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Abstrakt 

Optimalizace výrobních zásob při výrobě lyžařských a trekkingových holí 

 

V souladu se zadáním je tato bakalářské práce zaměřena na optimalizaci klíčových výrobních 

zásob v podniku Birki s.r.o.. Bakalářská práce obsahuje rozčlenění výrobních položek na 

významné a méně významné položky na základě Paretových a XYZ analýz a navržení 

vhodného způsobu skladování těchto položek pomocí speciálních barevných úložných boxů. 

V práci je použit i jednoduchý systém materiálových kanbanových karet. 

 

Klíčová slova: optimalizace, Paretova analýza, XYZ analýza, Kanaban systém, pojistná 

    zásoba 

 

 

 

Abstract 

Design of Optimalization of Inventory in Ski and Trekking Sticks Production 

 

In accordance with the specifications of this thesis it is focused on optimizing the key stocks 

in manufacturing company Ltd. Birki. Bachelor thesis contains a breakdown of production 

items to major and minor items based on Pareto and XYZ analysis and design of appropriate 

methods of storage of these items using special colored storage boxes. This work used a 

simple system of material kanban cards. 

 

Keywords: optimization, Pareto analysis, XYZ analysis, Kanaban systém, safety stock 
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1 ÚVOD 

 
V tomto posledním desetiletí vrcholí informační revoluce, která způsobuje současný trend 

globalizace. Uhájit si svoji pozici v tomto divokém období není nic jednoduchého. Na trh se 

tlačí levné výrobky z asijských zemí. Západní firmy, aby obstály v tvrdé konkurenci, se musí 

zaměřit na kvalitní produkty, kvalitní zákaznický servis a zlepšit efektivnost a hospodárnost 

práce. Cílem každé firmy by mělo být omezení zbytečných výdajů. Je dokázáno, že je pro 

podnik vždy výhodnější ušetřený milion dosažený snížením nákladů v podniku a jeho 

efektivním řízením při zachované produkci, než o stejnou částku zvýšené tržby. Je tedy 

důležité eliminovat slabá místa. 

Cílem bakalářské práce s názvem „Návrh optimalizace výrobních zásob při výrobě lyžařských 

a trekkingových holí“ je pomoci firmě BIRKI s.r.o. a jejím zaměstnancům zlepšit systém 

skladování a celkové logistiky výrobních zásob komponentů, které hrají důležitou roli ve 

výrobě. Pomocí logistických metod a moderních technologických prvků optimalizovat 

logistické procesy důležitých výrobních komponentů tak, aby v prvé řadě nenastala situace, že 

by z důsledku jejich nedostatečného množství bylo nutné omezení či úplné zastavení výroby. 

Za druhé jsem se snažil i o to, aby bylo možné ušetřit náklady na skladování a aby se ve firmě 

zvýšila likvidita tím, že nemusí vázat zbytečné velký objem kapitálu udržovaných v zásobách. 

První část bakalářské práce obsahuje teoretické poznatky z logistiky a metod v ní 

používaných. 

Druhá část obsahuje praktické zpracování návrhu na optimalizaci skladování výrobních zásob. 

Nejdříve je nutné pomocí analýz rozčlenit portfolium výrobních zásob na prioritní zásoby, 

které hrají významnou roli a na zásoby, které mají nízkou obrátku, či není v nich vázáno tolik 

kapitálu, tudíž méně významné. Poté navrhnout přehledný systém skladování, doplněný o 

jednoduchý informační systém pomocí materiálových kanbanových karet tak, aby bylo 

v jakémkoliv okamžiku patrné, kolik se zásob se nachází ve skladu, a aby byl jasně patrný 

signál o tom, kdy se mají zásoby doobjednat. 
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2 TEORETICKO-METODOLOGICKÁ ČÁST 

Tato část bakalářské práce je zaměřena na vymezení základních pojmů, charakteristik a 

principů souvisejících se zásobami, jakož i popsání základních metod řízení zásob. 

 
2.1 Vývoj logistiky a základní vymezení 

Logistika je vědní disciplína zasahující mnoho hospodářských odvětví, přičemž 

v každém tomto odvětví se na ni dívá z trochu jiné stránky. Definicí logistiky je proto mnoho. 

Viceprezident České logistické asociace a vedoucí katedry logistiky na Vysoké škole 

ekonomické v Praze Petr Pernica [11] uvádí, že slovo logistika je pravděpodobně odvozeno 

od řeckého logos znamenající slovo, řeč, myšlenka, rozum, pojem či pravidlo, rozum nebo od 

slova logistikon, vyjadřující důmysl. [4] 

Pokud přeskočíme teorie zabývající se původem slova logistika v různých náboženských 

směrech a zaměříme se na různé etapy vývoje, dostáváme se do období, kdy tento pojem 

dostal konkrétnější podobu. Mluvíme o vojenské logistice, na jejíchž základech staví dnešní 

podniková logistika. Toto spojení tehdy znamenalo podle Pernici [11] řízení pohybu, 

zásobování a ubytování vojsk. V současnosti zahrnuje také konstrukci, skladování, přepravu a 

překládku vojenské techniky a materiálu a s tím spojenou údržbu, opravy, provoz vojenských 

staveb a přepravu osob. [4] 

Od vojenské logistiky byl už jen malý krok k logistice hospodářské a již zmíněné logistice 

podnikové. Tento pojem charakterizuje Schulte [12] jako integrované plánování, utváření, 

provádění a kontrolování hmotných a informačních toků, a to směrem od dodavatele do 

podniku, uvnitř podniku a od podniku k odběrateli. [4] 

Lambert [5] uvádí, že logistika je proces plánování, realizace a řízení efektivního, výkonného 

toku a skladování zboží, služeb a souvisejících informací z místa vzniku do místa potřeby, 

jehož cílem je uspokojit požadavky zákazníků. Obecně lze říci, že hlavním a nejdůležitějším 

cílem logistického řízení je doručit v požadovaném čase a kvalitě produkt za dohodnutou 

cenu, vše ostatní je již jen následným faktorem. [4] 
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2.2 Základní charakteristiky a pojmy logistiky 

2.2.1 Cíle logistiky 

Cílem logistiky je optimalizace logistických výkonů s jejími prvky, logistickými službami a 

náklady a zároveň hlavními kritérii výběru vhodného dodavatele.  

 Logistické služby zahrnují: 

 dodací čas 

 dodací cenu 

 dodací kvalitu 

 dodací spolehlivost a pružnost. [17]  

Dodací čas znamená dobu od předání objednávky zákazníka do obdržení zboží zákazníkem. 

Samozřejmě čím je tato doba kratší, tím si zákazník tvoří nižší zásoby a logicky i krátkodoběji 

jimi disponuje. 

Dodací spolehlivost vyjadřuje schopnost dodržení lhůt a obsahu objednávek. 

Nedodržení lhůt může vést k poruše podnikových procesů a následnému zvýšení nákladů. 

Dodací flexibilita je schopnost reakce expedičního systému na přání zákazníka (odběrné 

množství, časový okamžik předání zakázky či způsob předání zakázky). [12]  

Dodací kvalita znamená dodací přesnost dle způsobu, množství a stavu dodávky. Pokud 

kvalita neodpovídá požadavkům zákazníka, může zboží vrátit prostřednictvím reklamace a 

požadovat nové na náklady dodavatele. Náklady, které tak vznikají zákazníkovi, mohou být 

ale nevyčíslitelné. Například když jde o automobilový průmysl, kde je kvalita a rychlost 

dodávek jedna z nejdůležitějších cílů výroby. 

