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Abstrakt 

 

Předložená diplomová práce je věnována využití multikriteriálních metod pro klasifikaci a 

analýzu zásob. Pozornost je zaměřena zejména na dvojdimensionální metody, např. 

kombinaci metod ABC/XYZ, ABC/FSN a také na třídimensionální metodu „Music – 3D“. 

Pro každou z metod jsou popsány její výhody a nevýhody. Praktické použití multikriteriálních 

metod je demonstrováno na analýze zásob slévárenského podniku. 

 

Klíčová slova: analýza zásob; multikriteriální metody; metoda „Music – 3D“. 

 

 

 

 

 

Abstract 

 

Presented diploma thesis is devoted to the use of multi-criteria methods for inventory 

classification and analysis. Attention is paid especially to two-dimensional methods, e. g. 

combination of methods ABC/XYZ, ABC/FSN and also to three-dimensional method “Music 

– 3D”. For each of the methods, their advantages and drawbacks are described. Practical use 

of the multi-criteria methods is demonstrated on the inventory analysis of a foundry company. 

 

Key words: inventory analysis; multi-criteria methods; “Music – 3D” method. 
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1 Úvod a cíl práce 

 

Úspěch podniku závisí mimo jiné i na tom, do jaké míry má zvládnutou logistiku a jak 

dokáže pružně reagovat na nepředvídané události – krach dodavatele, přírodní katastrofy, 

hospodářské krize, či havárie v podniku. Proto by měl mít podnik takové zásoby, které by 

v případě výpadku dodávky od dodavatele pokryly přechodné období jejich nedostatku a 

zamezily tak výpadku ve výrobě. 

Liberalizace světového obchodu, vznik společenství NAFTA, MERCOSUR, Europe 

92, či vznik Evropské unie a snaha o vytvoření jednotného trhu dostalo problematiku logistiky 

do centra pozornosti. Rychlý rozvoj informačních technologií, vznik podniků operujících 

mimo hranice státu či kontinentu za účelem uspokojení potřeb zákazníků a zvýšení objemu 

produkce a zisku dalo vzniknout různým metodám pro určování výše zásob.  

Cílem řízení zásob je snaha o dosažení požadované úrovně služeb za optimální cenu, 

tj. zejména nalézt rovnováhu mezi náklady spojenými se skladováním a cenou za poskytnutí 

požadované služby na odpovídající úrovni. 

V současné době, kdy se řada podniků potýká s důsledky globální ekonomické krize, 

vyvstala potřeba vzniku nových metod, které by optimalizovaly výši zásob a snížily vázaný 

objem financí v zásobách tak, aby nebyl ohrožen výrobní proces.  

Cílem této diplomové práce je srovnání dostupných metod v oblasti řízení zásob 

s novými metodami, které se od stávajících metod odlišují v 3 dimenzionálním pohledu na 

zásoby, a to z hlediska dostupnosti, kritičnosti a spotřební hodnoty. Tyto nové metody vznikly 

na základě vývoje ekonomiky ve světě, která je ovlivněna hospodářskou krizí. Firmy jsou 

nuceny optimalizovat stav zásob a výhodněji využít svůj finanční kapitál pro chod podniku. 

Lépe tak zvládnou důsledky ekonomického propadu na trhu a rychleji dosáhnou předchozí 

úrovně produkce, případně jim to pomůže setrvat na trhu a pokračovat ve své činnosti. 
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2 Řízení zásob 

 

Řízení zásob je proces, jak řídit tok výrobků v dodavatelském řetězci a dosáhnout 

požadované úrovně za přijatelnou cenu. Sjednocuje, koordinuje a řídí pohyb zboží a materiálů 

od dodavatele ke spotřebiteli. Je to dodání zboží na správné místo, ve správný čas a za 

správnou cenu. 

2.1 Typy zásob  

Zásoby se člení z různých hledisek. V následující části bude členění z hlediska 

zpracování [1]: 

 Výrobní zásoby – jsou to základní materiál (suroviny), pomocný materiál (suroviny), 

režijní materiály, paliva, nástroje, obalové materiály a obaly, náhradní díly.  

 Zásoby rozpracovaných výrobků – jsou to polotovary vlastní výroby a nedokončené 

výrobky. 

 Zásoby hotových výrobků – distribuční zásoby ve skladech. 

 

Zásoby se mohou dále dělit podle funkce - zpracováno na základě [1],[2],[3]: 

 V logistickém kanálu (zásoby rozpracovanosti) – jde o nedokončené výrobky, 

obsahuje vyrovnávací zásoby mezi pracovišti nebo v meziskladech. 

 Rozpojovací – obratové  – zajišťují předpokládanou spotřebu v období mezi 2 

dodávkami a pojistné – vyrovnávají případné odchylky v dodávkách nebo spotřebě 

(určujeme odhadem nebo propočtem).  

 Strategické – zabezpečují výrobu před nepředvídatelnými situacemi (živelná pohroma, 

stávka, krach dodavatele). 

 Spekulační – vytvářejí se ve snaze docílit úspor zejména při nákupu surovin při 

předpokládaném zvýšení cen. Je to předzásobení. 

 

Zásoby lze také kategorizovat podle rozpracovanosti ve výrobě – zpracováno na základě [4] : 

 Technologické zásoby – nalézají se v opracování na pracovišti, z technologického 

hlediska byl proces výroby ukončen, ale výrobek potřebuje určitou dobu skladování 

pro získání konečné kvality, resp. podoby (převážně v potravinářství – výroba vína, 

sýrů apod.). 

 Dopravní zásoby – nalézají se v dopravě a manipulaci. 
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 Opravářské zásoby – znamenají předzásobení meziprodukty v příslušném stádiu 

rozpracovanosti pro případ plánovaných oprav. 

 Pojistné zásoby – představují rezervu pro případ poruch na pracovišti nebo zpoždění 

dodání objednávky na straně vstupu, nebo slouží k pokrytí vyšší spotřeby na straně 

výstupu (vyšší poptávka ze strany zákazníka). 

 Zásoby čekací – vznikají jako důsledek různého rytmu navazujících pracovišť. 

 

2.2 Význam zásob 

Zásoby mají dva významy a ty jsou jak pozitivní, tak negativní. Pozitivní je ten, že 

efektivně zabezpečují předpokládaný průběh základních, pomocných a obslužných výrobních 

i nevýrobních procesů surovinami, materiálem a výrobky v potřebném množství, sortimentu, 

kvalitě, času, místě a cenově. Slouží k řešení nesouladu (místního, časového, kapacitního a 

sortimentního) mezi výrobou a spotřebou, ke krytí výkyvů v poptávce a při výskytu poruch 

výrobního zařízení. 

Negativní význam zásob spočívá v tom, že zásoby v sobě vážou kapitál, jsou spojeny 

s určitým rizikem a náklady. Mohou ohrožovat likviditu podniku, zabírají skladovací plochy a 

mohou se stát zastaralými či podlehnout zkáze. 

 

2.3 Náklady spojené se zásobami 

Jsou to výdaje na skladování a mají mnoho příčin. Velká část nákladů může být skryta.  

Mezi náklady spojené se zásobami lze zařadit následující položky [3],[5]: 

  

Objednací náklady: 

 Dopravní náklady; 

 Náklady na přejímku zásob; 

 Náklady na kontrolu; 

 Náklady na uskladnění; 

 Náklady na úhradu a likvidaci faktury. 

Náklady ušlých příležitostí (úrok) – jedná se o náklady ze ztráty ušlých příležitostí. Podnik 

z důvodu vázání finančních prostředků v zásobách přichází o potencionální zisk. 

Náklady s udržováním zásob a skladováním – představují zejména nájem, odpisy, údržbu 

skladu, mzdy, energie. 
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2.4 Způsoby řízení zásob 

Řízení zásob ovlivňuje několik faktorů [4]: 

 Fluktuace poptávky – stálá, sezónní; 

 Nepřesnost dat o zásobách; 

 Kapacita skladů; 

 Množstevní slevy; 

 Stav financí; 

 Trvanlivost zásob. 

Signální hladina – nastaví se tak, aby byla poptávka pokryta od vydání signálu o potřebě až 

po příjem dodávky na sklad. 

Pokud jde o rytmus objednávání, rozlišujeme čtyři objednací systémy [3]: 

 „B,Q“- systém objednacího množství; 

 „B,S“- systém objednací cílové úrovně; 

 „s,Q“ – systém pevného termínu a pevného množství; 

 „s,S“- systém pevného termínu a proměnlivého množství. 

-  

Systém „B,Q“ spočívá v tom, že v okamžiku, kdy zásoba klesne na předem stanovené 

množství (signální hladinu), ihned objednáme konstantní množství k doplnění zásob. 

Systém „B,S“ se shoduje se systémem „B,Q“, ale neobjednáváme pevně stanovené množství, 

ale objednáme do stanovené úrovně (např. tankování benzínu do automobilu). 

Systém „s,Q“ znamená, že k pevně stanovenému termínu objednáváme stanovené množství 

(nakupování čisticích prostředků, kancelářských potřeb – stálá spotřeba). 

Systém „s,S“ je založen na tom, že k pevně stanovenému termínu objednáme proměnlivé 

množství do stanovené požadované  úrovně (spotřeba není rovnoměrná). 
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3 Analýza a klasifikace zásob 

 

Tato kapitola je zaměřena na dostupné metody klasifikace zásob podle literatury. Každá 

metoda vyzdvihuje konkrétní parametr (aspekt) a snaží se nalézt stanovení optimálního 

množství zásob jiným způsobem. Metody, které pracují jen s jedním parametrem, se nazývají 

jednodimenzionální, a jsou nejjednodušší. Složitější jsou pak metody, které uvažují dva různé 

parametry, a představují tedy kombinaci dvou jednodimenzionálních metod. Tyto metody se 

nazývají dvojdimenzionální. Existují také metody, které berou v úvahu tři parametry. Mezi ně 

patří metoda analýzy tzv. MUSIC – 3D. 

3.1 Jednodimenzionální klasifikace zásob 

Jednodimenzionální klasifikace zásob berou v úvahu vždy jen jeden parametr. Existuje 

celá řada jednodimenzionálních klasifikací zásob podle toho, s jakým parametrem pracují. 

Následuje výčet nejčastějších způsobů jednodimenzionální klasifikace zásob [6],[7],[8]: 

 ABC – analýza dle roční spotřeby; 

 XYZ -  analýza dle pravidelnosti spotřeby; 

 XYZ2 – analýza dle hodnoty spotřeby ke konci roku;  

 HML – analýza dle jednotkové ceny; 

 FSN – analýza dle obrátkovosti; 

 SDE – analýza dle dostupnosti zásob; 

 GOLF – analýza dle dodací lhůty – dostupnosti; 

 SOS – analýza dle sezónní spotřeby; 

 VIEN – analýza dle kritičnosti; 

 VED – analýza dle kritičnosti; 

 RAM – kombinace analýz VIEN a VED; 

 MNG – analýza položek s nízkou spotřebou. 

