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Abstrakt 

Cílem mé diplomové  práce je popis současné situace řízení skladových zásob ve společnosti 

Advanced World Transport a.s., kde je zhodnocena velikost skladových zásob se zaměřením 

na vázanost finančních disponibilních prostředků s možnosti optimalizace zásob. V teoretické 

části mé diplomové práce jsem se zaměřila na vysvětlení základních teoretických východisek 

o zásobách, řízení zásob a metodách klasifikace zásob a způsoby jejich řízení. V další části je 

představena společnost Advanced World Transport, a.s. a to její výrobní sortiment a 

problematika skladování zásob. V části a to praktické je porovnán současný systém řízení 

skladových zásob s navrhnutým ekonomickým vyhodnocením přínosu. 

 

Abstrakt 

The aim of my thesis is to describe the current situation of inventory management at 

Advanced World Transport as where it is evaluated size inventory, focusing on the 

commitment of financial resources available with the possibility of optimization. In the 

theoretical part of my thesis I have focused on explaining the basic theoretical background on 

inventory, inventory management and inventory methods for classification and methods of 

their control. The next section is introduced by Advanced World Transport, Inc. and its range 

of products and the problems of storing supplies. In the practical part and it is compared to the 

current system of inventory management with proposed economic evaluation of benefits. 

 

Klíčová slova: zásoby, řízení zásob, klasifikace zásob, metody ABC, XYZ, Just in Time 

Key words: inventory, inventory management, classification of inventory, methods ABC, 

XYZ, Just in Time 
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Úvod 

Zásobám se v dnešní době věnuje značná pozornost, je to způsobeno tím, že zásoby váží 

značný objem kapitálu podniku, který jim poté chybí při financování technického rozvoje a 

tak ohrožuje jeho platební schopnost. Držení těchto zásob zvyšuje náklady podniku. Lze tedy 

konstatovat, že velikost zásob v podniku by měla být co nejmenší z důvodu umrtvení 

podnikového kapitálu spojených s jejich udržováním a riziky nepoužitelnosti, ale na druhé 

straně by měla být co největší za účelem dosažení dostatečné pohotovosti dodávek. 

Cílem mé diplomové práce je popis současné situace řízení skladových zásob ve společnosti 

Advanced World Transport a.s., kde je zhodnocena velikost skladových zásob se zaměřením 

na vázanost finančních disponibilních prostředků s možnosti optimalizace zásob.  

Diplomová práce se dělí do několika částí, jakož je úvod, dále teoretické části, kde jsem se 

zaměřila na vysvětlení základních teoretických východisek o zásobách, řízení zásob a 

metodách klasifikace zásob, způsoby jejich řízení a popis  kategorizaci dostupných metod 

klasifikace zásob. Ve třetí kapitole je práce zaměřena na popis společnosti Advanced World 

Transport a.s., kde je popsána charakteristika společnosti její organizační struktura, výrobní 

sortiment, problematiku skladování zásob a hospodářskou situaci společnosti. V části čtvrté 

kapitoly a to praktické je diplomová práce zaměřena na zásoby společnosti, analýzu zásob, 

zhodnocení současného stavu řízení zásob a rozdělení zásob metodou ABC, XYZ. Pátá 

kapitola je zaměřena na návrh optimalizaci řízení zásob a to na přehled možných přístupů k 

řešení, dále vhodnou volbu aplikace metodiky řešení, zpracování a vyhodnocení výsledků. A 

v neposlední řadě a to šesté kapitole na zlepšení současného stavu.  

V závěru budou uvedeny výsledky práce, posouzení možností a směru dalšího rozvoje řešené 

problematiky.  
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1 Teoretický rozbor 

Tato kapitola je zaměřena na charakteristiku problematiky v širších souvislostech, vývoj 

problému a názory v literatuře. 

1.1 Zásoby 

Pod pojmem zásoby převážně rozumíme pracovní předměty, které byly výrobním podnikem 

pořízeny za účelem dalšího zpracování na výrobek. Do zásob také zahrnujeme nositele 

energie, a pomocné materiály (plyny, pevná paliva apod.). V cizí literatuře se do zásob 

zahrnují také i části pracovních prostředků, například nářadí nebo také dokonce samotné 

stroje a zařízení. V dnešní době se velikosti zásob věnuje značná pozornost, je to způsobeno 

tím, že zásoby váží značný objem kapitálu podniku, který jim poté chybí při financování 

technického rozvoje a tak ohrožuje jeho platební schopnost. Také držení těchto zásob zvyšuje 

náklady podniku. Lze konstatovat, že velikost zásob v podniku by měla být co nejmenší 

z důvodu umrtveného podnikového kapitálu a nákladů spojených s jejich udržováním a riziky 

nepoužitelnosti, ale na druhé straně by měla být dostatečná za účelem dosažení pohotovosti 

dodávek. [1], [2] 

1.2 Klasifikace zásob 

Zásoby můžeme rozdělit do několika kategorií a to podle stupně zpracování, účetních 

předpisů, funkčního hlediska a použitelnosti.  

1.2.1 Zásoby podle stupně zpracování  

Výrobní zásoby – jsou to suroviny základní, pomocné, režijní materiály, paliva, nástroje, 

náhradní díly, obaly a obalové materiály. 

Zásoby rozpracovaných výrobků – zde patří polotovary vlastní výroby a nedokončené 

výrobky. 
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Zásoby hotových výrobků – distribuční zásoby. 

 Zásoby zboží – jsou to produkty nakoupené za účelem jejich dalšího prodeje. 

1.2.2 Zásoby podle účetních předpisů 

Do značné míry je zcela totožné s předchozím klasifikačním systémem. Zásoby zde dělíme do 

dvou hlavních skupin a to na zásoby nakupované a zásoby vlastní výroby. [2] 

Zásoby nakupované – tyto zásoby zahrnují skladovaný materiál (suroviny, základní materiál, 

pomocné látky, provozovací látky, náhradní díly, obaly, drobný hmotný majetek a skladované 

zboží. 