Logistické náklady, které jsou druhým prvkem logistického výkonu, se podle Pernici 

nazývají náklady na logistický řetězec (systém) a řadí se mezi ně: 

 náklady na řízení a systém, 

 náklady na zásoby, 

 náklady na skladování, 

 náklady na dopravu, 

 náklady na manipulaci. [11] 
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Shrneme-li hlavní dva cíle logistiky, dojdeme k závěru, který uvádí Vaněček [17], a to že 

snahou logistiky je především uspokojení zákazníka a dosažení optimálních, ne jednostranně 

minimálních nákladů na tuto činnost. Optimum je kompromis mezi určitým stupněm 

uspokojení zákaznických požadavků a náklady vynaloženými na logistické procesy. 

 

2.2.2 Logistický řetězec 

Logistický řetězec neboli Supply Chain je nejdůležitějším pojmem celé logistiky.  Je 

označován jako dynamické propojení trhu spotřeby s trhem surovin, materiálů a dílů 

v hmotném i nehmotném aspektu, které je účelné od poptávky konečného zákazníka, který se 

váže na konkrétní zakázku, výrobek, druh a surovinu výrobku. [1] Logistický řetězec 

představuje vzájemnou návaznost všech aktivit a článků, jejichž uskutečnění je nezbytné pro 

dosažení synergického efektu. Přemísťování a skladovací procesy, které v těchto systémech 

probíhají, jsou integrálně plánované a řízené. Při vytváření logistických řetězcích jsou nutné 

tři vlastnosti:  

 transparentnost (průhlednost) celého řetězce, 

 konektivita (propojitelnost) jednotlivých článků do integrovaného řetězce, kterou se 

 rozumí schopnost vyměňovat, interpretovat a používat závažné informace s přesahem 

 úseků a funkcí, 

 agilnost partnerů, kteří usilují o rychlé a cílevědomé dosažení praktických 

 změn na základě získaných informací. Požadavek agilnosti je nutně spojen 

 s flexibilitou podnikových procesů. [14]       

Logistický řetězec se může řídit jednak jako celek nebo se rozdělit do několika okruhů řízení 

podle různých faktorů, priorit a aspektů. Logistické řetězce se tradičně člení na dvě relativně 

samostatné části: 

 buy system (dodavatelský a výrobní okruh), 

 sell system (distribuční systém). [13] 

Na hranicích mezi sousedícími systémy či podsystémy v logistickém řetězci 

vznikají místa styku. Existence míst styku je důsledkem rozdílnosti navazujících článků 

řetězce. Tato rozdílnost může mít podobu: 
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 právní (jedná se o samostatné podniky, státy), 

 ekonomickou (útvary, závody či divize podniku se samostatným hospodařením), 

 informační (hardware, software a datová základna informačních komunikačních 

systémů), 

 organizační (vymezené hranice odpovědnosti jednotlivých pracovníků, útvarů, 

divizí či podnikových funkcí), 

 fyzickou (technické prvky a parametry manipulačních, skladovacích a dopravních 

systémů). [7] 

 

2.2.3 Klíčové logistické činnosti 

Jako hlavní logistické činnosti, které jsou nutné pro realizaci hladkého toku produktů z místa 

vzniku do místa jejich potřeby a lze je tedy pokládat za součást obecného logistického 

procesu, jsou dle Lamberta: 

 zákaznický servis (Customer service), 

 prognózování, plánování poptávky (Demand forecasting, planning), 

 řízení stavu zásob (Inventory managament), 

 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 (Pland and warehouse site selection). [5] 

 

2.2.4 Faktory ovlivňující logistiku 

Hlavní oblasti či faktory, které ovlivňující logistiku jsou: 

 požadavky trhu – zde se sledují dvě zájmové skupiny, a to konkurenti a zákazníci. Je 

 tedy nezbytný výzkum, který nám poskytne informace o výrobním a logistickém 

 procesu našich hlavních konkurentů. Tedy jaký mají tržní podíl, jaké mají portfolio, 

 jaké metody a distribuční cesty, jejich strategie, kdo jsou jejich cíloví zákazníci. U 
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 našich zákazníků nás bude zajímat jejich struktura, požadavky, přání, zvyklosti, jaké 

 jsou jejich preference; [12] 

 výrobní program – hlavními faktory jsou jakost a druh výrobku, šíře sortimentu a 

 životní cyklus výrobku; 

 způsob dopravy – jaký druh dopravy a jaké distribuční cesty podnik využívá; 

 technologické faktory – jedná se především o faktory v oblasti informačních 

 technologií, nové podnikové systémy a moderní způsoby skladování; 

 právní rámcové podmínky logistiky - jsou zakotveny v normách pro přepravu  zboží 

 formou bezpečnostních ustanovení, tarifů, daní, investičních příspěvků a  subvencí; 

 

2.3 Hlavní metody používané v logistice a ve výrobě 

Mezi hlavní logistické metody, které se v mnoha případech prolínají nebo doplňují, lze řadit 

metody Just-In-Time a Kanban. 

Just-In-Time (JIT) je systém řízení opakované výroby, kde je provoz, pohyb materiálu i 

zboží realizováno co nejrychleji a nejúsporněji, dle technologické potřeby a v co nejmenších 

výrobních dávkách. To znamená, že se vyrábí jen to, co je opravdu požadováno zákazníkem 

bez neúčelného skladování výrobních zásob. Hlavním důvodem zavedení této metody do 

výrobních podniků je odproštění se od zbytečně vázaného kapitálu. Ušetřené peníze mohou 

být poté účelně využity v jiných oblastech. [3] 

Kanban reprezentuje informační systém pro JIT výrobu. V podstatě se jedná o kartu, visačku 

nebo lístek, který nese informace o zadání výroby. Kanban má dvě základní funkce, první je 

mechanismus malého rozsahu provedení systému předem daného a předepsaného čísla karty 

(reference) a druhý usnadnění redukce v rozpracovanosti zásob prostřednictvím systému 

přemístění či vyjmutí karet ze systému. [13] Metodou JIT a Kanban je podrobněji rozebráno 

v následující podkapitole 2.3.1.. 

 

2.3.1 Kanban systém 

Kanban lze definovat jako princip řízení výroby pomocí vizuálních pomůcek, jejímž hlavním 

cílem je podporovat na každém stupni „výrobu na výzvu“, která umožňuje bez větších 
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investic redukovat zásoby a zlepšovat přesnost plnění termínů. [4] Řízení tedy probíhá na 

základě aktuální spotřeby a aktuální zásoby. [18] Základní myšlenka systému Kanban je 

založena na uplatnění zásad organizace činností amerických supermarketů, kdy kupující 

odevzdávali u pokladen lístek, který byl připevněn na zboží, který si koupili. To umožňovalo 

jednoduchým způsobem sledovat objem prodeje. Lístky byly v určitých časových intervalech 

odesílány z pokladen do skladu a tak bylo relativně jednoduché doplňovat zásoby v 

supermarketu. Když něco ve skladě chybělo, lístky putovaly do výrobního závodu pro 

doplnění skladu. Taiichi Ohno zrealizoval tento systém i ve výrobě automobilů, a to 

prostřednictvím kanbanových karet. [9] 

 

2.3.1.1 Pomůcky využívané v systému Kanban 

V systému Kanban se běžně využívají tři základní pomůcky. První je výše zmíněná 

kanbanová karta, která je nositelem informací popřípadě vyšle signál k požadavku na novou 

objednávku. Tento signál se vyšle tím způsobem, že se karta vloží do tzv. kanbanové schránky 

(druhá základní pomůcka), což je v podstatě něco jako poštovní schránka, kterou má na 

starosti zodpovědný pracovník, který se stará o objednávky. Třetí pomůckou je kanbanová 

tabule slouží jako základní vizuální prvek. V této bakalářské práci byla kanbanová tabule 

nahrazena barevně odlišenými průhlednými boxy (viz 4.2.1.1). 