 

ABC analýza zásob 

Na tuto analýzu existují dva různé pohledy z hlediska členění: 

První členění vychází z Paretova zákona (pravidla 80:20), který říká, že ve většině 

případů je přibližně 80% důsledků vyvoláno pouze 20% všech možných příčin [2]. Jako 

příklady lze uvést: 

 většinu celkového obratu skladu tvoří malá část sortimentu; 
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 většinu celkového odbytu podniku zajišťuje malý počet odběratelů; 

 větší část nákupu je odebírána od malého počtu dodavatelů apod. 

Pak se zásoby klasifikují do skupin A, B a C následujícím způsobem [2]: 

 A – představují velmi důležité položky, které tvoří 80% hodnoty spotřeby zásob. 

Vyžadují permanentní kontrolu sledovanosti. Objednáváme v menších množstvích 

v četnějších intervalech. Zpravidla uplatňujeme Q systém řízení zásob. 

 B – představují středně důležité položky, reprezentující 15% hodnoty spotřeby zásob. 

Perioda objednávek je méně častá a pojistná zásoba je vyšší než u položek A.  

C – jsou méně důležité položky, podílející se pouze 5% hodnoty na spotřebě zásob. 

Těchto položek je zpravidla nejvíce, jsou tvořeny převážně spotřebním materiálem. 

 

Druhý přístup navrhuje odlišné mezní hodnoty [6]: 

A – položky zásob tvořící 10% z celkových zásob se podílí na 70% roční spotřeby; 

B – položky zásob tvořící 20% z celkových zásob se podílí na 20% roční spotřeby; 

C – položky zásob tvořící 70% z celkových zásob se podílí na 10% roční spotřeby. 

 

Někdy je analýza ABC nazývána jako ABC – ALWAYS BETTER CONTROL 

SYSTEM systém lepší kontroly za každých okolností.  

 

ABC analýza našla největší uplatnění v oblasti řízení zásob. V logistické praxi patří mezi 

oblíbené a často využívané metody. Na této skutečnosti se nesporně podílí její poměrně nízká 

algoritmická, výpočetní i časová náročnost.  

 

XYZ analýza zásob 

Na volbu vhodných pravidel pro objednávání a skladování zásob má vliv rovněž 

pravidelnost jejich spotřeby. Jiný přístup bude volen pro materiály, jejichž spotřeba je 

pravidelná, odlišný pro zásoby, které jsou využívány sporadicky. Proto je vhodné klasifikaci 

ABC doplnit o tzv. XYZ analýzu, která daný aspekt zohledňuje [7],[8]: 

X –  představují zásoby s pravidelnou, konstantní spotřebou s pouhými příležitostnými 

výkyvy, což  umožňuje vysokou spolehlivost predikce jejich spotřeby; 

Y – reprezentují materiály, jejichž spotřeba vykazuje silnější (sezónní) výkyvy či 

trendy, přičemž možnosti jejich predikce jsou omezené; 

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

předpovídat. 



 9 

Rozdělení materiálu do příslušných skupin je prováděno na základě zkušeností 

kompetentních pracovníků nebo na bázi statistického výpočtu. Nesourodost statistického 

souboru lze stanovit tzv. variačním koeficientem.  

Tuto metodu můžeme v praxi kombinovat s metodou ABC, kde následně dojde 

roztřídění položek do skupin AX, BX, CX, AY, BY, CY, AZ, BZ, CZ. Výsledné kombinace 

vypovídají o objemové struktuře a pravidelnosti spotřeby položek. 

 

XYZ2  analýza zásob 

V literatuře se lze setkat rovněž s jiným pojetím XYZ analýzy, které bude dále 

označována jako XYZ2 analýza. Tento přístup je založen na hodnotě spotřeby zásob ke konci 

roku [6]: 

X – tyto položky činí zhruba 10% všech položek a přibližně 70% hodnoty všech zásob; 

Y – tyto položky činí zhruba 20% všech položek a přibližně 20% hodnoty všech 

zásob; 

Z – tyto položky činí zhruba 70% všech položek a přibližně 10% hodnoty všech zásob. 

 

HML analýza 

Při analýze zásob může být použit stejný postup jako při analýze ABC, jediným 

rozdílem je jednotka. Hodnota, která tvoří základ kritéria, není roční spotřeba, ale jednotková 

cena. Položky by měly být seřazeny podle jednotkové ceny a management může rozhodnout o 

zařazení položek do jednotlivých kategorií, přičemž hranice kategorií si může zvolit podle své 

potřeby. Management může např. rozhodnout, že položky o jednotkové ceně nad 5.000,- Kč 

budou položky vysoké, položky od 1.000,- do 5.000,- Kč budou střední a položky 

s jednotkovou cenou pod 1.000,- Kč budou zařazeny mezi nízké. Na základě toho může 

management např. delegovat pravomoc na podřízené pracovníky, aby nakupovali drobné 

položky za hotové. Na tomto podkladě může management také rozhodnout, že na nákup 

položek s jednotkovou cenou nad 10.000,- Kč bude udělovat souhlas generální ředitel 

společnosti[7]: 

HIGH – položky s vysokou jednotkovou cenou; 

MEDIUM – položky se střední jednotkovou cenou; 

LOW – položky s nízkou jednotkovou cenou. 

Při tomto roztřídění položek je potřeba vzít také v úvahu druh a charakter položek. 
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FSN analýza  

Jedním z důležitých způsobů jak určovat použití materiálů je podle jejich celkového 

pohybu za určitou dobu. Pro tyto účely využíváme analýzu FSN [8]: 

FAST-MOVING – položky rychlo obrátkové; 

SLOW-MOVING – položky pomalu obrátkové; 

NON-MOVING  - položky bezobrátkové.  

 

SDE analýza  

Materiály mohou být klasifikovány podle problémů s jejich nákupem. Mohou se 

vyskytovat položky od monopolizovaných dodavatelů, nebo také položky od omezeného 

množství dodavatelů, což se projeví jako potřeba konkurence v dodávkách [6],[8]: 

SDE analýza předpokládá následující druhy materiálových položek: 

 SCARCE TO OBTAIN – úzkoprofilové (malý počet dodavatelů, velké objednávky); 

 DIFFICULT TO OBTAIN – těžce dostupné (omezený zdroj surovin); 

 EASY TO OBTAIN – lehce dostupné (hodně dodavatelů, malé množství objednávek). 

Na základě této analýzy si podnik vytvoří vhodnou nákupní strategii, která mu zajistí 

dostatečné množství položek pro zajištění plynulosti výrobního procesu a minimalizaci 

nákladů z nedostatku položek. Položky ve skupině S, jejichž dostupnost je minimální, mohou 

být limitovány dovozními kvótami. V tomto případě je nutné jednání s vládními institucemi o 

povolení k dovozu a jejich výši. Položky ve skupině D vyžadují vyhotovení objednávky 

v dostatečném časovém předstihu. Položky ve skupině E jsou snadno dostupné, můžeme je 

nakoupit v podstatě kdekoliv. 

 

 

GOLF analýza  

Dovážené položky mají dosti dlouhou dodací lhůtu, tedy v závislosti na vlastnostech 

materiálů můžeme mít položky spadající pod zkratku GOLF [8]: 

G - GOVERNMENT-CONTROLLED – položky pod vládní kontrolou; 

O - ORDINARILY AVAILABLE ON THE OPEN MARKET – položky běžně 

k dispozici na trhu; 

L - LOCALLY AVAILABLE – položky k dispozici lokálně; 

F - AVAILABLE FROM FOREIGN SUPPLIERS OR FROM IMPORTED 

PURCHASES – položky k dispozici od zahraničních dodavatelů nebo 

z dovážených nákupů. 
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SOS analýza  

Některé z položek mohou být k dispozici pouze během některých ročních období, jako 

například zemědělské produkty (chmel, cukrová řepa), a v takových případech bude strategie 

nákupu odlišná. Pro tyto situace existuje zkratka SOS [7]: 

SEASONAL ITEMS – sezónní položky; 

OFF-SEASONAL ITEMS – nesezónní položky. 

Sezónní položky vyžadují zvláštní pozornost. Nákupní oddělení musí být v předstihu 

informováno požadavkem. Pro tyto položky musí být zajištěny optimální skladovací 

podmínky. Jelikož jsou spotřebovávány průběžně během celého roku, ale dostupnost je jenom 

sezónní, musí být rovněž zajištěny finanční prostředky v dostatečné míře. Nesezónní položky 

jsou dostupné během celého roku a můžeme využít jejich cenovou variabilitu – slevy, akční 

nabídky, případně využít úspory z objemu nákupu. 

 

 

VEIN analýza 

Zásoby můžeme také klasifikovat v závislosti na jejich využitelné hodnotě pro 

organizaci. Například průměrné zásoby můžeme klasifikovat jako normální, ale z hlediska 

velkého výrobního podniku, kde se výrobky z nich používají jako vstupy pro další výrobu, 

jsou rozhodující.  Výrobky jednoho závodu, které nejsou zaměnitelné (nahraditelné), mohou 

výrazně ovlivnit chod navazujícího závodu, který je zpracovává a u kterého jejich výpadek 

může znamenat přerušení výroby [7]: 

VITAL – rozhodující; 

ESSENTIAL – nezbytné; 

IMPORTANT – důležité; 

NORMAL – normální. 

 

VED analýza 

Náklady z předčasného vyčerpání nebo včasného nedoplnění zásob mohou být velmi 

vysoké (ztráta zákazníka, posílení konkurence).Proto sledované položky rozdělíme do 3 

skupin dle nákladů z nedostatku a doby dodání [6]: 

 VITAL – rozhodující; 

 ESSENTIAL – nezbytné; 

 DESIRABLE – žádoucí. 
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Stupeň důležitosti se pohybuje směrem dolů od rozhodujícího zařízení nebo 

rozhodujícího náhradního dílu k žádoucímu dílu normálního zařízení, a podle toho by měla 

být plánována nákupní opatření. 

. 

 

RAM analýza 

Kombinací dvou předešlých analýz získáme novou RAM analýzu. Je důležitá pro 

výběr náhradních dílů nebo při nákupu nových strojů. V takových případech by nedostupnost 

náhradního dílu způsobila velmi citelné ztráty z předčasného vyčerpání zásob a organizace by 

mohla dosti finančně i nemateriálově utrpět (dobrá pověst) [7]: 

 

 RELIABILITY – spolehlivost; 

AVAILABILITY – dostupnost; 

  MAINTAINABILITY – udržovatelnost. 