Zásoby vlastní výroby – ty dále členíme na nedokončenou výrobu, polotovary vlastní 

výroby, výrobky a zvířata. 

1.2.3 Zásoby podle funkčního hlediska 

Při optimalizaci stavu zásob vycházíme z funkční klasifikace zásob, která rozlišuje běžnou 

obratovou zásobu, pojistnou zásobu, zásobu pro předzásobení, vyrovnávací zásobu, 

strategickou (havarijní) zásobu, spekulativní zásobu, a technologickou zásobu.[2]  

Běžná obratová zásoba - v průběhu dodávkového cyklu kolísá mezi maximem a minimem, 

kdy za maximum považujeme okamžik nové dodávky a minimum těsně před příchodem nové 

dodávky na sklad.[2], [3] 

Pojistná zásoba - je ta část zásob, která do jisté míry tlumí náhodné výkyvy dodávek jak na 

straně vstupu (opožděné dodávky), tak na straně výstupu z podniku (tj. vyšší poptávka ze 

strany zákazníka).[2] 

Zásoba pro předzásobení - tuto zásobu vytváříme se záměrem vyrovnat předpokládané 

výkyvy na vstupu nebo výstupu. Od pojistné zásoby se liší tím, že podnik o možném výkyvu 

již ví dopředu. Předzásobení podnik vytváří u zboží se silně sezónním charakterem spotřeby, 

nebo při celozávodních dovolených či očekávaných problémech v dopravě apod. [2] 
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Vyrovnávací zásoba - slouží k zachycování nepředvídatelných okamžitých výkyvů mezi 

navazujícími dílčími procesy v krátkodobém cyklu. Vytváří se například před 

úzkoprofilovými stroji nebo při čekání na dopravní zařízení. V některých případech se slučuje 

s pojistnou zásobou. 

Strategická (havarijní) zásoba - zajišťuje fungování podniku při nečekaných událostech, 

kterými mohou být kalamity v zásobování nebo stávky u dodavatelů. Vytvářejí se u těch 

zásob, které jsou pro náš podnik klíčové, např. nafta do agregátu, nebo záložní zdroj pro 

server.[2], [3] 

Spekulativní zásoba - vytváří se za účelem dosažení mimořádného zisku a to buď vhodným 

nákupem při dočasném snížení ceny, popř. před očekávaným zvýšením ceny. Cílem může být 

nákup vhodný k budoucímu prodeji beze změny podstaty nakupovaného produktu. [2] 

Technologická zásoba - vzniká tehdy, kdy ze strany výrobce byl již proces výroby ukončen, 

výrobek ještě není schopen uspokojit potřeby zákazníka, jelikož výrobek potřebuje před 

použitím jistou dobu skladování. S takovou zásobou se setkáme například v potravinářském 

průmyslu (zrání sýru, vína, piva apod.). [3] 

1.2.4 Zásoby podle použitelnosti 

Zásoby použitelné – jsou to ty položky, které se běžně prodávají nebo spotřebovávají a je 

pravděpodobné, že budou v budoucnu prodány či spotřebovávány normálním běžným 

způsobem. 

Zásoby nepoužitelné - zde řadíme položky s malou pravděpodobností jejích využití čí 

nulovou spotřebou, tím pádem je třeba tyto položky odprodat za sníženou cenu, nebo odepsat. 

1.3 Přístup k zásobám  

Zásobám věnujeme v podniku značnou pozornost, jelikož významně ovlivňují hospodářský 

výsledek podniku i jeho pozici na trhu. Velikost zásob by měla být co nejmenší a to z důvodu 

vázání kapitálu v zásobách, naopak na straně druhé zase co největší z dostatečné pohotovosti 
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při vyřizování objednávek. Obě strany jsou ovšem protichůdná, a proto podnik musí mezi 

nimi najít vždy vhodný kompromis.  

Na zásoby v podniku existují dva úhly pohledu, od kterých se odvíjí i přístup k posuzování 

výše zásob. Prvním přístupem je přístup japonský. Dle japonského přístupu malé zásoby 

odkrývají procesy, v nichž dochází k výpadkům, nedostatečné pružnosti, špatnému vyvážení 

kapacit, dále k příčinám vzniků zmetků a nedostatečné přesnosti plnění termínů.  

U druhého přístupu nazývaným přístupem západním, zde velké zásoby umožňují plynulou 

výrobu bez výpadků, překlenutí doby poruch, hospodárnou výrobu a konstantní vytížení 

kapacit. Oba tyto přístupy jsou znázorněný na následujícím obrázku č.1.  

Západní přístup  Japonský přístup 

 

Obrázek 1: Rozdílný přístup k zásobám [15]  

 

1.4 Plánování zásob 

Cílem plánování materiálových zásob je stanovit jejich optimální výši, proto je zde důležitý 

způsob řízení zásob. Při špatném plánování může tak vzniknout nedostatek materiálu, nebo 

mohou vznikat nadbytečné zásoby. 
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1.5 Náklady spojené se zásobami 

Objednací náklady jsou převážně spojeny s administrativou při pořizování dodávek na 

doplnění zásob. U externího nákupu jsou zde zahrnuty náklady spojené s přípravou a 

umisťováním objednávky – dodací podmínky, výběr dodavatele, dále náklady dopravní, na 

přejímku, na uskladnění dodávek a fakturaci. U výroby taktéž vznikají náklady a to na 

přípravu zakázky, vydání výrobních příkazu, náklady na seřízení výrobních strojů, kontrolu 

výrobků a příjem na sklad.[16] 

1.5.1 Náklady na pořízení zásob 

Náklady na pořízení zásob rozlišujeme z hlediska dodavatelského nákupu do kterých patří 

zejména, náklady spojené s přípravou a uskutečněním objednávky například výběr 

dodavatele, jednání o dodacích podmínkách a ceně, vystavení a doručení objednávky a její 

evidence, také náklady na dopravu v případě, že nejsou zahrnuty v ceně, náklady na přejímku, 

kontrolu a uskladnění dodávky, náklady na zaevidování příjmů zboží, náklady na likvidaci a 

úhradu faktury.  