 

2.3.1.2 Základní principy Kanbanu 

Základním principem Kanbanu je takzvaný pull systém (systém tahu), kdy každý výrobní 

stupeň je zároveň zákazníkem pro další výrobní stupeň, který předává své požadavky 

předchozímu stupni výroby a stejně tak je žadatelem pro stupně následující. Ve výrobním 

procesu se jednotlivým článkům říká interní zákazník a interní dodavatel. Interním 

zákazníkem může být například logistika, interním dodavatelem montážní linka. Tyto 

informace jsou uvedeny na kanbanových kartách. [4]  

Nejčastější typy kanbanových karet: 

 výrobní Kanban (Production Instruction Kanban – PIK), 

 odebírací Kanban (Withdrawal Kanban – WK), 
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 materiálový Kanban, 

 signální Kanban – při regulačním okruhu výroby s vysokými časovými nároky. [13] 

 

2.4 Zásoby a jejich řízení 

Zásobami se rozumí materiál (zboží), který podnik uchovává pro budoucí potřebu. 

Zásoby jsou velkou a nákladnou investicí. Kvalitním řízením zásob v podniku lze zlepšit cash 

flow i návratnost investic. V logistickém řetězci mají zásoby funkci geografickou, 

vyrovnávací, technologickou a spekulativní. 

 geografická funkce představuje vytvoření podmínek pro územní specializaci, 

 vyrovnávací funkce má za úkol plynulost výrobního procesu a eliminuje vliv 

 poruch v zásobování a přepravě, jakož i vlivy náhodného a sezónního poptávky, 

 technologickou funkcí se rozumí udržování zásob jako nutná součást výrobního 

 procesu (ustálení kvality, dosažení potřebných vlastností - zrání sýru, piva, 

 homogenizace rud na skládkách apod.), 

 spekulativní funkce je zřejmá z názvu. Zásoby se udržují především z důvodů 

 získání finančního prospěchu nebo umožnění tlaku na konkurenci. [16] 

 

2.4.1 Druhy zásob 

Podle účelu, pro který jsou určeny, se zásoby dají klasifikovat do několika kategorií. Patří zde: 

běžné (cyklické) zásoby, zásoby na cestě, pojistné či nárazníkové zásoby, spekulativní zásoby, 

sezónní zásoby a mrtvé, neprodejné zásoby.  

 Běžná zásoba je zásoba, která vzniká na základě doplňování prodaných nebo ve 

 výrobě použitých zásob. Odpovídá množstvím potřebným na krytí po určitou dobu 

 průměrné spotřeby. Vzniká z nesouladu dodávek a spotřeby v čase. Pořízení se 

 uskutečňuje ve větších množstvích, zatímco spotřeba se uskutečňuje postupně po 

 malých dávkách. [5] 

 Zásoby na trase (na cestě) jsou položky nacházející se na cestě z jedné lokality do 

 druhé. Lze je považovat za součást běžné zásoby, i když nejsou dostupné, dokud 

 nedorazí na místo určení. [5] Můžeme mezi ně například zařadit, objednané zásoby, 
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 které dodavatel v krátkém časovém úseku dodá. 

 Pojistná zásoba se vytváří jako důsledek nejistoty na základě odběratelských a 

 dodavatelských vztahů. Vytvořením pojistné zásoby je podnik chráněn před 

 nedostatkem zásob pro výrobu. Je nutná za účelem zachycování odchylek 

 dodávkového procesu od očekávaného průběhu. Odchylky mohou vzniknout na straně 

 vstupu i výstupu. Při pojistných zásob se zajímáme o odchylky, které zmenšují zásobu, 

 tedy o pozdější termín dodávky a vyšší poptávku. Pojistná zásoba se vytváří 

 jednorázově a její opodstatněnost se průběžně prověřuje a případě potřeby se upravuje. 

 Velikost pojistné zásoby je odvozena z ekonomické úvahy o optimální úrovni 

 dodavatelských služeb. [5]  

 Spekulativní zásoby podnik vlastní z jiného důvodu než na uspokojování běžného 

 poptávky. Spekulativní zásoby se vytvářejí za účelem dosažení zisku z důvodu 

 vhodného nákupu zásob za účelem jejich výhodnějšího budoucího prodeje. [5]   

 Sezónní zásoby jsou formou spekulativních zásob a zahrnují zásoby nashromážděné 

 před začátkem určitého specifického období. Sezónní zásoby se často vyskytují 

 například v zemědělství, případně při sezónní výrobě. [5]  

 

2.4.2 Rychlost pohybu zásob 

Rychlost pohybu zásob se vyjadřuje obrátkou zásob a dobou obratu zásob. Charakterizují 

rychlost procesu přeměny finančních prostředků, které byly vloženy do nákupu surovin, 

materiálu a nakupovaných dílů, na zásoby nedokončené výroby, zásoby hotových výrobků 

(nacházejících se u výrobce a v různých fázích distribuce) a na tržby, po kterých se může celý 

koloběh opakovat. 

Obrátka zásob vyjadřuje, kolikrát se za rok průměrná zásoba přemění na tržby. 

Udává tedy počet obratů. 

Obrátka zásob = tržby za rok / průměrná zásoba [8] 

Doba obratu zásoby udává dobu, po kterou zásoby projdou jednotlivými fázemi koloběhu až 

po přeměnu na tržby. Čím je tato doba kratší (za jinak stejných podmínek), tím menší 

množství je v logistické síti vázány. 
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   Doba obratu = 360 / obrátka (dní) [8] 

Obrátka a doba obratu celkových zásob závisí na obrátkách a době obratu jednotlivých 

složek zásob, kterými jsou: 

 rychlost obratu výrobních zásob, 

 rychlost obratu zásob nedokončené výroby, 

 rychlost obratu zásob hotových výrobků, 

 rychlost obratu zásob nacházejících se v dopravě. 

Obrátka výrobních zásob zohledňuje zásoby surovin, materiálu a nakupovaných 

dílů.  

Obrátka výrobních zásob = hodnota spotřebovaného materiálu / průměrná zásoba. [8] 

 

2.4.3 Vliv obratu zásob na náklady na udržování zásob 

Podniky mají snahu o zvyšování obrátky zásob, což vede ke zvýšení rentability. 

Zvyšování obrátky však přináší kýžený efekt jen do určité úrovně. Platí pouze v případě, že 

podnik má vysoké zásoby. S postupným zvyšováním obrátky se kýžený efekt vytrácí. Přílišná 

snaha o zvýšení obrátky může vést ke zvýšení objednacích nákladů, případně mohou 

vzniknout náklady z deficitu zásob. Tyto náklady mohou být v konečném důsledku vyšší než 

úspora nákladů na držení zásob.  

