nákladové, výnosové (pop . ziskové) funkce neobsahují jakékoliv 

multiplikativní !leny obecného typu nm QQk 21 ⋅⋅  (kde obvykle 

0,0, >>∈ nmRk ) vyjad ující pozitivní !i negativní synergický efekt (tj. 

vliv jednoho výrobn"-obchodního procesu na druhý výrobn"-obchodní 

proces). P edpoklad neexistence synergických efekt# (tj. nulový 

synergický efekt) umož$uje nap íklad „prosté“ s!ítání díl!ích zisk# pro 

jednotlivé úrovn" celkových prodej# (tj. pro jednotlivé hodnoty 

prom"nných Q1, Q2).  

 

Matematicky lze tuto skute!nost vyjád it aditivní funkcí 

( ) ( ) ( ),, 2121 QZQZQQZ +=  ,0,0 21 ≥≥ QQ  [13.1] 

kde 

( )21,QQZ  … zisková funkce dvou prom"nných 21,QQ ; 

( )1QZ  … zisková funkce jedné prom"nné 1Q ; 

( )2QZ  … zisková funkce jedné prom"nné 2Q . 

  



 !$#

#

      Pokud by se v  rovnici [13.1] vyskytoval navíc multiplikativní !len, výpo!et 

celkového zisku by byl matematicky komplikovan"jší. Podobné úvahy se 

týkají nejen ziskové funkce, ale platí obecn" i pro další funkce (nákladové, 

výnosové). 

 

  P edpoklad stochastické nezávislosti náhodných prom"nných24. Tento 

p edpoklad je využit p i aplikaci významného teoretického poznatku, který 

se týká sou!tu nezávislých normáln" rozd"lených náhodných prom"nných. 

Platí tzv. v"ta o konvoluci: sou!et vzájemn" nezávislých normáln" 

rozd"lených náhodných prom"nných má op"t normální rozd"lení. 

Konvoluce umož$uje s!ítat st ední hodnoty a rozptyly p íslušných 

náhodných veli!in25. 

 

13.2.2  ízení objednávek zákazník! a tvorba plánu odbytu 

Firma rozlišuje dva druhy zákazník#: 

  zákazníci „s objednávkou“ (tj. plánovaná poptávka); 

  p ímí zákazníci (tj. neplánovaná, pouze tzv. realizovaná poptávka). 

Zákazníky „s objednávkou“ tvo í v"tšinou samostatní podnikatelé (obchodníci), 

kte í zpravidla objednávají v"tší množství výrobk# najednou, ale rovn"ž 

soukromé osoby, které objednávají menší množství nebo jednotlivé kusy. Další 

skupinou jsou tzv. p ímí zákazníci, tj. zákazníci „bez objednávky“, kte í mohou 

být uspokojeni z  volné zásoby v centrálním skladu (p es podnikovou prodejnu 

v míst" firmy).  
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Vznik a realizace objednávek se  ídí !asovým režimem vyjád eným v týdnech. 

P íchozí objednávky zákazník# (písemné, telefonické, faxem, mailem) jsou po 

formální kontrole zodpov"dným pracovníkem odbytu uloženy do po!íta!ového 

souboru „OBJEDNÁVKY“, ve kterém jsou neustále aktualizovány (zm"ny, storno, 

odmítnutí, akceptace apod.). Tento soubor lze t ídit podle požadovaného týdne 

realizace a podle data p ijetí objednávky.  

 

Plán odbytu je sestavován klouzav" (v p ípad" prezentovaného modelu každý 

týden) na základ" konkrétních požadavk# zákazník# (tj. p ijatých objednávek) a 

na základ" prognóz s p ihlédnutím k marketingovým analýzám a charakteru 

hospodá ského cyklu, v n"mž se ekonomika práv" nachází. Požadavky tohoto 

plánu jsou konfrontovány s disponibilními výrobními kapacitami (s po!tem stroj# 

a pracovník#, materiálovými a finan!ními zdroji apod.). 

 

%asový horizont plánu je v našem modelovém p ípad" na 6 týdn# dop edu, tj. 

plán pro (n+6) týden (pro n = {1, 2, …, 52}) se vytvá í na základ" velikosti 

(sumy) objednávek požadovaných pro (n+6) týden a které byly p ijaty 

zakázkovým odd"lením firmy do konce práv" probíhajícího b"žného (n-tého) 

týdne. Plán p ijatý na (n+6) týden z#stává b"hem stanoveného !asového horizontu 

6 týdn# „fixní“ (až na zcela vzácné výjimky, které jsou  ešeny managementem 

jako zvláštní p ípady). Dále p edpokládáme, že tyto objednávky nep ekro!í 

technicky-ekonomickou dostupnou kapacitu firmy.  

 

Pokud tedy zákazník pošle objednávku v!as (tj. s p edstihem nejmén" 6 týdn# 

p ed termínem požadované realizace zakázky), pak je jeho objednávka zp"tn" 

potvrzena, a pokud ji sám zákazník nezruší !i nezm"ní, je tato zakázka 

v požadovaném termínu spln"na. Zákazníci jsou o tomto ustanovení informováni. 

Zcela výjime!né p ípady (nap . zakázka vyžadující n"který specifický materiál 

s dlouhou dodací lh#tou – nap . exotické d eviny) jsou dojednány individuáln"
26.  

 

######################################## #########################
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Stanovený klouzavý plán odbytu se stává limitem pro následné potvrzování 

objednávek. Objednávky, které došly po termínu uzáv"rky plánu, lze zákazník#m 

potvrdit pouze tehdy, pokud nep ekro!í limit stanovený tímto plánem pro 

požadovaný týden realizace (nový limit je stanovován každý týden).  

 

Jestliže objednávka p išla opožd"n" po uzáv"rce odbytového plánu (tj. 6 týdn# 

p ed realizací) a p ekra!uje jeho limit, z#stává nadále nepotvrzená a pokud ji 

zákazník nezruší nebo nesouhlasí s návrhem zakázkového odd"lení o !asovém 

posunutí termínu (týdnu) realizace na pozd"jší termín, má dv" možnosti: 

  stále platná (i když nepotvrzená objednávka) m#že být uspokojena 

v p#vodn" požadovaném termínu z volné zásoby v centrálním skladu, 

která bude pro tohoto zákazníka rezervována (a to p ednostn" p ed 

p ímým prodejem náhodným zákazník#m); 

  zákazník m#že po!kat na možnost dodate!ného „kapacitního“ uvoln"ní 

plánu až do týdne p#vodn" p edpokládané realizace zakázky (tj. situace, 

kdy jiný zákazník svou objednávku zrušil). 

Zákazník je o t"chto možnostech informován. 

 

P i dodate!ném zrušení již potvrzené objednávky (i v pr#b"hu zakázkového 

 ízení) se žádné sankce neud"lují. Jak již bylo vysv"tleno, m#že být uspokojen 

jiný zákazník, kterému z d#vodu již p ijatého plánu nebyla objednávka dosud 

potvrzena.  To platí i v p ípad" zákazníkem dodate!n" odmítnuté objednávky 

v okamžiku realizace zakázky, nebo& ta p edstavuje p ír#stek volné zásoby 

v centrálním skladu.  

 

Plán odbytu se tedy stanovuje definitivn" na šestý týden plánovacího horizontu. 

Ke zm"nám již jednou p ijatého plánu dochází jen výjime!n", a to v d#sledku 

vyššího manažerského rozhodnutí - nap . z t"chto d#vod#: 

  strategická nutnost vyhov"t dodate!n" zvýšeným požadavk#m d#ležitého 

zákazníka; 

  neo!ekávan" velký pokles poptávky v#!i plánu, který by vedl 

k nadm"rnému r#stu zásob hotových výrobk# v odbytovém skladu. 
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Tyto p ípady jsou  ešeny managementem zvláš& jako tzv. zm"nové  ízení již 

p ijatého plánu (v!etn" t"mito situacemi vyvolaných nutných zm"n nap . 

v zásobování)27. 

 

Modelovou pom#ckou p i tvorb" plánu je jednoduchá lineární regrese na základ" 

empirických údaj# o poptávce zákazník# uplynulého klouzavého roku (tj. 

zaznamenané potvrzené objednávky a celková poptávka zákazník#). Hodnota 

požadovaných objednávek pro (n+6) týden je vstupní hodnotou lineárního 

regresního modelu a jeho výstupní hodnota se stává plánem odbytu pro (n+6) 

týden.  

 

%asový horizont 6 týdn# je p i plánování výroby nezbytný pro dostate!ný p edstih 

technické p ípravy výroby. P edstavuje celkovou dobu, která je dána sou!tem lh#t 

technické a dodavatelské (materiálové) p ípravy výroby v!etn" doby vlastní 

výroby a p edávání hotových výrobk# do centrálního skladu k následné expedici. 

 

S tímto 6 týdenním !asovým p edstihem jsou zákazníci seznámeni a tento 

empirický fakt zp#sobuje, že nejvyšší intenzita p ijímání objednávek je práv" v 6. 

týdnu p ed realizací zakázky. Vysoká intenzita p ijímání objednávek v 6. týdnu 

klouzavého !asového horizontu zp#sobuje silnou korelaci mezi celkovou sumou 

objednávek (tj. celkovou plánovanou poptávkou) a objednávkami v 6. týdnu 

!asového horizontu. To podmi$uje tvorbu kvalitního a stabilního plánu odbytu 

pomocí jednoduché lineární regrese28.  

 

P edpokladem použití metody lineární regrese je však neexistence trendu !i 

sezónnosti v ro!ním !asovém horizontu analýzy poptávky. Jinak by mohla být 

uplatn"na nap . metoda analýzy !asových  ad, která ale v rámci uvedeného 

modelu není použita. Je rovn"ž nezbytné zd#raznit, že v rámci regrese nejsou 

k analýze poptávky použity pat i!né údaje uplynulého období (nap . minulého 

roku), nebo& model je vytvá en na základ" parametricky stanovených hodnot 
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volitelných vstupních veli!in (tj. st edních hodnot a rozptyl# plánované 

poptávky). 

 

K  simulaci za „beztrendových  podmínek“ jsou použity generované údaje 

náhodné poptávky b"žného roku, což není p ekážkou a navíc tato skute!nost 

zjednodušuje simula!ní modelování. 

 

Výhodou použité metody stanovení plánu odbytu na základ" metod jednoduché 

lineární regrese je skute!nost, že vzniká „fixní“ plán v dostate!ném p edstihu a 

tím jsou eliminovány ztráty z disproporcí mezi efektivním po izováním materiálu 

a výrobou. Jestliže je ovšem p ijatý plán odbytu nadhodnocen (tj. kapacitn" vyšší 

než skute!ná poptávka zákazník# pro aktuální týden), pak mohou vznikat ztráty z  

nadvýroby. V tom p ípad" jde o „výrobu na sklad“, která vede k do!asnému 

zvýšení úrovn" zásob ve skladu hotových výrobk# (expedi!ní sklad). 

 

Na druhou stranu, p ijetím fixního plánu riskuje zodpov"dný management vznik 

možných ztrát z odmítnutých objednávek, které p icházejí po uzáv"rce 

objednávek, tj. v týdnech (n+1) až (n+5). Tyto objednávky nelze p ijmout ani 

dodate!n" (tj. potvrdit zákazníkovi), protože p ekro!ily již plánovanou výrobní 

kapacitu. Vzhledem ke skute!nosti, že již jednou p ijatý plán finální výroby je 

fixní, mohou nastat situace, kdy zakázkové odd"lení firmy je nuceno odmítnout 

n"které zakázky. To bohužel p edstavuje ur!itou potenciální ztrátu (tj. ušlý zisk) 

z celkového ro!ního prodeje. 

 

Tvorba plánu odbytu se  ídí následujícími pravidly: 

  jestliže hodnota plánu odbytu pomocí jednoduché lineární regrese je v"tší 

než suma objednávek pro požadovaný týden realizace, pak je p ijata 

hodnota plánu podle regrese; 

  naopak, jestliže suma objednávek pro požadovaný týden realizace je v"tší 

než hodnota plánu podle regrese, pak se plán  ídí podle p ijatých 

objednávek. 
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Následující schéma (obr. 13.2) ilustruje proces tvorby plánu odbytu: 

 
 !"#$%&#'$(")*+),$,"-+./0$12-"!3$,45*0$-6!310$2.$/1-+78/1)+9:;$;-6.40$
<6"-=>$?48/1*@$A,"8+-25*@$
 

 

Na záv"r této kapitoly je uvedeno shrnutí priorit, které jsou uplatn"ny p i  ízení 

objednávek: 

  priorita 1: potvrzené objednávky na šestý týden plánovacího horizontu; 

  priorita 2: dodate!n" potvrzené objednávky do limitu stanoveného plánu 

odbytu; 

  priorita 3: nepotvrzené objednávky (p evyšují stanovený plán pro daný 

týden realizace zakázky, ale tato poptávka m#že být uspokojena 

z centrálního skladu p ed p ímými zákazníky); 

  priorita 4: p ímý prodej zákazník#m z centrálního skladu (p es firemní 

prodejnu). 

 

Distribuci zásob hotových výrobk# z centrálního skladu podle uvedených priorit 

znázor$uje hrubé zjednodušené schéma (obr. 13.3): 
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Vysv"tlivky k obr. 13.3: 

FVn … finální výroba v b"žném n- tém týdnu; 

CSn … stav zásob hotových výrobk# v centrálním skladu v n – tém týdnu; 

nx6  … potvrzené objednávky; 

nx  … nepotvrzené objednávky; 

Ppn … p ímý prodej; 

n = 1, 2, …, 52 (jednotlivé týdny v roce). 
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13.2.3 Plánování výroby systémem MRP 

Firma využívá k podrobnému klouzavému plánování výroby v rámci stanoveného 

!asového horizontu systém MRP II (Manufacturing Resouces Planning System), 

který provádí rozsáhlé plánování všech zdroj# výroby a odbytu, tedy nejen 

výrobk#, sou!ástí, polotovar# a nakupovaných materiál#, ale také kapacit stroj#, 

pracovník# apod. V rámci simula!ního modelu byla použita pouze jeho !ást, a to 

MRP I (Material Requirements Planning System). Jak bylo uvedeno v teoretické 

!ásti diserta!ní práce, systém MRP obecn" vychází z p ijatého plánu odbytu, 

provádí rozpad kusovník# a propo!et pot eby jednotlivých komponent až po 

nakupovaný materiál. Sou!asn" jsou stanoveny termíny (lh#ty) dodání t"chto 

komponent tak, aby výroba a kompletace výrobku byly v souladu s pot ebami 

odbytového plánu.  