 

MNG analýza 

Výše uvedené analýzy byly zaměřeny na položky, pro které byly určující kritéria: 

objem roční spotřeby, pravidelnost spotřeby, jednotková cena, velikost obrátky, dostupnost 

položky, dodací lhůta, sezónnost položek, náklady z nedostatku. Byly zaměřeny na položky 

prioritní. Tato analýza je zaměřena na položky s nízkou spotřebou, které zůstávají stranou 

pozornosti, můžou zastarat a vázat v sobě finanční prostředky. Skupiny položek u této analýzy 

členíme následovně [7]: 

MOVING – pohyblivé položky, které jsou čas od času spotřebovávány; 

NON-MOVING – nepohyblivé položky, které nebyly v posledním roce spotřebovány; 

GHOST – stínové položky. Tato skupina se vztahuje k položkám, které v průběhu 

roku nebyly ani dodány, ani spotřebovány. Bilance takových položek v soupisu zásob 

organizace bude nulová, jak na počátku, tak na konci předešlého finančního roku. 

Na základě této analýzy mohou být přijatá taková opatření, která sledované položky sníží na 

minimum, případně je zruší – odprodá. 

 

3.2 Dvojdimenzionální klasifikace zásob 

Dvojdimenzionální klasifikace zásob využívá ke stanovení optimální velikosti zásob 2 

kritéria, která si můžeme libovolně zvolit, případně volíme na základě dostupnosti údajů, 
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které máme. Mohou to být kombinace: pravidelná spotřeba a procentuální podíl na celkové 

spotřebě, doba dodání a náklady z nedostatku, dostupnost položek a sezónnost výroby, 

pravidelná roční spotřeba a sezónní dostupnost položek a podobně. 

 

 

Kombinace analýz ABC a XYZ 

 

Tato kombinace analýz ABC a XYZ nám umožňuje odhadovat spotřebu skladových 

položek a předpovídat jejich pravděpodobnou spotřebu, a tudíž i naplánovat jejich pojistné 

zásoby a doby vyhotovování objednávek [6] :  

AX – položky s vysokým procentuálním podílem na roční spotřebě a s pravidelnou 

spotřebou. U této skupiny můžeme objednávat pravidelně v menším množství a ponechávat 

minimální pojistnou zásobu. 

BX – položky se středním procentuálním podílem na roční spotřebě s pravidelnou 

spotřebou. U této skupiny bude frekvence objednávek menší, můžeme ponechat minimální 

pojistnou zásobu z důvodu pravidelnosti spotřeby.  

CX – položky s nízkým podílem na roční spotřebě s pravidelnou spotřebou. Tyto 

položky můžeme objednat ve větším množství a ne tak často jako položky AX. 

AY – položky s vysokým podílem na roční spotřebě a menšími výkyvy v pravidelnosti 

spotřeby. U těchto položek objednáváme dle signální hladiny. Z důvodu výkyvů ve spotřebě 

je objednáváme ve vyšším množství. 

BY – položky se středním procentuálním podílem na roční spotřebě a s výkyvy 

v pravidelnosti spotřeby. Z tohoto důvodu je objednáváme v přiměřeně větším množství, 

v závislosti na době dodání od vystavení objednávky. 

CY – položky s nízkým procentuálním podílem na roční spotřebě a menšími výkyvy 

ve spotřebě. Tyto položky objednáváme ve větším množství a méně často. 

AZ – položky s vysokým procentuálním podílem na roční spotřebě, ale 

s nepravidelnou spotřebou. Z důvodu nepředvídatelnosti spotřeby a vysokého podílu na 

celkové spotřebě tyto položky objednáváme ve větším množství častěji. 

BZ – položky se středním procentuálním podílem na roční spotřebě a nepravidelnou 

spotřebou. Položky objednáváme ve vyšším množství a méně často. 
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CZ – položky s nízkým procentuálním podílem na roční spotřebě a nepravidelnou 

spotřebou. Objednávku na tyto položky můžeme vystavovat 2 x ročně ve větším množství. 

Kombinace položek vzniklých spojením analýzy ABC a XYZ je uvedena v tabulce 

1.[6]: 

 

Tab. 1  Matice analýz ABC a XYZ [6] 

ZÁSOBY 

A    položky s 

vysokým % 

podílem na 

roční potřebě 

B     položky se 

středním  % 

podílem na 

roční potřebě 

C položky 

s nízkým % 

podílem na 

roční spotřebě 

X 

AX BX CX Položky s pravidelnou spotřebou 

 

Y 

AY BY CY 
Položky s menšími výkyvy ve 

spotřebě 

 

Z 

AZ BZ CZ Položky s nepravidelnou spotřebou 

 

 

 

Kombinace analýz XYZ2 a FSN 

Kombinací analýz XYZ2 a FSN můžeme zpozorovat, že všechny položky bez 

obrátkové jsou seskupeny pod kategorií N, a tato kategorie bude zahrnovat podkategorie X, Y 

a Z. Opatření k identifikaci stárnutí zásob by měla být zaváděna na počátku pro N a X, což 

jsou položky bezobrátkové s vysokou hodnotou zásob. Obrátková analýza je tedy 

kombinována s hodnotou zásob, a pomáhá tedy lépe plánovat nákupní množství tím, že se 

nenakupují položky v kategorii N, a položky nízkoobrátkové se nakupují jen zřídka. Pro 

jednotlivé kombinace jsou následující doporučení [7]: 
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FX – položky s vysokým procentuálním podílem hodnoty zásob. Zásoby jsou rychlo 

obrátkové - přísné řízení zásob, pravidelná kontrola jejich stavu. 

FY – položky s nízkým procentuálním podílem hodnoty zásob. Zásoby s rychlou 

obrátkou – běžné řízení zásob. 

FZ – položky s minimálním procentuálním podílem a rychlou obrátkou – zásoby 

mohou být navýšeny, tím dojde k úspoře nákladů z manipulace se zásobami. 

SX – položky  s vysokým procentuálním podílem hodnoty zásob s pomalou obrátkou -

snížení zásob na nízkou úroveň. 

SY – položky s nízkým procentuálním podílem hodnoty zásob a pomalou obrátkou – 

velmi nízká úroveň zásob tak brzy, jak je to možné. 

SZ – položky s minimálním procentuálním podílem hodnot zásob a pomalou obrátkou 

– minimální úroveň zásob. 

NX – položky s vysokým procentuálním podílem hodnoty zásob. Zásoby 

bezobrátkové – likvidace zásob za optimální ceny. 

NY – položky s nízkým procentuálním podílem hodnoty zásob. Zásoby bezobrátkové 

–  měly by být likvidovány. 

NZ – položky s minimálním procentuálním podílem hodnoty zásob. Zásoby  

bezobrátkové – mohou být prodány za nižší cenu. 

 

V případě dostupnosti výsledků analýzy ABC, je možné jimi nahradit XYZ2 analýzu. 
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Tabulka 2 podrobně znázorňuje klasifikaci XYZ2 a FSN [6]: 

 

Tab. 2  Matice analýz XYZ2 a FSN [6] 

ZÁSOBY 

POLOŽKY   F 

RYCHLO- 

OBRÁTKOVÉ 

POLOŽKY    S 

POMALU- 

OBRÁTKOVÉ 

POLOŽKY   N 

BEZOBRÁT - 

KOVÉ 

X 

FX SX NX 10% VŠECH POLOŽEK 

70% HODNOTY ZÁSOB 

Y 

FY SY NY 20% VŠECH POLOŽEK 

20% HODNOTY ZÁSOB 

Z 

FZ SZ NZ 70% VŠECH POLOŽEK 

10% HODNOTY ZÁSOB 

 

Tyto typy klasifikací musí být prováděny subjektivně, protože ovlivňují potřebné 

doplňování stavů položek. Podmínky dodávek budou záviset na typech dodavatelů a následná 

nákupní strategie pro každou třídu dodavatelů bude záležet na potřebách v příslušné situaci. 

 

3.3 Trojdimenzionální klasifikace zásob – analýza MUSIC – 3D 

 

Analýza MUSIC – 3D je třídimenzionálním přístupem  k vícenásobné selektivní kontrole 

zásob. 

(MULTI SELECTIVE INVENTORY CONTROL – 3D APPROACH)  

Tuto analýzu vymyslel, použil a pojmenoval Ind Gopalakrishnan, je podrobně popsána 

v jeho knize Handbook of Material Management[6].  Metoda využívá ke stanovení optimální 

velikosti zásob 3 kritéria. To nám umožňuje snížit objem finančních   prostředků vázaných  

v zásobách a jejich optimálnější využití. 
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Analýza Music 3D bere v úvahu současně 3 pohledy na položky zásob, jmenovitě 

jejich spotřební hodnotu, dostupnost a kritičnost. Tradiční analýza ABC bere v úvahu pouze 

spotřební hodnotu jednotlivých položek zásob a neřeší jejich dostupnost a kritičnost. To může 

v praxi způsobit vážné problémy a vést k výpadku výroby. 

Z pohledu analýzy MUSIC – 3D mohou být všechny položky zásob v organizaci 

seskupeny do 3 Dimenzí (pohledů) na základě následujících kritérií: 

 

a) SPOTŘEBNÍ HODNOTA položky – analýza ABC nebo XYZ2; 

b) DOSTUPNOST položky – SOS, SDE nebo GOLF analýza; 

c) KRITIČNOST položky – VEIN, VED nebo RAM analýza. 

 

Pokud pro každou položku použijeme 3 hodnotící stupně, potom se dostaneme do 27 

skupin a v praxi bude velmi těžké něco takového úspěšně řešit. Z toho důvodu se většinou 

používají jen dva stupně pro každý ze 3 pohledů – položky vysoké spotřební hodnoty a 

nízké spotřební hodnoty, položky s dlouhou dodací lhůtou a krátkou dodací lhůtou, a 

položky kategorie kritické a nekritické. 

 

Tabulka 3 zobrazuje 8 kategorií položek. Kategorizace může být libovolná a může 

být započata na základě hrubého odhadu. Takovéto klasifikace by měly být pravidelně 

revidovány – nejméně jednou za rok. Je vhodné provádět analýzu odděleně pro každý typ 

položky, jako jsou suroviny, dovážené materiály, náhradní díly, atd. Ve vytvořené tabulce 

s buňkami se zachází s položkami v jednotlivých buňkách s ohledem na jejich nejvyšší 

prioritu. 
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Tab. 3  Kategorie položek z pohledu MUSIC – 3D [6]: 

MUSIC – 3D 

POLOŽKY VYSOKÉ SPOTŘEBNÍ 

HODNOTY 

POLOŽKY NÍZKÉ SPOTŘEBNÍ 

HODNOTY 

DLOUHÁ 

DODACÍ 

LHŮTA 

KRÁTKÁ 

DODACÍ 

LHŮTA 

DLOUHÁ 

DODACÍ 

LHŮTA 

KRÁTKÁ 

DODACÍ 

LHŮTA 

KRITICKÉ 

POLOŽKY 

KRITICKÉ 

 

 

1 

KRITICKÉ 

 

 

2 

KRITICKÉ 

 

 

3 

KRITICKÉ 

 

 

4 

NEKRITICKÉ 

POLOŽKY 

NEKRITICKÉ 

 

 

5 

NEKRITICKÉ 

 

 

6 

NEKRITICKÉ 

 

 

7 

NEKRITICKÉ 

 

 

8 

 

3.4 Interpretace MUSIC – 3D 

Po seskupení všech položek podle jejich spotřební hodnoty, dodací lhůty a kritičnosti 

vzniklo 8 buněk (8 kategorií). K těmto 8 kategoriím můžeme pro lepší orientaci použít 8 

různých barev pro zásobníkové štítky tak, aby i nejnižší zaměstnanec v organizační hierarchii 

znal stav zásob a nákupní pozici tím, že uvidí štítek např. červené barvy pro zásobníky 

položek spadajících do buňky 1. Dále jsou popsány nejdůležitější buňky[6]: 

Buňky 1 a 2 – zásoby v těchto buňkách mají vysokou spotřební hodnotu a jsou 

kritické. Vedoucí nákupu musí vynaložit úsilí na striktní kontrolu těchto položek pomocí 

přesných prognóz a adekvátních norem na jejich spotřebu. Zakázky mohou být odstupňované 

s četnými objednávkami nebo týdenními dodávkami. Expedice a doplňování stavů těchto 

položek musí být maximální. Odpovědná osoba by měla prověřit, případně i zajistit co nejvíce 

dodavatelů. Zaúčtování těchto položek by mělo být okamžité a vždy aktualizované. Informace 

k těmto položkám v buňkách 1 a 2, a to o stavu jejich zásob, spotřeby, vyskladnění, 

rozpracované výrobě, expedici, dodávek, dopravě, materiál na cestě atd., musí být neustále 

monitorovány pomocí výpočetní techniky.  