 

2.4.4 Náklady na zásoby 

V souvislosti se zásobami vznikají podniku náklady. Tyto náklady jsou tvořeny 

z různých nákladových položek a patří k nejvyšším nákladům logistiky. Můžeme rozlišit tři 

základní skupiny nákladů, které jsou spojeny s existencí zásob: 

 náklady na pořízení zásob, 

 náklady spojené s udržováním, skladováním a správou zásob, 

 náklady kapitálu, 

 náklady na služby, 
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 náklady na skladovací prostory, 

 náklady vznikající z deficitu zásob. [7] 

Náklady na pořízení zásob 
 
Jde o objednací náklady vztahující se k obstarání dávky na doplnění zásoby, 

podle okolnosti se týkají externího nákupu nebo zakázky pro vlastní výrobu. Patří sem: 

 náklady spojené s přípravou a umístěním objednávky (výběr dodavatele, jednání 

 o dodacích podmínkách a ceně, náklady na vystavení a doručení objednávky a její 

 evidence), 

 dopravní náklady (pokud nejsou zahrnuty do ceny), 

 náklady na přejímku, kontrolu a skladování dodávky, 

 náklady na zaevidování příjmu zboží, 

 náklady na likvidaci a úhradu faktury. [7] 

 

2.4.5 Řízení zásob 

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

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

účinnost řízení zásob. [2] 

Řízení zásob je chápáno i jako soubor relativně samostatných činností, jejichž účelem je 

zajišťovat plynulý, bezporuchový chod výroby a prodeje potřebným množstvím zásob, včetně 

pojistných, a to v odpovídající struktuře, kvalitě, ve správné době, na potřebném místě, při 

minimálních nákladech spojených s hospodařením se zásobami. [10] 

Při správném řízení zásob je třeba znát odpovědi na základní otázky. 

 Kolik a kdy objednat? 

 V jakém množství objednat? 

 Co má být na skladě? 

 Jak zajistit správnost údajů o zásobách? 
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2.4.5.1 Metody řízení zásob 

Metody a postupy používané při řízení zásob třeba vhodně odlišovat. Pro jejich volbu 

pro danou položku je určujících několik hledisek. Kromě konkrétních podmínek daného 

podniku je to hlavně: 

 stupeň zpracování čísla (zda je zásoba výrobní, zásoba rozpracovaných výrobků, 

zásoba hotových výrobků nebo zboží), 

 druh poptávky (závislá nezávislá či smíšená, nebo rovnoměrná či nárazová, případně 

ustálená, s trendem, či sezónním charakterem), 

 místo zásoby v podnikovém materiálovém toku (poloha bodu rozpojení 

objednávkou zákazníka), 

 kategorie položky podle klasifikace ABC v případě, že je tato metoda ABC použitá. 

[6] 

 

2.4.5.2 Metody pro řízení v podmínkách nejistoty 

V praxi není obvyklá situace, kdy poptávka a celková doba doplňování zásob jsou konstantní. 

Vzniká tedy potřeba pojistné (rezervní) zásoby. 

Pojistná zásoba zachycuje odchylky reálného průběhu nákupního a spotřebního procesu od 

předpokládaného stavu. Tyto odchylky mohou vznikat jak na straně vstupu v kolísání 

dodacího cyklu (dodavatel nedodrží dohodnutý termín dodávky), tak na straně výstupu ve 

velikosti a časovém čerpání zásob (i když stanovíme model na základě predikce poptávky 

zásob, tento nebude dokonale kopírovat skutečnost). [11] 
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Obr. 1 Potřeba pojistné zásoby [5] 

 
Potřebná velikost pojistné zásoby záleží na námi požadované spolehlivosti pokrytí vzniklých 

odchylek a na jejich očekávané síle. Spolehlivost uspokojování potřeb se vyjadřuje stupněm 

zajištění, s jakým má pojistná zásoba krýt vzniklé odchylky od předpovídaného stavu. 

Otázkou je, na jakou výši pojistnou zásobu nastavit, protože udržovat takovou pojistnou 

zásobu, která by nám vyloučila nedostatek ve všech případech, by to bylo velice nákladné. 

Stanovení pojistné zásoby metodou určení úrovně služby zákazníkům 
 
Optimální úrovní služby by měla být taková, při které jsou náklady na udržování, skladování 

a správu pojistné zásoby vykompenzovány úsporami z její existence, tj. z eliminace ztrát z 

nedostatku, které vznikají v případě nekrytí potřeby v nákupu, výrobě a ve fázi prodeje na 

trhu. Úroveň služby se vyjadřuje v procentech jako podíl krytí odchylek vyjádřených určitou 

statistickou charakteristikou, např. rozptylem v daném období. Zvyšování pojistné zásoby se 

projeví zvyšováním stupně jistoty krytí potřeb, ale právě za cenu zvýšení nákladů, které 

vznikají jako důsledek udržování pojistné zásoby. Při zvyšování stupně jistoty se 

exponenciálně zvyšuje rozsah pojistné zásoby, kterou na zvýšení toho stupně jistoty musíme 

vytvořit. [5] 
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Ke stanovení vzorce pro výpočet pojistné zásoby je potřeba znát pravděpodobnostní rozdělení 

spotřeby materiálu v časovém období a cyklu realizace objednávky. Pro výpočet se používají 

základní statistické charakteristiky, kterými jsou aritmetický průměr a směrodatná odchylka. 

Pro výpočet střední hodnoty ( ) a směrodatné odchylky (σ) z „n“ hodnot proměnné „x“ pak 

platí: 

∑
,                                                  (1) 

      

∑ ,     (2) 

Vztah pro výpočet potřebné výše pojistné zásoby (Pz) pak má následující podobu: 

· · ·  ,   (3) 

kde je 

R .... průměrná doba realizace objednávky, 

D .... průměrná denní spotřeba (popř. týdenní či měsíční) – značení této veličiny se liší dle 

literatury (např. Horáková uvádí značení tp), [2]  

D....směrodatná odchylka od průměrné denní spotřeby (popř. týdenní či měsíční), 

R....směrodatná odchylka od průměrné doby realizace objednávky, 

k ..... koeficient zajištění. [5] 

V případě, že jsou dodací lhůty kontstatní, uvádí William J. Stevenson [15]  tento vzorec:  

· ·      (4) 

  

Uvedený vztah vychází z předpokladu, že se bude poptávka v budoucnu vyvíjet přibližně 

stejným způsobem jako doposud (budoucí denní popř. týdenní či měsíční spotřeba je rovna 

dosavadní denním popř. týdenní či měsíční spotřebě). Koeficient zajištění (k) se ve vzorci 

používá k zohlednění požadované výše zákaznického servisu. [5] Hodnoty koeficientu 

zajištění a jim odpovídající úrovně obsluhy jsou uvedeno v následující tabulce: 
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Tab.1 Výpočet koeficientu zajištění 

 
Zdroj: MACUROVÁ, P., KLABUSAYOVÁ, N. Praktikum z logistického managementu.[8 – str.37] 

 

2.4.5.3 Objednací systémy 

Objednací systémy se využívají k řízení jednotlivých skladových položek s rovnoměrnou 

ustálenou nezávislou poptávkou. Signálem o potřebě vystavit objednávku (nebo zadat výrobní 

zakázku) na doplnění zásoby je pokles dispoziční zásoby pod určitou výšku, pod tzv. 

objednací úroveň. Tyto systémy provádějí řízení materiálového toku podle zásoby. 