Náklady z hlediska zásob pořízených vlastní výrobou patří do pořizovacích nákladů dále na 

všechny administrativní práce spojené s přípravou zakázky a s vyhotovením výrobního 

příkazu, náklady na přípravné práce, náklady na kontrolu výrobků, náklady na příjem do 

skladu a jejich zaevidování. [16] 

1.5.2 Náklady na držení zásob 

Do nákladů na držení zásob by se měly zahrnovat pouze ty náklady, které se mění s 

množstvím udržované zásoby. Vždy jde o roční náklady. Náklady mají čtyři složky, kterými 

jsou: náklady z vázanosti prostředků, náklady na skladový prostor, náklady na správu zásob a 

náklady z rizika. 
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Náklady z vázanosti finančních prostředků  

Náklady jsou přímo úměrné hodnotě průměrné zásoby v nákladových cenách. Při 

krátkodobém rozhodování lze úrok stanovit jako výši úrokové míry pro bankovní úvěr. V 

praxi však je vhodné uvažovat vyšší procento, protože posláním výrobního či obchodního 

podniku je využívat finanční prostředky k vytváření zisku z vlastního podnikání.  

 

Náklady na skladový prostor  

Náklady na skladový prostor zahrnují veškeré náklady spojené s provozováním skladů a s 

evidencí zásob, jsou jimi náklady na odpisy budov, skladových a manipulačních zařízení, 

výpočetní techniky, mzdy zaměstnanců, dále na energii, údržbu, pojištění a opravy budov. 

Tyto náklady jsou do jisté míry závislé na výši zásob, ale obsahují velkou část fixních 

nákladů.  

 

Náklady na správu zásob   

Zde patří především pojištění a daně. Jde o roční hodnotu daně, která se vypočte z průměrné 

hodnoty zásoby a k tomu připočteme roční hodnotu pojištění. 

 

Náklady z rizika znehodnocení zásob 

Tyto náklady z rizika znehodnocení zásob se týkají u neprodejnosti nebo nepoužitelnosti 

zásob, například může jít o riziko zkažení potravin, nebo zestárnutím jako je pryže, léky, ale 

může jít i o rizika větších změn, ve výrobním programu u surovin a nakupovaných dílů, či 

riziko poklesu poptávky. Náklady z rizika se pro jednotlivé skladové položky obvykle 

odhadují jako určité  procento z hodnoty průměrné zásoby. Toto procento je posuzováno 

podle sortimentu, podle stupně předpovídatelnosti budoucí potřeby a podle průměrné doby 

skladování.  
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1.5.3 Náklady z nedostatku zásob 

Tyto náklady vznikají v tom okamžiku, kdy zásoby nestačí pokrýt potřeby vnitropodnikových 

spotřebitelů. Jsou to převážně náklady související s prostoji ve výrobě, s prodlužováním doby 

výroby, nebo vznikem vyšších zásob nedokončené výroby. Zásobovací cyklus je znázorněn 

v následujícím obrázku č.2 

 

Obrázek 2: Znázornění zásobovacího cyklu 

Minimální zásoba - vzniká před dodávkou ( pojistná zásoba + technická zásoba) 

Maximální zásoba - vzniká v okamžiku dodávky ( pojistná zásoba + technická + dodávka) 

Běžná zásoba - tato zásoba kolísá od maximálního stavu dodávky k minimálnímu ( má 

zajistit předpokládanou spotřebu materiálu v období mezi dvěma dodávkami )  

1……………………….objednací úroveň, 

2……………………..doba od zjištění potřeby doplnění zásob až do obdržení dalších 

zásob.[8] 
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2 Kategorizace dostupných metod klasifikace zásob 

V této kapitole se zaměřuji na řízení zásob a dostupné metody klasifikace zásob. Každá 

metoda zdůrazňuje konkrétních aspekty a každá se snaží nalézt optimální množství zásob 

jiným způsobem: 

• ABC - Analýza se považuje za základní analýzu v oblasti řízení zásob 

• XYZ I. - Analýza klasifikuje jednotlivé položky z hlediska pravidelnosti spotřeby 

• XYZ II. - Analýza je založena na hodnotě konečných zásob (udávající investice 

v zásobách) 

• JIT – Just in Time (Právě v čas). Vedle snahy o minimalizaci pohybu materiálu ve 

skladech je zde uplatňován princip řízení výrobních procesu tak, že je vše řízeno 

aktuální potřebou. 

2.1 Řízení zásob 

Řízení zásob zahrnuje manipulaci s historickými daty a to pomocí statistické analýzy. Úkolem 

řízení zásob je jejich udržování na takové úrovni, která umožňuje kvalitní splnění jejich 

funkce jako jsou vyrovnávat časový nebo množstevní nesoulad mezi procesem výroby u 

dodavatele a spotřeby u odběratele a dále utlumit či zcela zachycovat náhodné výkyvy 

v průběhu těchto dvou navazujících procesů.[8] 

2.1.1 Poptávka a její dopad na řízení zásob 

Díky konkrétních druhu poptávky je možné zvolit výpočetní a plánovací metody pro určení 

optimální velikosti dodávky či jejich výši zásob. Z hlediska rozlišování můžeme poptávku 

rozdělit na poptávku nezávislou a závislou a z časového hlediska na poptávku spojitou a 

nespojitou.  
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Nezávislá poptávka – tato poptávka vzniká náhodně, tudíž lze poptávku pouze předpovídat. 