Buňka 3 – tyto položky jsou z provozního hlediska kritické – mají nízkou spotřební 

hodnotu, ale mají dlouhou dodací lhůtu pro jejich nákup. Tato kategorie vyžaduje velmi 
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vysoká nákupní množství s ročními objednávkami. Je také možno nakupovat každé 2 roky, 

protože provozní kapitál je malý, s tím, že bude k dispozici dostatek místa na uskladnění a 

položky nebudou podléhat zkáze. S ohledem na nízkou spotřební hodnotu by svěřování 

pravomoci mělo být takové, aby položky byly nakupovány v nižších stupních organizační 

hierarchie nebo decentralizovány, protože tyto položky jsou vysoce kritického charakteru. 

Zásoby těchto položek by měly být hodně objemné, protože hodnota provozního kapitálu pro 

tuto skupinu je velmi nízká. Skladovací místa pro tyto položky by měla být početná a pod 

minimální kontrolou, jelikož náklady na řízení takových zásob jsou vyšší než náklady na 

položky samotné. Zásobené množství by se mělo vždy přibližovat 100%, a to bez jakýchkoli 

vyprazdňování skladů. Zaúčtování těchto položek je možno provádět skupinově a pod 

minimální administrativou. 

Buňka 4 – položky v této buňce jsou sice kritické, ale z provozního hlediska mají 

krátkou dodací lhůtu a nízkou spotřební hodnotu. Zde můžou být 2 varianty nákupu položek. 

1. – z důvodu krátké dodací lhůty může být pojistná hladina zásob nižší a objednané množství 

nižší. 2. - z důvodu nízké ceny objednané množství je velké. Rozhodnutí záleží na tom, co je 

ekonomicky výhodnější – častější manipulace s přijetím menšího objemu položek na sklad, 

nebo vyšší hodnota zásob na skladě. 

Buňka 5 - tyto položky jsou nekritické, mají však dlouhou dodací lhůtu a vysokou 

spotřební hodnotu. U těchto položek se pojistná hladina zásob odvíjí od dodací lhůty. 

Z důvodu vysoké spotřební hodnoty bude objednávané množství nižší, ale s vyšší periodou 

vyhotovení objednávek. 

Buňka 6 – tyto položky jsou opakem položek v buňce 3, protože mají vysokou 

spotřební hodnotu, krátkou dodací lhůtu a jsou nekritického charakteru. Nákupní množství na 

sklad by mělo být nulové, protože tyto položky nejsou vůbec kritické a mají vysokou 

spotřební hodnotu, anebo by měly být nakupovány pouze v případě potřeby, a to po souhlasu 

příslušných orgánů (těch nejvyšších v organizaci). Jinými slovy, nákup bude proveden pouze 

tehdy, kdy je to nezbytně nutné a bude delegován do nejvyšších stupňů organizace a 

doprovázen nutným prodlením v konečném dodání.  

Na položky v této buňce se aplikuje pojetí tzv. nulových zásob, a to jak ve střediscích, 

tak ve skladech náhradních dílů, protože hodnota těchto položek je velmi vysoká a jsou 

nekritického charakteru. Jelikož tyto položky nejsou vůbec k dispozici v obchodech, 

skladovací množství bude minimální, protože tyto položky jsou velmi drahé a nekritické.  
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Na tyto položky jsou aplikovány všechny druhy technologií na snižování nákladů, a to na 

základě zkušeností, jelikož chyby v tomto případě nejsou podstatné z důvodu nekritičnosti 

těchto položek, ale jejich ceny. 

Buňka 7 – tyto položky jsou nekritické s nízkou spotřební hodnotou, mají však 

dlouhou dodací lhůtu. Proto jejich množství na skladě může být vysoké. 

Buňka 8 – tyto položky jsou nekritické s nízkou spotřební hodnotou a krátkou dodací 

lhůtou. Po propočtení nákladů spojených s jejich objednáváním a držením na skladě se 

rozhodne, zda se budou objednávat jednorázově ve velkém množství, nebo budou 

objednávány dle potřeby. 

 

3.5 Použití Music 3D: od a do z 

Trojdimenzionální metoda klasifikace zásob MUSIC – 3D je velmi užitečným 

nástrojem pro vedoucí nákupu v organizacích při jejich rozhodování na základě vědeckém a 

praktickém, a to na bázi následujících aspektů [6]: 

(a) nákupní množství; 

(b) doplnění stavů; 

(c) užší systémy postupů; 

(d) záložní zásoby; 

(e) průměrný stav na skladech; 

(f) kompetence svěřování; 

(g) informační systémy; 

(h) aplikace snižování nákladů změnami v projektu a jinými technologiemi; 

(i) zaúčtování a administrativa; 

(j) nákupní zpravodajství; 

(k) rozvoj nových zdrojů; 

(l) hlášení; 

(m) zastaralé položky; 

(n) pohyb položek; 

(o) centrální nákupy; 

(p) centrální zásobování; 

(q) svěřování pravomocí; 

(r) nulové zásoby; 

(s) stupeň obsluhy; 
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(t) plánování; 

(u) hodnocení prodejců; 

(v) prognóza cen; 

(w) prognóza kvantity; 

(x) aplikace matematicko-statistických vzorců; 

(y) spotřební normy; 

(z) odhad provozního kapitálu & nákupní rozpočtové řízení. 

 

Tímto je možno konstatovat, že MUSIC – 3D je mocný novátorský přístup ve směru 

snižování nákladů a aplikace vědeckých zásad řízení v zásobovacích centrech s ohledem na 

jejich ziskovost. 
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4 Experimentální část 

 

Výchozí experimentální data položek pro tuto diplomovou práci byla použita z diplomové 

práce Bc. Petra Prosického [9], který realizoval analýzu zásob ve slévárně. Data shrnuje 

tabulka 4. 

Cílem experimentální části diplomové práce je otestovat metodu Music – 3D na konkrétních 

datech a porovnat je s výsledky klasické dvojdimenzionální metody pro klasifikaci zásob – 

ABC/XYZ analýzy. 

 

4.1 ABC/XYZ klasifikace zásob 

ABC analýza 

 ABC analýza vychází z tzv. Paretova pravidla, kdy cca 20% položek tvoří  cca 80% 

spotřeby materiálu, 10% položek se podílí na spotřebě 15% materiálu a 70 % položek tvoří 

5% z celkové spotřeby. 

 Pro výpočet ABC analýzy je potřeba dodržet následující postup: 

1. Vypočtení roční spotřeby pro všechny položky zásob. 

2. Vypočtení celkové roční hodnoty zásob pro všechny sledované zásoby. 

3. Vypočtení procentuální spotřeby zásob z celku a jejich kumulativní spotřebu. 

4. Sestupné seřazení položek podle jejich spotřeby od nejvyšší k nejnižší spotřebě. 

5. Rozdělení položek do skupin A, B, C podle procentuálního podílu na celkové 

spotřebě. 

Jednotlivé skupiny jsou pak řízeny odlišným způsobem [6]: 

Skupina A – obsahuje položky s velkým procentuálním podílem na celkové roční spotřebě a 

je nutné pro ně stanovit následující: 

- určit úroveň pojistných zásob; 

- objednávat materiál častěji a v menším množství; 

- pravidelně provádět analýzu trhu a vyhodnocovat poptávku a ceny; 

- věnovat větší pozornost přípravě objednávek, jejich výši a sledovat nevyřízené 

objednávky a provádět okamžitá opatření při překročení dodacích lhůt. 

Skupina B – obsahuje položky se středním procentuálním podílem na celkové roční spotřebě; 

- objednávání těchto položek tvoří kompromis mezi doporučeními pro skupiny A a 

C. 
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Tab. 4  Výchozí experimentální data pro analýzu a klasifikaci zásob 

Č. 
pol. Spotřeba v tis. Kč za měsíce I až XII 

Celková roční 
spotřeba 
(v tis. Kč) 

Náklady z 
nedostatku 
(kategorie) 

Body Doby 
dodání 

(kategorie) 

Body Součet 
bodů 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

24 3 2 6 8 1 4 0 3 0 0 4 0 31 B 60 L 60 120 

5 0 0 0 0 0 0 693 693 0 0 0 0 1386 A 90 M 90 180 

14 48 51 44 44 36 46 40 44 38 44 25 50 510 C 30 K 30 60 

20 4 7 3 10 14 1 12 6 4 3 0 5 69 B 60 K 30 90 

8 0 0 2 0 3 0 4 3 0 2 0 0 14 B 60 L 60 120 

16 118 118 118 0 82 82 72 0 0 0 0 0 590 C 30 M 90 120 

4 0 6 0 1 7 0 1 3 0 2 2 0 22 B 60 K 30 90 

10 10 7 5 13 24 17 8 3 0 5 3 3 98 B 60 M 90 150 

9 60 60 60 56 56 40 60 56 46 40 50 46 630 C 30 K 30 60 

15 0 1 3 0 0 0 2 0 3 2 0 0 11 B 60 M 90 150 

3 0 0 5 0 8 0 0 4 0 3 2 0 22 B 60           M 90 150 

7 39 47 31 31 33 34 30 34 31 39 32 39 420 C 30 K 30 60 

19 492 0 0 0 0 0 0 410 0 0 123 0 1025 A 90 L 60 150 

2 60 67 47 60 61 60 73 47 41 53 54 47 670 C 30 K 30 60 

6 3 0 2 0 0 1 0 0 2 0 0 2 10 B 60 K 30 90 

13 0 0 3 0 5 1 3 0 4 6 0 0 22 B 60 M 90 150 

17 0 0 2 0 2 0 0 1 0 3 0 3 11 B 60 K 30 90 

21 33 34 33 45 34 49 33 48 34 33 46 48 470 C 30 K 30 60 

22 5 8 4 7 11 3 9 5 3 6 5 5 71 B 60 K 30 90 

25 0 0 0 3 0 0 2 0 0 0 5 0 10 B 60 M 90 150 

1 125 175 100 50 0 75 100 50 150 150 50 100 1125 A 90 M 90 180 

23 0 0 115 0 115 115 0 115 115 0 0 0 575 C 30 M 90 120 

11 3 8 4 9 15 0 11 7 5 0 0 0 62 B 60 K 30 90 

12 138 138 276 139 138 0 0 138 138 138 139 0 1382 A 90 M 90 180 

18 3 7 2 0 4 0 3 2 0 0 2 0 23 B 60 K 30 90 
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Skupina C – obsahuje položky s nízkou hodnotou a malým podílem na celkové roční 

spotřebě, které ale zastupují největší podíl na celkovém objemu počtu položek. Z důvodu 

redukce nákladů spojených s těmito položkami je nutné: 

- objednávat položky ve velkém množství; 

- používat jednoduchý a běžný systém objednávání – systém dvou zásobníků, nebo 

objednávat v pevných okamžicích; 

- méně časté nebo nahodilé provádění kontrol stavu zásob. 