 

V prezentovaném simula!ním modelu se v rámci použitého systému MRP provádí 

pouze podrobné !asové rozplánování finálních výrobk# a jednotlivých sou!ástí, 

ale nikoliv nakupovaných materiál# a polotovar#. Plánování pot eb materiálu je 

 ešeno samostatn" až v rámci zásobovacího subsystému. Lze  íci, že systém MRP 

vytvá í jakýsi spojovací !lánek mezi plánem odbytu a systémem  ízení zásob 

materiál#. 

 

Základem pro vyhodnocení pot eb je tzv. kusovník (Bill of Material - BOM), 

který pro každý finální výrobek udává, kolik a jakých komponent je k jeho výrob" 

pot eba. Kusovník je vlastn" popisem struktury finálního výrobku, která odráží 

postup (po adí), jak je výrobek kompletován. Jak již bylo uvedeno, pro simulaci 

byly zvoleny dva výrobky (reprezentanty). Pro každý výrobek jsou dále 

uvažovány 3 nezávislé materiály: 

  M1, M2, M3 pro první výrobek (1. reprezentant); 

  M4, M5, M6 pro druhý výrobek (2. reprezentant). 

 

Struktury obou výrobk# (kusovníky) jsou znázorn"ny na obr. 13.4 a 13.5 : 
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Je ú!elné zde znovu zd#raznit, že v simula!ním modelu jsou v rámci MRP 

podrobn" rozplánovány pouze úrove$ 0 a úrove$ 1 (tj. výrobky a p íslušné 

komponenty). Úrove$ 2 (tedy plánování jednotlivých materiál# M1, M2, M3, pop . 

M4, M5, M6) je  ešena samostatn" v rámci zásobovacího modelu. Problematikou 
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operativního plánování výroby systémem MRP v rámci programu MS Excel se 

zabývá kapitola 13.3.5. 

 

MRP není stochastický, nýbrž deterministický subsystém, který nep ihlíží 

k žádným stochastickým vliv#m b"hem výroby a je zcela direktivní. Pokud 

bychom v rámci celkového stochastického simula!ního modelu  ešeného metodou 

Monte Carlo cht"li analyzovat stochastické podmínky výroby, pak bychom museli 

použít jiný typ stochastické simulace. Nap íklad simulaci SHO (systém# 

hromadné obsluhy), kdy se za stochastických podmínek simulují fronty p ed 

jednotlivými obsluhami a kdy platí ur!itá pravidla p íchod# do jednotlivých front, 

pravidla pro obsazování obsluh, pravidla pro r#zné priority apod. Stochastická 

simulace tohoto typu by však byla mnohem komplikovan"jší a není cílem této 

diserta!ní práce. Pro vystižení základních rys# stochastického chování 

komplexního modelu logistického subsystému firmy není zapot ebí nahrazovat 

jednoduchý subsystém MRP daleko složit"jším subsystémem SHO a pro daný 

ú!el zcela posta!uje b"žný deterministický MRP za azený do celkového rámce 

stochastické simulace typu Monte Carlo. 

 

13.2.4  Volba "asového horizontu a "asových plánovacích jednotek  

Nezm"nitelnost p ijatého plánu odbytu (tj. skute!nost, že již jednou p ijatý plán 

z#stává b"hem !asového horizontu 6 týdn# fixní) je d#ležitá pro výrobní proces, 

který sice není dokonale „flexibilní“, ale m#že bez zcela mimo ádných poruch 

probíhat dostate!n" stabiln", p estože jak vnit ní výrobn"-technické, tak i vn"jší 

dodavatelské prost edí je podrobeno dalším stochastickým vliv#m (tj. krom" vliv# 

vyvolaných zákazníky).  

 

Vrcholový management si je v"dom problemati!nosti d#sledk# volby délky 

!asového horizontu (tj. termínu uzáv"rky pro potvrzování objednávek) a volby 

velikosti !asových jednotek klouzavého plánu kone!né výroby a klouzavého 

detailního plánu výroby (MRP): 
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  Délka !asového horizontu 6 týdn# je spole#ná pro všechny výrobky. Mohla by 

být event. zkrácena nebo prodloužena a rovn"ž by mohla být zvolena 

diferencovan" pro r#zné výrobky. Úvahy top managementu o možném 

zkrácení !asového horizontu naráží na interní i externí problémy s plánováním 

výrobních kapacit jak ve vlastním výrobním závod", tak u dodavatel#. 

Nep íliš velké zkrácení (nap . na 5 týdn#) by nezp#sobovalo velké problémy 

ve vlastním závod" (výrobn"-technická p íprava výroby, trvající obvykle dobu 

kratší než 1 týden, by se ur!it" dob e zvládla), ale problémy by se mohly 

vyskytnout spíše u n"kterých dodavatel# materiál# (pravd"podobn" by to u 

nich vyvolalo nutné zvýšení jejich odbytových i výrobních zásob). U ostatních 

dodavatel# by se tato skute!nost v#bec nemusela neprojevit. V"tší zkrácení 

!asového horizontu plánu na týden !asov" bližší týdnu realizace zakázek 

(nap . na 3 týdny dop edu) by ovšem vedlo k potížím ve strategii zásobování, 

zejména v!asné obstarání základního materiálu pro plánovanou výrobu. Tato 

situace by tedy vedla k problém#m u v"tšiny dodavatel# a navíc i k ur!itým 

interním problém#m s plánováním plynulé výroby (p i plánování strojních 

kapacit i kapacit pracovník# ve výrob").  

  Délka zvolené plánovací !asové jednotky je spole!ná (1 týden) pro všechny 

výrobky, a to jak v rámci klouzavého plánu odbytu, tak i klouzavého 

výrobního plánu (metodou MRP). V subsystému zásobování je používána 

spole!ná !asová jednotka 1 den pro všechny nakupované materiály a 

polotovary. O zm"n" spole!né 1 týdenní !asové jednotky vrcholový 

management neuvažuje, nebo& vyhovuje jak zákazník#m, tak i interním 

pot ebám plánování. Kdyby se zvolila diferencovan" nap . !asová jednotka 

pro kapacitní plán 1 týden a sou!asn" pro MRP 1 den, pak by tato volba byla 

pro  ízení výroby systémem MRP p íliš !asov" detailní a nevhodná, nebo& p i 

týdenním režimu plánování lze úkoly v dílenském  ízení výroby bez problém# 

plnit, kdežto jednodenní plánování by bylo p íliš svazující pro výrobu tohoto 

typu.  

 

Je mnohem vhodn"jší ponechat týdenní plánování metodou MRP (1 týden) ve 

shod" s kapacitním plánováním odbytu (1 týden) a rozpory mezi plánem MRP 
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a vlastním pr#b"hem výroby uvnit  týdne  ešit na úrovni dílenského  ízení (tj. 

p ímým  ízením vedoucími provozu, sm"ny apod.). O obecn" jiných možných 

typech !asové jednotky pro kapacitní plánování a MRP (nap . dekádní, 

pentádní !i m"sí!ní) top management neuvažuje. 

 

13.2.5  Plán pot#eby materiál! a #ízení dodávek zásob materiál! 

Plánování pot eb jednotlivých materiál# M1, …, M6 a  ízení dodávek t"chto 

materiál#  eší odpovídající jednopoložkové modely zásob. T"chto celkem 6 

model# má obdobné vlastnosti a charakteristiky, proto dále v textu hovo ím 

obecn" pouze o „modelu zásob“. 

 

13.2.5.1 Vlastnosti modelu zásob 

Model zásob, vytvá ený v rámci komplexního simula!ního modelu, je jeho 

„nosnou“, nejd#ležit"jší !ástí. Tvo í propojení mezi ob"ma úrovn"mi modelu – 

vstupní (empirickou) a výstupní (rozhodovací). Z tohoto d#vodu je d#ležité 

vymezit jeho základní vlastnosti: 

! Stochastický model. Model obsahuje dv" základní vstupní stochastické 

prom"nné:  

  s - odchylky skute!né spot eby od plánované; 

  l - odchylky skute!né dodací lh#ty od plánované. 

Výstupními stochastickými prom"nnými jsou: 

  z - pr#m"rná výše zásoby; 

  k - po!et realizovaných dodacích cykl# za dobu T (1 rok); 

  m - po!et výskyt# neuspokojené spot eby za dobu T (1 rok) 

  n - pr#m"rná velikost neuspokojené spot eby za dobu T (1 rok).  

 

! Diskrétní model (z hlediska povahy !asu). V modelu je zvolena diskrétní 

povaha !asu, p i!emž základní !asovou jednotkou je 1 den (na rozdíl od 

p edchozích plánovacích subsystém# - plánu odbytu a MRP, kde základní 

!asovou jednotkou je 1 týden). 
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! Dynamický model. Simulace pr#b"hu spot eby a dodávek materiálu probíhá po 

dobu T = 364 (tj. 52 x7 ) dn# (tj. !asový horizont je 1 rok). Jinak  e!eno – !as 

je zde modelován jako kone!ný (!asová škála odpovídá množin" diskrétních 

hodnot 1 – 364 s krokem diskretizace 1). 

 

! Optimaliza#ní model. V rámci modelu zásob je  ešena nákladová 

optimalizace, tj. nalezení minima celkových náklad# spojených se zásobami 

za období T. V podstat" se jedná o optimaliza!ní heuristický simula!ní model 

zásob s pevnými objednacími termíny (tzv. (P, q) systém  ízení zásob), který 

je schopen napodobit chování zásobovacího subsystému s volnými 

objednacími termíny (tzv. (p, Q) systém) s nejmenší možnou !asovou 

jednotkou 1 den. V této fázi simulace, jejímž cílem je nalezení nákladového 

optima, je využita heuristická metoda. Použití této metody poskytne p ijatelné, 

„co možná nejlepší“ odhady minimálních náklad#. 

 

! Bilan#ní model s plánovanou denní spot!ebou. Velikost objednávky materiálu 

je v p ípad" systém#  ízení zásob s plánovanou spot ebou odvozena 

z !asového plánu požadavk# pro aktuální interval nejistoty na základ" bilan#ní 

rovnice pro objednávání: 

 

pot eba dodávek (!, !+    ) =  

= plánovaná spot eba (!, !+    ) + pojistná zásoba (!+    ) 

 – po"áte"ní zásoba (!) – plánované dodávky (!, !+    ) 

 

Vysv"tlivky: 

$ = 1, 2, …, 364 (jednotlivé dny v roce); 

  … interval nejistoty. 

 

Je-li výsledek bilan!ní rovnice kladný, pak se objednává tzv. optimální objednací 

množství (tj. optimální velikost dodávky). Toto optimální objednací množství 

m#že být v p ípad" deterministických model# zásob ur!ováno podle Harris - 

Wilsonova modelu, v p ípad" prezentovaného modelu je ur!eno heuristickou 
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simulací (p i vyhledávání minima celkových náklad# spojených se zásobami)29. 

Pokud výsledek (tj. pot eba dodávek) je záporný !i nulový, pak se neobjednává. 

 

Interval nejistoty byl v rámci modelu zvolen bu' 8 nebo 14 dn#: 

 

interval nejistoty      =  

= plánovaná dodací lh#ta (7 dn#) + objednací perioda (1 nebo 7 dn#) 

 

Sedmidenní plánovaná dodací lh#ta je dána smlouvou s dodavateli. Délka 

objednací periody je zvolena alternativn" 1 den nebo 1 týden (tj. jednou denn" 

nebo jednou týdn" lze objednat na základ" kontroly stavu zásob). Volba t"chto 

!asových jednotek závisí na volb" systému  ízení zásob. V návaznosti na MRP se 

k  ízení plánovatelných zásob používají dva základní typy algoritm#: 

  systém (p, Q) – systém volných objednacích termín# s prom"nnou 

periodou p pro objednávání a pevnou velikostí objednávky Q (tzv. 

ekonomické objednací množství); 

  systém (P, q) – systém pevných termín# pro objednávání s periodou P a 

prom"nnou velikostí objednávky q. 

 

V p ípad" systému s volnými objednacími termíny (tj. (p, Q) systém) je interval 

pro objednávání defini!n" roven nule, a proto interval nejistoty je roven dodací 

lh#t". V systému pevných objednacích termín# (tj. (P, q) systém) je interval pro 

objednávání vždy v"tší než nula (tedy i interval nejistoty je delší než v systému 

(p, Q)). Ovšem v p ípad", že se interval pro objednávání dostate!n" blíží k nule 

(tj. 1 den), m#že s dostate!nou praktickou p esností aproximovat chování systému 

s volnými objednacími termíny. V p ípad" prezentovaného simula!ního modelu, 

který je založen na režimu pevných objednacích termín#, byla zvolena nejmenší 

!asová jednotka 1 den (a tedy není možné zvolit menší objednací interval než 

práv" 1den). Z tohoto d#vodu je volba intervalu nejistoty 8 dn# (tj. 1+7) 

dostate!ná pro aproximaci systému (p, Q), zatímco pro simulaci systému (P, q) je 

######################################## #########################
!$
# PE7134,'()# 5>:(;:50# ?'0>:74:;<@# -'48/E# 587405(@?8# 1E?,'/212()# 854:-2,()# <8-Q:(9;'#

8QD'/(9;)?8# -(8K741)# 9# 58D:74(@# .278QEI# 56:# ()K# D780# ;',<81@# (2<,9/E# 758D'(@# 7'# .278Q9-:#

-:(:-2,()I#D'#56'/-34'-#<95:48,E# XBXB\B#



 %X#

#

interval nejistoty delší – 14 dn# (tj. 7+7). V rámci simulace je možné režim 

objednávání parametricky p izp#sobit optimální strategii dodávek materiálu. 

