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1. Úvod 

 

Zefektivnění skladového hospodářství je pro malé a střední firmy potřebné a velmi 

přínosné, zejména kvůli zajištění trvalého zdravého vývoje a vyhnutí se případným 

ohrožením na trhu a existenčním potížím. Podnik může efektivním řízením zásob ušetřit 

peněžní prostředky, které by byly jinak v zásobách vázané. Hospodaření firmy by mělo 

odpovídat stávajícím trendům, aby firma mohla lépe reagovat na vývoj trhu a výkyvy 

v poptávce. Skladové hospodářství je neoddělitelnou součástí každého podniku a jeho 

význam trvale roste. 

 

Zásoby tvoří významnou součást podniku. Je důležité jim věnovat patřičnou 

pozornost, aby vše probíhalo v optimální vyváženosti s minimálními náklady. Firma by 

měla mít zásoby z důvodu pružné reakce na nečekané požadavky zákazníka. Velké 

množství zásob vede k vysokým nákladům a malá, či až nedostatečná zásoba může 

způsobit problémy při samotné výrobě.  

 

Základním kritériem optimalizace zásob je minimalizace celkových nákladů na 

pořízení a udržování zásob. Úkolem řízení zásob je jejich udržování na úrovni, která 

umožňuje kvalitní splnění jejich funkce: vyrovnávat časový nebo množstevní nesoulad 

mezi procesem výroby u dodavatele a spotřeby u odběratele a dále tlumit náhodné 

výkyvy v průběhu těchto dvou navazujících procesů. 

 

Je důležité koordinovat všechny funkční úseky podniku a vyvažovat zájmy mezi  

nimi, aby se dosáhlo celistvého plánování a kontroly zásob. 

 

Skladové hospodářství a řízení zásob představuje neustálé hledání nových 

příležitostí pro zefektivnění podnikových procesů. Je důležité zaměřit se na efektivní 

spolupůsobení, aby nenastalo narušení plynulosti ve výrobě. 
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Cílem diplomové práce je analýza současného stavu skladového hospodářství ve 

firmě JETI model s.r.o., která slouží ke zjištění případných nedostatků v oblasti 

skladování a řízení zásob s následným doporučením a návrhem pro zlepšení. 

 

Práce je rozdělena na dvě části – teoretickou a praktickou. První část má název 

teoreticko - metodologická východiska a jsou zde vysvětleny pojmy a prostředky, které 

budou rozhodujícími pro použití metodiky analýzy, její vyhodnocení a stanovení 

opatření, které povedou k cíli. Je zde popsána definice a cíle logistiky, hlavní logistické 

činnosti. Dále se věnuji teoretickým poznatkům z oblasti skladování, jsou zde uvedeny 

funkce skladování, charakter a význam skladování, druhy a počet skladů a způsoby 

uskladnění materiálu. Závěrečná část je zaměřena na vysvětlení základních pojmů 

z teorie zásob a metody řízení zásob. 

 

Praktická část vychází z teoretických poznatků popsaných v teoretické části a ze 

skutečného stavu skladového hospodářství firmy JETI model s.r.o. V úvodu praktické 

části je představena firma JETI model s.r.o., popsána charakteristika a základní údaje, 

předmět podnikání firmy, cíle a strategie firmy, organizační struktura atd.  Další částí je 

praktické řešení skladování, konkrétně analýza obrátkovosti zásob a analýza ABC. Jako 

poslední jsou uvedeny návrhy a doporučení, jejichž cílem je přinést firmě určitá zlepšení 

a ukazují směr, jakým by se měla firma ubírat při vývoji skladového hospodářství. 

 

Ve své práci vycházím z odborné literatury, poskytnutých informací a interních 

firemních materiálů firmy JETI model s.r.o. 
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2. Teoreticko – metodologická východiska skladování 
a zásob 

Tato část bude zaměřena na popis a vysvětlení základních pojmů, cílů logistiky, 

objasnění hlavních logistických činností jako je nákup, doprava, manipulace 

s materiálem, skladování a řízení zásob. 

2.1 Definice logistiky 

Logistika patří k relativně mladým vědním disciplínám, počátky lze datovat od 

padesátých let minulého století. Existuje řada definic vztahujících se k pojmu logistika.  

 

„Logistika je řízení materiálového, informačního i finančního toku s ohledem na 

včasné splnění požadavků finálního zákazníka a s ohledem na nutnou tvorbu zisku 

v celém toku materiálu. Při plnění potřeb finálního zákazníka napomáhá již při vývoji 

výrobku, výběru vhodného dodavatele, odpovídajícím způsobem řízení vlastní realizace 

potřeby zákazníka, vhodným přemístěním požadovaného výrobku k zákazníkovi a 

v neposlední řadě i zajištěním likvidace morálně i fyzicky zastaralého výrobku.“  

Sixta, Mačát  (2010, s. 25).   

 

Podle Drahotského a Řezníčka (2003), se logistika zabývá především pohybem 

zboží a materiálů z místa vzniku do místa spotřeby a s tím souvisejícím informačním 

tokem. Týká se dopravy, řízení zásob, manipulace s materiálem, balení, distribuce a 

skladování. Úkolem logistiky je zajistit správné materiály na správném místě, ve 

správném čase, v požadované kvalitě, s příslušnými informacemi a s odpovídajícím 

finančním dopadem. 

 

Podle Grose (1993), si lze logistiku představit jako posloupnost činností zahrnujících 

řízení pohybu a skladování materiálů, polotovarů a finálních výrobků. Jde o sled 

obchodních a fyzických operací končících dopravou výrobků k odběrateli. 
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Podle Drahotského a Řezníčka (2003), význam logistiky roste spolu s narůstající 

globalizací, jelikož jsou firmy vystavovány silným konkurenčním tlakům a logistika v této 

situaci zaujímá strategické postavení. Napomáhá zdokonalování zákaznického servisu, 

umožňuje snižování nákladů a dosahování vyšších zisků. S rozvojem informačních 

technologií se účinnost logistiky zvyšuje. Pro úspěšnost logistiky je nezbytné systémový 

přístup. Pochopení vzájemných souvislostí je pak klíčovou úlohou při zvyšování 

efektivnosti systému jako celku. 

 

Logistika má za úkol vyvíjet strategii a taktiku pohybu materiálu z hlediska největších 

výkonů a největší hospodárnosti. Vliv logistiky se projevuje na všech úrovních řízení 

organizace. Jde o strategické, taktické a operativně technické řízení procesů. 

Cíle logistiky 

Podle Sixty a Mačáta (2010), je základním cílem logistiky optimální uspokojování 

potřeb zákazníka. Zákazník je považován za nejdůležitější článek řetězce. Vychází od 

něj informace o požadavcích na zabezpečení dodávky zboží a dalších služeb. Optimální 

uspokojování potřeb zákazníka pak přispívá k posílení pozic výrobce zboží na trhu. 

 

Vnější logistické cíle jsou zaměřeny na uspokojování přání zákazníka. Jde 

zejména o udržení a rozšíření rozsahu realizovaných služeb. Zde je možno zařadit: 

 

 zvyšování objemu prodeje 

 zkracování dodacích lhůt 

 zlepšování spolehlivosti a úplnosti dodávek 

 zlepšování pružnosti logistických služeb, tzv. flexibility. 
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Vnitřní cíle se orientují na snižování nákladů. Jde zejména o náklady: 

 

 na zásoby 

 na dopravu 

 na manipulaci a skladování 

 na výrobu 

 na řízení. 

 

Výkonové cíle zabezpečují požadovanou úroveň služeb tak, aby požadované 

množství materiálu a zboží bylo ve správném množství, druhu a jakosti, na správném 

místě a ve správném okamžiku. 

 

Ekonomickým cílem logistiky je pak zajištění těchto služeb s přiměřenými náklady. 

Náklady pak odpovídají ceně, kterou je ještě zákazník ochoten zaplatit za vysokou 

kvalitu. 

Obr. 2. 1 Dělení a priorita cílů logistiky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Sixta, Mačát (2010, s. 42) 
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Hlavní logistické činnosti 

Podle Sixty a Mačáta (2010), jsou nezbytné pro realizaci hladkého toku zboží a 

materiálů z místa vzniku do místa jejich spotřeby, v některých případech až do místa 

jejich likvidace. Mezi hlavní logistické činnosti patří: 

 

 Zákaznický servis – Customer service. 

 Prognózování (plánování) poptávky – Demand forecasting (planning). 

 Řízení stavu zásob – Inventory management 

 Logistická komunikace – Logistics communications. 

 Manipulace s materiálem – Material handling. 

 Vyřizování objednávek – Order processing. 

 Balení – Packaging. 

 Podpora servisu a náhradní díly – Parts and service support. 

 Stanovení místa výroby a skladování – Plant and warehouse site selection. 

 Řízení nákupu – Purchasing management. 

 Řízení vráceného zboží – Management of returned goods. 

 Recyklace (zpětná logistika) – Recycling. 

 Doprava a přeprava – Shipping and transportation. 

 Skladování – Storage. 

 

Tyto činnosti významně ovlivňují logistický proces jako celek ale ne všechny musí 

v podnicích nutně spadat do kompetence útvarů logistiky. 

2.2 Nákup 

Podle Vaněčka (2008), hlavním úkolem nákupu ve výrobě je pravidelné zásobování 

požadovaným sortimentem surovin a dílů, které je třeba dodat včas na požadovaná 

místa a za přijatelné ceny. Toto ekonomické kritérium je velice důležité, protože platby 

podniku dodavatelům za vstupy tvoří zpravidla více jak polovinu všech nákladů. Hlavním 
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úkolem nákupu u obchodních organizací je zajištění dostatečného množství výrobků pro 

zákazníky dle stanovené úrovně služeb.  

 

Nákupem je obvykle pověřena tzv. nákupní skupina. Netvoří ji pouze pracovníci 

nákupního oddělení, ale je vhodné, aby se na nákupu hlavních vstupů podíleli i 

pracovníci z jiných útvarů, např. vývoje, konstrukce, výroby. Tento konkrétní kolektiv 

pracovníků by se měl vytvářet jako neformální orgán podle toho, o jaký typ nákupní 

situace se bude jednat. 

 

Rozlišují se tři typy nákupních situací: 

 

Rutinní nákupní situace 

Jsou to opakované, pravidelné nákupy jak pro potřebu výroby, tak pro ostatní oddělení, 

např. pro údržbu nebo administrativu 

Modifikované nákupní situace 

Od první skupiny se odlišují tím, že vyžadují určité odchylky od standardních nákupů, 

např. změnu kvality materiálu, barvu, tvar, rozměry. 

Nové nákupní situace 

 Tyto vznikají na základě nutnosti pokrýt zcela nové potřeby organizace. 

Nákupní logistika 

Podle Synka a Kislingerové (2010), je základním úkolem nákupní logistiky 

zabezpečit odpovídající lokální disponibilitu potřebného materiálu v době potřeby 

s vynaložením co nejnižších nákladů a při optimální vázanosti prostředků v zásobách. 

Nákupní logistika je v moderně řízeném podniku důležitou složkou poskytující 

vnitropodnikovým spotřebitelům komplexní materiálový servis. 