Aplikaci ABC analýzy na experimentálních datech shrnuje tabulka 5 a 6. 

 

Tab. 5  Analýza ABC (Paretova analýza) – dle celkové roční spotřeby 

Č.pol. Celková 

roční spotř. 

(tis. Kč) 

Roční spotřeba v % 

z celku kumulativně 

5 1386 14,97 14,97 

12 1382 14,93 29,90 

1 1125 12,15 42,05 

19 1025 11,07 53,12 

2 670 7,24 60,35 

9 630 6,80 67,16 

16 590 6,37 73,53 

23 575 6,21 79,74 

14 510 5,51 85,25 

21 470 5,08 90,32 

7 420 4,54 94,86 

10 98 1,06 95,92 

22 71 0,77 96,68 

20 69 0,75 97,43 

11 62 0,67 98,10 

24 31 0,33 98,43 

18 23 0,25 98,68 

3 22 0,24 98,92 

4 22 0,24 99,16 

13 22 0,24 99,40 

8 14 0,15 99,55 

15 11 0,12 99,67 

17 11 0,12 99,78 

6 10 0,11 99,89 

25 10 0,11 100,00 
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Tab. 6  Analýza ABC – rozdělení položek do skupin 

Skupina Čísla položek Roční spotřeba v % Počet položek v % 

A 1, 5, 12, 19 53,12 16,0 

B 2, 7, 9, 14, 16, 21, 23   41,74 28,0 

C  3, 4, 6, 8, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 

20, 22, 24, 25 

5,14 56,0 

 

 Na základě procentuálního podílu na celkovém objemu spotřeby byly všechny položky 

rozděleny do příslušných skupin. Ve skupině A jsou zařazeny položky 1, 5, 12 a 19. Tyto 

položky se podílejí  cca 53 procenty na celkové spotřebě a je to 16 procent z počtu 

sledovaných položek. Tuto skupinu můžeme pravidelně objednávat v menších konstantních 

objemech. Skupinu B tvoří položky 2, 7, 9, 14, 16, 21 a 23. Tyto položky se podílejí na 

celkové spotřebě cca 41 procenty a představují 28 procent položek. Tyto položky můžeme 

objednávat jako skupinu A, ale v delších periodách a vyšším množství. Ve skupině C jsou 

zbývající položky, které se podílejí cca 5 procenty na celkové spotřebě a tvoří 56 procent 

položek. Tyto položky objednáváme ve větším množství, když už nejsou na skladě. 

 

Analýza XYZ 

Analýza XYZ zásob dle pravidelnosti spotřeby má vliv na určení pravidel pro 

objednávání a skladování položek. Jiný přístup je volen pro položky s pravidelnou spotřebou, 

odlišný je pro položky, jejichž využití je sporadické [7],[8].  

 Rozdělení položek do příslušných skupin je prováděno na základě zkušenosti 

kompetentních pracovníků, nebo na bázi statistického výpočtu s použitím výpočtu tzv. 

variačního koeficientu. Postup vypracování této analýzy je následující: 

1. Zjištění hodnot položek v průběhu sledovaného období. 

2. Výpočet variačního koeficientu pro každou položku. 

3. Setřídění položek podle variačního koeficientu vzestupně a definování intervalů pro 

každou skupinu (X – do 50%, Y – od 50 do 90%, Z – nad 90%) 

Skupina X – pro objednávání těchto položek je nutné vypracovat systém objednávek 

synchronizovaný s výrobním procesem. Není potřeba zajištění vysoké úrovně zásob. 

Skupina Y – je potřeba zohlednit vytvoření určité úrovně zásob. 

Skupina Z – nepravidelnost spotřeby těchto položek si vyžaduje vysokou pojistnou zásobu, 

nebo vyšší náklady speciální objednávky. 



26 

 

Charakteristiky jednotlivých položek podle analýzy XYZ jsou uvedeny v tabulce 7, v tabulce 

8 je pak uvedeno rozdělení jednotlivých položek do skupin X, Y, Z podle pravidelnosti 

spotřeby. 

 

Tab.7   Analýza XYZ 

Č. 

pol. 

Celková 

roční 

spotřeba 

(tis. Kč) 

Prům. 

spotř. za 

měsíc (tis. 

Kč) 

Směrodatná 

odchylka 

Variační 

koeficient 

7 420 35,00 4,83 13,80 

9 630 52,50 7,44 14,18 

14 510 42,50 6,80 16,00 

2 670 55,83 8,96 16,05 

21 470 39,17 6,87 17,53 

22 71 5,92 2,33 39,31 

1 1125 93,75 49,08 52,35 

12 1382 115,17 76,33 66,28 

20 69 5,75 4,13 71,75 

10 98 8,17 6,61 80,89 

11 62 5,17 4,74 91,75 

24 31 2,58 2,50 96,72 

16 590 49,17 51,15 104,03 

18 23 1,92 2,06 107,47 

13 22 1,83 2,15 117,48 

23 575 47,92 56,70 118,32 

8 14 1,17 1,46 125,36 

4 22 1,83 2,30 125,64 

6 10 0,83 1,07 128,06 

15 11 0,92 1,19 129,53 

17 11 0,92 1,19 129,53 

3 22 1,83 2,54 138,77 

25 10 0,83 1,57 188,68 

19 1025 85,42 167,76 196,41 

5 1386 115,50 258,27 223,61 
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Tab. 8  Analýza XYZ – rozdělení položek do skupin 

Skupina Čísla položek Variační koeficient Počet položek v % 

X 2, 7, 9, 14, 21, 22 do 50% 24,0 

Y 1, 10, 12, 20 od 50 do 90% 16,0 

Z 3, 4, 5, 6, 8, 11, 13, 15, 16, 

17, 18, 19, 23, 24, 25 

nad 90% 60,0 

 

Na základě výsledků tabulky č.7, ve které  jsem počítal variační koeficient, jsem 

rozdělil jednotlivé položky dle velikosti variačního koeficientu a definovaných intervalů do tří 

skupin. 

 

Položky ve skupině X – 2, 7, 9, 14, 21 a 22 mají hodnotu variačního koeficientu do 

50%. Vyznačují se pravidelnou spotřebou, proto můžeme stanovit systém jejich objednávání 

založený na konstantní velikosti a pravidelnosti. Ve skupině Y jsou položky 1, 10, 12 a 20, 

které mají hodnotu variačního koeficientu v intervalu 50 až 90%. Vyznačují se určitými 

odchylkami od pravidelné spotřeby, proto je objednáváme v případě potřeby ve větším 

množství. Skupinu Z tvoří zbývající položky s variačním koeficientem nad 90%. Pro tuto 

skupinu je charakteristická nepravidelná spotřeba, která nám nedovoluje předpovídat jejich 

spotřebu a proto je objednáváme ve větším množství. 

 

Kombinace analýz ABC a XYZ 

 

Vzájemnou kombinací výsledků předchozích analýz lze z jednotlivých položek získat 

matici uvedenou v tabulce 9. 

 

Tab. 9  Kombinace analýz ABC a XYZ – rozdělení položek do skupin 

skupiny A B C 

X - 2, 7, 9, 14, 21  22 

Y 1, 12 - 10, 20 

Z 5, 19 16, 23 3, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 17, 18, 24, 25 
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Počty položek pro jednotlivé kombinace AX až CZ jsou graficky znázorněny na obr. 1. 
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Obr. 1  Grafické znázornění matice počtu položek při analýze ABC/XYZ 

 

 

Srovnání těchto dvou analýz ukázalo, že u většiny skladových položek zásob je možno 

odhadnout pravděpodobnost jejich spotřeby, a tudíž i naplánovat optimální výši pojistných 

zásob. V kombinaci AX a BY se nevyskytuje žádná ze sledovaných položek. 

Položky BX – vyznačují se středním podílem na celkové roční spotřebě a pravidelnou 

spotřebou s pouhými příležitostnými výkyvy. Z tohoto důvodu můžeme spolehlivě plánovat 

jejich spotřebu a zajistit tak bezproblémové dodávky synchronizované s výrobním procesem. 

Položky CX – mají malý podíl na celkové spotřebě a pravidelnou spotřebu. Tyto položky 

můžeme jednoduše plánovat a zabezpečit plynulost zásobování výrobního procesu. 

Položky AY – mají větší podíl na celkové spotřebě, ale vyznačují se většími výkyvy ve 

spotřebě. Kvůli těmto výkyvům je těžší předvídat jejich spotřebu, a proto jsme nuceni je 

objednávat ve větším množství. 
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Položky CY – tvoří malý podíl na celkové spotřebě a mají větší výkyvy ve spotřebě. Proto 

nelze spolehlivě určit čas jejich objednávání a musíme je mít na skladě ve větším objemu, 

nebo v případě nedostatku počítat s vyššími náklady na jejich včasnou dodávku. 

Položky AZ – svým objemem spotřeby patří tyto položky mezi největší, mají také vysokou 

variabilitu spotřeby. Nejsme schopni stoprocentně předpovědět jejich spotřebu, proto budeme 

muset častěji tyto položky objednávat v menším množství. 

Položky BZ – objemově tyto položky mají střední spotřebu a nepravidelnou spotřebu. Proto je 

nutné udržovat vyšší hladinu zásob. 

Položky CZ – tvoří malý podíl na celkové spotřebě a nepravidelnou spotřebu, kterou lze stěží 

předvídat. Z tohoto důvodu je nutné udržovat vysokou pojistnou zásobu, nebo počítat 

s vyššími náklady při vystavování speciální objednávky. 