  

! Model bez úhrady chyb"jící zásoby (na konci dodacího cyklu). Oba algoritmy 

- (p, Q) i (P, q) mohou být realizovány dvojím zp#sobem: s úhradou nebo bez 

úhrady chyb"jící zásoby. V simula!ním modelu byla zvolena alternativa „bez 

úhrady“, tj. b"hem intervalu nejistoty se neevidují záporné stavy zásoby a 

bilan!ní rovnice nerespektuje toto chyb"ní zásoby (tj. existující požadavek 

zákazníka není dodate!n" uspokojen v okamžiku dodávky). Alternativa „bez 

úhrady“ byla v rámci modelu zvolena zám"rn" z d#vodu zahrnutí náklad# 

z nedostatku zásoby do celkových náklad# spojených se zásobami. 

 

13.2.5.2 Nákladová optimalizace v modelu zásob 

Cílem stochastické simulace díl!ího zásobovacího subsystému je nalezení 

lokálního nákladového optima, tj. minima sou!tu všech logistických náklad# 

spojených se zásobami v rámci podmínek daných plánem odbytu, velikostí 

poptávky apod. Optimaliza!ní model díl!ího zásobovacího subsystému lze tedy 

formáln" vyjád it jako model minimalizující celkové náklady N, které jsou 

spojeny se zásobami za celkové období T: 

        
( ) ( ) ( ){ }nmNkNzNNopt ,min 321 ++= ,        [13.2] 

kde 

  1N  - náklady na držení zásob;  

" z – pr#m"rný stav zásob za dobu T; 

  2N  - objednací náklady;  

" k – po!et realizovaných dodacích cykl# za dobu T; 

  3N - náklady z nedostatku (chyb"ní) zásob; 

" m – po!et výskyt# neuspokojené spot eby za dobu T; 

" n – pr#m"rná velikost neuspokojené spot eby za dobu T. 

 

Díl!í optimalizace je tedy založena na 3 druzích náklad# N1, N2 a N3 a 4 

nezávislých nákladových faktorech z, k, m, n. Podstata t"chto náklad# byla 
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vysv"tlena podrobn"ji v teoretické !ásti diserta!ní práce (kap. 5. 2). Nyní je 

uvedeno jejich (v rámci modelu použité) analytické vyjád ení. 

 

! Náklady na držení zásob ( )zN1  jsou funkcí pr m"rného stavu zásob z,  a 

obecn" p edstavují rozhodující složku logistických náklad#. V modelu jsou 

vypo!teny jako sou!et následujících díl!ích složek30: 

  „klasické“ pr#m"rné provozní náklady ( )zN a1  na držení zásoby ve skladu, 

tj. náklady na skladování spojené s manipulací, spot ebou energie, 

odpovídající podíl administrativních náklad# apod.  

( ) ,11 TzczN a ⋅⋅=        [13.3] 

      kde c1 je nákladový koeficient p edstavující náklad (v pen"žním vyjád ení) 

na jednotku množství a den.  

  kapitálové náklady ( )zN b1  typu Lost Opportunity Costs (oportunitní 

náklady), které jsou odvozeny z tzv. vnit ního výnosového procenta31 

(Internal Rate of Return - IRR) p edstavujícího alternativní možnost 

využití kapitálu uloženého v pr#m"rné výši zásoby (nap . využití kapitálu 

ke krátkodobým !i dlouhodobým investicím). Snížení pr#m"rné úrovn" 

zásob p edstavuje možnost investovat do výnosn"jšího zdroje kapitálu. 

Charakter t"chto náklad# je „virtuální“, nikoliv „reálný“. 

( ) ( )[ ],111 −+⋅⋅=
T

b vpzzN      [13.4] 

kde p je nákupní cena materiálu; v  je vnit ní výnosové procento (vnit ní 

míra výnosnosti). 
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  reálné finan!ní náklady ( )zN c1  vyplývající z úrok# zaplacených bance za 

zap#j!ený provozní kapitál: 

( ) ( )[ ],111 −+⋅⋅=
T

c ipzzN    [13.5] 

kde i je denní úroková sazba ur!ená p íslušnou bankou. Rovn"ž tyto 

náklady lze za adit do kategorie náklad# tytu Lost Opportunity Costs – 

tedy náklad# ušlých p íležitostí. 

 

! Objednací náklady ( )kN 2  jsou funkcí po!tu dodávek ve sledovaném období. 

Tyto náklady souvisí s poptávkovým  ízením, objednáváním, nákupem a 

p epravou materiálu od dodavatele k odb"rateli, zpracováním dokumentace, 

likvidací a uhrazením faktury apod. 32 

( ) ,22 kckN ⋅=  [13.6] 

kde c2 jsou konstantní náklady na jednu objednávku (mohou to být nap . 

pr#m"rné administrativní náklady na vybavení 1 objednávky pro konkrétní 

materiál a dodavatele); k je po!et realizovaných dodacích cykl# za dobu T. 

 

! Náklady z  nedostatku (chyb"ní) zásob N3(m,n) mají charakter ztrát 

z p ed!asného vy!erpání zásoby a jsou funkcí !etnosti výskytu chyb"ní m a 

pr#m"rné velikosti neuspokojené spot eby n. Jejich velikost lze vyjád it jako 

sou!et vzájemn" nezávislých nákladových položek: 

  dodate!né náklady a komplexní ztráty N3a(m) vyplývající pouze z !etnosti 

výskytu neuspokojené plánované spot eby b"hem roku: 
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( ) ,33 mcmN aa ⋅=  
[13.7] 

kde m je po et výskyt! (dn!) neuspokojené pot"eby za dobu T, c3a je 

nákladový koeficient vyplývající z komplexních ztrát a dodate ných 

náklad! a který je zjišt#n na základ# ekonomické analýzy z podklad! 

operativní evidence, manažerského ú etnictví a logistického controllingu. 

Tento koeficient zahrnuje pouze složku ztrát a dodate ných náklad! 

souvisejících s  etností výskytu neuspokojené spot"eby. 

  dodate né náklady a komplexní ztráty N3b(n) související s pr!m#rnou 

velikostí neuspokojené plánované spot"eby za období T : 

( ) ,33 ncnN bb ⋅=  
[13.8] 

kde n je pr!m#rná velikost neuspokojené spot"eby za dobu T, c3b je 

nákladový koeficient zachycující pouze složku ztrát a dodate ných 

náklad!, které souvisí pouze s pr!m#rnou velikostí spot"eby. Je zjišt#n 

ekonomickou analýzou podobn# jako koeficient c3a. 

 

Všechny nákladové komponenty, které tvo"í celkové náklady spojené se zásobami 

(a jsou tedy p"edm#tem optimalizace), jsou p"ehledn# uvedeny na obr. 13.6: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 !$#
#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 !"#$%&#'($)"*+,$-./0123$45678-9:+$48$;.46!1<=$
>2"67($?014@-A$;5"1:6B.-A$

 

 

13.3 Tvorba po íta ového simula ního modelu 

V rámci konceptuálního modelu byl uveden verbální popis p"íslušných proces! 

("ízení objednávek zákazník!, tvorba plánu odbytu, plánování výroby systémem 

MRP, "ízení dodávek materiál! – zásobovací subsystém). Rovn#ž byly zavedeny 

d!ležité analytické vztahy pro výpo et t#ch složek náklad! spojených se 

zásobami, které jsou relevantní p"i optimalizaci. Následující kapitoly popisují 

n#které d!ležité algoritmy po íta ové simulace a jsou v nich rovn#ž informativn# 

uvedeny vybrané excelovské funkce pro generování náhodných veli in 

vstupujících do simulace. 

 

V kapitole zabývající se tvorbou konceptuálního modelu bylo uvedeno p"ehledné 

schéma (obr. 13.1), které názorn# ilustrovalo jakýsi postup  i plán "ešení 

stochastického modelu logistického systému výrobní firmy. V návaznosti na 
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konceptuální model je zde ješt# jednou uvedeno mén# podrobné, zjednodušené 

schéma, které znázor$uje hlavní úrovn# modelu a p"íslušné podúrovn# (obr. 13.7):  
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13.3.1 Stru ný p!ehled veli in simula ního modelu 

D"íve, než budou popsány jednotlivé bloky simulovaného logistického systému 

v jeho po íta ové realizaci na vstupní úrovni modelu, je d!ležité vyspecifikovat 

veli iny simula ního modelu. Tyto veli iny jsou rozd#leny na dv# základní 

kategorie:  

  vstupní (volitelné); 

  výstupní (výsledné). 

 

! Volitelné vstupní veli iny modelu: 

  deterministické: jsou pod kontrolou "ešitele a jejich hodnoty se p"i 

simulacích m#ní. V modelu je tato veli ina reprezentována zejména tzv. 

koeficientem poptávky. „Koeficient poptávky“ je pracovní název pro 

veli inu, jejíž význam a funkci v rámci modelu si nyní blíže vysv#tlíme. 
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Koeficientem poptávky kp je v modelu kvantitativn# vyjád"en vliv 

hospodá"ského cyklu na poptávku po výrobcích firmy, což se promítá do 

velikosti ro ní produkce a následn# také do celkových ro ních prodej! firmy. 

Jinak "e eno: nastavitelná hodnota koeficientu poptávky v tabulkovém 

kalkulátoru MS Excel ur uje rozsah náhodné poptávky zákazník! b#hem roku, 

a tím i rozsah celkové produkce a celkového ro ního prodeje firmy. Jeho 

funkce v rámci po íta ového modelu je využita v obou fázích simulace – 

heuristické i finální.  

 

Jak již bylo uvedeno, záv#re ným výstupem simulace je získání ziskové 

matice, tj. matice zisk!/ztrát z prodej! obou výrobk!-reprezentant!. Model je 

vytvá"en pro diskrétní prom#nnou, tj. bylo nutné zvolit maximální hodnotu 

prodeje u obou výrobk! a p"íslušný krok diskretizace. V rámci matice je 

zavedeno dvojí kapacitní omezení: ekonomické a technické (tato problematika 

byla blíže vysv#tlena v teoretické  ásti diserta ní práce – kap. 12). Nejvyšší 

hodnotu množiny diskrétních hodnot prodej! firmy tvo"í zvolená maximální 

technická kapacita MAXK . Pracovní nastavení koeficientu poptávky 1=pk

odpovídá zvolené základní dostupné kalkulované kapacit# firmy (tj. 100%). 

P"i nastavení této hodnoty koeficientu poptávky je opakovanou simulací ur en 

bodový odhad st"ední hodnoty celkových prodej! a zaokrouhlen na násobky 

25 (tj. na zvolený krok diskretizace množiny hodnot celkových prodej!). 

 

V první (heuristické) fázi simulace (tj. p"i hledání p"ibližných optimálních 

hodnot náklad! spojených se zásobami) jsou p"i vybraných hodnotách 

koeficientu poptávky (nap". 0,1; 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1; 1,2) ur ovány jednak 

bodové odhady st"edních hodnot celkových ro ních prodej! firmy 

(zaokrouhlené na násobky 25) a rovn#ž odhady st"edních hodnot minimálních 

celkových náklad! spojených se zásobami. Výsledky této opakované 

heuristické simulace jsou následn# využity ke grafickému znázorn#ní 

optimalizovaných náklad! (viz modifikovaný Harris-Wilson!v model). Touto 

problematikou se podrobn#ji zabývám dále v textu (kap. 13.3.8.1). 
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I p"i záv#re né fázi simulace, jejímž cílem je získání hodnot zisk!/ztrát pro 

jednotlivé úrovn# celkových prodej!, plní koeficient poptávky d!ležitou 

funkci. Pro celou zvolenou škálu prvk! množiny diskrétních hodnot celkových 

prodej! (tj. { }MAXK,,50,25,0  ) je koeficient poptávky rovnom#rn# p"epo ten 

a p"i postupném nastavování jeho hodnot se mnohonásobn# opakovanou 

simulací vytvá"í báze dat pro záv#re nou globální optimalizaci zisku.     

 

  náhodné (stochastické): p!sobí na chování modelovaného systému. Jejich 

velikost je nutné v pr!b#hu simulace generovat. K tomu je t"eba ur it 

(odhadnout) jejich rozd#lení pravd#podobností nebo použít empirických 

 etností jejich výskytu. Východiskem jsou v#tšinou údaje o výskytech 

generované náhodné veli iny za uplynulé, dostate n# dlouhé období. 

V p"ípad# prezentovaného modelu se jedná nap". o generování poptávky 

zákazník!, generování termín! skute ných dodávek materiál!, skute né 

spot"eby materiál! apod. 

 

Dále je t"eba uvést tzv. parametry modelu (tj. konstanty), které se v pr!b#hu 

simulace nem#ní: 

  ekonomicko-technické parametry (ceny výrobk!, ceny polotovar!, 

ceny materiál!, úrokové sazby, vnit"ní výnosové procento, r!zné 

nákladové koeficienty, ro ní fixní náklady apod.); 

  stochastické parametry (nap". volitelné st"ední hodnoty a rozptyly pro 

generování náhodných objednávek zákazník!). 

 

! Výstupní prom#nné modelu: úzce souvisí s cíli modelování a je nutné je zvolit 

tak, aby charakterizovaly úrove$ dosažení stanoveného cíle. Mezi výstupní 

stochastické (náhodné) veli iny pat"í nap". celkové ro ní prodeje hotových 

výrobk!, celkové i díl í ro ní náklady, ro ní tržby, zisky/ztráty, hodnoty 

prvk! ziskové matice. 

 

P"ehled vstupních parametr! modelu je uveden v rámci p"íloh (P"íloha C). 
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13.3.2  Vstupní (empirická) úrove" modelu 

K vytvo"ení funk ního po íta ového modelu jsou nezbytné následující kroky: 

  Identifikace dat, která se v systému (a jeho modelu) vyskytují, tj. ur ení 

jejich názv! pop". atribut! (nap". plánovaná a neplánovaná poptávka, 

plánovaná a skute ná spot"eba, plánovaná a skute ná dodací lh!ta, 

po áte ní zásoba apod.). 