 

Moderní nákup vyžaduje moderní pojetí logistiky. Ta sleduje tzv. logistické řetězce, 

kterými rozumí posloupnost navazujících, sladěných logistických systémů, kterými 

prochází materiálový tok. Důležité je sladění míst styku, která vznikají na hranicích mezi 
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sousedícími systémy v logistickém řetězci, např. mezi přepravou, přejímkou, skladem, 

přípravnou materiálu, rozvozem na místa potřeby. 

 

Z hlediska útvaru nákupu je důležité skladové hospodářství. Jeho úkolem je správa 

skladu a řízení průběhu skladovacího procesu. Mezi důležité patří rozhodování o 

skladových kapacitách.  

2.3 Doprava 

Doprava zajišťuje přesun výrobků v prostoru, z místa výroby do místa spotřeby, a 

zvyšuje tak jejich hodnotu. 

 

„Včasné a kvalitní dodání výrobků zvyšuje přidanou hodnotu pro zákazníka a tím i 

úroveň zákaznického servisu. Náklady spojené s přepravou jsou ale jedny 

z nejdůležitějších v logistice a často se významnou měrou podílí na ceně výrobku.“ 

Sixta, Mačát (2010, s. 159). 

 

Podle Grose (1993), je možno při zabezpečování dopravních výkonů využít vlastních 

přepravních kapacit nebo je najmout formou leasingu. Dále lze uzavřít dlouhodobé 

smlouvy se specializovanou firmou na zabezpečování všech přepravních služeb, nebo 

využít veřejných přepravců. Tři hlavní kritéria, která je třeba brát v úvahu při výběru typu 

přepravy: 

 

 náklady na přepravu, do kterých patří skutečné náklady za přepravu a 

náklady na udržování zásob v přepravním systému (výrobky na cestě), 

 

 rychlost přepravy, která je ve vazbě na náklady. Čím rychlejší doprava, tím 

vyšší náklady, ale na druhou stranu je přepravovaný materiál nebo zboží 

kratší dobu na cestě,  
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 spolehlivost přepravy, která je měřitelná např. rozptylem doby nutné pro 

přepravu mezi dvěma místy. Čím menší rozptyl, tím větší spolehlivost, tím 

nižší zásoby. 

2.4 Manipulace s materiálem 

Jak tvrdí Drahotský a Řezníček (2003), kapitálové investice spojené s manipulačním 

zařízením bývají pro podnik jedny z hlavních. Způsob skladování určuje, kolikrát bude 

třeba s materiálem manipulovat, kupované množství má vliv na výběr manipulačních 

metod. Na základě druhu obalu se rozhoduje o zařízení, které bude k manipulaci použito 

a stanovuje se časová náročnost. Způsob dopravy ovlivňuje prostorové uspořádání 

manipulačního zařízení a pomocné vybavení. 

Pro zefektivnění manipulace s materiálem a zlepšení produktivity se používají 

progresivní technologie, především automatické uskladňování a vyhledávání zboží, 

zařízení na vyzvedávání kusových položek, pásové dopravníky či snímací systémy. Na 

významu však neztrácejí ani klasická manuální neautomatizovaná zařízení. 

2.5 Skladování 

„Skladování je jednou z nejdůležitějších částí logistického systému. Skladování tvoří 

spojovací článek mezi výrobci a zákazníky. Zabezpečuje uskladnění produktů (např. 

surovin, dílů, hotových výrobků) v místech jejich vzniku a mezi místem vzniku a místem 

spotřeby a poskytuje managementu informace o stavu, podmínkách a rozmístění 

skladovaných produktů. Sklady umožňují překlenout prostor a čas. Výrobní zásoby 

zajišťují plynulost výroby. Zásoby obchodního zboží zajišťují plynulé zásobování 

obyvatelstva.“ Sixta, Mačát (2010, s. 131). 
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Obr. 2. 2 Komplexní systém skladovacích činností 

 

 

Zdroj: Sixta, Mačát (2010, s. 131). 

Funkce skladování 

„Funkce skladu je schopnost přijímat zásoby, uchovávat, popřípadě vytvářet nebo 

dotvářet jejich užitné hodnoty, vydávat požadované zásoby a provádět potřebné 

skladové manipulace. Skladování umožňuje soustředit dodávky od několika výrobců do 

jednoho místa a odtud dodávat zákazníkům ucelené zásilky. Dosahuje se tím nižších 

pracovních nákladů, protože několik individuálních dodávek je nahrazeno jedinou 

dodávkou.“ Vaněček (2008, s. 115). 

 

Rozeznáváme tři základní funkce skladování. Jde o činnosti mající za úkol přesun 

zboží (produktů), dále jejich uskladnění a v neposlední řadě i funkci přenosu informací.  

 

1) Přesun produktů: 

 příjem zboží, 

 transfer či ukládání zboží, 

 kompletace zboží podle objednávky, 

 překládka zboží, 

 expedice zboží. 

 

2) Uskladnění produktů: 

 přechodné uskladnění, 

 časově omezené uskladnění. 

 

3) Přenos informací 

 

Vstup 

zboží 

Identifikační 

bod 

Uskladnění 

Vyskladnění 

Kopmletace   Výstup 

   zboží 
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Podle Emmetta (2008), skladování hraje klíčovou roli v managementu 

dodavatelského řetězce a tuto roli může hrát pouze, pokud je zahrnuto do 

strategických aspektů podnikání. Je v tom obsaženo i uvědomování si očekávaného 

rozvoje podnikání ve vztahu k budoucnosti:  

 výroba, 

 výrobek, 

 dodavatelé, 

 odběratelé, 

 a všechny související objemy výroby a výrobní kapacity. 

Charakter a význam skladování 

Podle Sixty a Mačáta (2010), skladování tradičně zabezpečuje uskladnění produktů 

(uskladněné produkty = zásoby) v průběhu všech fází logistického procesu. Existují dva 

základní typy zásob, které podnik potřebuje uskladnit: 

 suroviny, součástky a díly (fáze zásobování – fáze vstupu materiálu do 

podniku), 

 hotové výrobky (fáze distribuce – fáze na straně výstupu materiálu z podniku). 

Kromě těchto dvou typů zásob má většinou výrobní podnik ještě zásoby zboží ve 

výrobě a zásoby materiálů určených k likvidaci nebo recyklaci.  

 

Důvody, proč podniky udržují ve skladech zásoby, jsou podle Sixty a Mačáta (2010) 

následující: 

 úspory nákladů na přepravu, 

 úspory ve výrobě, 

 využití množstevních slev, 

 udržet si dodavatelský zdroj, 

 podpora podnikové strategie v oblasti zákaznického servisu, 

 reakce na měnící se podmínky na trhu, 

 překlenutí časových a prostorových rozdílů, 

 poskytovat zákazníkům komplexní sortiment produktů, a další. 
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Velikost skladu  

Jak tvrdí Sixta a Mačát (2010), při úvahách o velikosti skladu je nutné zvažovat 

mnoho faktorů. K faktorům, které jsou určující pro stanovení velikosti skladu, patří 

následující: 

 

 úroveň zákaznického servisu, 

 velikost trhu, který bude sklad obsluhovat, 

 počet skladovaných produktů, 

 velikost skladovaných produktů, 

 používaný systém manipulace s materiálem, 

 typ použitého skladu (regály, police apod.), 

 pohyb zboží ve skladu, 

 celková doba výroby produktu, 

 velikost kancelářských prostor v rámci skladu. 

Počet skladů 

Podle Vaněčka (2008) existuje mezi velikostí a počtem skladů většinou nepřímá 

úměra: s rostoucím počtem skladů se průměrná velikost skladu zmenšuje a naopak. 

Velikost skladu se definuje buď podle skladové plochy, nebo podle skladového prostoru. 

Skladový prostor lze posuzovat různě, protože zboží lze uskladňovat též vertikálně. 

 

Podle Sixty a Mačáta jsou při rozhodování o počtu skladů významné čtyři faktory:  

 

1) Náklady související se ztrátou prodejní příležitosti - Ztracená prodejní 

příležitost může být pro podnik mimořádně závažná, je velmi obtížné ji nějakým 

způsobem kalkulovat nebo předvídat. 

2) náklady na zásoby - Náklady na zásoby se s počtem skladů zvyšují, protože 

podnik obvykle v každé lokalitě skladuje určitý, i když minimální, objem zásob všech 

svých výrobků. 
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3) náklady na skladování - Náklady na skladování se s počtem skladových zařízení 

zvyšují. Více skladů znamená více skladového prostoru (vlastních + pronajatých). Při 

dosažení určitého většího počtu skladovacích zařízení tyto náklady začínají klesat, 

zejména v případech, kdy si podnik skladový prostor najímá. Veřejné a smluvní sklady 

totiž často poskytují množstevní slevy, pokud si podnik najímá prostor ve více skladech 

jedné společnosti. 

4) přepravní náklady - Přepravní náklady zpočátku s počtem skladů klesají, 

následně však opět vzrůstají. Obecně platí, že použití menšího počtu skladů znamená 

nižší náklady na vstupní dopravu, neboť výrobci mohou zboží expedovat ve větších 

objemech, ovšem stoupají náklady na přepravu zboží k zákazníkům. 

Druhy skladů 

Podle Sixty a Mačáta (2010), je z pohledu logistiky nejdůležitější dělení skladů dle 

postavení skladu v hodnotovém procesu. Lze hovořit o skladech na straně vstupu 

(zásobovací sklady), tzv. mezisklady, sklady určené k předzásobení mezi různými 

stupni výrobního procesu (mezisklady s rozpracovanou výrobou) a sklady na výstupu 

z výrobního podniku (odbytové sklady) vyrovnávající časové rozdíly mezi výrobou a 

odbytem. 

 

Obr. 2. 3 Jednoduché schéma rozložení skladů v hodnotovém procesu výrobního 

podniku 

 

 

Zdroj: Sixta, Mačát (2010, s. 151). 
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Podle Vaněčka (2008), je možné členit sklady dle různých hledisek. 

Členění skladů dle jejich konstrukce 

 Uzavřené sklady – jsou uzavřené ze všech 4 stran. 

 Kryté sklady – mají střechu a 1-3 stěny (ne všechny 4). Skladuje se zde 

zboží, které nevyžaduje zvláštní úpravu teploty. 

 Otevřené sklady – tvoří tzv. složiště, volné skladování zboží na vyhrazené 

ploše. 

 Halové sklady – jsou jednopodlažní sklady o výšce 5 – 8 m. 

 Etážové sklady – mají skladovou kapacitu rozloženou do 2 či více podlaží. 

 

Členění skladů dle jejich technologického vybavení 

 Ruční sklady – převažuje ruční manipulace s materiálem. 

 Mechanizované sklady – používá se mechanizační zařízení (ne komplexně), 

používají se pouze některé stroje či dopravní prostředky. 

 Vysoce mechanizované sklady – mají progresivní skladovou technologii, 

ale na příjmu, v průběhu skladování a vyskladňování pracuje člověk. Tyto 

sklady jsou hodnoceny jako nejefektivnější.  

 Plně automatizované sklady – jsou zde automatizovány téměř všechny 

manipulační procesy, včetně informačních procesů. Nejsou příliš rozšířeny, 

jsou nákladné. 