 

4.2 FSN/ABC klasifikace zásob 

Analýza FSN 

Vypracování analýzy FSN je obdobné, jako u analýzy ABC, s tím rozdílem, že jako 

kritéria jsou použity míra spotřeby jednotlivých položek a průměrná doba skladování. Tento 

postup je možné shrnout do následujících úkonů: 

1. Zjištění průměrné doby skladování každé položky (kumulativní výše zásob 

jednotlivé položky/(celkový příjem + počáteční stav) = průměrná doba zásob na 

skladě; 

2. Míru spotřeby vypočteme (celkový výdej zásob/celkovou dobou = míra spotřeby 

ks/měsíc; 

3. Po setřídění položek dle sestupného pořadí vypočteme procentuální podíl 

jednotlivých položek na celkové spotřebě a kumulativně 

4. Definujeme intervaly pro klasifikaci položek do skupin F,S,N stejně jako u ABC 

analýzy. 

Výchozí experimentální data pro analýzu FSN jsou uvedena v následující tabulce 10. 
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Tab. 10              Výchozí experimentální data pro FSN analýzu 

Číslo 

položky 

 

Počáteč

ní stav  

ks 

Příjem 

na sklad 

ks 

Výdej ze  

skladu ks 

 

Konečný 

zůstatek 

ks 

Kumula-

tivní 

výše zásob 

Cena za 

kus v Kč 

1 10 450 450 10 120 2500 

2 35 1000 1000 35 420 670 

3 20 100 100 20 240 220 

4 12 100 100 12 144 220 

5 2 20 20 2 24 69300 

6 18 200 200 18 216 50 

7 41 1500 1500 41 492 280 

8 3 20 20 3 36 700 

9 37 1250 1250 37 444 504 

10 15 360 360 15 180 272 

11 11 266 266 11 132 233 

12 6 100 100 6 72 13820 

13 8 100 100 8 96 220 

14 50 2000 2000 50 600 255 

15 17 100 100 17 204 110 

16 31 1000 1000 31 372 590 

17 40 220 220 40 480 50 

18 9 95 95 9 108 242 

19 8 250 250 8 96 100 

20 7 276 276 7 84 250 

21 43 1250 1250 43 516 376 

22 11 269 269 11 132 264 

23 5 50 50 5 60 11500 

24 7 200 200 7 84 155 

25 65 400 400 65 780 25 

 

 

Postup výpočtu u položky č. 1: 

 Průměrná doba skladování = kumulativní výše zásob/(celkový příjem + počáteční stav) = 

120/460 = 0,26   

Míra spotřeby = celkový výdej/ celková doba trvání = 450/12 = 37,50 ks/měsíc 

Parametry FSN analýzy pro jednotlivé položky jsou uvedeny v tabulce 11, v tabulce 12 je 

pak uvedeno rozdělení položek do skupin. 
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Tab. 11  Parametry FSN analýzy pro jednotlivé položky 

Číslo 

položky 

Průměrná 

.obrátka 

Míra 

spotřeby 

Průměrná míra 

spotřeby 

kumulativně 

Procentuální 

průměr 

spotřeby 

3 2,00 8,33 2,00 9,62 

17 1,85 18,33 3,85 18,51 

15 1,74 8,33 5,59 26,875 

25 1,68 33,33 7,27 34,95 

8 1,57 1,67 8,84 42,50 

4 1,29 8,33 10,13 48,70 

5 1,09 1,67 11,22 53,94 

23 1,09 4,17 12,31 59,18 

18 1,04 7,92 13,35 64,18 

6 0,99 16,67 14,34 68,94 

13 0,89 8,33 15,23 73,22 

12 0,68 8,33 15,91 76,49 

10 0,48 30,02 16,39 78,80 

11 0,48 22,17 16,87 81,11 

22 0,47 22,41 17,34 83,37 

2 0,41 83,33 17,75 85,34 

24 0,41 16,67 18,16 87,31 

21 0,40 104,17 18,56 89,23 

19 0,37 20,83 18,93 91,01 

16 0,36 83,33 19,29 92,74 

9 0,34 104,17 19,63 94,38 

7 0,32 125,00 19,95 95,91 

20 0,30 23,00 20,25 97,36 

14 0,29 166,67 20,54 98,75 

1 0,26 37,50 20,80 100,00 

 

 

 

 

Tab. 12.  Analýza FSN – rozdělení položek do skupin 

skupina Čísla položek Procentuální průměr spotřeby Počet položek v % 

N 3, 4, 5, 8, 15, 17, 23,25 59,18 32 

S 2, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18,  

19, 21, 22, 24 

19,62 52 

F 1, 7, 14, 20 21,20 16 
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Skupina N obsahuje položky s minimálním pohybem. Podnik se bude muset zaměřit na jejich 

výši a snížit jejich množství na skladě.  

Skupina S obsahuje nejvíce položek, které se vyznačují pomalou obrátkou. Hladinu zásob 

bychom měli udržovat v přiměřené výši.  

Skupina F obsahuje 4 položky s rychlou obrátkou. U této skupiny lze provézt minimalizaci 

pojistné hladiny, která musí odpovídat krátké dodací lhůtě.   

Kombinace analýz FSN a ABC 

Vzájemnou kombinací výsledků těchto dvou analýz lze získat matici uvedenou 

v tabulce 13. 

Tab. 13 Kombinace analýz FSN a ABC – rozdělení položek do skupin 

skupiny A B C 

F 1 7, 14 20, 

S 12, 19  2,  9, 16, 21,  6, 10, 11, 13, 18, 22, 24  

N 5 23 3, 4, 8, 15,17, 25 

 

Grafické znázornění počtu položek pro jednotlivé kombinace AF až CN je na obr. 2. 

Na zařazení položek do příslušných skupin měly vliv: 

celkový pohyb položek za sledované období a procentuální podíl na celkové spotřebě 

položek.  

Položky AF - vyznačují se vysokým procentuálním podílem na celkové spotřebě a krátkou 

dobou na skladě – pravidelná spotřeba. 

Položky AS - rovněž se vyznačují vysokým procentuálním podílem na celkové spotřebě, ale 

jejich pohyb na skladě je delší a spotřeba méně pravidelná. 

Položky AN – také se vyznačují vysokým procentuálním podílem na spotřebě, ale jejich 

pohyb je nízký a spotřeba nepravidelná. 

Položky BF - mají střední procentuální podíl na celkové spotřebě, krátkou dobou na skladě a 

pravidelnou spotřebou. 

Položky BS - mají rovněž střední procentuální podíl na celkové spotřebě, ale pohyb na skladě 

je delší a spotřeba je méně pravidelná. 

Položky BN – mají střední procentuální podíl na celkové spotřebě, ale jejich pohyb na skladě 

je delší a spotřeba nepravidelná 
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Položky CF – mají malý procentuální podíl na celkové spotřebě, ale jejich pohyb na skladě je 

krátký a spotřeba je pravidelná 

Položky CS – tvoří nejpočetnější skupinu. Mají střední podíl na celkové procentuální 

spotřebě, jejich pohyb na skladě je krátký a spotřeba průměrná. 

Položky CF – tato skupina je také početná, ale vyznačuje se malým procentuálním podílem na 

celkové spotřebě a malým pohybem na skladě. Spotřeba je rovněž nepravidelná. 
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Obr. 2  Grafické znázornění matice počtu položek při analýze ABC/FSN 

 

 

4.3 MUSIC -3D klasifikace zásob 

MUSIC – 3D klasifikace zásob pracuje se třemi kritérii:  

- spotřební hodnota položky; 

- dostupnost položky; 

- kritičnost položky. 
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Z dostupných experimentálních dat lze pro určení spotřební hodnoty využít výsledky již 

realizované ABC analýzy. Ke stanovení dostupnosti položek budou využity informace o 

dodací lhůtě. Kritičnost může být stanovena variantně: 

a) varianta I – pomocí VED analýzy zohledňující náklady z nedostatku a dobu 

dodání. 

b) varianta II – pouze na základě nákladů z nedostatku vzhledem k faktu, že doba 

dodání je zahrnuta již v kritériu dostupnosti. 

VED analýza 

Tato analýza je založena na kritičnosti z nedostatku položek pro plynulou výrobu, tj. 

jakým způsobem a do jaké míry ovlivní výrobu, pokud nebudou k dispozici. Pro tuto analýzu 

je doporučený následující postup [6]: 

1. Identifikujeme rozhodující faktory pro VED analýzu. Obecně používáme náklady 

z nedostatku, dobu dodání a zdroj dodávek. U některých experimentálních dat nebyly 

informace o zdroji dodávek k dispozici.  

2. Stanovíme si jednotlivé faktory dle jejich významu pro výrobu.  

3. Každý faktor rozdělíme do 3 kategorií dle významu a přiřadíme body (30,60,90) 

4. Jednotlivé položky obodujeme a přiřazené body sečteme.  

5. Podle dosaženého součtu položky rozdělíme do 3 kategorií.  

 

Způsob kategorizace kritičnosti položek je uvedena v tabulce 14. 

 

Tab. 14   Kategorizace pro VED analýzu 

Faktor Kategorie I Kategorie II Kategorie III 

Náklady z nedostatku C (30 bodů) B (60 bodů) A (90 bodů) 

 Doba dodání K (30 bodů) L (60 bodů) M (90 bodů) 

 

V tabulce 14 představují: 

A – nízké náklady z nedostatku; 

B – střední náklady z nedostatku; 

C – vysoké náklady z nedostatku; 

K – krátkou dobu dodání; 

L – střední dobu dodání; 

M – dlouhou dobu dodání. 
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Vstupní hodnoty pro VED analýzu jsou uvedeny v tabulce 4. Klasifikace jednotlivých 

položek z pohledu VED analýzy je uvedena v tabulce 15. 

 

Tab. 15   Klasifikace položek z pohledu VED analýzy 

Body Klasifikace (položky) 

0 až 60            V žádané 2, 7, 9, 14, 21 

61 až 120        E podstatné  4,  6,  8, 11, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24  

121 až 180      D životně důležité 1, 3, 5, 10, 12, 13, 15, 19, 25 

 

Položky zařazené do skupiny V – 2, 7, 9, 14 a 21 nepředstavují závažné riziko pro plynulost 

výrobního procesu. Mají krátkou dobu dodání a nízké náklady z nedostatku. Položky ve 

skupině E – 4, 6, 8, 11, 16, 17, 18, 20, 22, 23 a 24 představují určité riziko z nedostatku. Mají 

střední dobu dodání a střední náklady z nedostatku. Ostatní položky tvořící skupinu D – 1, 3, 

5, 10, 12, 13, 15, 19 a 25 jsou pro podnik životně důležité. Mají dlouhou dodací dobu a 

podnik by platil vysoké náklady z důvodu jejich nedostatku. 

 

 

MUSIC  - 3 D: varianta I 

Klasifikace jednotlivých položek z pohledu metody Music – 3 D je pro první variantu, 

využívající VED analýzy, uvedena v tabulce 16. 