Neumožňují předem zjistit budoucí okamžiky objednávání ani budoucí okamžiky dodávek do 

skladu. Délka intervalů mezi dodávkami kolísá, je závislá na množstevních i časových 

výkyvech skutečné poptávky od poptávky předpokládané. 

Objednací systémy lze použít při řízení zásoby v bodě rozpojení objednávkou zákazníka nebo 

při řízení zásoby různých pomocných a režijních materiálů, popřípadě k řízení zásoby 

společných dílů potřebných do řady výrobků. 

Objednací úroveň (signální hladina) vyjadřuje výšku zásob, po jejímž dosažení 

se vystaví objednávka pro novou dodávku. Pokrývá průměrnou spotřebu v dodacím cyklu, 

přičemž nevzniká potřeba čerpání pojistné zásoby. 

Rozlišujeme několik systémů doplňování zásob, které se od sebe liší frekvencí testování stavu 

zásob vůči objednací úrovni (monitorovat můžeme průběžně nebo po uplynutí pevného 

časového intervalu) a způsobem stanovení velikosti objednacího množství, které stanovíme 

buď pevně, nebo se může měnit. [8] Jejich kombinací vznikají čtyři objednací systémy, které 

označujeme (Bo, Q), (Bo, S), (Bk, Q) a (Bk, S). 
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Varianty okamžiku vydání signálu: 

1. Signál se vydává ihned, jakmile dispoziční zásoba položky poprvé klesne pod 

 objednací úroveň označovanou Bo. Dispoziční zásoba se porovnává s objednací úrovní 

 průběžně, tj. při každém výskytu požadavku na výdej, resp. při každém výdeji 

 položky. Tyto systémy vyžadují ke své správné funkci velmi aktuálně vedenou 

 evidenci zásob. Používají se k řízení zásoby především pro omezený počet  

 významných položek s velkou roční hodnotou spotřeby, dále položek drahých či 

 důležitých z jiných důvodů.  

2. Dispoziční zásoba se porovnává s objednací úrovní, označovanou zde Bk, pouze 

 periodicky v intervalech o pevné délce označené tk, například týdně, čtrnáctidenně 

 nebo měsíčně. Tyto systémy jsou vhodné pro položky s menší a malou roční hodnotou 

 spotřeby. Jsou použitelné pouze pro položky, jejichž dodávkový cyklus tc, je 

 několikanásobně (alespoň čtyřikrát) delší než kontrolní interval tk. [2] 

Varianty objednacího množství: 

1. Objednává se předem, pevné množství Q. Tyto systémy jsou vhodné pro univerzální 

 použití. 

2. Objednává se proměnné množství, rovné rozdílu mezi předem určenou cílovou úrovní 

 označovanou S a velikostí dispoziční zásoby v okamžiku vydání signálu. [2] 

 Průběh zásoby položky v čase, je pro všechny čtyři graficky znázorněn na obr. 2 až 5. Fyzická 

zásoba je kreslena tlustou čarou, dispoziční zásoba tenkou čarou. Veličina tc představuje 

dodávkový cyklus, tj. průměrný časový odstup mezi dvěma dodávkami do skladu a veličina 

tp, která představuje pořizovací lhůtu, čili dodací lhůtu objednávky (od vystavení signálu až 

po samotnou dodávku).  

 U systémů (B0, Q) a (Bk, Q) – obr. 2 a obr. 3  je znázorněn očekávaný časový průběh zásoby, 

odpovídající uvažování spojité poptávky (tj. s velkým počtem požadavků na malá množství 

během dodávkového cyklu). Průběh zásoby má pak tvar úseků přímek. Z očekávaného 

charakteru poptávky vychází odvození uváděných vzorců. 
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Systém (B0,Q)  

 
Obr. 2 Systém (B0,Q) [2 – str. 102] 

 

 

Systém (Bk, Q)  

 
Obr. 3 Systém (Bk,Q) [2 – str. 103] 

 

Systém (B0, S)  

  
Obr. 4 Systém (B0, S) [2 – str. 103] 
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Systém (Bk,S)  

 

 

Obr. 5 Systém (Bk,S) [2 – str. 103] 

 

3 HISTORIE A SOUČASNOST BIRKI s.r.o. 

Firma Birki se zabývá výrobou lyžařských, nordic-walkingových a trekkingových holí. Jako 

jedna z mála firem, zabývajících se produkcí produktů tohoto typu, má kompletní výrobu 

situovánu v prostředí střední Evropy, konkrétně v České republice ve městě Jeseník. 

Přirozenou snahou firmy, jak obstát v tvrdé konkurenci, je snižování nákladů a zároveň 

zvyšování jakosti výrobků a služeb s nimi spojených. V tomto oboru se firma úspěšně rozvíjí 

po dobu 16 let a částečně navazuje na tradici výroby lyžařských holí na Jesenicku.  

Převážná část její produkce (kolem 70 %) míří k zahraničním distributorům sportovního 

vybavení. Její lyžařské hůlky používá téměř celá česká reprezentace sjezdového lyžování a 

zároveň se firma velice dobře uchytila v oblasti zdravého pohybu na trhu s nordic-

walkingovými holemi patří mezi TOP 10 výrobů těchto pomůcek pro zdravou chůzi na světě.  

Co do velikosti se jedná o poměrné malou firmu, která zaměstnává 19 stálých zaměstnanců.  
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4 PRAKTICKÁ ČÁST 

Tato část je bakalářské práce je zaměřená na praktické postupy při řešení problémů řízení 

výrobních zásob ve firmě Birki s.r.o.  

V této kapitole se nachází popis a analýza současného stavu řízení a skladování zásob, jejich 

klasifikaci a návrhy na zlepšení celého systému řízení výrobních zásob. 

 

4.1 Analýza současného stavu řízení a skladování předvýrobních zásob 

V následujících podkapitolách praktické části bakalářské práce jsou popsány základní 

logistické mechanismy a také jsou analyzovány výrobní zásoby, potřebné pro výrobu 

lyžařských, trekkingových, běžeckých a nordic-walkingových holí, a to jak z hlediska jejich 

poměru na celkové roční spotřebě, ale z hlediska vázanosti kapitálu v těchto zásobách a 

časového rozvrstvení jejich potřeby ve výrobě. 

Záměrně zde nejsou uvedeny pomocné a režijní materiály, které jsou řízeny specifickým 

způsobem. Dále zde také nejsou uvedeny hliníkové a karbonové tyče potřebné pro výrobu 

holí, a to z toho důvodu, že přáním vedení firmy bylo do těchto zásob nezasahovat, a to proto, 

že jejich objednávání a logistika se řídí specifickými pravidly, které jsou know-how firmy a 

také z důvodu toho, že tyto komponenty tvoří podstatnou část ceny hotových výrobků. 

 

4.1.1 Výroba 

Veškerá výroba ve firmě je založena na míře poptávky a uskutečněných objednávek. Jedná se 

o takzvaný „Pull system“, neboli systém tahu. Kde vychází řídící impuls od zákaznické 

objednávky. [11] Tudíž si firma nevytváří velké zásoby hotových výrobků, ale reaguje na 

každou objednávku samostatně. I z toho důvodu lze říci, že rozdělení výroby dle časového 

období je značně variabilní. 