Pro řízení zásob se využívá stochastických objednacích systémů s výpočtem optimální 

pojistné zásoby. Zde můžeme zařadit poptávku po hotových výrobcích, potřeby materiálu a 

náhradních dílů pro havárie a neplánované opravy. [14] 

Závislá poptávka - vychází z poptávek po jiných položkách. Tento druh poptávky lze 

jednoduše spočítat a naplánovat pomocí kusovníku, norem, plánu výroby a prodeje. Jedná se 

např. o poptávku po materiálech, ze kterých se vyrábí konečný výrobek.  

Spojitá poptávka -  tato poptávka probíhá trvale bez jakéhokoliv přerušení, avšak dochází ke 

kolísání objednávaného množství.  

Nespojitá poptávka - u těchto poptávek dochází k nárazovým objednávkám předem 

stanoveného množství.  

2.1.2 Strategie řízení zásob 

Ke strategiím pro řízení zásob zde zahrnujeme strategii řízení poptávkou, řízení plánem a 

pružnou metodu řízení.  

Řízení poptávkou - u řízení poptávky je velikost a pohyb zásob řízena požadavkem 

zákazníka. Konkrétní dodávka musí být větší než poptávka v průběhu dodacího cyklu, délka 

dodacího cyklu nesmí být závislá na velikosti poptávky, aby bylo možno kvantifikovat 

výkyvy v poptávce [15] 

Řízení plánem - u této strategie je velikost zásob a jejich pohyb plánován bez ohledu na 

požadavek zákazníka. Podmínkou pro uplatnění této strategie je detailní prognóza požadavků 

a komplexní sledování pohybu zásob a dodávek. Z důvodu minimalizace finančních ztrát je 

pro každý časový úsek nutno stanovit: požadavek na odběr, která odpovídá požadavku 

zákazníka, příjem plánovaných dodávek do skladů, plánované doplňovací objednávky, 

skutečný stav zásob na skladě v jednotlivých časových obdobích.  
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Pružná metoda řízení - tato strategie spočívá v kombinaci obou předchozích strategií. Pro 

rozhodnutí o tom jaký princip bude v příslušném období použit, slouží následně uvedena 

rozhodovací pravidla: rentabilita segmentů trhu a jejich stálost, závislost či nezávislost 

poptávky, rizika z nejistoty v distribučním řetězci, kapacita zařízení v distribučním řetězci. 

Jestliže se podnik obává nejistoty v distribučním řetězci, použije se řízení plánem. Jestliže se 

podnik obává poruch v dodacích cyklech, je vhodné použít řízení poptávkou. V případě 

nedostatků výrobních, přepravních nebo skladovacích kapacit je vhodné použít řízení plánem, 

v opačném případě řízení poptávkou. [15] 

2.1.3 Systémy řízení zásob 

• Model Ekonomického objednací množství (EOQ) – je to způsob určení 

ekonomického objednacího množství a velikosti objednávky. Z hlediska EOQ 

je třeba objednávat častěji položky s vysokou roční spotřebou a méně častěji 

položky s nízkou spotřebou. Použití EOQ může být užitečné u položek s 

nízkou hodnotou a malou zásobou, u kterých jsou známé stálé ceny, poptávku 

a dodací lhůty dodávky.  

EOQ není vhodné k použití nepravidelných, nahodilých poptávek, kde kolísají ceny a dodací 

lhůty dodávek.[8] 

 

Obrázek 3: Znázornění nákladu ovlivňující EOQ [8] 
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Ekonomické objednací množství (EOQ) lze vypočítat dle níže uvedeného vzorce: 

 

kde: 

P…………………objednací náklady na jednu objednávku 

D…………………roční poptávka nebo spotřeba produktu 

C………………….roční náklady na udržování zásob 

V………………….průměrné náklady nebo hodnota jednotky zásob 

2.1.4 Konflikty při řízení zásob 

Ke konfliktům při řízení zásob může docházet zapříčiněním, že celkové náklady na zásoby 

zahrnují více položek. Proto snižování jedné složky nákladů vede ke zvyšování jiné složky 

nákladů a rovněž uplatňování nejednoho cíle či ukazatele popírá dosahování jiného cíle či 

ukazatele. Jedná se tedy o konflikt nákladový a konflikt cílů, v praxi rovněž označován jako 

konflikt zájmů nákupního a finančního oddělení. [12] 

Nákladový konflikt - u nákladového konfliktu tvoří jednu skupinu náklady, které rostou se 

zvětšující se velikostí udržovaných zásob, například náklady na skladování a druhou skupinu 

tvoří náklady, které se zvětšují, klesá-li velikost zásob například náklady z nedostatku. Toto 

platí pro každý typ nákladů dle výše uvedeného rozdělení. [12]  

Konflikt cílů - jelikož zaměstnanci pracující v jednotlivých odděleních mají mnohdy 

vzhledem ke svým pracovním úkolům i protichůdně stanovené pracovní cíle. Například 

primárním cílem disponenta je zajištění materiálu a sekundárním cílem udržovat nízké 

zásoby. Z hlediska logiky je tento konflikt v pořádku, avšak je potřeba jej mít neustále na 
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zřeteli. Rovněž tak tento konflikt cílů působí i mezi jednotlivými články logistického řetězce, 

kdy je uvědomění si dané situace ještě ztíženější. [12] 

2.1.5 Metody zlepšení řízení zásob 

Podniky často pracují se stovky různými materiálovými položkami, proto je nutné dané 

položky rozdělit do několika skupin a ty řídit diferencovaným způsobem. V praxi není možné 

a ani není účelné, věnovat všem položkám zásob stejnou pozornost. Ke stanovení 

nejdůležitějších položek zásob můžeme využít tzv. Paretova pravidla, které říká, že zhruba 80 

% důsledků vyplývá z 20 % počtu možných příčin. To u zásob znamená, že 20 % počtu 

položek může představovat 80 % hodnoty spotřeby nebo prodeje. V souvislosti s Paretovym 

pravidlem je nutné při řízení zásob soustředit pozornost na omezený počet nejdůležitějších 

skladových položek, které mají rozhodující vliv na celkový výsledek. Proto se v praxi 

nejčastěji používá detailnější členění, které třídí zásoby na tři někdy i čtyři kategorie. Tato 

analýza je označována jako analýza ABC, resp. ABCD.  