 

Členění skladů dle průtoku zboží 

 Průtokový sklad - zboží prochází od příjmu až po vyskladnění přímo ve 

směru přejímky či odbočuje ve směru do pravého úhlu. Zboží má 

jednosměrný pohyb, neruší se vzájemné činnosti příjmu a vyskladnění. 

 Hlavový sklad -  sklad, ve kterém příjem i vyskladnění jsou na téže straně. 

Vzniká zde problém křížení cest zboží. Nejčastěji se tento systém uplatňuje u 

malých skladů, kde je pro malý počet pracovníků a mechanizačních procesů 

toto nebezpečí zanedbatelné. 
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Druhy skladů dle jejich funkce 

 Obchodní sklad – je pro něj charakteristický velký počet odběratelů a 

dodavatelů. Základní funkcí je sledování i změna sortimentu dle požadavků 

odběratelů. 

 Cross – docking - systém okamžitého předávání zboží, při kterém se sklady 

využívají zejména jako „distribuční směšovací centrum“. Produkty se sem 

přivážejí ve velkém, rozdělí se a v potřebném množství se spojí s jinými 

výrobky do zásilky, určené pro konkrétního zákazníka. Zboží nezůstává ve 

skladu déle jak 24 hodin. 

 Tranzitní sklady - jsou umístěny v místech, kde se nakládají a vykládají 

velká množství zboží, jako jsou např. železniční uzly, přístavy. Hlavní funkcí 

je příjem zboží, rozdělení zboží podle zákazníků, naložení na vhodné 

dopravní prostředky a odeslání k zákazníkům. Většinou jsou součástí tzv. 

logistických distribučních center. 

 Konsignační sklady - tyto sklady si zřizuje zákazník u dodavatele. Zboží je 

skladováno na účet a riziko dodavatele, odběratel si zboží odebírá podle 

potřeby a v určitém časovém odstupu zboží platí, a také upozorňuje na 

nutnost sklad doplnit. Tento systém je obvyklý zejména při zásobování 

náhradními díly. 

 Zásobovací sklady – patří do oblasti průmyslové logistiky, jsou budovány ve 

výrobě či v továrnách. 

 Celní sklady – zde se uskladňují např. dovezené alkoholické a tabákové 

výrobky. Stát má nad zbožím kontrolu, dokud není zboží distribuováno na trh. 

Dovozce pak musí zaplatit příslušnému orgánu celní poplatky. Výhodou 

celních skladů je to, že dovozní cla se neplatí, dokud se zboží neprodá. 

Dovozce má v době jejich placení již k dispozici finanční prostředky z jejich 

prodeje, protože odběr zboží ze skladu je postupný. 
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Členění skladů z hlediska vlastnictví 

 Veřejné sklady – výhodou je uchování kapitálu, jelikož ze strany uživatele se 

nevyžaduje žádná investice do pozemků, budování skladů. Veřejné sklady 

vyžadují pouze krátkodobé smlouvy a představují tedy krátkodobý závazek. 

Podniku je účtována přesná částka za skladování a manipulaci. Tento typ 

skladů však může mít i své nevýhody, např. skladový prostor veřejného 

skladu nemusí být vždy k dispozici či nedostatečný rozsah služeb, které 

nabízí vlastník skladu. 

 Soukromé sklady – podnik má větší kontrolu nad uskladněným zbožím. 

Možnost snížit náklady o 15- 20% oproti cenám veřejných skladů, podnik 

však musí využívat skladovou kapacitu alespoň na 75 - 80 %. Nevýhodou je 

finanční omezení, nedostatek pružnosti. 

Způsoby uskladnění materiálu 

Uskladnění materiálu je nutné věnovat pozornost, jelikož působí na uchování jeho 

kvality. Ovlivňuje rychlost odběru a celkovou produktivitu práce ve skladech. 

 

Podle Vaněčka (2008), způsob uložení je ovlivněn zejména: 

 Druhem skladu a jeho provozní organizací. 

 Vlastnostmi materiálu, určující možnou délku jeho skladování, možnosti 

paletizace a stohování, balení a způsobu ukládání do regálů nebo volně. 

 Hmotnosti a objemem materiálu, rozhoduje se zde o uložení v prostoru a o 

možnosti vrstvení. Velká hmotnost neumožňuje uskladnění materiálu ve 

vrstvách, ani v regálech s malou nosností. Těžké a objemné materiály se 

umisťují ve spodních regálových příčkách, aby jejich odběr byl co možná 

nejméně namáhavý. 

 Četnost odběru, nejžádanější materiály je třeba ukládat co nejblíže k expedici. 

 Způsobem manipulace s materiálem. Při malé mechanizaci se sklad využije 

jen v plošném rozsahu, při použití vysokozdvižných vozíků je možné vrstvení 

do větších výšek. 
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Způsoby uskladnění materiálu z obecného hlediska 

Volné uskladnění  

Používá se u materiálu, který je bez obalu, např. při skladování uhlí, písku, nebo u 

kterého by byl jiný způsob uložení příliš nákladný (těžké a rozměrné kusy, odlitky, 

stroje). Materiál se uskladňuje buď na volném prostranství, nebo v boxech. Způsob 

volného uskladnění sypkého materiálu je náročný na manipulační práce při jeho 

expedici. Kusový materiál, který neutrpí povětrnostními vlivy, ani se snadno nepoškodí, 

se může ukládat do různě tvarovaných vrstev, bloků, pyramid, palet nebo přímo na zem. 

Manipuluje se ručními vozíky, plošinovými vozíky, jeřáby. 

 

Stohování 

Skladovací systém, zpravidla na volném prostranství, bez regálů, založený na 

manipulaci materiálu vysokozdvižnými vozíky, materiál se vrství do výše, palety se 

ukládají na sebe. Předností je větší využití skladové plochy a prostoru, dokonalý přehled 

o uloženém materiálu a nízké provozní náklady. Nevýhodou je nemožnost přístupu ke 

spodním vrstvám.  

 

Uskladnění v regálech 

Cílem musí být lehká dostupnost materiálu. Manipuluje se ručně či vysokozdvižnými 

vozíky. Nejčastěji se do regálů uskladňují palety. Tyčový materiál a desky se uskladňují 

na policích. Způsob uskladnění spočívá v rozdělení skladu podle sortimentních skupin, 

v malých skladech se toto neprovádí. Tam každý pracovník skladu zná zpaměti umístění 

jednotlivých položek a tak poměrně snadno skladuje a expeduje materiál podle 

požadovaného sortimentu. 
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2.6 Zásoby 

„Problematika volby správných rozhodnutí v oblasti zásob patří k nejriskantnějším 

oblastem logistiky. Stanovení potřebné úrovně zásob v množství a struktuře pro 

zásobování segmentů trhu a jejich alokace podle předpovědi prodeje, stejně tak jako 

volba optimální úrovně zásob surovin pro výrobu patří ke kritickým článkům celé 

logistické strategie. Volba strategie řízení zásob spojená s riziky a nejistotami je proto 

předmětem značného zájmu podnikatelských subjektů. Vede k tomu i skutečnost, že 

výše finančních prostředků vázaných v zásobách není nevýznamná.“ 

Gross (1993, s. 70). 

 

„Zásobování je jednou z nejdůležitějších podnikových aktivit. Zajišťuje hmotné i 

nehmotné výrobní činitele potřebné k činnosti podniku. Pro podnik mají zásoby jak 

pozitivní, tak i negativní význam. Negativní spočívá především v tom, že váží kapitál, 

spotřebovávají práci a prostředky a nesou s sebou riziko znehodnocení, nepoužitelnosti, 

nebo neprodejnosti. Na druhou stranu však zásoby řeší časový, místní, kapacitní a 

sortimentní nesoulad mezi výrobou a spotřebou, zajišťují plynulost výrobního procesu a 

kryjí různé nepředvídané výkyvy.  

Drahotský, Řezníček (2003, s. 16). 

Význam zásob 

Podle Vaněčka (2008) jejich význam spočívá zejména: 

Zabezpečují plynulost výrobního procesu  

Umožňují nepřerušený provoz mezi jednotlivými výrobními operacemi tím, že 

vyrovnávají časový nebo množstevní nesoulad mezi jednotlivými procesy nebo linkami. 

Zásoby vyrovnávají možnosti dodavatelů s odběratelskou poptávkou 

Pokud je dodavatel schopen dodávat plynule určité množství suroviny, ale toto 

množství nemůže v určitých (špičkových) obdobích roku podle potřeby odběratele 

podstatně zvýšit, odběratel si musí vytvářet zásobu na toto období s vyšší poptávkou. 
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Zásoby umožňují krýt různé nepředvídané vlivy 

Mohou vzniknout různé nepředvídané poruchy, které by zabránily pokračovat ve 

výrobě. Určitá zásoba umožní překlenout toto období. 

Zásoby umožňují profitovat ze zvýšení cen surovin 

Například zemědělské podniky, které neprodají sklizené obilí ihned po sklizni, kdy 

bývají ceny nižší a uskladní ho ve vlastních skladech a prodávají ho až na jaře za ceny 

podstatně vyšší. 

Zásoby umožňují spekulovat s cenami surovin 

Tyto zásoby jsou někdy nazývány zásobami spekulačními. Do jisté míry se to týká i 

trhu s ropou a cen benzínu u benzinových pump. 

Zásoby zabezpečují pohotovou nabídku a okamžitý prodej 

Tyto zásoby jsou nutné např. při vystavování zboží na veletrzích nebo po vhodné 

reklamě určitých výrobků v televizi, kdy poptávka rychle vzroste. 

Druhy zásob 

Podle Režňákové (2010), je zásoby možno rozdělovat podle více hledisek, avšak ne 

všechna jsou smysluplně používána. Nejvyužívanějším rozdělením, vycházejícím ze 

základního modelu řízení zásob, je členění funkční, které rozděluje zásoby na: 

1) Obratová (běžná) zásoba 

Obratová zásoba je ta část zásob, která pokrývá potřebu mezi dvěma po sobě 

jdoucími dodávkami. Je proměnná v čase a její velikost je determinována způsobem 

jejího doplňování a průběhem její spotřeby v čase. Její velikost nejvíce ovlivňuje 

stanovená výše objednávky u dodavatele. Pokud je spotřeba skladované položky 

lineární v čase, je průměrná výše běžné zásoby rovna polovině velikosti objednávky. 
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2) Pojistná zásoba 

Úkolem pojistné zásoby je pokrýt nepředpokládané odchylky na straně vstupu 

(pozdní dodávka, pouze částečná dodávka, uzamčení dodávky z důvodu kvality) a 

výstupu (zvýšená spotřeba). Slouží pro krytí mimořádných krátkodobých výkyvů 

v poptávce nebo pro překlenutí poruch v distribuci. 

3) Objednací zásoba 

Objednací zásoba vyjadřuje takový okamžitý stav zásoby, při kterém je potřebné 

vytvořit novou objednávku nebo odvolávku v případě automatizovaných procesů 

s pomocí systému ERP (systém plánování podnikových potřeb). Může se uvažovat buď 

aktuální množství (okamžitá zásoba) nebo množství, které se jeví na skladě jako volné. 