Relativně velká variabilita je také u používaných komponent pro následnou kompletaci holí. 

Nejenže BIRKI s.r.o. vyrábí své vlastní modely (jejich přehled lze naleznout na webových 

stránkách výrobce), ale také vyrábí na zakázku pro různé společnosti, které využívají hole 

BIRKI pro své marketingové účely. 
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4.1.2 Dodavatelé 

Firma BIRKI využívá 4 dodavatelské subjekty (vyjímaje dodavatele aluminiových a 

karbonových tyčí) pro své výrobní komponenty. 

Prvním z nich je VS Plastik s.r.o. ze Vsetína, který dodává základní výrobky z plastu, jako 

jsou plastové ručky pro lyžařské hole, klínky a poutka pro běžecké a nordic-walkingové hole, 

talířky, ale také plastové košíšky a talířky pro hole všech typů a dále také poutka. Velkou 

výhodou tohoto dodavatele je nejen cena komponentů, ale také velice operativní dodání 

v potřebném množství, kdy celé vyřízení objednávky až po doručení trvá v průměru 7 

pracovních dní, což je z důvodu malé kapacity skladu výrobních zásob velká výhoda. 

Druhým dodavatelem je firma Kurt Brunner GmbH z Rakouska, která je dodavatelem 

dražších komponentů, jako jsou závodní a korkové ručky, mechanismy teleskopických holí a 

také ocelové či karbidové hroty a jiné. Doba dodání od předání objednávky trvá v průměru 3 

týdny, tedy 15 pracovních dní. 

Třetím dodavatelem je pákistánská firma Q-Star Industries, která je dodavatelem poutek pro 

nordic-walkingové hole. Tento komponent se objednává jednou ročně na základě prognóz 

odhadovaného odbytu. 

Čtvrtým dodavatelem je dodavatel ocelových a karbidových hrotů, firma Marcopol Sp. z o.o. 

Producent Śrub z Polska. U této firmy je nejdelší dodací lhůta, a to v průměru 25 pracovních 

dnů.  

Dalšími dodavateli jsou různé firmy a společnosti, které dodávají materiály potřebné ke 

kompletizaci holí, jako jsou šroubky, lepidla, mazadla, speciální barvy na grafiku holí (tzv. 

pomocné a režijní materiály) a karbonové či aluminiové tyče. Ovšem objednávání a dodávky 

těchto produktů jsou řešeny specificky a individuálně, proto jsou návrhu optimalizace řízení 

výrobních zásob vynechány. 

 

4.1.3 Skladování 

Veškeré skladování komponentů pro výrobu holí s výjimkou hliníkových a karbonových tyčí 

je realizované v malém skladu o rozměrech 8x3 m. Tento sklad má přímé napojení na výrobní 
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prostory, proto mohou být všechny komponenty v případě potřeby ihned dostupné. Díly jsou 

umístněny buď v pytlích a krabicích v regálech, nebo ve velkých krabicích na zemi (viz obr. 6 

a obr. 7). Informace o počtech jednotlivých kusů jsou uvedeny na takzvaných „kusovnících“, 

neboli malých kartičkách, které jsou připnuty ke každému pytli či krabici s komponenty, jak 

je vidět na obrázku (viz obr. 8). Informace o počtech kusu jsou psány na kusovníky vždy při 

provádění inventury, která se provádí zhruba pětkrát do roka. Toto řešení je značně 

nevyhovující, protože management ani pracovníci nemají okamžitý přehled o počtech kusů na 

skladě a o počtech odebraných kusů do výroby. U položek jako jsou například klínky pro 

poutka běžeckých a nordic-walkingových rukojetí jsou tyto počty samozřejmě pouze 

odhadovány.  

Pro zlepšení skladování těchto zásob bylo nutné celý tento systém koncepčně změnit.  

Nejdříve bylo nutné vymyslet způsob skladování, který by zajistil snadnou manipulaci ze 

skladu do výrobních prostor při případné okamžité potřebě těchto zásob ve výrobě.  

Druhým krokem bylo zajištění toho, aby bylo možné kdykoliv jednoduše zjistit, v jaké 

objemu se momentálně tyto zásoby na skladě nacházejí, kolik jich bylo již spotřebováno a 

hlavně, aby byli pracovníci včas informováni o tom, že je vhodný čas doobjednat nové zásoby 

tak, aby se nestalo jako v minulosti, že výroba byla na čas zastavena z důvodu jejich 

nedostatku. Popis navrženého systému skladování pomocí průhledných skladovacích boxů a 

řízení zásob pomocí materiálových kanban karet lze nalézt v kapitole 4.2.1.2. 
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Obr.6 Sklad komponentů pro výrobu 

 
 
 

 
Obr.7 Sklad komponentů 
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Obr.8 Kusovník 

 

4.1.4 Klasifikace skladových položek dle jejich spotřeby a vázanosti kapitálu 

pomocí Paretovy analýzy a jejich frekvence spotřeby pomocí XYZ 

analýzy 

Pro optimalizaci řízení předvýrobních zásob je nutné zjistit, na které položky je nutné se 

primárně zaměřit a které jsou rizikové či náchylné k možnosti jejich nedostatečného množství 

na skladě vlivem velké spotřeby ve výrobě. K rozvrstvení těchto položek byla zvolena 

Paretova analýza doplněna o metodu XYZ. 

Používané komponenty pro výrobu holi a jejich roční spotřeba jsou uvedeny v následující 

tabulce (tabulka 2). Nutno poznamenat, že některé komponenty jsou používány pro více typů 

holí. Například běžecké ručky jsou používány jak pro běžecké, tak i pro nordic-walkingové 

hole.  
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Tab.2 Seznam komponentů 

Kód položky  Název položky  Spotřeba celkem za rok 2011 (ks) 

*  mechanismus teleskopických holí  17500 

*  klínek na poutka ‐ běžky+NW  46820 

*  poutko NW  6500 

*  trek. hrot ‐ carbid  6000 

0110  běžecká+NW závodní ručka korek ‐ RACING  23450 

0112  běžecká+NW turistická ručka  23370 

0120  závodní košík  13560 

0122  turistický košík  26760 

0130  poutko sjezd závodní  1280 

0131  poutko běžky  40320 

0132  běžecký hrot ‐ ocel  26760 

0133  běžecký hrot ‐ carbid  13560 

0210  sjezdová (trek.) ručka korek  3150 

0211  sjezdová (trek.) ručka guma  850 

0212  sjezdová ručka  41930 

0213  sjezdová ručka ‐ závodní (guma)  2680 

0214  sjezdová ručka ‐ junior  580 

0215  ochranný kryt (chránič) RACING SL  426 

0220  trek. talířek + nipl  2000 

0221  sjezdový talířek + nipl  3750 

0223  sjezdový talířek  42936 

0230  poutko s přezkou ( sjezd.+trek.)  48510 

0231  sjezdový hrot  43790 

0232  pryžová  násada ‐ kulatá  6000 

0720  pryžová násada ‐ botička  6500 

Zdroj: interní informační systém společnosti BIRKI 

Pozn.: položky označené hvězdičkou nemají kódové označení. 
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4.1.4.1 Paretova analýza – analýza nejvýznamnějších zásob na základě 

    celkové roční spotřeby 

Pro zjištění toho, na které komponenty je důležité se primárně zaměřit, byla zvolena Paretova 

analýza. Už z předešlé tabulky č. 2 je zřejmé, že největší podíl spotřebovaných kusů, má jen 

malý počet položek. 