  Identifikace hierarchie jednotlivých blok! simulace, tj. nahrazení 

simulovaného logistického systému bloky, které tento systém obsahuje 

(blok "ízení objednávek zákazník!, blok tvorby plánu odbytu, blok 

plánování výroby systémem MRP, blok zásobovacích subsystém!, blok 

kalkulace náklad!, výnos!, zisk! apod.) a se"azení t#chto blok! do 

odpovídajícího po"adí. 

  Identifikace optimální množiny parametr! modelu – tj. po áte ní 

nastavení všech pot"ebných parametr! modelu a vygenerování vstupních 

náhodných veli in modelu na základ# p"edem rozhodnutého rozd#lení 

pravd#podobnosti (nap". použití normálního rozd#lení pravd#podobnosti 

v p"ípad# generování plánované poptávky zákazník!, rovnom#rného 

rozd#lení v p"ípad# generování skute ných termín! dodávek materiálu 

apod.). Vzhledem k tomu, že "ada vstupních parametr! pro simulaci není 

k dispozici z reálného systému, je nutné provést tzv. kalibraci modelu. 

Obecn# kalibrace modelu slouží pro nastavení takové množiny parametr! 

modelu, které vedou k co možná nejmenším odchylkám mezi výsledky 

simulace a m#"enými daty. Experimentování s reálnými daty však není 

možné (jedná se o fiktivní výrobní firmu), a proto je nutné tyto reálné 

podmínky nahradit vhodnými prognostickými (plánovými) kalkulacemi a 

rozpo ty r!zných ekonomických ukazatel! (nap". ostatní p"ímé náklady, 

p"ímé mzdy, rentabilita apod.) v ro ním  asovém horizontu. Pro 

identifikaci optimální množiny parametr! m!že být zvolena postupná 

metoda „pokus-omyl“ nebo matematické optimaliza ní techniky (ty 

nebyly pro ur ení parametr! v  prezentovaném modelu použity). Celý 

model se skládá z n#kolika blok! (subsystém!), a proto i kalibrace byla 

rozd#lena do n#kolika krok!. Nejd"íve byly kalibrovány parametry nutné 
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pro generování plánované i neplánované poptávky v bloku "ízení 

objednávek zákazník! (tj. nastavitelné st"ední hodnoty a sm#rodatné 

odchylky pro jednotlivé týdny zvoleného  asového horizontu 6 týdn!). 

Poté byly kalibrovány hodnoty parametr! na další podúrovni modelu – 

v zásobovacím subsystému (nákladové koeficienty, jednotkové ceny 

jednotlivých materiál!, úrokové sazby, vnit"ní výnosové procento). 

Nakonec byl kalibrován model jako celek, v n#mž již dochází 

k ovliv$ování jednotlivých subsystém!, které jsou navzájem provázány. 

Tím byla prov#"ena funk nost a správnost navrženého modelu – tedy 

ov#"ení toho, že navržená zjednodušení p"i modelování (tzv. redukce 

variety systému – nap". volba dvou reprezentant!, za"azení 

deterministického MRP I do celkového rámce stochastického modelu, 

volba kapacitních omezení) umož$ují popsat chování „reálného“ systému. 

 

Hlavním pilí"em na vstupní (empirické) úrovni je optimaliza ní model zásob. 

Cílem simulace na této úrovni simula ního modelování je získání 

optimalizovaných celkových náklad! spojených se zásobami. Tyto náklady jsou 

d!ležitou složkou variabilních náklad!, které jsou následn# využity v analýze 

efektivnosti firmy v závislosti na rozsahu produkce (C/R analýza). V této fázi 

simulace je uplatn#n heuristický p"ístup k získání nákladových optim. Dá se "íci, 

že výsledky této heuristické fáze simulace tvo"í (v textu již zmín#nou) spojku 

mezi ob#ma úrovn#mi modelu (vstupní a výstupní úrove$ modelu). 

 

V následujících podkapitolách je uveden: 

  popis generování náhodné poptávky zákazník! po produktech firmy; 

  popis tvorby plánu odbytu využitím jednoduché lineární regrese; 

  popis výrobního plánování systémem MRP; 

  popis d!ležitých charakteristik modelu zásob; 

  popis heuristické fáze simulace – vyhledání nákladových optim 

v návaznosti na zjišt#né optimální kombinace objednacího množství 

materiál! a pojistné zásoby. 
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13.3.3  Simulace procesu p!íchodu objednávek zákazník# 

%ízení objednávek zákazník! bylo podrobn# popsáno v rámci konceptuálního 

modelu (kap. 13.2.2). Nyní bude vysv#tlena simulace tohoto procesu v prost"edí 

MS Excel.  

 

V rámci po íta ového modelu byly generovány náhodné p"íchody objednávek 

zákazník! firmy, které p"edstavují plánovatelnou  ást celkové poptávky (tj. 

zákazníci s objednávkou). Dále byly rovn#ž vygenerovány hodnoty náhodné, 

neplánované poptávky p"ímých zákazník!. Jak již bylo uvedeno, tato poptávka 

m!že být uspokojena z firemní prodejny (tj. z centrálního skladu firmy v míst# 

závodu). 

 

Ve stochastických modelech m!žeme variabilní poptávané množství 

(v jednotlivých týdnech roku) aproximovat normálním rozd#lením s danou st"ední 

hodnotou µ  a sm#rodatnou odchylkou σ . Toto teoretické rozd#lení 

pravd#podobnosti bylo arbitrárn# použito i v tomto stochastickém modelu pro 

generování náhodných objednávek zákazník! firmy.  

 

Pot"ebné vstupní parametry pro generování (tj. st"ední hodnoty a rozptyly pro 

každý týden ro ního  asového horizontu) jsou na po átku simulace nastaveny 

jako konstanty. Jejich hodnota je odhadnuta marketingovým managementem 

z empirických dat uplynulého roku.  

 

Pro generování objednávek pro každý týden v rozsahu celého roku na základ# 

normálního rozd#lení pravd#podobnosti je v prost"edí MS Excel k dispozici 

distribu ní funkce normálního rozd#lení ( )σµ,,pNORMINV 33, kde p je 
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pravd#podobnost daná vygenerovaným náhodným  íslem z rovnom#rného 

rozd#lení pravd#podobnosti.34  

$

13.3.4  Využití jednoduché lineární regrese p!i tvorb$ plánu odbytu 

V rámci konceptuálního modelu již byl vysv#tlen vznik plánu odbytu (viz kap. 

13.2.2). Na tomto míst# ú elov# p"ipomenu hlavní informace: 

  plán odbytu je sestavován klouzav# na 6 týdn! dop"edu (tj.  asový 

horizont je 6 týdn! dop"edu); 

  pom!ckou pro tvorbu plánu odbytu je jednoduchá lineární regrese, která 

vytvá"í kauzální vztah mezi p"edb#žnou poptávkou vytvo"enou z p"ijatých 

objednávek na konci b#žného (n-tého) týdne (v modelu je tato hodnota 

ozna ena x6) a kone nou celkovou plánovanou poptávkou (tj. celkovou 

sumou objednávek) vytvo"enou dodate n# až po uplynutí plánovacího 

horizontu 6 týdn! (zde ozna ena y); 

  vstupní hodnotou (ozn. x6) regresního modelu je velikost požadovaných na 

(n+6) týden a jeho výstupní hodnota se stává plánem odbytu pro (n+6) 

týden (ozn. ŷ ); 

  plán odbytu p"ijatý na 6. týden plánovacího horizontu je fixní. 

 

O síle závislosti (tj. korelaci) mezi celkovou plánovanou poptávkou y, 

objednávkami x6 a plánem odbytu se lze p"esv#d it z následujících graf! (obr. 

13.8, obr. 13.9): 

 

######################################## #########################
*!
#Z0#[0-0ADFK-:#-KIDJ-=/I#W:70;#ADF-D>NA-\ID#ADMJN;0-:#8A@FJN8DJDX-D7B?#M#?-B0AF@;,#P(Q S#U0#

F#>DJ0;,#8D,E?B@#V,-./0#1]^_`ab2PSO#

#
#



 ''#
#

 
 !"#$ %&#G($ $ H0.-6B1-9$ B9B67$ 56@B";8-9:+$ 6!782-.B8/$ B$'#$ @92-*$ I146BE+6$ +6"=;6-@*$ 1$
:80/6B.$4*<1$6!782-.B8/$JB$782-6@0=B9:+$@92-8:+$"6I-A+6$+6"=;6-@*K$$
>2"67($?014@-A$;5"1:6B.-A$L"1M*$B$5"6L"1<*$NO$PQ:80$
$

$

$

 !"#$ %&#R($ H0.-6B1-9$ B9B67$ 6!782-.B8/$ B$'#$ @92-*$ I146BE+6$ +6"=;6-@*S$ :80/6BE$ 4*<,$
6!782-.B8/K$1$50.-$62!,@*$JB$782-6@0=B9:+$@92-8:+$"6I-A+6$+6"=;6-@*K$
>2"67($?014@-A$;5"1:6B.-A$L"1M*$B$5"6L"1<*$NO$PQ:80$
$

 

Hodnoty stochastické plánované poptávky jsou generovány pro 52 týdn! a tyto 

údaje jsou využity pro funk ní popis lineární závislosti (tj. pro výpo et 

koeficient! lineární regrese). 

 

Doporu ený plán odbytu je vypo ten podle rovnice regresní p"ímky:  

,ˆ 6 bxay +⋅=  [13.9] 

kde  

(

)(

!(

"(

%(

(  ( )( *( !( '(

;H%-&

5,#"*A!'(<1$'*0+,%-!A,"'&L*0+,%-!A"&'MN

DXU0J-KF.C#H"

/0;.DFK#7,>@#DXU0J-KF0.#C

(

 (

)(

*(

!(

'(

"(

$(

%(

(  ( )( *( !( '(

5,#"*A!'(<1$'*0+,%-!A,"L)#!-'*%0&;<L*0+,%-!A"&'MN

/0;.DFK#7,>@#DXU0J-KF0.#C

8;K-#DJXCB,

DXU0J-KF.C#H"



 '"#
#

koeficient 
( )

;
,

2
6

6xs

yxCov
a =  

koeficient ;6xayb ⋅−=  

y je st"ední hodnota znaku ;y  

6x  je st"ední hodnota prom#nné ;6x  

2

6xs  je rozptyl znaku ;6x  

n

yxnyx

yxCov

n

i
ii 

=

−

= 1
66

6 ),(
 

je tzv. kovariance (tj. míra tzv. simultánní 

variability dvou statistických znak!). Postihuje rozptýlenost dvou statistických 

znak! ve všech jejich vzájemných kombinacích.35 

 

Sou ástí p"íloh (P"íloha B) je ukázka  ásti tabulky v Excelu, která obsahuje 

následující ukazatele: 

  vygenerovanou plánovanou poptávku v jednotlivých týdnech (za  asový 

horizont 1 roku); 

  vygenerovanou neplánovanou poptávku (tj. p"ímí zákazníci); 

  vypo tenou hodnotu plánu odbytu na každý týden (za ro ní  asové 

období) podle regresní p"ímky; 

  plánovaný prodej na objednávky (zákazníci s objednávkou) v jednotlivých 

týdnech (b#hem ro ního  asového období, tj. za 52 týdn!); 

  plánovaný prodej z volné zásoby v centrálním skladu (za 52 týdn!); 

  celkový prodej. 

 

13.3.5  Operativní výrobní plánování systémem MRP 

Jak již bylo zd!razn#no v rámci konceptuálního modelu, použitá metoda MRP I 

"eší pouze  asové rozplánování pot"eb výrobk! (reprezentant!) a jednotlivých 
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komponent (tj. úrove$ 0 a 1 v kusovnících), ale ne"eší plánování pot"eb materiál! 

M1, …, M6 (tj. úrove$ 2 v uvedených kusovnících)36. 

 

Systém MRP tvo"í jakousi „koordina ní páte"“ v plánování výroby, která p"enáší 

centrální požadavky odbytu na jednotlivá díl í pracovišt# ve výrob# a z hrubých 

požadavk! odbytu (tj. plánované požadavky btto) vytvá"í  isté požadavky (tj. 

plánované požadavky netto) s p"ihlédnutím k mezizásobám, výrobním lh!tám 

apod. Velikosti požadavk! na výrobu finálních produkt! (stol!) jsou stanoveny na 

jednotlivé týdny,  asovou jednotkou v MRP je tedy 1 týden. 

 

V následujícím textu jsou uvedeny p"íklady MRP tabulek pro jednotlivé úrovn# 

kusovníku, které byly použity v rámci modelu (tj. úrove$ 0 a 1). Uvedené ukázky 

(Tab. 2; Tab. 3; Tab. 4) p"edstavují pouze  ásti MRP tabulek, nebo& v Excelu byly 

hodnoty v tabulkách vygenerovány pro 52 týdn! (tj. 1 rok). Za p"íslušnými 

tabulkami je vždy uvedena „filozofie“ výpo tu, tedy jednoduchý po íta ový 

algoritmus použitého MRP. 
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Vysv tlivky k tab. 2: 

1. Plánované požadavky btto: vstupní údaje plánu výroby hotových výrobk! 

(plánovaný odvod do centrálního skladu). 

2. Po"áte"ní zásoby byly vypo"teny podle následující rovnice: 

po . zásoba (t) = po . zásoba (t-1) + odvád!ní výrobk" na mezisklad (t-1) - pož.btto (t-1),  

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""""""""
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kde t je p#íslušný týden. 

V prvním týdnu je po"áte"ní zásoba dána jako vstupní údaj z evidence zásob 

(oranžov  podbarvená bu$ka), v dalších týdnech byly stanoveny výpo"tem podle 

výše uvedené rovnice. 

3. Plánované požadavky netto: jedná se pomocný plánovací ukazatel vyjad#ující 

požadavky btto mínus po"áte"ní zásoba: 

plán. požadavky netto(t) = plán. požadavky btto (t) – po . zásoba (t). 