Tab. 16 Klasifikace položek metodou MUSIC 3D – varianta I 

Music 3 D Položky vysoké spotřební 

hodnoty  A 

Položky nízké spotřební 

hodnoty  BC 

Dlouhá 

dodací lhůta 

Krátká 

dodací lhůta 

Dlouhá 

dodací lhůta 

Krátká 

dodací lhůta 

Kritické 

položky  D 

 

kritické     1 

 1, 5, 12 

kritické     2 

19 

kritické      3 

3,10,13,15,25 

kritické      4 

Nekritické 

položky VE 

nekritické   5 nekritické   6 

 

 

nekritické   7 

16,23 

 

nekritické    8 

2, 4, 6,7,8,9, 

11,14,17,18, 

20,21,22,24 
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Tuto matici jsem vyhotovil pomocí výsledků analýzy ABC, VED analýzy a délky 

dodací lhůty. Hlavními kritérii pro zajištění plynulosti výrobního procesu a minimalizování 

ztrát z důvodu nedostatku položek a vytvoření optimální výše hladiny skladových položek, 

byly kritičnost, spotřební hodnota a dodací lhůta. Jednotlivé položky byly následně začleněny 

do příslušných buněk.  

 Buňka 1 – obsahuje položky 1, 5 a 12, které jsou kritické, mají dlouhou dodací lhůtu a 

vysokou spotřební hodnotu. Musíme jim věnovat maximální pozornost a jejich spotřebu 

dovedeme předvídat. Nedostatek těchto položek může způsobit penále za nedodržení dodací 

lhůty finálních výrobků, nebo zvýšení nákladů spojených s urgentním objednáním na sklad. 

Buňka 2 – obsahuje jedinou položku – 19. Tato položka je kritická, má vysokou 

spotřební hodnotu, ale krátkou dodací lhůtu. Pojistná hladina zásob se odvíjí od délky dodací 

lhůty. Objednáváme v potřebném množství dle výrobního plánu. 

Buňka 3 – obsahuje položky 3, 10, 13, 15 a 25. Mají nízkou spotřební hodnotu, ale 

jsou pro podnik kritické a mají dlouhou dodací lhůtu. Objednáváme je ve větším množství. 

Buňka 7 – obsahuje položky 16 a 23. Jsou nekritické, mají nízkou spotřební hodnotu, 

ale jejich dodací lhůta je dlouhá. Proto musíme sladit hladin u pojistných zásob s délkou 

dodání. Jinak těmto položkám nemusíme věnovat zvláštní pozornost. 

Buňka 8 – obsahuje nejvíce položek - 2, 4, 6, 7, 9, 11, 14, 17, 18, 20, 21 a 22 jsou 

nekritické, s nízkou spotřební hodnotou a krátkou dodací lhůtou. Z tohoto důvodu není 

potřeba jim věnovat zvýšenou pozornost.  

Buňky 4, 5 a 6 jsou prázdné. 

MUSIC  - 3 D: varianta II 

Klasifikace jednotlivých položek z pohledu metody Music – 3 D je pro druhou variantu 

uvedena v tabulce 17. 
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Tab. 17 Klasifikace položek metodou MUSIC 3D – varianta II 

Music 3 D Položky vysoké spotřební 

hodnoty  A 

Položky nízké spotřební 

hodnoty  BC 

Dlouhá 

dodací lhůta 

Krátká 

dodací lhůta 

Dlouhá 

dodací lhůta 

Krátká 

dodací lhůta 

Vysoké 

náklady  z 

nedostatku 

kritické     1 

1,5,12 

  

kritické     2 

19 

kritické      3 

 

kritické      4 

 

Nízké 

náklady z 

nedostatku 

nekritické   5 nekritické   6 

 

 

nekritické   7 

3,10,13,15,16, 

23,25 

 

nekritické    8 

2,4,6,7,8,9, 

11,14,17,18, 

20,21,22,24 

 

 

U této varianty MUSIC – 3 D byla kritičnost nahrazena náklady z nedostatku. V 

porovnání s předchozí variantou došlo k následujícím změnám: 

Buňky 1 a 2 zůstaly beze změn. 

Buňka 3 – v této variantě se v ní neobjevily žádné položky. 

Buňka 7 – přibyly zde položky 3, 10, 13, 15 a 25. 

Buňka 8 – zůstala beze změn. 

Buňky 3, 4, 5 a 6 zůstaly prázdné. 

Objednávání položek v jednotlivých buňkách je totožné s předchozí variantou. 

4.4 Shrnutí dosažených výsledků 

Pro všechny analýzy byla použita jako výchozí experimentální data, která jsou 

uvedená v tabulce č. 4.  

Analýza ABC rozdělila položky do jednotlivých skupin na základě procentuální 

spotřeby položek z celkového objemu zásob. Tímto rozdělením jsem získal 3 skupiny, které 

dávají přehled o velikosti vázaných finančních prostředků v jednotlivých skupinách. Z tohoto 

důvodu je pro každou skupinu specifické objednávání a udržování hladiny zásob. U položek 

s nejvyšším podílem na celkovém objemu zásob, udržujeme nízkou pojistnou hladinu zásob a 

objednáváme v menším množství. Tímto opatřením se dosáhne menšího objemu financí 
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vázaných ve skladových položkách a je možné je využít jiným, pro podnik efektivnějším 

způsobem.  

Tato analýza má však tu nevýhodu, že nezohledňuje pravidelnost spotřeby. V hlavní 

skupině, které věnujeme největší pozornost, se nacházejí 4 položky – 1, 5, 12 a 19. Mají sice 

velkou spotřebu, ale z hlediska pravidelnosti spotřeby, jsou mezi nimi velké rozdíly. Položky 

5 a 19 mají spotřebu ve dvou, respektive třech měsících v roce, ostatní měsíce nevykazují 

žádnou spotřebu. Položky 1 a 12 mají pravidelnější spotřebu, která se dá zabezpečit dobře 

propočítanou úrovní pojistné hladiny zásob, jelikož výkyvy ve spotřebě jsou malé. 

U této analýzy se také nepočítá s délkou dodací lhůty položek. Je proto nezbytně nutné 

sledovat výrobní plán, včas vyhotovit objednávkový list a hladinu pojistné zásoby sladit 

s délkou dodací lhůty. 

Velkou výhodou této analýzy je její jednoduchost, přehlednost a již výše zmíněné 

efektivnější využití finančních prostředků, které by byly vázané v zásobách.  

Analýza XYZ člení zásoby právě z hlediska pravidelnosti spotřeby. Podíváme-li se na 

skupinu položek zařazených pod X, vidíme, že se jedná o položky s pravidelnou spotřebou a 

minimální odchylkou. U těchto položek jsme schopni velice dobře odhadovat jejich spotřebu 

a tím i plánovat jejich nákup. Můžeme tak objednávat pravidelně v menším množství a 

případné výkyvy ve spotřebě lehce zajistí dobře spočítaná pojistná hladina zásob. Tento 

způsob objednávání rovněž pomáhá snižovat objem finančních prostředků vázaných 

v zásobách. Ani tato analýza však nepracuje s délkou dodací lhůty, proto je nutné na to 

nezapomínat, případně je vhodné si položky s dlouhou dodací lhůtou označit barevně. Tato 

analýza je trochu náročnější na výpočty, ale zkušený pracovník s praxí je dokáže zařadit do 

skupin i na základě zkušeností s manipulací těchto položek.  

Kombinace analýz ABC a XYZ spojuje výhody obou analýz a zohledňuje jak 

procentuální podíl na spotřebě, tak i její pravidelnost. Vznikne nám sice více skupin, do 

kterých jednotlivé položky musíme zařadit (9), ale u každé skupiny máme možnost zvolit 

optimální řešení pro jejich objednávání a velikost objednávky. 

Pokud srovnám výsledky této kombinace s výsledkem ABC analýzy, tak položky 1 a 12 lze 

objednávat stejně jako u ABC analýzy, ale položky 5 a 19 s nepravidelnou spotřebou je 

možné objednávat dle plánu výroby s dostatečným předstihem a v měsících, kdy není jejich 

spotřeba, je neobjednávat. U položek 2, 7, 9, 14 a 21, které jsou zařazeny do skupiny BX,  lze 
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stanovit optimální objednávkové množství s ohledem na pravidelnou spotřebu a dosáhnout 

snížení vázaných finančních prostředků v zásobách. Objednávání položek 16 a 23 zůstává 

stejné. U položky 22 ve skupině CX dovedeme spolehlivě předvídat její spotřebu, a proto 

v tomto případě bude její objednávané množství nižší. U zbývajících položek je rozdíl 

v objednávání minimální.  

Tato kombinace analýz je náročnější na vypracování, ale můžeme dosáhnout úspory 

finančních prostředků vázaných v zásobách jejich objednáváním v optimálním množství a 

čase. 

Analýza FSN je nejnáročnější na vypracování a využívá míru spotřeby a obrátkovost. 

Po dokončení výpočtů zařadíme položky do patřičných skupin, u kterých dokážeme 

spolehlivě určit následující: položky spadající do skupiny F jsou rychloobrátkové, proto u 

nich spolehlivě a snadno stanovíme optimální velikost objednávky a nízkou pojistnou hladinu. 

Tímto dosáhneme snížení vázaných finančních prostředků v zásobách. Položky ve skupině 

S se vyznačují pomalou obrátkou, tudíž vážou v sobě finanční prostředky a hladinu zásob 

bychom měli udržovat v přiměřené výši. Položky ve skupině N vykazují minimální pohyb, a 

proto bychom se měli zaměřit na jejich výši, případně snížit stav zásob odprodejem. Jedinou 

nevýhodou této analýzy je její náročnost na výpočty a čas nutný pro její zpracování. 

Kombinace analýz FSN a ABC je zaměřena na pohyb položek a podíl na celkové 

spotřebě. Opět získáme matici o 9 buňkách, u kterých dobře dokážeme plánovat spotřebu a 

objednávkové množství sledovaných položek. Tímto krokem rovněž dosáhneme snížení 

vázaných finančních prostředků ve skladovaných položkách a dosáhnout vhodnějšího využití 

ušetřených financí. U nízkoobrátkových položek s nepravidelnou spotřebou je nutné projít 

plán výroby a udělat si poznámku do plánovacího kalendáře dobu vystavení objednávky, aby 

nedošlo k výpadu výrobního procesu z důvodu nedostatku potřebných položek, případně 

stanovit vyšší pojistnou hladinu zásob s tím, že bude vázat finanční prostředky, které bychom  

později postrádali. Klíčem bude jednotková cena položek. 