2.2 Metoda ABC - tzv. Paretova analýza 

Analýza ABC vychází z tzv. Paretova pravidla 80 ku 20-ti, dle něhož velmi často zhruba 80 

% důsledků vyplývá přibližně z 20 % počtu možných příčin.[5] 

Kategorie A – reprezentuje velmi důležité položky zásob, které zhruba z 80% tvoří hodnotu 

spotřeby nebo prodeje. U těchto skladových položek je potřeba permanentí sledovatelnost. 

Jelikož u položek kategorie A představuje v hodnotovém vyjádření převážnou část zásob, a 

váže se na ně značný objem kapitálu, je tedy potřeba objednávat po malých množstvích i za 

cenu vyšší frekvence dodávek. Při řízení těchto položek uplatňujeme zpravidla Q – systém 

řízení zásob (z anglického fixed – order quantily model).[2]  

Kategorie B – ta zahrnuje středně důležité položky zásob, ty reprezentují další cca 15% 

hodnoty prodeje nebo spotřeby. U této skupiny jsou ve srovnání s kategorií A dodávky méně 

časté. U těchto dodávek je zpravidla pojistná zásoba vyšší než u položek A. V kategorii B se 
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častěji uplatňují řídící systémy, které jsou založené na objednávání v pevných okamžicích P – 

systém řízení zásob (z anglického fixed – time period model).[2]  

Kategorie C – ta označuje méně důležité položky zásob, tyto položky reprezentuji pouze 5% 

hodnoty spotřeby nebo prodeje. Co se týče z hlediska počtu položek je jich naopak nejvíce. 

Zde většinou spadá běžný spotřební materiál. Při řízení uplatňujeme P- systém nebo také 

systém dvou zásobníků ( z anglického two – bin systém).[2]  

Analýza ABC je tedy univerzálním přístupem k řešení řady logistických problémů. 

V logistické praxi patří mezi oblíbené a často využívané metody. Na této skutečnosti se 

nesporně podílí její poměrně nízká algoritmická, výpočetní i časová náročnost. [6] 

ABC analýza třídí materiály na základě jejich spotřeby, většinou se uplatňuje pro materiály 

vstupujících do výroby, za určité časové období (zpravidla jeden rok). V závislosti na 

společnosti kde A , B a C položky mohou být :  

A - cca 5% až 10% položek tvoří 60% až 80% z hodnoty spotřeby  

B - cca 10% až 30% položek tvoří 10% až 30% z hodnoty spotřeby. Mělo by být zdůrazněno, 

že tvrzení 80:20, je obecné a může se lišit v rozsahu od 70:30 do 60:40. 

C - cca 60% až 85% položek tvoří 5% až 15% z hodnoty spotřeby [17] 

ABC analýza se nazývá Nejlepší kontrolou. Tato metoda se aplikuje při třídění výrobních 

zásob na několik životně důležité a triviální. Rozdělení tak umožňuje ocenit očekávanou péči 

jednotlivých položek. Skutečný přínos může být odhalen pouze tím, že se provede skutečná 

ABC analýza. 

Pro zobrazení Paretova pravidla, potažmo Paretovy analýzy se využívá tak zvaná Lorenzova 

křivka. Lorenzova křivka popisuje na níže uvedeném obrázku č. 4 analýzu skladových zásob, 

kde na ose x je uveden počet položek na skladu a na ose y jejich kumulovaná finanční 

hodnota. 
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Obrázek 4: Lorenzova křivka 

2.3 Metoda XYZ I. 

Tato metoda je obdobná jako ABC analýza. XYZ analýza na ABC analýzu navazuje. 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, a odlišný 

pro zásoby, které jsou využívány sporadicky. Proto je vhodné klasifikaci ABC doplnit o tzv. 

XYZ analýzu, která daný aspekt zohledňuje. [4], [6] 

 XYZ analýza klasifikuje jednotlivé položky z hlediska pravidelnosti spotřeby do skupin X, Y 

a Z, kdy X skupina je pak tvořena položkami s relativně stabilní spotřebou (jen s malým 

kolísáním spotřeby), což umožňuje vysokou spolehlivost predikce jejich spotřeby, Y skupina 

je tvořena materiály, jejichž spotřeba vykazuje silnější (sezónní) výkyvy či trendy, přičemž 

možnosti jejich predikce jsou omezené. Z - skupina jsou zásoby s nepravidelnou či 

sporadickou spotřebou, kterou nelze prakticky předpovídat. Kombinace analýzy ABC a XYZ 

pak může přinést další užitečné informace. Například pro skupiny AX, BX, případně AY, tj. 

pro výrobky vyznačující se vysokou a pravidelnou spotřebou, je důraz kladen na 

bezproblémové dodávky synchronní s výrobou. [6] 



Diplomová práce                                   Optimalizace řízení zásob ve společnosti Advanced World Transport, a. s.   