4. Plánovaná výroba – montáž je ur"ena výpo"tem na základ  požadavk" netto 

s ohledem na "asový p#edstih daný výrobou (tj. výrobní lh!ta je 1 týden): 

KDYŽ (pož. netto(t+1)>0; pak výroba (t) = pož. netto (t+1); jinak výroba (t)=0).37 

5. Plánované odvád ní výrobk! na mezisklad v díln  (tj. ješt  ne do centrálního 

skladu): pomocný plánovací ukazatel nazna"ující týden, ve kterém bude po 

ukon"ení výrobního procesu finální výrobek nebo sou"ást k dispozici ve skladu 

v díln : 

odvád!ní na mezisklad (t) = výroba (t-1). 

6. Rozpracovaná výroba: pomocný plánovací ukazatel vyjad#ující celkový po"et 

kus! váznoucí ve výrob  v pr!b hu p#íslušné výrobní lh!ty: 

rozpracovanost výroby (t) = výroba (t) 

&
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Vysv tlivka k tab. 3: 

1. Plánované požadavky btto (tj. výrobní požadavky na vyšší úrovni) jsou 

stanoveny výpo"tem z údaje plánovaná výroba-montáž z první tabulky MRP: 

požadavky btto (t) = 4*výroba-montáž (t, úrove# 0) 

Další #ádky tabulky byly p#epo"teny stejn  jako v p#edchozí tabulce. 
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Vysv tlivka k tab. 4: 

1. Plánované požadavky btto (tj. plánované požadavky na vyšší úrovni) jsou 

stanoveny výpo"tem z údaje plánovaná výroba-montáž z první tabulky MRP: 

požadavky btto (t) = výroba-montáž (t, úrove# 0) 

Další #ádky tabulky byly p#epo"teny stejn  jako v tab. 4 a tab.5. 

 

Pro nákupy materiálu od dodavatel! (tj. subsystém zásobování materiálem) 

vytvá#í MRP „plánované požadavky netto“, tedy týdenní plán celkové spot#eby 

jednotlivých materiál! M1, …, M6 (viz následující kapitola 13.3.6). 

 

13.3.6  Zásobovací subsystém – plánování pot eb materiálu v modelu 

 zásob 

Plánování pot#eb jednotlivých materiál! a #ízení dodávek t chto materiál! #eší 

odpovídající model zásob. Hrubý popis tohoto modelu byl uveden v rámci 

konceptuálního modelu (kap. 13.2.5). V následující podkapitole jsou uvedeny 

konkrétní charakteristiky tohoto modelu v"etn  popisu generování n kterých 

náhodných veli"in na základ  zvoleného rozd lení pravd podobnosti. 
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Nejd!ležit jší fází simulace zde je heuristická optimalizace, která spo"ívá 

v nalezení takové kombinace objednacího množství a pojistné zásoby, která 

generuje nejnižší logistické náklady spojené se zásobami. Podrobné popisy všech 

uvažovaných složek t chto náklad! a jejich analytická vyjád#ení již byly uvedeny 

(kap. 5.2 a kap. 13.2.5.2).  

 

13.3.6.1 Prom!nné modelu zásob 

Náhodné veli"iny v modelu zásob jsou bu% generovány náhodn  po"íta"em na 

základ  zadaných parametr! (to jsou stochastické vstupy) nebo jsou d!sledkem 

simula"ních stochastických proces! (tj. odvozeny ze vstup! jako tzv. výstupy). 

 

 V simula"ním modelu zásob jsou zastoupeny následující veli"iny (prom nné): 

  Regulovatelné deterministické prom nné (jsou stanoveny jako konstanty na 

základ  stochastické heuristické optimalizace): 

! q - konstantní velikost plánované objednávky (ur"ená odb ratelem); 

! Pz – konstantní velikost pojistné zásoby. 

  Vstupní plánované a skute!né veli!iny: 

! Sp - plánovaná spot#eba materiálu; 

! Ss - skute"ná spot#eba materiálu (stochastická vstupní prom nná); 

! Dp - plánovaný termín dodávky (plánovaná dodací lh!ta); 

! Ds - skute"ný termín dodávky (skute"ná dodací lh!ta - stochastická vstupní 

prom nná). 

  Vstupní stochastické prom nné modelu: 

! s - odchylky skute"né spot#eby od plánované; 

! l - odchylky skute"né dodací lh!ty od plánované. 

  Výstupní stochastické prom nné modelu: 

! z - pr!m rná výše zásoby (za dobu T); 

! k - po"et realizovaných dodacích cykl! (za dobu T); 

! m - po"et výskyt! (dn!) neuspokojené pot#eby (za dobu T); 

! n - pr!m rná velikost (za den) neuspokojené spot#eby (za dobu T). 

  Vn jší vstupní parametry (z okolního prost"edí): 

! p - cena za jednotku množství materiálu (ur"ená dodavatelem); 
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! i - denní (ro"ní) úroková sazba (ur"ená p#íslušnou bankou); 

! v – sazba vnit#ního výnosového procenta (denní, ro"ní). 

 

13.3.6.2 Plánované a skute"né veli"iny modelu zásob 

Z výše uvedeného textu je z#ejmé, že stochastická simulace zásobovacího 

subsystému obsahuje jak plánované, tak skute"né (realiza"ní) veli"iny. Skute"né 

veli"iny modelu zásob jsou generovány na základ  plánovaných. Následující 

tabulka (tab. 5) uvádí p#ehled použitých vstupních veli"in: 

&
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Základní "asovou jednotkou v modelu zásob je 1 den (na rozdíl od bloku MRP a 

bloku plánu odbytu, kde "asovou jednotkou byl 1 týden). Nyní si vysv tlíme 

jednotlivé ukazatele v tabulce (tab. 5): 

 

  Plánovaná spot"eba materiálu (sloupec 2) je odvozena z týdenního plánu 

podle MRP následujícím zp!sobem: hodnota plánu požadavk# netto na 

materiál pro odpovídající týden byla v modelu p#epo"tena na „pr!m rný“ den 

(tj. hodnota požadavk! netto pro p#íslušný týden/7 – tedy týdenní hodnota je 

rozložena rovnom rn  do jednotlivých dn!). Ve výrobním plánování firmy je 

používán pojem „denní plán“ (sloupec 4), který je neformáln  vytvá#en 

dílenským plánova"em s jednodenním p#edstihem (jako sou"ást technické a 

provozní p#ípravy pro p#íští den). Je prakticky tém # totožný s denní 

%" #"!" " " &" "$" J" I" K" %'"
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skute!nou spot"ebou (až na výjimky, kdy náhodn  vzniká tzv. neuspokojená 

plánovaná spot"eba).  

 

  Neuspokojená plánovaná spot"eba (sloupec 10) je d!sledkem skute"ného 

chyb ní zásoby, které je vlastn  poruchou ve výrobním plánování a vytvá#í tak 

provozní ztráty nebo dodate"né nutné náklady. V Excelu byla tato veli"ina 

generována následujícím zp!sobem: 

=KDYŽ) (po!.zás.(τ ) - denní plán. spot"eba Sp(τ ) + skute!. dodávky Ds ≥ 0;0;  

po!.zás.(τ ) - denní plán. spot"eba Sp(τ )+skute!. dodávky Ds),  

kde τ = 1, 2, …, 364 (jednotlivé dny v roce). 

 

  Skute!ná denní spot"eba materiálu Ss (sloupec 3) je v Excelu generována jako 

náhodná veli"ina s normálním rozd lením pravd podobnosti se st#ední 

hodnotou odpovídající vždy plánované spot#eb  pro daný den (viz sloupec 2) a 

stanovenou sm rodatnou odchylkou (odhadnutou nap#. empiricky na základ  

minulých údaj!). Randomizace této veli"iny je následující: 

=KDYŽ(plán. denní spot"eba(τ ) 0≠ ;NORMINV(NÁH$ÍSLO();plán.denní 

spot"eba(τ );sm r.odchylka);0) 

 

  Plánované termíny dodávek (sloupec 6) jsou odvozeny na základ  pot"eb 

dodávek (sloupec 9). P#ipome$me na tomto míst  ješt  jednou, že tento model 

je bilan"ní, s plánovanou denní spot#ebou. Výpo"et pot#eby dodávek (pro 

zvolený interval nejistoty  ) je následující: 

pot"eba dodávek (%,%+ ) = plánovaná spot"eba (%,%+ ) + pojistná zásoba (%+ ) 

- po!áte!ní zásoba (%) - plánované dodávky (%,%+ ), 

kde  

& = 1, …, 364 (jednotlivé dny v roce),   … interval nejistoty38. 

Jestliže výsledek uvedené bilan"ní rovnice je kladný, pak se objednává 

(optimální velikost dodávky). 

 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""""""""
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  Skute!né termíny dodávek (sloupec 7) náhodn  kolísají okolo plánovaných 

termín! dodávek. Doba uskute"n ní dodávky podléhá s dodavatelem 

smluvené toleranci 1± den (tzv. smluvní období dodávky). Veškeré dodávky 

materiálu se realizují na základ  kupní smlouvy, ve které je stanoveno smluvní 

období dodávky 1± den. Dodávka se tedy považuje za termínov  spln nou i 

v p#ípad  urychlení o 1 den "i opožd ní o 1 den oproti plánovanému termínu. 

Skute"né termíny dodávek materiálu jsou v modelu generovány na základ  

rovnom rného rozd lení pravd podobnosti (s pravd podobností 1/3 pro každý 

den smluvního období dodávky – tj. s pravd podobností 1/3 se dodávka 

urychlí o 1 den, se stejnou pravd podobností se uskute"ní dodávka 

v plánovaném termínu a op t s pravd podobností 1/3 se o 1 den opozdí). 

 
D4"5& A65AR%& IO*9"S+,-& "#.!T(?,-& /")1!T/#!#4,#*+O& ,2U#!,S& 1?(OPO,=& V*9<+?P,S& +?"Q-,=&
!#!21?9W&
 !"#$%&'()*+,-&./")0#12,-&
 

Vysv tlivky k obr. 13.10: 

-1 … urychlená dodávka o jeden den; 

0 … dodávka v plánovaném termínu; 

1 … opožd ná dodávka o 1 den. 

&

  Po!áte!ní zásoba materiálu (sloupec 5). Je známa z operativní evidence zásob 

a je stanovena na po"átku každého dne ("i sm ny) podle bilan"ní rovnice 

(jedná se o model bez úhrady zásoby na konci dodacího cyklu): 

= KDYŽ (po!. zásoba (%-1) – skute!. spot"eba (%-1) + skute!. dodávka (%-1)>0; 

po!. zásoba (%-1) – skute!. spot"eba (%-1) + skute!. dodávka (%-1); 0) 

Je to skute"ný stav zásoby p#ed zahájením výroby v daném dni. 
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  Pojistná zásoba je v modelu stanovena deterministicky stochastickou 

heuristickou simulací. Tato problematika bude blíže vysv tlena v následující 

kapitole (kap. 13.3.7). 

 

13.3.7  Heuristická fáze simulace 

Hlavním cílem simulace v rámci modelu zásob je nalezení nákladového optima - 

tj. minimálního sou"tu všech logistických náklad! spojených se zásobami. Model 

m!že #ešit nákladovou optimalizaci v závislosti na volb  mezi dv ma režimy 

zásobování: 

! režim (p, Q) s volnými (prom nnými) objednacími termíny a pevnou 

velikostí objednávky; 

! režim (P, q) s pevnými objednacími termíny a prom nnou velikostí 

objednávky. 

 

Heuristický p#ístup k optimalizaci v této fázi simulace umož$uje: 

  zjistit v daném zvoleném režimu optimální hodnoty dvou regulovatelných 

(volitelných) deterministických prom nných (krok 1):  

! PZopt - optimální velikost pojistné zásoby; 

! qopt  - optimální velikost objednávky; 

  následn  ur"it heuristickou simulací (p#i již stanovené optimální kombinaci 

obou veli"in) bodový odhad optimální velikosti celkových logistických 

náklad! spojených se zásobami (krok 2). 

 

P#i stanovování optimální kombinace pojistné zásoby a objednacího množství 

jsem použila jednoduchou komparativní metodu mapování kriteriální plochy 

(mapping). Princip této metody spo"ívá ve vy"íslení hodnot optimaliza"ní 

(kriteriální) funkce (v našem p#ípad  hodnot funkce celkových náklad! spojených 

se zásobami) v ur"itých bodech dvou nezávisle prom nných (tj. objednací 

množství a pojistná zásoba) a v následném porovnání t chto hodnot pro jednotlivé 

kombinace hodnot t chto prom nných. Postupovala jsem tak, že jsem si nejd#íve 

stanovila posloupnost diskrétních hodnot nezávisle prom nných (objednacího 
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množství a pojistné zásoby) s p#edem zvolenými maximálními a minimálními 

hodnotami. Rovn ž bylo nutné p#edem stanovit tzv. krok diskretizace. Následoval 

jednoduchý postup: jedna z nezávisle prom nných byla konstantní a druhá se 

m nila od dolní po horní mez a v jednotlivých bodech byly opakovanou simulací 

získány st#ední hodnoty celkových náklad! spojených se zásobami. Potom se 

první prom nná zm nila o zvolený krok diskretizace a celý postup se opakoval. 

Po vy"íslení všech st#edních hodnot zásobovacích náklad! se jednoduchým 

srovnáním našla extremální hodnota (tj. minimální hodnota celkových náklad! 

spojených se zásobami) a k ní odpovídající optimální hodnoty dvou nezávisle 

prom nných (tj. objednacího množství a pojistné zásoby). Popsaný algoritmus byl 

proveden pro vybrané hodnoty koeficientu poptávky39.  