Předpokladem je, že při takové objednání bude zásoba navýšena o dodací množství po 

uplynutí dodací lhůty v okamžiku dosažení pojistné zásoba. Často je označena jako 

zásoba minimální. 

4) Maximální zásoba 

Maximální zásoba představuje nejvyšší stav zásoby, kterého je dosaženo při 

ustáleném režimu v okamžiku dodávky (součet zásoby pojistné a obratové). 

5) Průměrnou zásoba 

Představuje průměrný stav zásob na skladě. Bývá sledována jako průměrný stav za 

delší období a reprezentuje průměrný počet měrných jednotek na skladě za období. 

6) Okamžitou zásoba 

Tato zásoba vyjadřuje okamžitý stav na skladě. V ERP systémech může mít dvojí 

význam. Je možné v daný okamžik sledovat, jaké množství je na skladu přítomné a jaké 

množství je z toho potřebné na zakázky evidované v systému. 

7) zásoba na předzásobení 

Je zvláštním druhem zásoby, používá se většinou v případě, když je nutné vyrovnat 

odchylku např. očekávanou razantně navýšenou spotřebou.  
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8) Spekulativní zásoba 

Není vytvářena z důvodu očekávaného výkyvu ve spotřebě či požadavku na novou 

položku, ale se záměrem profitu mezi aktuální nákupní cenou a nákupní cenou 

v budoucnosti nebo za účelem dosažení lepších nákupních podmínek. 

9) Technologická zásoba 

Může vznikat z technologických důvodů ve všech místech technologického procesu. 

Během výrobního procesu se jedná o schnutí, tvrdnutí, zrání, chladnutí atd. Tato zásoba 

se ztrácí v rozpracované výrobě a nemívá velký význam. Jinak je to u surovin, kde je 

potřeba předvýrobní úprava materiálu (sušení, zrání) nebo u hotové výroby, kde je sice 

ukončen výrobní proces, ale produkt ještě nelze prodat – např. lihoviny, víno. 

10) Zásoba na cestě 

Zásoba na cestě je zásoba v přepravních zařízeních. Její velikost roste se 

zvětšováním přepravních vzdáleností a velikostí přepravovaného množství. Velký vliv na 

velikost mají dodací podmínky. 

11) Zásoba bez užitku 

Zásoba, která nemá očekávanou spotřebu. Jde o stornované zakázky, neprodejné 

výrobky, technologické zbytky, již nepoužívaný materiál. 

2.7 Řízení zásob 

„Zásoby představují velkou a nákladnou investici. Jejich kvalitním řízením lze 

dosáhnout zlepšení jak cash – flow, tak návratnosti investic. Předmětem řízení jsou 

prakticky všechny suroviny, polotovary a výrobky, které procházejí podnikem. Cílem 

řízení stavu zásob je zvyšovat rentabilitu podniku, předvídat dopad podnikových strategií 

na stav zásob a minimalizovat celkové náklady logistických činností při současném 

uspokojování požadavků na zákaznický servis.“ 

Drahotský, Řezníček (2010, s. 17). 
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Řízení zásob podle Štůska (2007), představuje soubor činností zaměřených 

především na prognózování, analyzování, plánování a operativní řízení jak jednotlivých 

skupin zásob, tak i celkových zásob. Účelem je splnění podnikových cílů při minimálních 

nákladech spojených s hospodařením se zásobami. 

 

Zásadní vliv na hospodaření provozu má kvalita řízení zásob, které provoz 

uplatňuje. Je nezbytné, aby měl provozní management relevantní znalosti a informace o 

nákladech na pořizování a udržování zásob, úrovni zákaznického servisu, počtu a 

umísťování distribučních (odběratelských) center, hladině zásob a také o tom, kde a 

v jaké formě zásoby udržovat – skladovat, o způsobu přepravy, výrobních sériích a 

výrobním programu. 

 

Ke splnění cíle řízení zásob se používají různé systémy a metodické postupy, které 

uplatňují technická řešení, jimiž lze určit optimální výši zásob, velikost dodávek, 

frekvenci dodávek. Zásadní vliv na volbu systému řízení zásob má: 

 

 účel stanovení zásob v konkrétním provozu, 

 charakter potřeby,  

 ekonomické podmínky, 

 informační zdroje. 

 

Na volbu systému řízení zásob má zásadní vliv: 

 

 charakter poptávky po zásobách, tzn., jak poptávka vzniká a zda se jedná o 

stejnoměrnou či nárazovou poptávku, 

 systém toku materiálu v provozním systému, logistickém řetězci (princip tahu 

či tlaku). 
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Metoda ABC 

Cílem této metody je podle Jakubíkové (2008) identifikovat skupinu prvků, které jsou 

podstatné pro celkový výsledek podnikání. Je nutné vědět, které produkty nebo aktivity 

firmě přinášejí nejvíce peněz nebo které jsou naopak výnosné nejméně. 

 

Metoda ABC se používá tam, kde se pracuje s velkým souborem prvků (produktů), a 

kde je potřeba identifikovat skupinu prvků, která svým počtem představuje sice triviální 

menšinu, ale pro výsledek podnikání má dominantní význam. Na druhé straně 

identifikovat dominantní většinu produktů, která má z hlediska výsledků nepodstatný 

význam. 

 

Podle Macurové (2010), ABC analýza vychází z Paretova principu, který říká, že ve 

většině případů je přibližně 80% důsledků vyvoláno pouze 20% všech možných příčin, 

například:  

 

 80 % celkového obratu skladu tvoří 20 % položek z celkového sortimentu. 

 80 % všech nákladů na léky čerpá jen 20% ze všech nemocných občanů, 

 80 % zemědělské výroby je produkováno ve 20 % největších podnicích, 

 

Tento princip vede k selekci problémů a následné určení priorit při jejich řešení.  

Poměr 20% : 80% je pouze rámcový. Metoda ABC umožňuje zaměřit se na klíčový 

článek problému a tím zjednodušuje řešení. 
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Obr. 2. 4 Paterův diagram a Lorenzova křivka 

 

 

 

 

ABC analýza spočívá v klasifikaci sledovaných jevů na tři skupiny A,B,C nebo více 

skupin (D,E), přičemž každé ze skupin by měla být věnována různá pozornost. 

Skupina A 

Tvoří ji malý počet položek s klíčovým podílem na celkovém objemu zásob. Tyto 

položky jsou obecně nazývány „životně důležité položky“ a je nutno se jimi zabývat 

detailně a individuálně. Výrobky zařazené do skupiny A mají pro výrobu rozhodující 

význam, a vyžadují pravidelnou kontrolu jak při objednávání, tak při skladování. Je 

důležité individuální sledování jejich spotřeby. 

Skupina B 

Je tvořena větším počtem položek než skupina A, ale její podíl na celkovém objemu 

zásob je nižší. 

Skupina C 

V této skupině je zahrnut největší počet položek, avšak jejich podíl na celkovém 

objemu zásob je nepatrný. Položky skupiny C vyžadují nejmenší pozornost, jelikož jejich 

ekonomický význam je relativně malý. Uvedené položky tak mohou být skladovány po 
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delší dobu bez větších dopadů na ekonomiku výroby. Položky zařazené do skupin B a C 

jsou obecně nazývány „triviální většinou“.  

 

Zásoby mohou být kategorizovány podle různých kritérií, např. skladový sortiment, 

spotřeba zásob v jednotkách množství, příspěvek k zisku, náklady na zásoby, velikost 

průměrné zásoby, hodnota obratu apod. Vždy je třeba přihlížet k účelu, pro který je 

analýza prováděna. 

 

Typické kritérium pro seřazení položek do skupin: 

 

Skupina A - 20% položek s kumulativně 80% podílem na celkovém obratu 

Skupina B - dalších 30% položek s kumulativně 15% podílem na celkovém obratu 

Skupina C - zbývající položky se zhruba 5% podílem na celkovém obratu 

 

 

Využití klasifikace ABC pro řízení podle Vaněčka (2008): 

Kategorie A 

 Často provádět inventury, například každý měsíc; 

 U každé objednávky propočítávat očekávanou poptávku (D), velikost dávky 

(Q) a pojistnou zásobu Zpoj; 

 Objednávat v malých množstvích, ale poměrně často; 

 Pravidelně vyhodnocovat předpověď poptávky; 

 Sledovat nevyřízené objednávky a provádět vhodná opatření ihned, jakmile 

dojde k překročení dodací lhůty. 

Kategorie B 

 Velikost objednacích dávek i pojistná zásoba budou větší než u položek 

skupiny A; 

 Ostatní opatření používat stejná, jako u skupiny A, ale méně často. 
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Kategorie C 

 Objednávat velká objednací množství a tím zajišťovat vysokou úroveň 

dodavatelských služeb; 

 Inventury provádět nahodile, s větším časovým odstupem, například ročně. 

 

 

XYZ analýza 

Další analytickou metodou pro řízení zásob je analýza XYZ, která je možným 

rozšířením analýzy ABC. S metodou ABC tvoří základní rámec pro určení způsobu 

řízení zásob. Při použití této metody přiřazujeme jednotlivým položkám statistické váhy 

podle rozložení jejich potřeby v delším sledovaném období. 

 

Položky zásob tedy zařazujeme do skupin takto: 

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

s vysokou predikční schopností, 

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

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

Interpretace vzorců podle Macurové a Klabusayové (2006): 

 

Průměrná zásoba =         (2.1) 

 

 

 

Průměrná fyzická zásoba          (2.2) 

 

 

 

Pojistná zásoba         (2.3) 
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Při použití tohoto rozšíření ABC analýzy, je třeba při volbě modelu zásobování 

věnovat největší pozornost skupinám AX, BX a AY. 

Metoda Just in Time 

Jak tvdí Sixta a Mačát (2010), jedná se o nejznámější logistickou technologii 

vzniklou počátkem 80. let v Japonsku a USA. Jde o způsob uspokojování poptávky po 

určitém materiálu ve výrobě v přesně dohodnutých a dodržovaných termínech 

dodáváním „právě v čas“ podle potřeb odebírajících článků. 

 

Malá množství se dodávají velmi často, co možná v nejpozdějším okamžiku a díky 

tomu mohou na sebe navazovat v logistickém řetězci jen s minimální pojistnou zásobou. 

Zásoby se udržují jen na dobu i několika hodin. 

 

Technologii JIT lze chápat spíše jako určitou filozofii řízení výroby. Filozofie JIT se 

zaměřuje na identifikování a odstraňování ztrát ve všech fázích a místech výrobního 

procesu. Hlavním prvkem řízení dle technologie JIT je koncepce neustálého zlepšování. 

Jde o realizaci principu „dostat správné materiály (výrobky) na správné místo ve 

správnou dobu“. 

 

Technologie JIT je velice náročná na její projekci, zavádění a řízení. Musí být 

výsledkem důkladně promyšlených opatření všech zúčastněných článků, od dodavatelů, 

přes distributory až k odběratelům. V podmínkách České republiky je její zavádění 

mimořádně obtížné z důvodu nedostatečné dopravní infrastruktury (hlavně silniční sítě) 

způsobující dopravní zácpy. Kritickým místem může být také malá spolehlivost 

dopravců. 