 

15 

 

2.2.1 Metoda XYZ II. 

V literatuře lze nalézt rovněž XYZ analýzu založenou na výší prostředků vázaných 

v zásobách na konci roku. Tato metoda je podobná ABC analýze. Na rozdíl od této analýzy, 

která používá jako kritérium pro kategorizaci hodnotu spotřeby, XYZ analýza je založena na 

hodnotě kapitálu vázaného v zásobách na konci účetního období. Rozdělení do kategorií se 

používá obdobně jako u ABC analýzy. Položky, jejichž hodnota zásob je vysoká, patří do 

kategorie X, zatímco položky s nízkou hodnotou zásob se řadí do Z kategorie. Y kategorie 

jsou ty, které mají průměrnou hodnotu zásob. Obvykle je uvedena XYZ analýza současně s 

analýzou ABC.[4], [7] 

Jaká rozhodnutí vyplývají z kombinace XYZ s ABC je uvedeno v tabulce 1.  

    

  A B C 

X snížení stavu zásob na úroveň Z 
převedení do kategorie 

Y 
likvidování přebytečných 

zásob 

Y snížení stavu do Z správné řízení zásob zpřísnění řízení zásob 

Z správné řízení zásob půlroční monitoring správné řízení zásob 
     

Tabulka 1: Kombinace ABC a XYZ analýzy 

2.4 Metoda Just in Time 

Just in Time (JIT) tzv. „právě včas“ umožňuje podniku vyrábět výrobky v určeném množství 

a určeném čase dle požadavků zákazníka. Tato metoda k nám dorazila počátkem 80. let 

 z Japonska a USA. Vedle snahy o minimalizaci pohybu materiálu ve skladech je zde 

uplatňován princip řízení výrobních procesu tak, že je vše řízeno aktuální potřebou. 

JIT se opírá o tyto následující přístupy: 

plánováním a výrobou na objednávku, výrobou v malých sériích, velmi častými dodávky i 

několikrát v průběhu dne, zajištěním kvality ve výrobě a eliminaci ztrát.  
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Just in time je tedy strategie držení zásob, která napomáhá zlepšit návratnost investic tím, že 

redukuje nadbytečné zásoby, které by jinak bylo nezbytné držet. Tím jsou snižovány i 

náklady, které jsou s držením zásob spojené. V případě, že je tato strategie správně 

implementována, může vést ke značným zlepšením v podobě návratnosti investic, kvality a 

efektivnosti výroby či prodeje. Nové zboží je objednáváno ve chvíli, kdy množství zboží na 

skladě dosáhne předem stanovené hladiny. Tento přístup šetří prostory a peníze. Hlavní 

nevýhodou je, že hladina pro objednání je tvořena na základě historické poptávky. V případě, 

že aktuální poptávka výrazně převýší historické údaje, tak může dojít k vyčerpání zásob.[9]  

Zavedení JIT může mít pro podnik tyto pozitivní efekty: 

 zvýšení produktivity, snížení nákupních cen, snížení zásob hotových výrobků, snížení 

výrobních zásob, snížení množství odpadu, zkrácené manipulační a přepravní doby, úspora 

výrobních a skladovacích ploch, zlepšení kvality, zvýšení včasných dodávek, snížení 

celkových nákladů na materiál, zrušení míst k přebalování, zrušení kontrolních stanovišť a 

mnoho dalších. [9] 

2.5 Hodnocení efektivnosti řízení zásob 

K hodnocení efektivnosti řízení zásob se v podniku využívají poměrové finanční ukazatele 

jakož je obrátka zásob a doba obratu zásob. Zásoby v podstatě ovlivňují většinu finančních 

ukazatelů, neboť existence zásob a jejich spotřeba i prodej se projevují ve všech výkazech. Do 

rozvahy vstupují na straně aktiv jako složka oběžného majetku. Jejich hodnota se nepřímo 

projevuje rovněž na straně pasiv formou krátkodobých závazků za dodavateli převážně z 

nakupovaných zásob. Ve výkazu zisků a ztrát se projevují jako náklad při spotřebě materiálu 

popřípadě jako náklad na nakoupené zboží, ale také na straně výnosů jako neexistující 

pojistná zásoba, která způsobuje pokles prodeje.  

Obrátka zásob  - u ukazatele obrátky zásob OZ udává, kolikrát se zásoby obrátí, tzn. nakoupí 

a prodají během daného období, nejčastěji jednoho roku:  
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Náklady na prodané zásoby = náklady na prodané výrobky + náklady na prodané zboží + 

náklady výroby (u nedokončené výroby) + spotřeba materiálu. [11] 

Průměrnou výši zásob získáme aritmetickým průměrem denních stavů. Pokud nejsou k 

dispozici denní stavy, lze použít průměrné stavy zásob z měsíčních výkazů. Také je nutné 

počítat s tím, že stavy zásob během roku kolísají a to vlivem sezónnosti. V takové situaci by 

prosté využití stavu zásob na konci příslušných období poskytovalo výrazně zkreslené údaje.  

Čím je ukazatel OZ vyšší, tím rychleji podnik obrací zásoby a tím aktivněji tedy využívá 

kapitál vložený do složek oběžných aktiv. Snižování počtu obrátek lze interpretovat různě. 

Většinou je to spojeno se zhoršováním likvidity podniku, problémy s prodejem, případně s 

problémy v rámci výrobního procesu a ve svém důsledku se zhoršením rentability podniku. 

Ukazatel lze spočítat nejen pro zásoby jako celek, ale i pro jednotlivé druhy zásob, stejně tak 

k využití při srovnání aktivity mezi jednotlivými skupinami položek např. pro jednotlivé 

skupiny zásob při metodě ABC, či přímo mezi individuálními položkami, kde je nutno 

vycházet z účtů analytické evidence. Ukazatel OZ se často propočítává také ze vztahu:  

 

I tento ukazatel má svůj význam, neboť udává, kolikrát se daná zásoba během období zaplatí 

z tržeb. [11]  

Doba obratu zásob – tento ukazatel může sloužit k hodnocení efektivnosti řízení zásob, kde 

DOZ je doba obratu zásob.  



Diplomová práce                                   Optimalizace řízení zásob ve společnosti Advanced World Transport, a. s.   