 

Tímto zp!sobem byla vyhledávána „co možná nejlepší“ kombinace optimálních 

hodnot uvedených prom nných, která vedla k minimalizaci celkových 

logistických náklad! spojených se zásobami.  Je nutné si však uv domit, že 

uvedeným zp!sobem byla prozkoumána pouze "ást z možných p#ípustných #ešení 

a p#i náhodném vyhledávání extrém! jsou výsledky pochopiteln  zna"n  

heuristické a intuitivní. V našem modelovém p#ípad  se jedná o hrubý odhad 

optimálních hodnot. K optimálnímu #ešení m!že vést i n kolik kombinací obou 

prom nných, a proto je p#i hledání nákladového optima d!ležité kone"né 

rozhodnutí zodpov dného analytika. 

 

Následující tabulka (tab. 6) uvádí p#íklad výše popsaného postupu p#i vyhledávání 

optima (tj. minima) celkových náklad! spojených se zásobami pro hodnotu 

koeficientu poptávky 1:  
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Vysv tlivky k tab. 6:  

1. Množina zvolených diskrétních hodnot objednacího množství: 

{ }1000,,200,100  . 

2. Množina zvolených diskrétních hodnot pojistné zásoby: { }100,,10,0  . 

3. Jednotlivé hodnoty v tabulce p#edstavují bodové odhady st#edních hodnot 

celkových náklad! spojených se zásobami (získaných opakovanou 

stochastickou simulací). 

4. Mod#e podbarvené hodnoty v tabulce jsou bodové odhady st#edních 

hodnot minim celkových náklad! spojených se zásobami v jednotlivých 

sloupcích. 

5. 'erven  podbarvená hodnota je extremální st#ední hodnota náklad! 

zjišt ná jednoduchou komparací sloupcových minim. 

 

V dalším kroku heuristické fáze simulace (krok 2) se p#i již pevn  zjišt né 

kombinaci objednacího množství a pojistné zásoby (pro vybrané hodnoty 

koeficientu poptávky – tedy pro ur"ité hodnoty celkových prodej!) opakovanou 

stochastickou simulací stanovily hrubé (zaokrouhlené) bodové odhady st#edních 

hodnot optimálních celkových náklad! spojených se zásobami. Tyto hodnoty byly 

d!ležité pro následnou aproximaci optimalizovaných náklad! pomocí funkce 

druhé odmocniny (viz modifikovaný Harris-Wilson!v model – kap. 8.3). Tato 

problematika je blíže vysv tlena v bezprost#edn  navazující kapitole (kap. 13.3.8). 
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P#íklady optimalizovaných hodnot pojistné zásoby, objednacího množství, 

celkových náklad! spojených se zásobami a zaokrouhlených st#edních hodnot (na 

násobky 25) celkových prodej! pro vybrané hodnoty koeficientu poptávky jsou 

uvedeny pro ukázku v následující tabulce (tab. 7). 
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13.3.8  Využití výsledk# heuristické fáze simulace - aplikace 

modifikovaného Harris-Wilsonova modelu 

Heuristická optimalizace celkových náklad! spojených se zásobami p#edstavuje 

díl"í optimalizaci. Ta vytvá#í vazbu na globální optimalizaci z hlediska firmy jako 

celku (tj. hledání ziskového maxima). Optimalizované celkové náklady spojené se 

zásobami jsou d!ležitou složkou variabilních náklad! (a ty hrají d!ležitou roli 

v C/R analýze). Z tohoto d!vodu bylo nezbytné vztahy mezi díl"í a globální 

optimalizací uvést. Tyto vztahy byly diskutovány v teoretické "ásti diserta"ní 

práce, konkrétn  v kapitole, ve které byla vysv tlena modifikace Harris-

Wilsonova modelu (kap. 8.3). P#ipome$me d!ležitý vztah tohoto modelu – vztah 

pro optimalizované náklady spojené se zásobami, které jsou funkcí druhé 

odmocniny z celkového prodaného množství a které jsou slu"itelné (kompatibilní) 

s C/R modelem: 

( )
!

,2
.

*

.

21
*

promkonst

opt QTgccqN
"#"$%

=  [13.9] 

kde 

c1 … nákladový koeficient vyjad#ující náklady spojené s udržováním jednotky 

zásoby materiálu za jednotku "asu (1 rok); 
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c2 … nákladový koeficient vyjad#ující náklady spojené s jednou objednávkou 

(dodávkou) materiálu; 

T … "asový horizont analýzy C/R (1 rok); 

g … norma spot#eby daného materiálu na 1 kus hotového výrobku (konstanta); 

Q* … celkové množství prodeje hotových výrobk!, které p#i výrob  spot#ebovaly 

daný materiál (tj. variabilní množství závislé na hodnot  koeficientu poptávky). 

 

Tato funkce druhé odmocniny v nákladov  optimaliza"ním modelu zásob (která je 

dále sou"ástí stochastického simula"ního C/R modelu zisku) je tedy zavedena 

arbitrárn , a to na základ  analogie s modifikovaným (rozší#eným) základním 

deterministickým optimaliza"ním Harris-Wilsonovým modelem.  

 

13.3.8.1 Modelování složek variabilních náklad# v rámci C/R analýzy 

C/R analýza a její význam pro manažerské rozhodování byla diskutována 

podrobn  v metodické "ásti této diserta"ní práce (kap. 10). Nyní se zam #íme na 

složky variabilních náklad!, které vstupují do analýzy C/R. Jedná se o následující 

složky: 

! optimalizované náklady spojené se zásobami (které jsou funkcí druhé 

odmocniny); 

! p"ímé náklady (jsou modelovány jako lineární funkce – nap#. náklady na 

nákup materiálu a zboží, p#ímé mzdy apod.); 

! kapacitní náklady – mimo#ádn  zvýšené náklady, kdy se produkce 

(output) blíží kapacitní hranici výroby "i skladu (mohou být modelovány 

nap#. vhodn  zvolenou mocninnou funkcí získanou na základ  bodových 

prognostických kalkulací). 

 

  Optimalizované náklady spojené se zásobami materiálu. Tyto náklady tvo#í 

jakési propojení mezi optimalizací na úrovni díl"ích proces! a mezi globální 

úrovní. Modifikovaný Harris-Wilson!v vzorec vede k následujícím úvahám: 

! Je možná aproximace optimalizovaných náklad! spojených se zásobami 

(získaných v heuristické fázi simulace) pomocí funkce druhé odmocniny?  
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! Je možné analyticky vyjád#it závislost optimalizovaných (tj. minimálních) 

náklad! spojených se zásobami na celkových prodejích pro jednotlivé 

materiály M1, …, M6? 

 

V kone"né etap  heuristické fáze simulace se hledala aproximace minimálních 

náklad! spojených se zásobami pro jednotlivé materiály M1, …, M6 v obecném 

analytickém vyjád#ení Qay = , kde p#i stanovení hodnoty konstanty a byla 

rovn ž použita heuristická metoda optimálního proložení grafu funkce druhé 

odmocniny jednotlivými body, Q je prom nná (tj. hodnoty celkových prodej! p#i 

jednotlivých hodnotách koeficientu poptávky). Jak již bylo vysv tleno 

v p#edchozí kapitole (viz tab. 7), prakticky bylo provedeno n kolik bodových 

odhad! st#edních hodnot celkových náklad! spojených se zásobami pro zvolené 

hodnoty koeficientu poptávky a získanými body byla proložena k#ivka ve tvaru 

druhé odmocniny. Hodnoty jednotlivých konstant analytického vyjád#ení 

optimalizovaných náklad! spojených se zásobami pro jednotlivé materiály M1, …, 

M6 jsou uvedeny v následující tabulce (tab. 8).&
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Z tabulky je možné p esv!d"it se, že koeficienty a, a* jsou sou"tem díl"ích 

koeficient# (tj. 321 aaaa ++=  pro prvního reprezentanta; 654
* aaaa ++=  pro 

druhého reprezentanta). Z d#vodu jednoduchosti modelování celkových 

minimálních náklad# na zásobování p íslušným materiálem (pro každý výrobek 

zvláš$) p edpokládáme ur"itou vzájemnou nezávislost jednopoložkových 

zásobovacích proces  (tj. vzájemn! ekonomicko-technicky nezávislé materiály 
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M1,…, M6). Pokud p ijmeme tento zjednodušující p edpoklad (op!t již 

diskutovaný princip redukce variety na modelovaném systému), je možné díl"í 

optimalizaci uplatnit. Otev enou otázkou však z#stává, jak tuto nezávislost 

prokázat. Vzhledem k tomu, že z praktického hlediska absolutní nezávislost tém!  

neexistuje, hovo me spíše o vyšším "i nižším stupni závislosti mezi jednotlivými 

materiálovými položkami ("i skupinami položek zásob). Pokud bychom v rámci 

simula"ního modelu p ipustili ur"itý stupe% závislosti mezi jednotlivými 

položkami M1, …, M6, bylo by modelové vyjád ení celkových optimalizovaných 

náklad# daleko komplikovan!jší. 

 

Následující obrázek (obr. 13.11) demonstruje p íklad proložení grafu funkce 

druhé odmocniny jednotlivými bodovými kalkulacemi optimalizovaných náklad# 

spojených se zásobami pro materiál M1 (aproximace pro ostatní materiály M2, …, 

M6 byly provedeny obdobným zp#sobem): 
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Celkové minimální náklady jsou dány prostým sou"tem jednotlivých díl"ích 

náklad# (pro materiály M1, M2, M3 resp. M4, M5, M6) – obr. 13.12: 
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  P!ímé náklady jsou modelovány jako lineární funkce (nap . náklady na nákup 

materiálu, p ímé mzdy, ostatní p ímé náklady). P i stanovení optimální 

hodnoty sm!rnice p ímky byla op!t použita heuristická simula"ní metoda (pro 

vybrané hodnoty koeficientu poptávky).40  

 

  Kapacitní náklady – tedy mimo ádn! zvýšené (explozivní) náklady v p ípad!, 

že se celkové prodeje blíží technicko-ekonomicky dostupné kapacit! firmy. 

Mohou být modelovány vhodn! zvolenou nelineární funkcí, nap . mocninnou 

funkcí nQby ⋅= , kde 0>b , Nn ∈ . Mocnina n musí být dostate"n! vysoká, 

aby vystihla rychlý nár#st tohoto typu náklad# v blízkosti dostupné kapacity 

firmy. Pro aproximaci t!chto náklad# byla v p ípad! obou výrobk#-

reprezentant# zvolena mocnina 16=n , tj. analytické vyjád ení t!chto náklad# 

m#žeme vyjád it ve tvaru .16bQy = K ivka kapacitních náklad# je proložena 

„dostate"n! blízko“ bodovým hodnotám jednotlivých prognostických 

kalkulací t!chto náklad# v blízkosti dostupné kapacity firmy (tj. i zde byla 

použita heuristická metoda pro stanovení optimální hodnoty koeficientu b).  
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Ukázka grafického znázorn!ní aproximovaných kapacitních náklad# (obr. 13.13): 
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P ipome%me, že celkové variabilní náklady jsou dány sou"tem t!chto t í 

popsaných složek: optimalizované celkové náklady spojené se zásobami, p ímé 

náklady a kapacitní náklady (obr. 13.14). Tyto variabilní náklady jsou d#ležitou 

sou"ástí následné C/R analýzy firmy. 
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Vysv!tlivky k obr.13.14: 

1y  … p ímé náklady; 
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2y … optimalizované celkové náklady spojené se zásobami; 

3y … kapacitní náklady; 

VC … celkové variabilní náklady; ;321 yyyVC ++=  

Q … množství vyrobených nebo prodaných výrobk# (za 1 rok); 

K … technicko-ekonomicky dostupná kapacita firmy. 

 

V simula"ním stochastickém modelu byla pro modelování jednotlivých položek 

variabilních náklad# použita jednoduchá metoda aproximace. Pro praxi použitelný 

C/R model však nutn! vyžaduje jednak tvorbu dostate"ného po"tu plánových 

(prognostických) kalkulací náklad# a rovn!ž nezbytné využití vhodných 

statistických metod (nap . použití metody nejmenších "tverc# k proložení 

vhodných funkcí pro jednotlivé složky variabilních náklad# jejich jednotlivými 

bodovými kalkulacemi). 

 

13.4 Verifikace a validizace modelu 

Verifikací modelu rozumíme ov! ení toho, zda vytvo ený po"íta"ový model je 

v souladu s konceptuálním modelem. Podle mého názoru verbální popis 

jednotlivých proces# v rámci konceptuálního modelu je dostate"n! shodný 

s tvorbou simula"ního modelu na po"íta"i. Jsem si v!doma, že je metodicky 

správné odd!lit výklad fungování systému od popisu po"íta"ového modelu. 

Ovšem vzhledem ke složitosti modelovaného systému bylo ú"elné za adit popisy 

n!kterých charakteristik, použitých p edpoklad# a vlastností i do kapitol, 

zabývajících se tvorbou po"íta"ového modelu z d#vodu uceleného výkladu a 

logické návaznosti n!kterých jev#. 

 

D#ležitou fází p i aplikaci modelu na reálné podmínky firmy je fáze tzv. 

validizace modelu. Validizací obecn! chápeme ov! ení toho, zda je po"íta"ový 

model ve shod! s realitou, tedy zda p edstava o fungování reálného systému byla 

správná. Pokud vytvá íme model existujícího reálného systému, nejjednodušším 

zp#sobem kontroly je srovnání výstup# modelu (tj. st edních hodnot zisku, pop . 

odpovídajících rozptyl#) s reálnými daty. Experimentování s reálnými 
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podmínkami firmy však není možné ani v omezené mí e. Modelovaný „reálný“ 

systém je založen na ú"elné minimalizaci po"tu vyráb!ných (a prodávaných) 

výrobk# (redukce variety) z d#vodu, že jde o „ilustraci“ chování logistického 

systému výrobní firmy, která má prokázat souvislosti mezi díl"í a globální 

optimalizací. 