 

Technologie JIT se zaměřuje na odstranění činností, které nepřidávají hodnotu, a to 

v rámci celého dodavatelského řetězce. Uplatnění JIT může v praxi přispět k  

výraznému zkvalitnění a zhospodárnění logistických procesů. Pro uplatnění technologie 

JIT jsou nejvýhodnější podmínky tam, kde je stabilní poptávka a odběratel má 
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v porovnání s dodavatelem dominantní postavení. Na dodavatele jsou kladeny velmi 

náročné podmínky. Dodávky musí být mimořádně kvalitní, činnost musí být  

synchronizována s potřebami odběratele. 

 

Mezi zúčastněnými partnery musí být dokonalý informační systém poskytující 

podklady pro plánování, sledování i operativní řízení všech vzájemných souvisících 

procesů. 

 

Podle Štůska (2007), mezi výhody JIT patří: 

 snížené zásoby a meziprodukt, 

 snížené požadavky na místo, 

 větší zapojení zaměstnanců, participace a motivace, 

 vyrovnanější toky práce, 

 vyšší produktivita, 

 zlepšená kvalita produktu (služby), 

 zlepšené služby zákazníkům, 

 

Předpoklady efektivního JIT: 

1) nízká varieta zpracovávaných položek, 

2) stabilita poptávky, 

3) spolehlivost dodavatelů, 

4) nekazový materiál (aby se zabránilo přerušením), 

5) totální kontrola kvality, 

6) zapojení managementu a zaměstnanců, 

7) flexibilita pracovníků. 
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3. Charakteristika podniku 

V této části bude firma JETI model s.r.o na základě poskytnutých informací, 

výročních výkazů a internetových stránek firmy představena, popsána historie, 

charakteristika firmy a předmět podnikání. 

3.1 Charakteristika firmy JETI model s.r.o. 

Firma JETI model s.r.o. vznikla v roce 1993. U zrodu stáli Ing. Stanislav Jelen a Ing. 

Juraj Tinka. Firma měla sídlo v Kopřivnici a od ledna 2007 sídlí ve vlastních prostorách 

na ul. Lomená č.p. 1530, kat.ú. Klokočov u Příbora, obec Příbor.  

 

V průběhu roku 2008 došlo k několika významným změnám ve vedení společnosti a 

výše jejího kapitálu. Mezi nejvýznamnější změny patří ukončení účasti Ing. Juraje Tinky 

ve společnosti a k vyplacení jeho vypořádacího podílu. Jediným společníkem se 100% 

obchodním podílem se stal Ing. Stanislav Jelen, a to na základě rozhodnutí valné 

hromady společnosti ze dne 27. 3. 2008. 

 

V první polovině roku 2008 také došlo ke snížení základního kapitálu a do funkce 

jednatele společnosti byla jmenována paní Marta Jelenová, vše na základě rozhodnutí 

valné hromady společnosti ze dne 24. 4. 2008. Veškeré změny byly zapsány do 

obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě dne 25. 9. 2008. 

Založení společnosti 

Obchodní společnost JETI model s.r.o. byla založena Společenskou smlouvou 

o založení společnosti s ručením omezeným ze dne 1. 12. 2003 na dobu neurčitou 

a vznikla dnem zápisu do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem 

v Ostravě, oddíl C, vložka 25922, a to dne 9. února 2004. 

 

Ke konci roku 2010 firma JETI model s.r.o. zaměstnávala 31 zaměstnanců. 
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Obr. 3. 1 Provozovna firmy JETI model s.r.o. 

 

 

Firma JETI model s.r.o. 

 

Předmět podnikání 

Od počátku se firma zaměřila na výrobu modelářské elektroniky, především na 

výrobu a prodej celé řady elektronických výrobků pro elektropohon modelů letadel, lodí a 

autíček. Elektropohon, jako progresivní a ekologický způsob pohonu nejen modelů, 

doznal v posledních patnácti letech na celém světě a také u nás nebývale prudký rozvoj 

a dosáhl velmi solidní úrovně ve všech potřebných parametrech. Hlavním krédem 

společnosti je produkovat moderní a spolehlivé výrobky. 

 

V minulých letech hlavním produktem byly regulátory otáček elektromotorů modelů 

letadel. Poslední roky převažují komponenty pro ovládání modelů, tj. přijímače a vysílací 

moduly na 2,4 GHz. Na ně navazují telemetrická čidla. Tento systém je obchodně 
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označen jako DUPLEX. V roce 2010 tyto výrobky tvořily podstatnou část produkce firmy 

JETI model s.r.o. 

 

Předmětem podnikání společnosti je: 

• výroba, instalace a opravy elektronických zařízení, 

• velkoobchod, 

• výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd. 

 

V roce 2010 firma zahájila prodej výrobků přes internetový obchod, který začal 

fungovat v květnu 2010. 

 

Tabulka č. 1 ukazuje vývoj výkonů a výsledku hospodaření v letech 2007 – 2010. 

Z tabulky je patrný pokles výkonů v roce 2008 a v roce 2010, naopak v roce 2009 

výkony rostly. V roce 2008 a 2010 hospodaření firmy ovlivnil propad tržeb, který byl 

způsob zejména klesající poptávkou a silnou korunou.  

 

Tab. 3. 1 Vývoj výkonů a hospodářského výsledku 

 

 
2007 2008 2009 2010 

Výkony 69 253 000 51 018 290 81 190 326 73 773 000 

Výsledek 

hospodaření 
15 850 000 3 062 000 21 679 423 - 2 137 000 

 

Zdroj: autor 
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Výrobky jsou prodávány do celého světa. Rozdělení odběratelského trhu a struktura 

prodaných výrobků je znázorněna v následujících grafech. 

 

Obr. 3. 2 Struktura prodaných výrobků v roce 2010 

 

 

 

Obr. 3. 3 Výnosy dle zeměpisného umístění trhů rok 2010 
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Ochranné známky 

 

Firma JETI model s.r.o. využívá k označení svých výrobků ochrannou známku 

JETI model, jejímž majitelem je Ing. Stanislav Jelen. Platnost této ochranné známky byla 

od roku 2002 v České republice, v roce 2003 byla její platnost rozšířena v rámci 

Německa a USA. Platnost ochranné známky „JETI model“ byla dnem 19. 1. 2007 

rozšířena na území Evropské unie. 

 

Obr. 3. 4 Ochranná známka JETI model s.r.o. 

 

 

 

Kromě této značky firma JETI model s.r.o. dne 19. 9. 2008 podala přihlášku 

ochranné známky „DUPLEX“ pod evidenčním číslem 007245202 v rámci Společenství.  

K registraci této ochranné známky z důvodu vznesené námitky v průběhu roku 2009 

došlo až dne 29. 1. 2010. 

 

Obr. 3. 5. Ochranná známka DUPLEX 
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Vlastnictví certifikátů a dotací 

Dne 20. 5. 2008 obdržela firma JETI model s.r.o. certifikát jakosti ISO 9001:2000, 

obor: osazování DPS technologií SMT. Tento certifikát má platnost do 19. 5. 2011. 

V roce 2009 firma úspěšně prošla dohledovým auditem. 

 

Dne 12. 8. 2008 byla schválena dotace z dotačního programu OPPI 6.2. 

Marketing Posílení exportu do evropských zemí a získání nových světových 

odbytišť, výše dotace 650 000,- Kč. Realizace celého projektu začala v druhé 

polovině roku 2008 a pokračovala v prvním čtvrtletí roku 2009. V tomto období 

probíhala reklamní kampaň výrobků JETI model nejen na trzích v EU, jako jsou 

Německo, Rakousko, Polsko, Anglie, ale i v USA. Tato kampaň probíhala formou 

aktivní inzerce v modelářských časopisech s nejvýznamnějšími odběrateli dané 

země. Rovněž se investovalo do nových cizojazyčných katalogů výrobků. Na konci 

června 2009 firma podala žádost o proplacení způsobilých výdajů ve výši 376 475,- 

Kč. 

 

Dne 16. 7. 2009 byla schválena dotace z dotačního programu OPPI 2007-2013, 

program Potenciál, název projektu: Středisko pro vývoj nových elektronických 

systémů. Realizace projektu byla zahájena od 28. 8. 2008. Projekt byl rozdělen na 

dvě etapy. První etapa skončila 31. 12. 2009, předmětem této etapy byla výstavba 

vývojové dílny, vybavení vývojové dílny a mzdy vývojových pracovníků. Druhá etapa 

probíhala v roce 2010 do 31. 8. 2010, v této etapě byly způsobilými výdaji mzdy 

vývojových pracovníků. Celkové způsobilé výdaje byly v předpokládané výši 

12 419 000,- Kč. Požadovaná výše dotace byla ve výši 9 291 000,-Kč. 

Aktivity v oblasti životního prostředí 

Firma JETI model s.r.o. má likvidaci veškerých nebezpečných odpadů, které vznikají 

při výrobě elektronických zařízení ošetřenu smluvně, likvidaci provádí firma SITA CZ 

a.s., Praha (provozovna Sever-Odry).  
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Firma JETI model s.r.o. má dále uzavřenu smlouvu o sdruženém plnění se 

společností EKO-KOM, a.s., a je zapojena do Systému sdruženého plnění EKO-KOM a 

plní povinnosti zajistit zpětný odběr a využití odpadu z obalů způsobem podle § 13 

odst.1 písm c) zákona o obalech. K balení veškerého vyráběného sortimentu výrobků 

firma JETI model s.r.o. využívá od října 2007, tzv. blistry z pevného dutého plastu 

(PVC). Tento typ obalů nejen poskytuje základní ochranu výrobku, ale je také velmi 

reprezentativní.  

 

Firma JETI model s.r.o., jelikož je výrobcem elektronických zařízení, má povinnost 

zajistit zpětný odběr výrobků po skončení jejich životnosti. Společnost je zapojena do 

kolektivního systému zpětného odběru elektrozařízení ASEKOL. Firma JETI model s.r.o. 

má uzavřenou smlouvu se společností ASEKOL a je povinná platit poplatky za likvidaci 

elektronických zařízení uváděných na trh v České republice. 

Cíle a strategie firmy 

Mezi základní cíle společnosti patří neustálé zvyšování kvality výrobků, spolehlivosti, 

poskytování nadstandardního servisu a snižování nákladů na výrobu.  

 

K dalším cílům společnosti patří zefektivnění administrativních prací zejména oblasti 

nákupu materiálu a prodeje výrobků.  

 

Prioritou pro firmu JETI model s.r.o. je sledovat nejnovější trendy a potřeby 

zákazníků a pružně na tuto zpětnou vazbu reagovat. Vzhledem k tomu, že všechny 

produkované výrobky byly vyvinuty přímo v této firmě, jsou schopni rychle reagovat na 

potřebné změny a úpravy stávajících výrobků, v neposlední řadě produkovat výrobky 

nové, které lze snadno implementovat do výroby.  

 

Hlavní důraz je kladen na zvýšení kvality, spolehlivosti stěžejních výrobků jako jsou 

regulátory a přijímače. Zkušenosti nabyté z vývoje výrobků určených pro modelářskou 

veřejnost se snaží zúročit v nabídkách spolupráce s firmami působícími v jiných 

oblastech a nabízí spolupráci jak v oblasti vývoje, tak i výroby.  
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Pracovníci v oddělení vývoje mají za úkol navrhnout nový výrobek, a to komplexně 

s ohledem na funkci, technickou realizovatelnost a technologické možnosti výroby. 