Zakladatelem Paretovy analýzy byl italský ekonom Vilfredo Pareto, který přišel na to, že 80 

% bohatství země je v rukou 20 % lidí. Tím vzniklo Paretovo pravidlo 80/20, které říká za 80 

% důsledků, může 20 % činitelů. Tyto činitelé se nazývají “životně důležitá menšina“ a je 

nutné se na ně zaměřit. 

Prvním krokem Paretovy analýzy nejvýznamnějších zásob na základě celkové roční spotřeby 

bylo získání relevantních dat, tedy celkové roční spotřeby za rok 2011 pro každou 

komponentu (tviz tab. 3). 

Dalším krokem bylo jejich setřídění sestupně dle objemu roční spotřeby, vypočet procentuální 

kumulované četnosti (viz tab. 3) a sestrojení Paretova diagramu (viz. obr. 9) 

Posledním krokem bylo určení správného kritéria pro stanovení životně důležité menšiny. Pro 

vymezení životně důležité menšiny bylo zvoleno kritérium 60/40.  

Paretovou analýzou bylo zjištěno, že životně důležitou menšinu tvoří 10 položek – (viz 

tabulka 3 – modře vybarveny), s podílem na celkové spotřebě 264 206 ks, tedy 58,8 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.9 Paretův diagram – analýza dle roční spotřeby 
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Tab.3 Paretova analýza dle roční spotřeby 
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4.1.4.2 Paretova analýza – dle vázanosti kapitálu 

Následující Paretova analýza je důležitá pro rozpoznání položek, které v sobě váží největší 

objem kapitálu a zhoršují tím likviditu firmy, pokud jich firma má na skladě nepotřebně velké 

množství. 

Postup provedení Paretovy analýzy na základě vázanosti kapitálu je následující a jeho výstup 

je znázorněn v tabulce 4: 

1. Získání relevantních dat, tedy celkové roční spotřeby za uplynulý rok pro každou 

komponentu (viz. tab. 2) a nákupní ceny jednoho kusu každého druhu jednotlivých 

komponentů (viz tab. 4). 

2. Zjištění celkové ceny jednotlivých komponentů vynásobením jejich celkové spotřeby a 

ceny za jeden kus a poté vypočet procentního podílu na celkové spotřebě za uplynulý 

časový úsek (rok 2011). 

3. Seřazení jednotlivých položek sestupně od položky s největší vázaností kapitálu. 

4. Vypočet kumulativního procentuálního podílu na celkové spotřeby a zjištění podílu 

položek na celkové spotřebě. 

5. Tvorba Paretova diagramu (Obr.10 Paretova analýza dle vázanosti kapitálu). 

6. Volba kritéria pro vymezení životně důležité menšiny. V tomto případě bylo zvoleno 

kritérium 60/40. 

7. Výsledkem je oddělení životně důležité menšiny od užitečné většiny a výstup z této 

Paretovy analýzy je uveden v tabulce 4.  
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Tab.4 Paretova analýza dle vázanosti kapitálu 
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Obr.10 Paretova analýza dle vázanosti kapitálu 

 

4.1.4.3 XYZ analýza 

Pro stanovení vhodné metody řízení má také význam pravidelnost spotřeby materiálu. Ke 

klasifikování zásob podle pravidelnosti spotřeby slouží tzv. XYZ analýza.  

Členění jednotlivých skupin XYZ analýzy: 

 X – „zásoby s pravidelnou, konstantní spotřebou s příležitostnými výkyvy, což 

umožňuje vysokou predikci jejich spotřeby“,  

 Y – „materiály, jejichž spotřeba vykazuje silnější (sezónní) výkyvy či trendy, přičemž 

možnosti jejich předpovědi jsou omezené.“, 

 Z – „zásoby s nepravidelnou či sporadickou spotřebou, kterou nelze prakticky 

předpovídat. [11] 

Postup rozdělení do skupin: 

1. Opět bylo nutné shromáždit údaje z interního informačního systému o celkových 

objemech spotřeby a spotřeby jednotlivých položek dle časového úseku. Firma měla 

k dispozici pouze údaje o měsíčních spotřebách jednotlivých komponent a to z důvodu 
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nedokonalého informačního systému vycházejícího ze špatného způsobu skladování a 

inventurizace počtu uskladněných jednotlivých dílů. 

2. Dále byla vypočtena průměrná měsíční spotřeba  jednotlivých položek dle následujího 

vzorce: 

∑
      (5) 

x…průměrná měsíční spotřeba 

x …měsíční spotřeba jednotlivých položek 

n…počet počet měsíců 

3. Výpočet směrodatné odchylky měsíčních spotřeb Si: 

       (6) 

S … směrodatná odchylka 

 

4. Výpočet variačního keficientu Vi: 

   100                                                        (7) 

5. Setřídění položek vzestupně podle hodnoty variačního koeficientu a stanovení intervalů 

pro jednotlivé skupiny X, Y a Z tak, že skupina X by měla zahrnovat položky s hodnotou 

variačního koeficientu menší než zhruba 50%, skupina Y by se měla pohybovat v mezích 

od 50 do 90% a do skupiny Z by měly být zařazeny zbývající položky. [8] (viz tab. 5). 

 

6. Rozdělení jednotlivých položek do skupin X, Y, Z. 

 Rozdělení do skupin bylo určeno následovně a to z toho důvodu, že díky vysoké časové 

variabilitě výroby ve firmě Birki, nebylo možné přiřadit žádné komponenty do skupiny X 

a položky s variačním koeficientem vyšším než 90 vykazovaly relativně stálou měsíční 

spotřebu: 

 

 Skupina X <0-50) 

 Skupina Y <50-100) 

 Skupina Z <100-∞) 
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Tab.5 XYZ analýza 
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4.1.4.4 Zhodnocení výsledků analýz 

První Paretova analýza pomohla oddělit životně důležitou menšinu položek, které se podílejí 

na převážné části výroby co do objemu, druhá Paretova analýza pomohla určit na položky, 

které v sobě váží příliš mnoho kapitálu a XYZ analýza napomohla rozlišit položky dle 

pravidelnosti jejich potřeby ve výrobě a je důležité u nich pravidelně sledovat jejich stav 

zásob na skladě. 

Průnikem těchto tří analýz bylo následovně zjištěno, na které položky je důležité se primárně 

zaměřit (viz tab. 6). 

Tab.6  Zjištění důležitých skladových položek 
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4.2.1 Změna systému skladování pomocí úložných boxů a materiálových 

kanbanových karet 

Pro zavedení jednoduchého způsobu materiálových kanbanových karet bylo rozhodnuto 

z toho důvodu, že se jedná o velice jednoduchý a přehledný systém včasného varovaní, který 

je schopen vizuálně upozornit zaměstnance na to, aby byla vystavena nová objednávka 

materiálu v případě, že tento materiál dochází na skladě. Tento systém byl použit současně 

s použitím vhodných skladovacích boxů (viz následující podkapitola) a byl navržen tak, aby 

byly veškeré důležité informace o dané zásobě k dipozici okamžitě a na jednom místě. 

Dalším důvodem pro volbu tohoto systému bylo, že pro položky, které byly předešlými 

analýzami označeny jako rizikové, je vhodné uplatnit objednací systém (B0,Q) (viz kapitola 

2.4.5.2.). 