 

14 Výstupní úrove  modelu a rozhodovací analýza 

Obecný princip C/R analýzy pro jednu prom!nnou byl diskutován (kap. 10) 

v metodické "ásti diserta"ní práce. Záv!re"ná fáze stochastické simulace 

umož%uje výpo"et st edních hodnot zisk#/ztrát a odpovídajících rozptyl# pro 

jednotlivé diskrétní hodnoty celkových prodej# u obou výrobk# (modelov! 

reprezentované odpovídajícími rovnom!rn! p epo"tenými hodnotami koeficientu 

poptávky). P i mnohonásobn! opakované simulaci41 je pro výpo"et hodnot 

zisk#/ztrát použit jednoduchý vzorec 

( ) ( ) ( ) ,FCQVCQTRQZ −−=  [14.1] 

kde 

( )QZ … celkový zisk/ztráta (Total Profit/Loss); 

Q … množství vyrobených nebo prodaných výrobk# (za 1 rok); 

TR… celkové tržby (celkové výnosy – Total Revenue); 

QpTR ⋅= , kde p je prodejní cena daného výrobku (stanovená jako jeden ze 

vstupních parametr# modelu);  

VC … variabilní náklady (Variable Costs) - tyto náklady jsou modelov! 

stanoveny jako sou"et t í již diskutovaných složek (tj. optimálních celkových 

náklad# spojených se zásobami, p ímých a kapacitních náklad#); 

FC … fixní náklady (Fixed Costs) - v modelu byly stanoveny jako konstanta. 

 

Výsledky finální simulace poskytují d#ležité informace o poloze globálního 

optima logistického systému firmy, p i kterém je ur"ena velikost produkce 
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(prodeje) odpovídající maximálnímu zisku (globální optimum). Dále byly zjišt!ny 

polohy dvou bod# zvratu, které vymezují oblast s kladným ziskem pro 

rozhodování vrcholového managementu o dalších možných strategiích (nap . 

podpora strategie pronikání firmy na nové trhy – tj. rozhodnutí pro v!tší produkci 

p i nižším zisku). Výše fixních náklad# nemá p ímý vliv na polohu globálního 

optima, ale je d#ležitá p i ur"ování ukazatel# jako velikost maximálního zisku, 

bod# zvratu apod. 

 

Výše uvedené úvahy p edstavují pouze modelov! zjednodušený p íklad použití 

analýzy efektivnosti metodou C/R pro jednu prom!nnou (tj. pro prodeje jednoho 

výrobku). P i reálném použití této metody je celkový po"et výstupních produkt# 

mnohem vyšší a vztahy mezi jejich fixními a variabilními náklady mnohem 

složit!jší. 

!

Výsledky záv!re"né fáze simulace jsou stochastické (jedná se o model typu RIRO 

– random in, random out) a veškeré rozhodování je tedy spojeno s ur"itou mírou 

rizika. Jak již bylo zd#razn!no, rozhodovací analýza vychází z d#ležitého 

teoretického p edpokladu normality náhodných veli"in. To znamená, že náhodné 

veli"iny (tržby, variabilní náklady a zisk) odpovídají normálnímu rozd!lení 

pravd!podobnosti se dv!ma parametry – st ední hodnotou a rozptylem (fixní 

náklady jsou považovány za deterministickou veli"inu - zvolená konstanta za 

období 1 roku). 

 

V rozhodovací analýze je pozornost soust ed!na p edevším na stochastický zisk. 

Již v teoretické "ásti diserta"ní práce bylo vysv!tleno, že zisk ( )QZZ =  jako 

náhodná veli"ina odpovídající normálnímu rozd!lení pravd!podobnosti je pro 

každou hodnotu prodeje Q ur"en tehdy, jestliže simulací Monte Carlo získáme 

jeho st ední hodnotu Zµ  a p íslušný rozptyl 2
Zσ , tj. ( ) ( ) ( )( )QQNQZ ZZ

2,~ σµ . 

 

Rozhodovací analýza rizikových ziskových variant pro jednu prom!nnou (tj. pro 

hodnoty celkových prodej# jednoho výrobku) byla podrobn! vysv!tlena 
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v teoretické "ásti (kap. 11.1.4). Další text je již zam! en na finální výstup 

simulace – tedy na rozhodovací analýzu pro dv! prom!nné.  

 

14.1 Rozhodovací analýza rizikových ziskových variant pro dv! 

prom!nné 

P i spole"né výrob! a prodeji dvou výrobk#-reprezentant# jsou podmínky pro 

rozhodovací analýzu obdobné jako v p ípad! výroby a prodeje jednoho výrobku.  

 

Abych využila výsledk# simulace ke grafické prezentaci, stanovila jsem dva 

následující zjednodušující p edpoklady. Stanovení t!chto p edpoklad# jsem blíže 

vysv!tlila v kapitole 13.2.4. V následujících  ádcích tyto p edpoklady pouze 

ú"elov! stru"n! p ipomenu:  

  Celkový zisk firmy je dán prostým sou"tem díl"ích zisk#/ztrát z jednotlivých 

velikostí prodej# obou výrobk#, tj. ( ) ( ) ( )., 2121 QZQZQQZ +=  

  Další d#ležitým p edpokladem je využití vlastnosti konvoluce normálního 

rozd!lení pravd!podobnosti. Bez této vlastnosti bychom nemohli ur"it prvky 

v prvních dvou variantách ziskové matice (tj. v matici st edních hodnot 

zisk#/ztrát a matici sm!rodatných odchylek). Konvoluce je velmi užite"nou 

vlastností i v p ípad!, kdy se stochastická simulace týká v!tšího po"tu 

nezávislých výrobk# (ne pouze dvou, jak je tomu v prezentovaném 

simula"ním modelu).  

 

14.1.1 Finální výstup simulace - zisková matice v prost"edí MS Excel 

Výše uvedené teoretické p edpoklady byly využity ve finální rozhodovací analýze 

p i konstrukci schémat ve form! obdélníkových matic zisk#/ztrát a odpovídajících 

sm!rodatných odchylek v tabulkovém kalkulátoru MS Excel. Každý prvek t!chto 

matic byl odvozen na základ! opakovaných simulací a každá simulace byla 

provedena za stochastických podmínek jak ve výrob!, tak v prodeji. P i kone"né 

simulaci byly postupn! nastavovány jednotlivé hodnoty koeficient# poptávky 

(rovnom!rn! propo"tené pro stanovené jednotlivé diskrétní hodnoty celkových 
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prodej#) a odpovídající optimální velikosti objednacího množství i pojistné 

zásoby v modelu zásob (zjišt!né d íve v heuristické fázi stochastické simulace).  

 

Obecný vzorec pro výpo"et celkového zisku z prodeje dvou výrobk#, který byl 

použit v simulaci Monte Carlo, je následující: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ,, 21212121 FCQVCQVCQTRQTRQZQZQQZ −−−+=+=  [14.2] 

kde 

),( 21 QQZ  … celkový zisk z prodeje obou výrobk#; 

( )1QTR  … celkové tržby z prodeje prvního výrobku; 

( )2QTR  … celkové tržby z prodeje druhého výrobku; 

( )1QVC  … variabilní náklady (pro první výrobek); 

( )2QVC  … variabilní náklady (pro druhý výrobek); 

FC… fixní náklady (stanovené v modelu jako konstanta). 

 

Na tomto míst! jsou uvedeny p ehledn! všechny t i varianty ziskové matice, 

jejichž prvky byly odvozeny z výsledné simulace: 

  Prvky první matice (obecného typu m x n, tedy matice o m  ádcích a n 

sloupcích) jsou st ední hodnoty zisk#/ztrát ( ) ijijZE µ= ( )njmi ,,1;,,1   ==  

pro každou kombinaci hodnot prodej# obou výrobk#, tj. 

!
 
!
"

#
$
%

=
1max

1 3700,,50,25,0
QK

Q  , !
 
!
"

#
$
%

=
2max

2 1400,,50,25,0
QK

Q   (a tedy pro jednotlivé 

kombinace p epo"tených hodnot koeficient# poptávky).  

  Prvky druhé matice jsou odpovídající sm!rodatné odchylky ijσ  pro díl"í 

hodnoty zisk#/ztrát. 

  Prvky t etí „rozhodovací“ matice jsou hodnoty minimálních o"ekávaných 

zisk#/ztrát s p edem zvolenou pravd!podobností 84,13%, tj. 

( )[ ] %13,84=−> ijijijZP σµ . Prvky této poslední matice jsou tedy odvozeny 

z prvk# prvních dvou uvedených matic. 
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Abychom získali p edstavu o pr#b!hu oblasti s kladnou hodnotou zisku v ziskové 

matici, zobrazme si nejd íve graficky ziskovou funkci dvou spojitých prom!nných 

( )21,QQZ  v prostorovém zobrazení. Následující obrázek (obr. 14.1) zobrazuje 

nelineární plochu zisku v tzv. axonometrickém zobrazení. V tomto 3D 

(trojrozm!rném) zobrazení jsou názorn! vid!t vrstevnice o stejné velikosti zisku. 

Rovn!ž je patrné, že celkové globální ziskové maximum je dáno sou"tem maxim 

díl"ích zisk#. 

 

Poloha globálního ziskového optima odpovídá poloze díl"ích optim zisku každého 

jednotlivého výrobku. To znamená, že globální optimum ( )optopt QQZZ 21max ,=
!
leží 

na pr#se"íku kolmic vedených z bod# optopt QQ 21 , (tj. z bod# optimálních velikostí 

prodej# jednotlivých výrobk#) k sou adnicovým osám. Pokud bychom p ipustili 

možnost vzájemného synergického efektu zisk# obou výrobk#, pak nem#žeme p i 

výpo"tu globálního optima firmy použít vlastnost prostého sou"tu díl"ích zisk# a 

poloha tohoto optima by neležela na pr#se"íku kolmic (ale v jiném bod! s jinými 

sou adnicemi). 
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Jestliže si zobrazíme kolmý pr#m!t plochy zisku do p#dorysu, vznikne místo 2 

izolovaných bod# zvratu (pro každou prom!nnou zvláš$) spole"ná spojitá 

uzav ená k ivka na nelineární ploše zisku. Tato spojitá k ivka p edstavuje k ivku 

s nulovým ziskem. Uzav ená k ivka ohrani"uje tzv. efektivní oblast, tj. oblast 

s kladným ziskem (obr. 14.2). Celková výše fixních náklad# ovlivní velikost 

ziskové oblasti (p i snižování fixních náklad# se zisková oblast zv!tšuje a 

naopak). 
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Vysv!tlivky k obr. 14.1 a 14.2: 

BZ1, BZ2, BZ3, BZ4 … jednotlivé body zvratu; 

FC … fixní náklady; 

optopt QQ 21 ,  … optimální produkce (prodeje) jednotlivých výrobk#; 

( ) ( )max2max1 , QZQZ … maximální zisk z prodeje jednotlivých výrobk#; 

maxZ … globální ziskové maximum z prodeje obou výrobk#. 

Velikost fixních náklad# nemá p ímý vliv na polohu optim optQ1  a optQ2 , ale je 

d#ležitá pro ur"ování ukazatele jako je velikost maximálního zisku, bod# zvratu 

(podmín!né rozsahem ziskové oblasti) apod. 
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14.1.2  Zisková matice a kapacitní omezení 

Stanovená kapacitní omezení modelu jsem vysv!tlila v rámci kapitole 12. Nyní se 

zam! íme na konkrétní aplikaci v rámci ziskové matice. 

 

Kapacitní omezení v ziskové matici je dvojího druhu: 

! Ekonomická kapacitní hranice. Tato hranice vzniká rozdílem t!chto 

náhodných veli"in: tržeb a celkových náklad#, a to v místech, kde je tento 

rozdíl roven nule. Tato hranice byla již diskutována i názorn! zakreslena 

pro „ideální p ípad“ spojitých prom!nných 21,QQ  (obr. 14.2). V grafickém 

znázorn!ní je reprezentována spojitou uzav enou k ivkou s nulovým 

ziskem Diskretizace prom!nných modelu a skute"nost, že prvky matice 

jsou st ední hodnoty zisk#/ztrát, mají vliv na kone"nou podobu této 

hranice (obr. 15.1), která pochopiteln! nemá ideální tvar jako 

v modelovém grafickém znázorn!ní. 

! V rámci matic je zavedena i tzv. technickou kapacitní hranice. Spole"né 

technické kapacitní omezení m#že být vyjád eno nap . rovnicí lineárního 

omezení výroby technicky dostupnou kapacitou: 

                 121 =+ bQaQ  [14.3] 

Tato rovnice je zapsána ve form! lineární kombinace množství produkce

21,QQ obou výrobk#42 a je tedy v modelu stanovena deterministicky. 

 

Pokud toto omezení znázorníme geometricky, p#vodní oblast s kladným ziskem 

v ziskové matici se eliminuje na množinu tzv. p ípustných  ešení (Feasible 

Solution).  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
'(
!S!7UA7"45!7DF0F9K68"9T<6!?64F3@!BC3C!269=K"9KC!0N!1!BC3C!0863F9C!91=3F46895M!!

! 1/1 ka = N! 24F! 37001 =k ! XF! KF;<9>;21! 2"7";>K"! 8:D6BC! I0"!  ! D62L! 7U>! 8:D6B5! 76@0F!

7D89A<6!8:D6B2@^!

! 2/1 kb = N! 24F! 14002 =k XF! KF;<9>;21! 2"7";>K"! 8:D6BC! I0"!  ! D62L! 7U>! 8:D6B5! 76@0F!

4D@<T<6!8:D6B2@O!
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15 Analýza výsledk# záv!re$né fáze simulace  

Všechny t i varianty ziskové matice jsou sou"ástí p íloh diserta"ní práce (P ílohy 

D, E, F). Na tomto míst! jsou uvedena informativní hrubá schémata ziskové 

matice a rovn!ž je vysv!tleno, kde se v matici vyskytují hodnoty, které jsou 

d#ležité pro rozhodovací analýzu výsledk# simulace. Na následujícím obrázku 

(obr. 15.1) je znázorn!no hrubé informativní schéma ziskové matice bez "íselných 

hodnot s d#ležitými popisky, které pomohou "tená i orientovat se p i „"tení 

údaj#“ v matici. Barevná oblast v ziskové matici reprezentuje oblast s kladným 

ziskem. 
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Uvažujme situaci, kdy v  ziskové matici respektujeme technickou kapacitní 

hranici a firma nem#že dosáhnout ekonomicky dostupného optima (tj. globálního 

ziskového maxima viz bílá bu%ka na obr. 15.1), ale pouze tzv. dostupného 

omezeného ziskového optima (viz žlutá bu%ka na obr. 15.1). Pokud vrcholový 
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management volí hodnoty blízké hranici technického omezení (pop . p ímo na 

této hranici), m!l by zvážit riskantnost volby.  