Zajistit testování, zpracovat výrobní dokumentaci a seznámit příslušné pracovníky 

s postupy výroby a rozsahem testování. Zároveň řeší problémy, které mohou nastat 

v souvislosti se sériovou výrobou u stávajících výrobků.    

 

Obr. 3. 6. Organizační struktura společnosti JETI model s.r.o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Již z organizační struktury společnosti je zřejmé, že firma JETI model s.r.o. 

má oddělení vlastního vývoje. Veškeré výrobky, jak softwarově, tak i hardwarově 

jsou vyrobeny v tomto vývojovém oddělení. Mít vlastní vývoj je jediná cesta, 

jak se alespoň částečně bránit velké, levné konkurenci z dálného východu – firma musí 

velmi rychle reagovat na potřeby a požadavky celosvětového modelářského trhu a tím si 

udržet svou pozici na trhu. 
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Proces nákupu materiálu a hodnocení dodavatelů 

 

Nákup materiálu je ve firmě JETI model s.r.o. uskutečňován prostřednictvím 

písemné objednávky. Firma při nákupu také využívá zvýhodněných cenových nabídek a 

množstevních slev. Objednávka zahrnuje tyto náležitosti:  

 

 Název firmy, adresa firmy 

 IČO, DIČ firmy 

 Číslo objednávky 

 Dodavatel, adresa dodavatele 

 IČO, DIČ dodavatele 

 Objednávané množství 

 Dodací podmínky 

 Platební podmínky  

 Datum vystavení dokladu 

 Razítko, podpis 

 

Veškerý materiál přijatý na sklad je evidován ve skladních kartách. Ve firmě se 

používá informační systém pro menší společnosti ABRA G2. Tento informační systém 

přináší nástroje k řízení chodu celé společnosti, obsahuje funkce pro adresáře, evidenci 

majetku, prodeje, nákupu, vedení skladů, řízení výroby.  

 

Firma JETI model s.r.o. vede karty dodavatelů, které jsou vytvářeny pomocí 

bodovacího systému. Každé kritérium je bodově ohodnoceno celým číslem v rozmezí 1-

5, přičemž 1 znamená největší spokojenost s daným kritériem a 5 znamená 

nedostatečnou spokojenost s daným kritériem. Součet všech hodnocení se vynásobí 

koeficientem (1 = pro dodavatele s certifikovaným systémem jakosti, 1,2 = pro 

dodavatele bez certifikovaného systému jakosti) a výsledek představuje celkové skóre 

dodavatele. 
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Způsobilý dodavatel – celkové skóre do 15 bodů, hodnocení je dobré, popřípadě 

s drobnými nedostatky s doporučením pro další spolupráci. 

 

Podmínečně způsobilý dodavatel – celkové skóre v rozmezí 15-20 bodů, s 

nedostatky vážnějšími, ale ještě vyhovujícími pro další spolupráci. 

 

Nezpůsobilý dodavatel – celkové skóre více než 20 bodů. Další spolupráce je 

možná jen po dodatečném prověření dodavatele a uzavření nové smlouvy. 

 

Při výběru dodavatelů jsou rozhodující tyto faktory: 

 kvalita dodávek, 

 dodací doba – plnění termínů, 

 časový horizont a odbornost nabídkového řízení, 

 garance a servisní zajištění dodávek, 

 cena dodávek – dodržení cen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 43 

4. Praktické řešení skladování 

Velké zásoby jsou spojené s nadbytečnými náklady, kapitál vázaný v zásobách 

může firmě chybět např. při financování nových projektů. Nízké zásoby jsou 

charakteristické pro hospodářsky zdravý podnik, vysoké zásoba ukazují na problémy 

v podniku. Snížení zásob může přispět ke zvýšení produktivity.  

 

Mezi hlavní úkoly managementu zásobování patří neustálé snižování hladiny zásob. 

Aby podnik mohl přistoupit k redukci zásob, je nejdříve nutná analýza.  

 

V této části bude provedena analýza obrátkovosti zásob, následně bude provedena 

analýza ABC. Jelikož firma vyrábí velké množství výrobků, pro účely analýzy byly 

zvoleny dva výrobky, a to nejprodávanější a nejdražší. 

4.1 Analýza obrátkovosti zásob 

Jedním ze základních ukazatelů, které dávají informace o efektivnosti systému řízení 

zásob je obrátka zásob, která vyjadřuje, kolikrát se zásoba materiálu obrátí za 

sledované období ve spotřebě. Cílem analýzy je setřídit položky podle jejich obrátky a 

identifikovat nízkoobrátkové a neobrátkové zásoby na skladě.  

 

obrátka =      [krát/rok] 

 

 

Na základě výsledků obrátkovosti je možné rozdělit položky do skupin a zjistit, 

kterým materiálovým položkám je potřebné věnovat největší pozornost. V rámci 

optimalizace zásob je jedním z nejdůležitějších cílů podniku identifikovat neobrátkové 

zásoby, jelikož jsou v nich vázány finanční prostředky a zabírají skladové plochy.  

 

 

 

Roční spotřeba 
Průměrná zásoba 
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Položky byly v rámci analýzy obrátkovosti rozděleny do 4 skupin: 

 

1. Položky s nadprůměrnou obrátkou: nad 8krát/rok 

2. Položky s průměrnou obrátkou: 5-8krát/rok 

3. Položky s podprůměrnou obrátkou: 1-4krát/rok 

4. Položky bez obrátky: méně než 1krát/rok 

 

Analýza obrátkovosti zásob je zaměřena na dva výrobky firmy, a to na 

nejprodávanější a nejdražší výrobek. 

 

Následující tabulka 4. 1 obsahuje údaje o roční spotřebě a průměrné zásobě. Údaje 

o průměrné zásobě poskytla firma JETI model s.r.o., roční spotřeba byla vypočítána. 

Následně byly pomocí výše uvedeného vzorce zjištěny počty obrátek. 

 

Tab. 4. 1 Analýza obrátkovosti zásob – nejprodávanější výrobek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: autor 
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Po provedení analýzy byly položky rozděleny do jednotlivých skupin. Tabulka 

ukazuje, že 8 položek je nadprůměrných, s počtem obrátek nad 8. Z analýzy bylo také 

zjištěno 6 položek s podprůměrnou obrátkou, s počtem obrátek 1 až 4. Položky bez 

obrátky z analýzy zjištěny nebyly, tato situace by nastala v případě, kdyby obrátky byly 

menší než 1 za rok. 

 

Tab. 4. 2 Shrnutí analýzy – nejprodávanější výrobek 

Obrátka 1 až 4 5 až 8 nad 8 

Počet 
položek 6 27 8 

Čísla položek 5, 8, 10, 20, 37, 38 

1, 3, 4, 6, 11, 12, 14, 15, 
16, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 
26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 

35, 36, 39, 40, 41 

2, 7, 9, 13, 17, 22, 28, 34 

Zdroj: autor 

 

Dále byl vytvořen graf znázorňující podíl obrátkovosti na výrobních materiálech. 

Z grafu je zřejmé, že největší podíl mají položky s průměrnou obrátkou, a to 65%. 

 

Obr. 4. 1 Výsledky analýzy obrátkovosti zásob – nejprodávanější výrobek 

Podíl obrátkovosti zásob na výrobních materiálech

15%

65%

20%

1 až 4 5 až 8 nad 8

 

Zdroj: autor 
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Tab. 4. 3 Analýza obrátkovosti zásob – nejdražší výrobek 

 

Zdroj: autor 

 

Analýza obrátkovosti zásob u nejdražšího výrobku ukázala, 10 položek 

s nadprůměrnou obrátkou, s počtem obrátek nad 8 a dále bylo zjištěno 5 položek 

s podprůměrnou obrátkou, s počtem obrátek 1 až 4.  Ani u tohoto výrobku nebyly 

zjištěny položky bez obrátky, tj. s počtem obrátek menší než 1.  

 

Tab. 4. 4 Shrnutí analýzy – nejdražší výrobek 

Obrátka 1 až 4 5 až 8 nad 8 

Počet položek 5 25 10 

Čísla položek 3, 25, 30, 31, 39 

1, 4, 7, 8, 9, 11, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 
20, 21, 22, 24, 26, 
27, 29, 32, 34, 35, 

36, 37, 40 

2, 5, 6, 10, 12, 19, 
23, 28, 33, 38 

Zdroj: autor 
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Následující graf znázorňuje podíl obrátkovosti zásob na výrobních materiálech. 

Z grafu je zřejmé, že největší podíl z celkového počtu položek zabírají položky 

s průměrnou obrátkou, tj. s obrátkou 5 až 8. Jejich procentní podíl je 62%. 

 

Obr. 4. 2 Výsledky analýzy obrátkovosti zásob – nejdražší výrobek 

Procentní podíl obrátkovosti zásob na výrobních 
materiálech

13%

62%

25%

1 až 4 5 až 8 nad 8

 

 

Z analýzy obrátkovosti zásob vyplývá, že největší pozornost v rámci zlepšování 

systému řízení zásob a jejich redukce je nutné věnovat položkám s obrátkou 1 až 4, 

jelikož tyto položky zbytečně vážou finanční prostředky a plochy. 

 

Cílem u položek s nadprůměrnou obrátkou je udržet vysokou obrátku. Cílem u 

položek s průměrnou obrátkou je udržovat a zvyšovat obrátku. U položek 

s podprůměrnou obrátkou je hlavním cílem zvyšovat obrátku. 
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4.2 Analýza ABC 

Tato metoda je zpracována na základě poskytnutých údajů firmou. Jedná se o 

kusovníky ke dvěma výrobkům DUPLEX.  

 

Metoda ABC je zaměřena na nejprodávanější a nejdražší výrobek. Jelikož si firma 

nepřeje, aby byly zveřejněny konkrétní názvy jednotlivých položek, je použito pouze 

obecné označení.  

 

Analýza byla zpracována v programu Excel. Jako kritérium jsem zvolila hodnotu 

ročního obratu v Kč za položku. Analýza byla zpracována následovně:  

 

1) Byla zjištěna roční potřeba položky v kusech a vynásobila se cenou za položku. 

2) Sečtením všech ročních potřeb v Kč u jednotlivých položek se byla získána 

hodnota celkové roční spotřeby ve skladu (celkového ročního obratu). 

3) Dále byl vyjádřen procentní podíl každé položky na celku a položky byly seřazeny 

v sestupném pořadí. 

4) Byly vypočteny kumulativní procentní podíly. 

5) Položky byly seřazeny do skupin A, B, C. 

6) skupina A by měla zahrnovat asi 80 % ročního obratu, skupina B zhruba 15 % a 

skupina C asi 5 % ročního obratu.  

 

 

Následují tabulka 4. 5 zobrazuje výsledné skupiny u nejprodávanějšího výrobku. 

Jsou zde uvedeny čísla položek spadajících do jednotlivých skupin A, B a C, dále je 

v této tabulce uveden procentní podíl z celkového počtu položek. 