VED analýza pracuje na jiném principu. Důležitými faktory jsou zde náklady 

z nedostatku položek pro zajištění plynulosti výrobního procesu a délka dodací lhůty 

objednaných položek. Můžeme si však zvolit i jiné parametry dle naší potřeby. Náklady 

mohou vzniknout penalizací při nedodržení doby dodání zakázky, následně to může být ztráta 

odběratele a snížení poptávky po našich produktech - snížení podílu na trhu, v nejhorším 

případě i ztráta dobrého jména podniku. Začleněním položek do kategorií: žádané, podstatné a 
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životně důležité, získáme dokonalý přehled o jednotlivých položkách a jejich prioritě a 

důležitosti pro celý chod podniku. U nejdůležitější skupiny se musí neustále sledovat pojistná 

hladina zásob, vývoj na trhu dodavatelů položek, případně i politická situace jak u nás 

(dovozní kvóty), tak i u dodavatelů (monopol dodávek). Evidenční karty položek v této 

skupině se může označit červenou barvou. Jakékoliv změny ve výrobním plánu se musí 

zkoordinovat se skladem a včas vystavit objednávka v případě navýšení výrobního plánu. 

Pokud provedu srovnání výsledků VED analýzy s výsledky analýzy ABC, dojdu k zajímavým 

výsledkům. V analýze ABC byla velká pozornost věnována položkám 1, 5, 12 a 19 

zařazených do skupiny A. Tyto položky tvořily největší procentuální podíl na celkové 

spotřebě. Položky 3, 10, 13, 15 a 25 byly zařazeny do skupiny C, která tvoří nejmenší podíl na 

spotřebě a je jim tudíž věnována menší pozornost. Když jsem provedl VED analýzu, tak výše 

zmiňované položky 3, 10, 13, 15 a 25 jsou zařazeny do kategorie životně důležité, a je jim 

věnována maximální pozornost. Je to způsobeno použitím faktoru – náklady z nedostatku 

položek. Rovněž došlo k přesunu u položek 2, 7, 9, 14 a 21.  V analýze ABC jsou řazeny do 

skupiny B s prostřední pozorností k položkám, kdežto analýza VED je na základě kritičnosti 

řadí do skupiny V – žádané, kde je jim věnována menší pozornost. Třetí skupina položek se 

také vyznačuje rozdíly. Položky ve skupině C – 4, 6, 8, 11, 17, 18, 20, 22 a 24 v analýze 

ABC, jsou ve VED analýze zařazeny z hlediska nákladů z nedostatku do skupiny E – 

podstatné pro podnik a výrobu. Pouze 2 ze sledovaných položek zůstaly na svých pozicích a 

to položky č. 16 a 23. Na svých pozicích zůstaly rovněž položky zařazené v analýze ABC do 

skupiny A, u VED analýzy je to skupina D, kde navíc přibyly položky 3, 10, 13, 15 a 25. 

Analýza Music – 3 D (varianta 1), pracuje se 3 kritérii klasifikace zásob – spotřební 

hodnotou, dostupností a kritičností položek. To nám umožňuje rozhodovat o nákupu 

optimálního množství položek k doplnění na sklad, snižovat objem vázaných finančních 

prostředků v zásobách, minimalizovat rizika z nedostatku položek a zachovat si svůj podíl na 

trhu. Tato analýza rozdělí sledované položky do 8 skupin (buněk), které mají své 

charakteristické požadavky na sledování stavu zásob, výši objednaného množství, stanovení 

výšky pojistné hladiny zásob apod. Pokud srovnám výsledky této analýzy s výsledky analýzy 

ABC, dojdu k následujícím výsledkům: 

Skupina A zahrnuje 4 položky 1,5,12 a 19. Nebere však v úvahu délku jejich dodací lhůty a 

z tohoto důvodu položka 19 váže více finančních prostředků, než v analýz Music-3D, kde je 

zařazena do buňky 2, která využívá délky dodací lhůty ke stanovení správné hladiny pojistné 

zásoby a zároveň i včasné vyhotovení objednávky. 



41 

Skupina B zahrnuje položky 2, 7, 9, 14, 16, 21 a 23. Analýza Music – 3D však položky 2, 7, 

9, 14 a 21 řadí až do poslední buňky 8 z důvodu nekritičnosti a krátké dodací lhůty. Analýza 

ABC doporučuje tyto položky objednávat ve větším množství s delší periodou objednávek, 

Music – 3D nepokládá za nutné věnovat položkám zvýšenou pozornost. Položky 16 a 23 však 

řadí do buňky 7, kde bere v úvahu délku dodací lhůty. 

Skupina C – zahrnuje položky 3, 4, 6, 8, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 22, 24 a 25. Analýza ABC 

doporučuje tyto položky objednávat ve větším množství z důvodu malého procentuálního 

podílu na spotřebě. Analýza Music – 3D je zařazuje také do poslední kategorie – buněk 7 a 8, 

které se liší pouze délkou dodací lhůty. Liší se pouze doporučení ohledně výše objednávek. 

Analýza Music-3D dovede snížit objem finančních prostředků vázaných v těchto položkách 

stanovením optimálním objednávkovým množství z důvodu znalosti dodací doby a jejich 

nekritičností. 

Při srovnání Music 3D s kombinací analýz ABC a XYZ zjistíme, že položkám 1, 5, 12 a 19 je 

věnována stejná pozornost a stejná doporučení ohledně doplňování stavu zásob do skladu. 

Položkám 3, 10, 13, 15 a 25 je věnována stejná pozornost a stejná doporučení. U Music - 3D 

analýzy je to z důvodu nákladů z nedostatku a u analýzy ABC/XYZ je to z důvodu 

nepravidelnosti ve spotřebě. Položky 16 a 23 mají rovněž v obou analýzách stejná doporučení, 

u Music – 3D je to způsobeno délkou dodací lhůty a u analýzy ABC/XYZ je to dáno 

nepravidelností ve spotřebě. Rozdílný pohled na výši zásob je u položek 4, 6, 8, 11, 17, 18 a 

24. U analýzy ABC/XYZ vyšší hladinu zásob způsobuje nepravidelná spotřeba a u Music – 

3D nižší hladinu zásob způsobuje krátká dodací lhůta. U ostatních položek jsou obdobná 

doporučení ohledně jejich sledování a objednávání. 

U analýzy Music – 3D (varianta 2) byly náklady z nedostatku nahrazeny kritičností položek. 

Při srovnání obou variant je vidět jediný rozdíl, a to , že položky v buňce 3 u první varianty 

(3, 10, 13, 15 a 25)  byly přesunuty do buňky 7 ve druhé variantě. Doporučení ohledně výše 

zásob a jejich objednávání se prakticky nemění. 

Analýza Music – 3D je náročná na zpracování, navíc z důvodu přehlednosti je nutné přiřadit 

položky se středním kritériem k položkám s nižším kritériem a vytvořit tak jednu skupinu. 

Pokud se provede srovnání s dvojdimenzionálními analýzami, nedojde k zásadním rozdílům 

v doporučeních týkajících se výše objednávek a hladiny pojistných zásob. U některých 

položek však analýza Music-3D dovede snížit objem vázaných finančních prostředků.  
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5 Závěr 

 

Cílem této diplomové práce bylo provést rešerši vícekriteriálních metod pro analýzu a 

klasifikaci zásob, realizovat aplikaci vybraných metod na experimentálních datech, srovnat 

dosažené výsledky a určit výhody, nevýhody, přínosy a rizika zvolených metod z pohledu 

analýzy a klasifikaci zásob v průmyslových podnicích.  

V dnešní době, která je ještě poznamenaná dozvuky hospodářské krize, se řada 

společností potýká s většími či menšími problémy. Řada z nich se snaží o udržení svých pozic 

na trhu, jiné bojují o přežití. Jedním ze způsobů, jak tomu pomoci, je zvládnutí logistiky 

v oblasti řízení zásob a stanovení jejich optimální výše.  

Klasické analýzy, které používaly pro své hodnocení pouze jedno kritérium – roční 

spotřebu, pravidelnost spotřeby, hodnota zásob na konci roku, jednotkovou cenu, obrátkovost, 

dostupnost položek, dodací lhůtu, sezónnost či kritičnost, jsou v dnešní době méně používané, 

protože se můžeme vystavit riziku nedostatku položek. Tato situace se může stát např. tím, že 

byla provedena analýza podle jednoho kritéria např. spotřeby, a nebyla zohledněna např. 

sezónnost dostupnosti položky, či délka dodací lhůty. Podnik při nedostatku položek na 

skladě je vystaven hrozbě nákladů z nedostatku – penále od odběratelů za nedodržení 

stanovené lhůty dodání výrobků, případně ztrátě odběratele a následně ztráty podílu na trhu 

s vlastními výrobky či ztrátě dobrého jména. 

Proto je vhodnější používat vícekriteriální analýzy, ať už jsou to klasické 

dvojdimenzionální analýzy či nejnovější třídimenzionální analýza Music – 3D. U 

dvojdimenzionálních analýz se volí dvě kritéria, která lze libovolně měnit na základě 

dostupnosti údajů. Může to být například kombinace – procentuální podíl na celkové spotřebě 

a pravidelnost spotřeby, náklady z nedostatku a doba dodání, sezónnost výroby a dostupnost 

položek, pravidelná spotřeba a sezónní dostupnost položek. Zde záleží čistě na podniku, jaké 

kritéria si zvolí a jakým rizikům chce předejít. Tyto metody rozdělí sledované položky podle 

nastavených kritérií do skupin, pro které je charakteristická výše objednávek, perioda 

vystavení objednávek a stanovení optimální hladiny pojistných zásob. Na základě těchto 

charakteristik může podnik optimalizovat výši skladových zásob a výrazně snížit finanční 

prostředky vázané ve skladovaných položkách a využít je efektivněji pro chod podniku. 
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Analýza Music – 3D je náročná na zpracování a vyžaduje znalost konkrétních dat – 

spotřební hodnota, dostupnost a kritičnost položek. Její nevýhodou je, že člení položky do 27 

skupin, což by ve skutečnosti způsobovalo nepřehlednost a časovou náročnost na zpracování. 

Z tohoto důvodu je potřeba použít pouze dva stupně pro každé ze tří kritérií – vysoká a nízká 

spotřební hodnota, dlouhá a krátká dodací lhůta a kritické a nekritické položky. Střední 

hodnoty se přesunou do nižší kategorie. Pro použitý experimentální případ nebyly výsledky 

klasifikace metodou Music – 3D příliš rozdílné oproti dvojdimenzionálním analýzám 

ABC/XYZ, nebo ABC/FSN. To může vyplývat z výše uvedeného zjednodušení metody jen 

na osm skupin a také z toho, že v použitém experimentálním případě byl počet položek zásob 

velmi nízký – jen 25. Nicméně, u některých položek umožňuje analýza Music - 3D snížit 

objem finančních prostředků vázaných v těchto položkách. 

Závěrem lze říci, že pro podnik je výhodnější používat vícekriteriální analýzy zásob, 

protože také dokážou eliminovat rizika z nedostatku položek na skladě, zároveň dokážou 

snížit objem vázaných financí v zásobách a jejich následné vhodnější využití. Je však nutné, 

aby podnik vhodně zvolil vlastní vnitropodnikové směrnice pro nákup skladových položek a 

delegoval určitou pravomoc pro jejich nákup. Pro vyhotovení vícekriteriálních analýz musí 

být zvolena správná kritéria, aby se tak předešlo případným rizikům.  
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