 

Na následujících obrázcích (obr. 15.2, obr. 15.3) je názorn! vid!t „optické 

srovnání“ oblastí s kladným ziskem (tj. barevná oblast) u dvou variant ziskové 

matice: matice st edních hodnot zisk#/ztrát a matice minimálních o"ekávaných 

zisk#/ztrát se zvolenou pravd!podobností 84,13% (rozhodovací matice). 
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Na výše uvedených obrázcích je vyzna en významný výsledek simulace. 

Všimn!me si, že v rozhodovací matici (tj. matici minimálních o ekávaných 

zisk"/ztrát s pravd!podobností 84,13% - obr. 15.3) se poloha omezeného 

ziskového maxima (žlut! podbarvená bu#ka) posunula v" i p"vodní poloze 

v matici st$edních hodnot zisk"/ztrát (tj. nová poloha žluté bu#ky). Konkrétní 

hodnoty finálních výsledk" simulace v okolí globálního ziskového optima jsou 

znázorn!ny na následujícím obrázku (obr. 15.4).  
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16 P ínosy diserta!ní práce  

P$edložená diserta ní práce svým zam!$ením p$ispívá k $ešení velmi aktuálního 

tématu sou asné podnikové praxe, a to $ízení zásob. Tato aktivita je 

komplikována zna ným vlivem velkého množství stochastických jev" a vysokou 

turbulentností sou asného tržního prost$edí. Problematika $ízení zásob ovšem není 

v práci $ešena jako izolované, samostatné téma. V tomto ohledu považuji hlavní 

cíl diserta ní práce, a to vytvo$ení konceptuálního modelu logistického systému 

výrobní firmy (zahrnující procesy od $ízení objednávek zákazník", plánování a 

$ízení výroby deterministickou metodou MRP I až po plánování a $ízení 

dodavatelských výrobních zásob) za velmi zajímavý a inspirativní. I když se jedná 

o ilustrativní p$ípadovou studii prokazující souvislosti mezi efektivností 

jednotlivých logistických proces" (založenou p$edevším na optimalizaci 

zásobovacích proces") a globální efektivností fiktivní výrobní firmy (založenou 

na optimalizaci zisku metodou C/R), princip vytvo$eného konceptuálního modelu 

je možné použít jako obecný návod pro $ešení n!kterých problém" v logistických 

systémech. Tento princip je možné obecn! aplikovat u v!tšiny malých a st$edních 

firem. Výsledky simulace m"že použít firemní top management v procesu 

rozhodování. Jde nap$íklad o predikci výše firemních zisk"/ztrát, která je 

ovlivn!na variabilní poptávkou zákazník" po finálních produktech firmy. 

Management se m"že nap$íklad rozhodnout pro strategii produkce s maximálním 

ziskem nebo pro strategii vyšší produkce za cenu nižšího zisku než je zisk 

maximální (p$i pronikání na nové trhy). 

 

Za velmi p$ínosnou považuji volbu software k simula nímu modelování. MS 

Excel je rozší$ený tabulkový kalkulátor, jehož zvládnutí pat$í již ke standardním 

dovednostem manažer". Popisované metody a postupy jsou sice sou ástí 

specializovaných produkt" dostupných na sou asném trhu (nap$. Witness), ale 

po$izovací cena t!chto produkt" je vysoká a rovn!ž náklady na školení 

pracovník" nejsou pro leckterou firmu nezanedbatelné. 

 

Je z$ejmé, že diserta ní práce je širšího zam!$ení. Nejedná se monotematickou 

práci, ale k $ešení uvedené problematiky jsem musela využít znalosti ze statistiky, 
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matematiky, logistiky, opera ního výzkumu, simula ního modelování, teorie 

rozhodování a mikroekonomie. Tomu odpovídá i pon!kud rozsáhlejší teoretická a 

metodická základna diserta ní práce, ze které p$i $ešení stochastického modelu 

logistického systému vycházím. Velmi zajímavá a pro $ešení modelu d"ležitá je 

kapitola 8.3, která diskutuje teoretické rozší$ení známého deterministického 

optimaliza ního Harris-Wilsonova modelu. Práv! toto rozší$ení umožnilo 

vytvo$ení vazby mezi díl í optimalizací zásobovacího procesu a globální 

optimalizací metodou C/R. Za velmi p$ínosnou považuji rovn!ž kapitolu 11.1.4, 

kde jsou podrobn! diskutovány r"zné rozhodovací varianty nelineárního 

stochastického zisku pro jednu prom!nnou a která byla velkou inspirací pro 

vytvo$ení finálního výstupu simulace – tedy ziskové matice (tj. rozhodovací 

analýza pro dv! prom!nné). V této souvislosti bych ráda zd"raznila ješt! jeden 

d"ležitý p$ínos práce. Myšlence vytvo$ení matice zisk"/ztrát na základ! finálního 

výstupu simulace p$edcházely mé teoretické úvahy o získání globálního 

optimálního zisku pro dv! prom!nné. Graficky jsem si znázornila nelineární 

plochu zisku pro spojité prom!nné v tzv. axonometrické projekci (obr. 14.1). 

Tento grafický zp"sob jednoduchého znázorn!ní ziskové plochy (ovšem bez 

zahrnutí vzájemných synergických efekt" zvyšování  i snižování celkového 

zisku) není v sou asné ve$ejn! dostupné literatu$e uveden. 

 

P$ínos diserta ní práce pro pedagogickou praxi je z$ejmý. Podle mých zkušeností 

studenti sice absolvují výuku exaktních p$edm!t" jako statistika, matematika, 

opera ní výzkum apod., ale nejsou mnohdy schopni získané v!domosti uplatnit 

v jiných p$edm!tech. Dokonce ani v t!ch oborech, kde by za$azení kvantitativních 

metod a simulací bylo nanejvýš p$ínosné (nap$. marketingový výzkum, 

manažerské rozhodování, logistika). S termíny jako matematické modelování, 

simula ní modelování, optimalizace apod. se studenti setkávají pom!rn!  asto. 

Ovšem p$edstavy mnohých student" o t!chto pojmech bývají zkreslené a 

k modelování (a navíc k matematickému  i simula nímu!)  asto p$istupují 

s ned"v!rou a s obavami, že $ešení dané problematiky nezvládnout. Nelehkým 

úkolem pedagogických pracovník" je vést studenty k poznání, že podrobná 

analýza ekonomických proces" je vzhledem k jejich komplexnosti a složitosti 
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nemyslitelná bez použití vhodného prost$edku, kterým m"že být matematický  i 

simula ní model.########
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17 Shrnutí a záv"r 

Hlavním cílem p$edložené diserta ní práce bylo vytvo$ení konceptuálního modelu 

logistického systému fiktivní výrobní firmy zabývající se výrobou nábytku a jeho 

následné po íta ové zpracování v tabulkovém kalkulátoru MS Excel. Tohoto cíle 

bylo dosaženo s využitím odpovídajících metod, které byly ú elov! popsány 

v teoretické i metodické  ásti diserta ní práce a vhodn! aplikovány v  ásti 

aplika ní. 

 

V diserta ní práci byla rozebrána d"ležitá teoretická východiska pro napln!ní 

stanovených cíl". Byly p$esn! vymezeny d"ležité,  asto používané pojmy jako 

systém, podnikový logistický systém a rovn!ž byly vyspecifikovány relevantní 

složky celkových náklad" spojených se zásobami, které jsem použila 

v simula ním modelu (kap. 5). Velmi zajímavá je kapitola 5.3, která obsahuje 

krátké zamyšlení nad vztahem optimality a efektivnosti. Pozornost byla rovn!ž 

v!nována problematice výrobního plánování se zam!$ením na metodu MRP (kap. 

6). Dostate ný prostor byl v!nován aspekt"m $ízení zásob a vybraným model"m 

zásob (kap. 7 a 8). K p$eklenutí dvou úrovní modelu (vstupní a výstupní úrove#) 

prezentovaného v praktické  ásti diserta ní práce jsem použila nov! zavedený, 

rozší$ený (modifikovaný) Harris-Wilson"v model. Jeho p"vodní podoba i 

následná modifikovaná verze byly podrobn! diskutovány v rámci kapitoly 8.  

 

V rámci metodické  ásti diserta ní práce byly nastín!ny základní principy 

modelování, simulace a metody C/R – tedy známé analýzy výnos" a náklad". 

 

Od ur ité úrovn! složitosti logistických systém", které zahrnují nap$. subsystém 

objednávání a prodeje, subsystém plánování, subsystém výroby, subsystém 

nákupu a zásobování, subsystém distribuce apod., již nelze k jejich analýze použít 

klasický matematický aparát. P$i pokusu o analytické $ešení takového systému se 

musíme smí$it s tak zna nou mírou zjednodušení a nep$esností (tzv. redukce 

variety chování systému), že výsledky takových analýz jsou prakticky 

nepoužitelné. Pokud chceme popsat a zkoumat chování takových složitých 
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dynamických systém", jednou z možností je využití stochastické simulace typu 

Monte Carlo. 

 

Vytvo$ený konceptuální model p$edstavoval ilustraci chování logistického 

systému, která prokázala souvislosti mezi lokální efektivností tohoto systému 

(založenou p$edevším na lokální optimalizaci zásobovacích proces") a globální 

efektivností výrobní firmy. K ilustrativnímu modelovému zachycení souvislostí 

týkajících se efektivního fungování firmy byl po et finálních produkt" firmy 

ú elov! minimalizován (již zmín!ný princip redukce variety) na dva výrobky, 

které jsem nazvala „reprezentanty“. D"vodem této volby bylo p$edevším 

p$ehledné a srozumitelné grafické znázorn!ní výstup" simulace, p$i kterém jsem 

vycházela ze dvou stanovených zjednodušujících p$edpoklad": aditivnosti ziskové 

funkce a stochastické nezávislosti normáln! rozd!lených náhodných veli in (tj. 

zisk" z celkových prodej" obou výrobk"), která umožnila využití významné 

vlastnosti konvoluce. 

 

Ve vytvo$eném stochastickém simula ním modelu byly zkoumány podmínky 

optimálního fungování logistického systému na dvou úrovních: 

  na úrovni díl ích logistických proces" (reprezentovaná p$edevším díl í 

optimalizací zásobovacího procesu); 

  na úrovni celkového logistického systému (globální optimalizace). 

 

První z uvedených úrovní p$edstavovala tzv. vstupní (empirickou)  ást modelu. 

Cílem první, heuristické fáze stochastické simulace byla optimalizace 

nákladového typu p$i procesu $ízení zásob materiál" a polotovar", pot$ebných pro 

kone nou výrobu a montáž hotových výrobk". Konkrétn! se jednalo o heuristické 

vyhledávání optimální kombinace dvou regulovatelných prom!nných (pojistné 

zásoby a objednacího množství), která vedla k co možná nejnižším celkovým 

zásobovacím náklad"m spojených se zásobami.  

 

Optimalizované zásobovací náklady tvo$ily jednu ze t$í složek variabilních 

náklad" (p$ímé náklady, kapacitní náklady a optimalizované zásobovací náklady), 
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které byly použity ve druhé, finální fázi stochastické simulace, jejímž výstupem 

byla stochastická C/R analýza efektivnosti firmy v podob! ziskové matice. 

Konstrukce této matice vyžadovala mnohonásobn! opakovanou simulaci k získání 

st$edních hodnot zisk"/ztrát pro jednotlivé hodnoty celkových prodej" obou 

výrobk"-reprezentant" a odpovídajících rozptyl" (sm!rodatných odchylek). 

Opakovaná simulace umožnila tvorbu matic ve t$ech variantách: 

  matice st$edních hodnot zisk"/ztrát; 

  matice odpovídajících sm!rodatných odchylek; 

  matice minimálních o ekávaných zisk"/ztrát s p$edem stanovenou 

pravd!podobností 84,13% (rozhodovací matice). 

 

Rozhodovací matice byla dopln!na i spole ným technicko-technologickým 

kapacitním omezením ve form! lineární kombinace množství produkce obou 

výrobk"-reprezentant". Tato hranice byla modelov! zvolena tak, aby zabránila 

dosažení ekonomicky dostupného optima (tedy globálního ziskového maxima). 

Manévrovací prostor pro rozhodování je tak více omezen a management musí 

respektovat dosažení pouze dostupného omezeného ziskového optima. 

 

Tímto možnosti využití stochastických simulací typu Monte Carlo nekon í a 

otevírá se prostor pro další možný výzkum. Ziskové matice „reálných“ zisk"/ztrát 

(v ú etním slova smyslu) mohou být v modelu dopln!ny o podobné matice 

„virtuálních“ zisk"/ztrát. Hodnoty t!chto zisk"/ztrát získáme tak, že p$i jejich 

výpo tu bereme v úvahu ztráty typu náklad" ušlých p$íležitostí (Lost Opportunity 

Costs). Ty mohou zahrnovat nap$. potenciální ztráty kapitálu uloženého 

v zásobách v centrálním odbytovém skladu, ušlý zisk z odmítnutých zakázek, 

ztráty kapitálu v pr"m!rné zásob! nedokon ené výroby apod. Stochastická C/R 

analýza efektivnosti m"že být simulací dále zkoumána p$i zm!nách v okolí  i 

uvnit$ zkoumaného systému (nap$. zm!ny cen materiál", polotovar" i hotových 

výrobk", vliv zm!n úrokových sazeb apod.). 

 

Problematika využití stochastických simulací typu Monte Carlo je velmi 

inspirující a ur it! bude zajímavé v!novat se této problematice za ú elem 
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získávání nových poznatk" p$i zkoumání jiných, modifikovaných úloh nejen 

v oblasti logistiky, ale i v dalších ekonomických aplikacích. 

 

#  
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