 

Tabulka 4. 6 obsahuje shrnutí řízení zásob u nejprodávanějšího výrobku. Je zde 

uveden počet položek u jednotlivých skupin, roční spotřeba v Kč u jednotlivých skupin a 

podíl na spotřebě v %. 
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Analýza ABC – nejprodávanější výrobek 

Tab. 4. 5 Výsledné skupiny – nejprodávanější výrobek 

Skupina položek Čísla položek % podíl z počtu položek 

 

A 
14, 18, 17, 19, 15, 41 14, 6 % 

 

B 

12, 35, 34, 33, 20, 16, 11, 36, 

40, 39, 37 
26, 8 % 

C 
13, 9, 7, 5, 2, 38, 8, 21, 10, 3, 

6, 4, 22, 1, 32, 24, 25, 27, 29, 

23, 26, 28, 30, 31 

58,6 % 

Zdroj: autor 

 

Tab. 4. 6 Shrnutí řízení zásob – nejprodávanější výrobek 

Skupina položek Počet položek 
Roční spotřeba v 

Kč 

Podíl na spotřebě 

v % 

A 6   1 305 005 77,46 % 

B 11 342 040 20,3 % 

C 24   37 740 2,24 % 

Celkem 41 1 684 785 100 % 

Zdroj: autor 

 

Skupina A zahrnuje 6 položek, čili podíl na celkovém počtu položek činí 14, 6%. 

Roční spotřeba dosahuje hodnoty 1 305 005 Kč a podíl na spotřebě v % u položky A je 

77,46%. Skupina B je tvořena z 11 položek, u kterých procentní podíl na celkovém počtu 

položek činí 26,8%. Hodnota roční spotřeby u skupiny B je 324 040 Kč, podíl na 

spotřebě v procentech je 20,3%. Skupina C zahrnuje největší počet položek, dosáhla 

největšího podílu na počtu položek, a to 58,6%. Roční spotřeba je u položek skupiny C 

nejnižší, hodnota činí pouze 37 740 Kč, procentní podíl na spotřebě je 2,24%.  



 50 

 

Výsledky ABC analýzy pro nejprodávanější výrobek jsou graficky prezentovány 

v obrázku 4. 3. Z hlediska řízení zásob je jako kritérium klasifikace položek použit podíl 

položek na celkovém obratu.  

 

Obr 4. 3 Grafické znázornění klasifikace metodou ABC – nejprodávanější výrobek 
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Zdroj: autor 

 

 

Rozdělením v grafu je získán celkový přehled o tom, které položky přispívají nejvíce 

k hospodářskému výsledku firmy, tedy jsou pro firmu nejdůležitější a měla by jim 

věnována největší pozornost. 

 

Dále bude proveden výpočet počtu objednávek, velikost pojistné zásoby a obratové 

zásoby a také celková průměrná zásoba. Objednávání probíhá průměrně 4x ročně u 

každého výrobního materiálu.  

 

A B C 
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Počet objednávek = 41 x 4 = 164 objednávek 

 

Velikost dodávky 

Q = D / Počet dodávek za rok 

Q = 1684785 / 4 = 421196 Kč 

 

Obratová zásoba 

Obratová zásoba = Q / 2 

Obratová zásoba = 421196 / 2 = 210598 Kč 

 

Pojistná zásoba 

Zp = D / Počet týdnů v roce 

Zp = 1684785 / 52 = 32400 Kč 

 

Celková průměrná zásoba 

Celková průměrná zásoba = obratová zásoba + pojistná zásoba 

Celková průměrná zásoba = 242998 Kč 

 

Z poskytnutých údajů bylo vypočteno, že počet objednávek je 164 za rok. Dále 

následoval výpočet velikosti dávky, která činila 421196 Kč. Obratová zásoba činila 

210598 Kč a měla by zajistit předpokládanou spotřebu v období mezi dvěma 

dodávkami. Pojistná zásoba musí být v takovém množství, aby zajistila plynulost výroby 

a vyrovnala odchylky v dodávkách nebo ve spotřebě, její hodnota činila 32400 Kč. 

Celková průměrná zásoba je důležitá zejména z hlediska vázanosti finančních 

prostředků v zásobách a její hodnota činila 242998 Kč.



 52 

Analýza ABC – nejdražší výrobek 

 

Tab. 4. 7 Výsledné skupiny – nejdražší výrobek 

Skupina položek Čísla položek 
% podíl z počtu 

položek 

A 15, 19, 18, 17, 39, 37, 38 17, 5 % 

B 36, 40, 32, 29, 35, 34, 16, 13, 33 22, 5 % 

C 
12, 14, 1, 2, 31, 30, 23, 6, 11, 10, 8, 

5, 4, 3, 7, 27, 28, 9, 21, 20, 22, 24, 

25, 26 

60 % 

Zdroj: autor 

 

Tab. 4. 8 Shrnutí řízení zásob – nejdražší výrobek 

Skupina položek Počet položek 
Roční spotřeba v 

Kč 

Podíl na spotřebě 

v % 

A 7 306 375 79,32 % 

B 9 69 915 18,10 % 

C 24 9 960 2,58 % 

Celkem 40 386 250 100 % 

Zdroj: autor 

 

Ve skupině A je zahrnuto 7 položek, roční spotřeba dosáhla hodnoty 306 375 Kč, 

podíl na spotřebě činil 79,32 % a procentní podíl na počtu položek činil 17,5 %. U 

skupiny B, která zahrnuje 9 položek, byla roční spotřeba 69 915 Kč, podíl na spotřebě 

činil 18,10 % a podíl na počtu položek vzrostl na 22,5%. Ve skupině C je zahrnut 

největší počet položek, roční spotřeba činí pouze 9 960 Kč a podíl na spotřebě dosáhl 
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nejnižší úrovně, jen 2,58%. Naopak podíl na počtu položek je u položek skupiny C 

nejvyšší, a to 60%. 

 

 

Výsledky ABC analýzy pro nejdražší výrobek jsou graficky prezentovány v obrázku 

4. 4. Z hlediska řízení zásob je jako kritérium klasifikace položek použit podíl položek na 

celkovém obratu.  

 

 

Obr 4. 4 Grafické znázornění klasifikace metodou ABC – nejdražší výrobek 
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Zdroj: autor 

 

 

 

A B C 
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Dále bude následovat výpočet počtu objednávek, velikosti pojistné zásoby a 

obratové zásoby a také celková průměrná zásoba. Objednávání probíhá průměrně 4x 

ročně u každého výrobního materiálu.  

 

Počet objednávek = 40 x 4 = 160 objednávek 

Velikost dodávky 

Q = D / Počet dodávek za rok 

Q = 386 250 / 4 = 96 563 Kč 

 

Obratová zásoba 

Obratová zásoba = Q / 2 

Obratová zásoba = 96 563 / 2 = 48 282 Kč 

 

Pojistná zásoba 

Zp = D / Počet týdnů v roce 

Zp = 386 250 / 52 = 7 428 Kč 

 

Celková průměrná zásoba 

Celková průměrná zásoba = obratová zásoba + pojistná zásoba 

Celková průměrná zásoba = 55 710 Kč 

 

Při výpočtu byly použity vzorce z teoreticko – metodologické části. Hodnoty 

jednotlivých výsledků byly zaokrouhleny na celá čísla. Jako podklad sloužily údaje 

poskytnuté firmou JETI model s.r.o., výchozím údajem byl průměrný počet objednávek 

za rok. 
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5. Návrhy a doporučení 

Tato část je zaměřena na návrhy a doporučení pro firmu JETI model s.r.o., které 

jsou zpracovány na základě výsledků analýzy provedené v předchozí kapitole. 

 

Byly vytvořeny dvoukriteriální matice, která se opírají o výsledky analýzy 

obrátkovosti zásob a analýzy ABC. Matice byly vytvořeny na základě údajů z podkladů 

z předchozí kapitoly.   

 

Tabulka 5. 1 znázorňuje kombinaci analýzy obrátkovosti zásob a analýzy ABC pro 

nejprodávanější výrobek. Z tabulky je zřejmé, že největší podíl u jednotlivých skupin 

zabírají položky s průměrnou obrátkou.  

 

Tab. 5. 1 Kombinace analýzy obrátkovosti zásob a analýzy ABC (nejprodávanější 

výrobek) 

Kritéria  Podprůměrné Průměrné Nadprůměrné 

A   14, 18, 19, 15, 41 17 

B 20, 37 12, 35, 33, 16, 11, 36, 
40, 39 

34 

C 5, 38, 8, 10,  
21, 3, 6, 4, 1, 32, 24, 
25, 27, 29, 23, 26, 30, 

31 
13, 9, 7, 2, 22, 28 

    

Zdroj: autor 

 

Z tabulky je patrné, že výrobní materiály č. 14, 18, 19, 15, 41 patří do skupiny zásob 

s průměrnou obrátkou. Tyto položky mají velký podíl na celkové spotřebě, celková 

hodnota činila 1064540 Kč. Cílem u těchto položek s průměrnou obrátkou je udržovat a 

zvyšovat obrátku. Důležité je neustále sledovat stavy zásob. Platí, že čím vyšší bude 

roční obrat v kategorii, tím častěji je třeba zboží objednávat. Vhodné je často provádět 

inventury, např. každý měsíc a pravidelně vyhodnocovat předpověď poptávky. Umístění 
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zásob ve skladu by mělo být lokalizováno co nejblíže k výrobě. Důležitá je také přesná 

evidence údajů o stavech zásob, pohybech, objednávkách, dodávkách, ceně a také 

kvalitě. Výrobní materiál č. 17 je z hlediska obrátkovosti nadprůměrný a je na tom 

nejlépe z celé této skupiny. 

 

 

Položky skupiny B jsou zahrnuty ve všech skupinách obrátkovosti zásob. Výrobní 

materiál č. 34 je z hlediska obrátkovosti nadprůměrný a hlavním cílem je tuto vysokou 

obrátku udržet. Položky č. 20, 37 jsou s podprůměrnou obrátkou, u kterých je cílem 

obrátku zvyšovat.  Největší podíl zabírají položky s průměrnou obrátkou. Na celkové 

spotřebě se tato skupina podílí 257890 Kč. Tyto položky není třeba objednávat tak 

často, objednávané množství by mělo být větší než u položek skupiny A. Pojistná 

zásoba by se měla udržovat na vyšší úrovni. Z hlediska uskladnění je optimální střední 

část skladu. 

 

 

Také položky skupiny C jsou zahrnuty ve všech skupinách obrátkovosti zásob. 

Nepočetnější skupinu tvoří položky s průměrnou obrátkou. Tyto položky se objednávají 

méně často, vždy až za několik měsíců. Objednávaná množství jsou velká, je vhodné 

vytvářet dostatečné zásoby. Položky mohou být skladovány po delší dobu bez velkých 

dopadů na ekonomiku výroby. Uskladnění je možné v zadní části skladu, čili nejvíce 

vzdálené od výroby. Největší problém pro firmu představují položky s podprůměrnou 

obrátkou, konkrétně položky č. 5, 38, 8, 10. Potenciál jejich možné redukce je praktický 

nulový, proto jsou tyto položky z hlediska řízení zásob bezvýznamné.  