 

18 

 

 

Zde ukazatel informuje o tom, za jak dlouho tzn. kolik dnů se průměrně obrátí zásoby. 

Využití DOZ je významné například při výpočtu obratového cyklu peněz a následně množství 

kapitálu potřebného k profinancování oběžných aktiv. [11]  

Stejně, jak tomu bylo u obrátky zásob, bývá i tento ukazatel často počítán v podobě:  
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3 Charakteristika společnosti 

V této kapitole se zaměřuji na popis společnosti Advanced World Transport a.s., kde jsou 

uvedena ekonomicko-technická data společnosti ve které je diplomová práce řešena.  

Společnost Advanced World Transport a.s., poskytuje komplexní dopravní a logistické služby 

v mezinárodním měřítku. Má také přímé zastoupení v devíti zemích a širokou síť partnerů po 

celém světě. 

3.1 Představení společnosti 

Advanced World Transport a.s. dále uváděno jen pod názvem společnost AWT vznikla 

spojením společností Advanced World Transport a.s. (dříve OKD Doprava), AWT 

Čechofracht a.s. a AWT Rekultivace. Jednotlivé společnosti tvořící skupinu AWT s sebou 

přinesly dlouholetou historii, zkušenosti i mezinárodní renomé. Spojením tak vznikl silný a 

stabilní hráč s komplexním přístupem k dopravě a logistice. 

Diplomová práce je řešena pouze na společnost AWT , která se především zaměřuje na 

dopravu, logistiku a poskytování služeb převážně v oblastech železniční dopravy, kamionové 

dopravy, opravy, údržby a pronájmy železničních vozů, lokomotiv, ale také provozuje 

terminál Otrava-Paskov a celní deklarace. 

Společnost AWT má stabilní síť obchodních partnerů po celém světě a stálé zastoupení 

v devíti zemích a čtyřech evropských přístavech. Vlastní moderní kontejnerový terminál a 

další klíčová aktiva pro pokračující rozvoj dopravních a logistických služeb. 

Cílem společnosti AWT je poskytovat zákazníkům kvalitní služby, které odpovídají 

současným mezinárodním standardům kvality, bezpečnosti i ochrany životního prostředí. 

Společnost je vlastníky řadu certifikací  mezi které patří AEO-přednostní celní odbavení, ISO 

9001:2008- management kvality, ISO 14001:2004 enviromentální management, BS OHSAS 

18001:2007 – management bezpečností práce v oblasti dopravy, ČSN EN 15085:2008- 

systém jakosti svařování a SQAS – osvědčení pro dopravce v chemickém průmyslu. 
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3.2 Organizační struktura 

Společnost zaměstnává zhruba 2 500 pracovníků a tak se řadí mezi největší zaměstnavatele 

v zemi. Její roční obraty dosahují zhruba 10 miliard korun. Vlastní okolo 2 700 železničních 

vozů a 160 lokomotiv. 

Organizační struktura společnosti je uspořádána do dvou úrovní řízení a to: 

• Vrcholová úroveň řízení - ta je tvořená orgány společnosti, generálním ředitelem, 

odbornými úseky řízení a odbornými útvary na této úrovni.  

•  Základní (výkonná) úroveň řízení – ta je tvořená vnitřními organizačními 

jednotkami společnosti, řízenými jim příslušnými vedoucími zaměstnanci.   

Obrázek 5: Organizační schéma společnosti Advanced World Transport a.s. 

 

ORG ANIZACNÍ STRUKTUR A  Advanced W orld Transport a.s.

Predseda 
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a rozvoj
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- financování a rízení rizik
- controlling
- inform acní technologie
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- m zdová úctárna
- odm enování a benefity
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3.3 Výrobní sortiment 

Společnost AWT je nadnárodní dopravní a logistická skupina, která poskytuje své služby po 

celém světě, převážně ve střední a východní Evropě. Zajišťuje komplexní služby v oblasti 

dopravy a logistiky. Jejich logistické služby a skladování nabízí zákazníkům komplexní 

logistické řešení dle jejich potřeb, a to od analýzy, přes návrh až po optimalizaci logistických 

operací. Také nabízí téměř 50 000 m2 skladových ploch a to v Praze, Dobrovízích, Olomouci, 

Bratislavě a v Košicích. Společnost AWT vlastní i vnitrostátní a mezinárodní distribuční 

systém, kde je možnost převzetí komplexních logistických procesů zákazníka, dále uskladnění 

paletizovaného zboží v regálech a policích, kompletní skladovou evidenci s pomocí čárových 

kódů, daňové a celní sklady a svobodné celní pásmo. Služby přidané hodnoty – balení, 

etiketování, štítkování, kompletace a třídění.  

Mezi další nabízené produkty společnosti AWT patří Železniční doprava, Terminál Ostrava – 

Paskov, Logistické služby a celní deklarace, Kombinovaná doprava – dopravní řetězce na 

míru Opravy, údržba a pronájem železničních vozů a lokomotiv a Kamionová doprava. Tyto 

služby jsou níže stručně popsány. 

Železniční doprava  

Železniční doprava hraje pro společnost AWT klíčovou roli, je jedním z největších 

soukromých dopravců v Evropě. V České republice je mezi soukromými dopravci jedničkou a 

to s přibližně čtvrtinovým podílem na trhu. Disponuje velkým množstvím lokomotiv, jejich 

počet je okolo160 kusů a železničních vozů s počtem zhruba 2 700 kusů. Poskytují 

vnitrostátní a mezinárodní dopravu, pronájem a údržbu železničních vozů, opravy lokomotiv, 

vozů, vagónů, kolejišť, překládky mezi silnicí, vodou a železnicí. 

Terminál Ostrava – Paskov  

Je jedním z mála otevřených nezávislých terminálů v České republice. Slouží jak pro 

společnost AWT, tak pro externí subjekty. Terminál zajišťuje veškeré činnosti spojené 
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s přepravou, překládkou, svozem, rozvozem ISO kontejnerů, detonací, opravami a čištěním 

kontejnerů, odbavením vlaků a skladováním na otevřené ploše i celní služby v místní celnici. 