 

4.2.1.1 Zpřehlednění systému skladování 

Jak je vidět na obrázcích 6, 7 a 8 v kapitole 4.1.3., není skladování výrobních zásob ve firmě 

BIRKI zrovna optimální. Jednotlivé díly se skladují nevyhovujícím způsobem v pytlích nebo 

krabicích, kde není okamžitý vizuální přehled, jaké množství je na skladě. Z tohoto důvodu 

byl s vedením firmy dohodnut na nákup průhledných plastových boxů (viz obrázek 14), které 

umožní přehlednější skladování komponent a okamžitou vizuální kontrolu ůrovně množství. 

Tyto boxy byly barevně označeny tak, aby při případném kritickém poklesu zásob 

jednotlivých dílů bylo jasně viditelné, že je potřeba doobjednat další díly. Tyto boxy, 

obsahující předem spočítané množství výrobních dílů (viz 4.2.1.3) mají také výhodu v tom, že 

jsou snadně manipulovatelné a tudíž je lze snadno přenášet ze skladu do výrobních prostor. 

Jednotlivé boxy jsou barevně rozlišitelné z důvodu toho, že každý box má následující 

informační charakter o stavu zásob: 

 Červený box tzv. kritický – značí kritické množství zásob a obsahuje pojistnou zásobu, 

 Žlutý box tzv. signální – tento box má signalizovat, že je potřeba doobjednat nové 

zásoby. Tyto boxy jsou nositelem tzv. materiálové kanbanové karty (viz 4.2.1.2) 

 Zelený box – tento box je ukazatelem, že ve skladě je dostatečné množství zásob, 

 Modrý box – je určen pro položky, které není nutné je sledovat pomocí tohoto 

systému. 
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Obr.14 Barevné úložné boxy na výrobní zásoby 

 

4.2.1.2 Vytvoření materiálových kanbanových karet 

Dalším důležitým krokem bylo vytvoření jednoduchých kanabanových karet, které jsou 

umístěny na signálních žlutých boxech, a které při překročení signální hladiny jsou 

přemístěny na sběrné místo, které je umístěno na vhodně zvoleném místě a které je 

kontrolováno v pravidelných intervalech odpovědným pracovníkem. V případě, že sběrná 

schránka obsahuje kanbanové karty, tak jsou tyto karty předány osobě, která má na starosti 

objednávky materiálu. 

Základními vlastnostmi materiálové kanbanové karty je její jednoduchost a přehlednost. 

Každá karbanová karta by měla obsahovat: 

 Číslo karty, 

 Název komponenty, která je přidružená ke kartě a její katalogové číslo, 

 Výrobce komponentů, 

 Objednávací množství, 

 Dodatečné informace. [13]      

Návrh materiálové kanbanové karty je zobrazen na obr. 15. Karta obsahuje také QR kód, který 
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Pz… pojistná zásoba 

B0… objednávací úroveň 

k……koeficient zajištění pro stupeň zajištěnosti 99,87%  viz tab. č. 1    k 2 

….směrodatná  odchylka  daného  materiálu  v závislosti  měsíčních  spotřebách               

v kalendářním roce  viz tab. č. 1  

……průměrná roční spotřeba  viz tabulka 1  

R……průměrná doba realizace objednávky tzv. lead time  liší se dle dodavatele  

Průměrné doby realizace objednávky u jednotlivých dodavatelů: 

 VS Plastik s.r.o ‐ R 0,027 

 Kurt banner GmbH ‐ R 0,058 

 Marcopol Sp. z o.o. ‐ R 0,096 

Výpočet R: 

 

R
průměrný počet dnů do dodání.

260 pracovních dní
 

(9) 

Výpočty Pz a B0 pro jednotlivé položky jsou uvedeny v následující tabulce 7. 
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Tab.7 Objednací množství a pojistné zásoby pro jednotlivé položky 
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4.2.1.4 Umístění kanbanových karet na signální úložné boxy 

Umístění kanbanových karet a vhodné zvolení velikosti úložných boxů bylo již v kompetenci 

odpovědného zaměstnance firmy. Karty by měly být umístěné na boxech tak, aby byly na 

viditelném místě na přední straně boxu. Na obrázcích č. 16 a 17 lze vidět případné umístění 

kanbanových karet na signálních boxech. 

 

 
Obr.16 Umístění materiálové kanbanové karty na signálním boxu 
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Obr.17 Umístění kanbanových karet na úložných boxech (ilustrační foto) 

 

4.2.1.5 Proškolení zaměstnanců 

Pracovník zodpovědný za kontrolu sběrného místa, by měl být důrazně seznámen s frekvencí 

kontroly odběrného místa. Dále by měl být zodpovědný pracovník obeznámen, jak vytvářet 

nové a aktualizované kanbanové karty. V rámci knowledge managementu by bylo také 

vhodné vytvoření tzv. „příručky podnikového kanbanu“, která by obsahovala veškeré důležité 

údaje a postupy podnikového kanban systému a řízení zásob v podniku, aby v případě potřeby 

byly vždy každému zaměstnanci dostupné informace o tomto podnikovém systému. Tato 

příručka by proto měla být umístěna na každém pracovišti v podniku. 

Následujícím krokem by mělo být školení zaměstnanců. Ti by měli být důkladně seznámeni 

s principy tohoto systému a umět s ním pracovat. Měli by vědět, v jaký okamžik mají 

umisťovat kanbanové karty na boxy a také v jaký okamžik je odebírat a umístit na sběrné 

místo. Nejčastěji tímto místem je tabule, či přihrádka umístěná poblíž nebo přímo na skladu. 
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5 ZÁVĚR 

Tato bakalářská práce s názvem Návrh optimalizace výrobních zásob při výrobě 

lyžařských a trekingových holí měla za cíl popsat stávající logistiku významných výrobních 

zásob a navrhnout jednoduchý a přehledný způsob na jejich skladování většího množství 

zásob ve firmě Birki s.r.o.. Pomocí vhodných Paretových analýz a XZY analýzy byly 

identifikovány položky, které se významně podílí na výrobě a je v nich vázáno hodně 

kapitálu. Pro tyto významné položky byl navrhnut systém skladování, který umožní 

přehlednější systém jejich skladování pomocí průhledných barevných plastikových boxů, 

který umožňuje jednoduchou vizuální kontrolu stavu zásob. Tyto boxy jsou barevně rozlišeny 

tak, aby každý box s danou barvou obsahoval předem spočtené množství zásob a identifikoval 

určitý stupeň jejich stavu na skladě. Tento systém byl ještě obohacen o systém jednoduchých 

kanbanových karet tak, aby bylo možné na základě stavu zásob a na základě informační 

schopnosti kanbanových karet rychle a v požadovaném okamžiku dát podnět k objednávce 

nových zásob a jejich doplnění do předem daného stavu. 

Jedná se o pilotní projekt, který byl zpracováván pouze na základě poskytnutých informací 

z roku 2011. Postupně by měl být firmou upraven a aplikován na základě většího množství 

shromážděných statistických dat. Výše objednávek u jednotlivých položek by měla být 

zpracována dle potřeb firmy odpovědnými zaměstnanci. Tento projekt byl zpracováván tak, 

aby byl přínosem pro logistiku vybraných klíčových zásob v podniku Birki s.r.o.. 
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