 

 

Následují tabulka 5. 2. znázorňuje kombinaci analýzy obrátkovosti zásob a analýzy 

ABC pro nejdražší výrobek. Největší podíl u jednotlivých skupin zabírají položky 

s průměrnou obrátkou. 
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Tab. 5. 2 Kombinace analýzy obrátkovosti zásob a analýzy ABC (nejdražší výrobek) 

Kritéria Podprůměrné Průměrné Nadprůměrné 

A 39 15, 18, 17, 37 19, 38  

B   
36, 40, 32, 29, 35, 

34, 16, 13 33 

C 31, 30, 3, 25,  
14, 1, 11, 8, 4, 7, 
27, 9, 21, 20, 22, 

24, 26 

12, 2, 23, 6, 10, 5, 
28 

Zdroj: autor 

 

Nejlépe z celé skupiny jsou na tom položky č. 19, 38, jelikož jsou z hlediska 

obrátkovosti nadprůměrné. Položka č. 39 patří do skupiny A s podprůměrnou obrátkou. 

Jelikož má tento materiál velký podíl na celkové spotřebě, doporučuje se zvýšení 

obrátkovosti. U položek s průměrnou obrátkou se doporučuje udržet a nadále zvyšovat 

obrátku. 

  

U nejdražšího výrobku největší problém pro firmu představují položky č. 31, 30, 3, 

25. Tyto položky patří do skupiny C s podprůměrnou obrátkou zásob. Uvedené položky 

jsou z hlediska řízení zásob téměř bezvýznamné. Hlavním cílem u těchto položek by 

mělo být zvyšovat obrátku či přehodnotit sortiment. 

 

 

Další část kapitoly se věnuje návrhu na řízení zásob. Návrh je zpracován opět pro 

nejprodávanější a nejdražší výrobek.  

 

V následující tabulce 5. 3 je zpracován návrh na řízení zásob u nejprodávanějšího 

výrobku. Výpočty k jednotlivým návrhům jsou uvedeny v příloze č. 4. Byl změněn počet 

dávek za rok a u každé skupiny položek se bude lišit pojistná zásoba.  
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Tab. 5. 3  Návrh na řízení zásob – nejprodávanější výrobek 

Skupina 
Počet 

dávek za 
rok 

Velikost 
dávek 

Obratová 
zásoba v 

Kč 

Pojistná 
zásoba % 

Pojistná 
zásoba 

Kč 

Celková 
průměrná 
zásoba v 

Kč 

Počet 
objednávek 

A 6 217 501 108 751 1 13 050 121 801 36 

B 4 85 510 42 755 2 6 840 49 595 44 

C 2 18 870 9 435 3 1 132 10 567 48 

Celkem x 321 881 160 941 x 21 022 181 963 128 
Zdroj: autor 

 

 

Počet dávek za rok byl u skupiny A zvýšen na 6, u skupiny B zůstal počet na stejné 

úrovni, tj. 4 dávky za rok a u skupiny C došlo ke snížení na 2 dávky za rok. Dále byla 

podle vzorců uvedených v příloze č. 4 vypočítána velikost dávek u jednotlivých skupin a 

obratová zásoba u jednotlivých skupin. Pojistná zásoba u skupiny A byla stanovena ve 

výši 1%, u skupiny B byla 2% a u skupiny C činila pojistná zásoba 3 % z celkové roční 

spotřeby u jednotlivých skupin. Sečtením obratové a pojistné zásoby byla vypočítána 

celková průměrná zásoba.  Počet objednávek byl zjištěn vynásobením počtu dávek za 

rok s počtem položek v jednotlivých skupinách. U všech ukazatelů byly vypočítány 

celkové hodnoty, zaneseny do následující tabulky a srovnány s hodnotami v původním 

systému. 

 

 

Tabulka 5. 4 je zpracována pro srovnání původního systému a nového návrhu. 

Z tabulky je patrné, že vypočítané ukazatele nového systému řízení zásob vykazují 

zlepšení u všech ukazatelů. Počet objednávek se snížil na 78% původního počtu. 

Hodnota zásob ve skladu se snížila na 74,9% původní hodnoty zásob. 
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Tab. 5. 4 Srovnání původního systému a nového návrhu 

  

Počet 
objednávek 

za rok 

Velikost 
dávek 

Obratová 
zásoba v 

Kč 

Pojistná 
zásoba v 

Kč 

Průměrná 
zásoba 
celkem 

Původní 
systém 164 421 196 210 598 32 400 242 998 

Nový 
návrh 128 321 881 160 941 21 022 181 963 

Rozdíl - 36 - 99 315 - 49 657 - 11 378 - 61 035 
Zdroj: autor 

 

Počet objednávek se snížil o 36 za rok. Velikost dávek oproti původnímu systému se 

snížila o 99 315 Kč. Rozdíl hodnot u obratové zásoby činil 49 657 Kč. U pojistné zásoby 

došlo také ke snížení hodnoty oproti původnímu systému, rozdíl činil 11 378 Kč. 

 

Tabulka 5. 5 ukazuje návrh na řízení zásob u nejdražšího výrobku. Výpočty 

k jednotlivým ukazatelům jsou uvedeny v příloze č. 5. Počet dávek za rok byl změněn a 

také pojistná zásoba byla změněna. Pro každou skupinu byla pojistná zásoba 

stanovena jiná. U skupiny A je hodnota pojistné zásoby ve výši 1%, pojistná zásoba 

skupiny B činí 2% a u skupiny C jsou stanoveny 3%. 

 

Tab. 5. 5 Návrh na řízení zásob – nejdražší výrobek 

Skupina 
Počet 

dávek za 
rok 

Velikost 
dávek 

Obratová 
zásoba v 

Kč 

Pojistná 
zásoba % 

Pojistná 
zásoba 

Kč 

Celková 
průměrná 
zásoba v 

Kč 

Počet 
objednávek 

A 6 51 063 25 532 1 3 064 28 596 42 

B 4 17 479 8 740 2 1 398 10 138 36 

C 2 4 980 2 490 3 299 2 798 48 

Celkem x 73 522 36 762 x 4 761 41 532 126 
 Zdroj: Autor 
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Počet dávek u skupiny A byl zvýšen na 6 dávek za rok. U skupiny B zůstal počet 

dávek nezměněn a naopak u skupiny C byl počet snížen na 2 dávky za rok. Výpočet 

ukazatelů byl proveden podle vzorců uvedených v příloze č. 5. 

 

Následující tabulka 5. 6 ukazuje srovnání původního systému a nového návrhu u 

nejdražšího výrobku. Jsou zde uvedeny vypočítané hodnoty jednotlivých ukazatelů a 

jejich rozdíly mezi původním systémem a novým návrhem. 

 

Tab. 5. 6 Srovnání původního systému a nového návrhu u nejdražšího výrobku 

  

Počet 
objednávek 

za rok 

Velikost 
dávek 

Obratová 
zásoba v 

Kč 

Pojistná 
zásoba v 

Kč 

Průměrná 
zásoba 
celkem 

Původní 
systém 160 96 563 48 282 7 428 55 710 

Nový 
návrh 126 73 522 36 762 4 761 41 532 

Rozdíl - 34 - 23 041 - 11 520 - 2 667 - 14 178 
 Zdroj: autor 

 

Po úpravě počtu dávek u jednotlivých skupin položek jsou výsledné hodnoty na nižší 

úrovni než hodnoty ukazatelů v původním systému. Počet objednávek se snížil o 34 za 

rok, čili počet objednávek se snížil na 78,8 % původního počtu. Hodnota zásob ve 

skladu se snížila na 74,5% původní hodnoty zásob. 

 

Návrh pro firmu zní, zvýšit počet dávek u skupiny A na 6 dávek za rok, u skupiny B 

ponechat počet dávek na stejné úrovni, tj. 4 dávky ročně a u skupiny C snížit dávky na 2 

za rok.  
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6. Závěr 

Skladové hospodářství je velmi významnou částí logistického řetězce. Skladové 

hospodářství slouží ke sledování stavu zásob a pohybu produktů. Do této oblasti jsou 

zahrnuty rozhodnutí týkající se velikosti a druhu skladu, jeho vybavení, technologie 

skladového hospodářství a také samotné řízení zásob. 

 

Podnik by se měl snažit skladové hospodářství optimalizovat, aby se neustále 

zlepšovala dostupnost nabízeného zboží, podnik měl možnost rychle reagovat na 

individuální potřeby zákazníků, a tudíž zvyšovat spokojenost zákazníků a dosáhnout 

větších úspor. Podnik by se měl snažit zásoby redukovat, velké zásoby mohou mít na 

podnik negativní dopad a směřovat k problémům. Efektivní skladové hospodářství může 

zvyšovat dlouhodobý úspěch.  

 

Smyslem zásob je zajistit bezporuchový a plynulý výdej skladovaných položek do 

spotřeby. Jejich výše je ovlivněna požadavkem jištění před poruchami, které mohou 

ovlivnit dispoziční množství v jednotlivých typech skladů.  

 

Cílem diplomové práce byla analýza současného stavu skladového hospodářství ve 

firmě JETI model s.r.o., která sloužila ke zjištění případných nedostatků v oblasti 

skladování a řízení zásob s následným doporučením a návrhem pro zlepšení. 

 

Tato diplomová práce vycházela z teoretických poznatků různých autorů odborné 

literatury, kteří se zabývají problematikou řízení zásob a skladovým hospodářstvím. 

 

V teoreticko – metodologické části byly popsány základní pojmy, jako je definice 

logistiky, cíle logistiky, hlavní logistické činnosti, definice a význam skladování, druhy 

skladů, popis základních pojmů z teorie zásob a metod řízení zásob. Další část byla 

zpracována na základě poskytnutých interních firemních materiálů a informací. Zabývá 

se charakteristikou firmy JETI model s.r.o., historií a vývojem firmy, popisuje předmět 
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podnikání, základní cíle a strategie firmy, proces nákupu materiálu, výběr a hodnocení 

dodavatelů.  

 

V praktické části byla zpracována analýza obrátkovosti zásob a analýza ABC. Obě 

analýzy byly provedeny pro nejprodávanější a nejdražší výrobek.  

 

Položky byly v rámci analýzy obrátkovosti zásob rozděleny do tří skupin, tzn. položky 

s podprůměrnou obrátkou, s průměrnou obrátkou a poslední skupinu tvoří položky 

s nadprůměrnou obrátkou.  

 

Z dosažených výsledků ABC analýzy byl zpracován nový návrh na řízení zásob u 

jednotlivých skupin položek. Byl změněn počet dávek za rok, u položek slupiny A byl 

počet dávek zvýšen, u skupiny B zůstaly dávky na stejné úrovni a u skupiny C byl počet 

dávek za rok snížen. Nový systém řízení zásob dosahoval lepší výsledky než systém 

původní, proto byl firmě doporučen. Cílem bylo přinést firmě určitá zlepšení a ukázat 

směr jakým by se měla firma ubírat při vývoji skladového hospodářství. 
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Seznam zkratek 

 

atd.    - a tak dále 

např.    - například 

s. r. o.    - společnost s ručením omezeným 

tzn.    - to znamená 

Q      - velikost dávky 

D     - celkové spotřebované množství 

Zp     - zásoba pojistná 
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