Logistické služby a služby celní deklarace  

Zde AWT nabízí komplexní logistické služby v oblasti skladování a vnitrostátní distribuci 

s návazností na mezinárodní silniční přepravy. Disponuje téměř s 50 000 m2 skladových 

ploch a to v České republice ale i na Slovensku. Nabízí také komplexní zajištění 

mezinárodního stěhování nebo in-house logistiku, tedy převzetí všech logistických a 

skladovacích činností přímo v prostorách zákazníka. Dále zajištění odbavení zásilek a 

projednání dovozních, vývozních i tranzitních operací v režimu svobodného pásma, 

v daňovém a celním skladu. 

Kombinovaná doprava – dopravní řetězce na míru  

Také u této jako jediná skupina nabízí v ČR komplexní pokročilý systém kombinované 

dopravy ACTS – Abroll-Container-Transport-Systém, který se skládá ze speciálních 

odvalovacích kontejnerů, silničních nosičů a železničních vozů s otočnými rámy pro 

kontejnery. Výhodou je především to, že ACTS nevyžaduje žádné drahé a stacionární 

zařízení, k překládce ACTS kontejnerů z železničních vozů na nákladní automobil postačí 

zpevněná plocha u koleje. Společnost AWT disponuje více než čtyřmi sty kontejnery všech 

možných typů a pro přepravu vlastní 79 vozů typu Slps a desítku automobilových 

nosičů/překladačů. Dále poskytují přepravy v režimu Just in Time. 

Opravy, údržba a pronájem železničních vozů a lokomotiv  

AWT prostřednictvím své divize ROSCO – Rol-ling Stock správu, údržbu a opravy vozového 

parku a pronájem železničních vagónů a lokomotiv, zabezpečuje také čištění železničních 

cisteren, autocisteren a kontejnerů, nakládání s nebezpečnými odpady a čištění odpadních vod 

a likvidací odpadů. Dále výrobou svařovaných konstrukcí, servisní činnost železničních vozů. 
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Kamionová doprava  

 AWT v minulosti poskytovala služby v oblasti oprav nákladních vozidel. V současné době 

již tuto službu neposkytují. 

3.4 Hospodářská situace společnosti Advanced World Transport, 

a.s. 

K zhodnocení a provedení hospodářské situace společnosti AWT byly využity účetní výkazy, 

rozvaha a výkaz zisků a ztrát za období 2008 až 2010. Dané hodnoty jsou rozpracovány 

v následujících grafech č.1, 2, 3. Hodnoty jsou udávány v tis.Eur 
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Graf 1: Aktiva a zásoby společnosti Advanced World Transport a.s. 
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Výnosy a zisk  společnosti Adwanced World Transport, 
a.s. za období 2008 - 2010
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Graf 2: Výnosy a zisk společnosti Advanced World Transport a.s. 
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Graf 3: Hospodářská situace společnosti Advanced World Transport a.s. 

Za rok 2008 měla společnost výnos okolo 122751 tis. Eur z toho zisk po zdanění činil 9101 

tis. Eur. V aktivech částka činila 390654 tis. Eur. Co se týče zásob v roce 2008 obrat 

dosahoval 8306 tis. Eur. Za rok 2009 výnosy činily 231521 tis. Eur, zisk po zdanění byl 7085 
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tis.Eur, v aktivech to bylo 394958 tis.Eur, u zásob 7555 tis. Eur. V roce 2010 byl vývoj 

následující, výnos 375142 tis. Eur, zisk po zdanění 642 tis. Eur, aktiva 307531 tis. Eur a 

zásoby činily 6506 tis. Eur . Z toho vyplývá že rok 2010 byl pro společnost nejvýnosnější co 

se týče obratu finančních prostředků v zásobách či zisku po zdanění. 

3.5 Informační systém společnosti Advanced World Transport, a.s. 

Společnost AWT disponuje informačním systémem SAP - informační systém SAP R/3, 

prostřednictvím jehož modulu ”MM”- materiálové hospodářství je realizována veškerá 

činnost spojená s objednáváním materiálu, příjmem na sklad, přeskladněním a výdejem do 

spotřeby. Společnost tak informační systém využívá v rámci efektivního řízení všech 

podnikových procesů. Informační systém je SJ - systém jakosti, FN – útvar nákup a 

zásobování,VKJ - vstupní kontrola jakosti. 

Každý materiál musí být přesně a nezaměnitelně identifikovaný v systému SAP a současně 

visačkou během uložení ve skladu. Za správnou identifikaci v systému SAP zodpovídá 

zásobovač, jemuž přísluší materiál dle skupiny nákupu.  
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4 Analýza řešeného problému ve společnosti AWT 

Společnost AWT se zabývá jak bylo uvedeno v kapitole 3 poskytováním převážně 

logistických služeb, ale tato diplomová práce je zaměřena na skladové zásoby a jejich 

optimalizaci řízení těchto zásob. Jelikož podnik disponuje značným množstvím skladových 

položek, byly podnikem vybrány 4 položky, které jsou pro ně nejvýznamnější. Také je zde 

popsána organizační struktura nakupování zásob, ta je níže rozčleněna do několika podskupin 

a to na organizaci, nákup materiálu a skladování, objednání zásob (materiálu), příjem a 

vystavení objednávky ze skladu, dodání materiálu na sklad, vstupní kontrola jakosti a popis 

vybraných položek materiálu ze skladových zásob společnosti AWT. 

 4.1 Zásoby podniku 

V dnešní době se velikosti zásob věnuje značná pozornost, je to způsobeno tím, že zásoby 

váží značný objem kapitálu podniku, který jim poté chybí při financování technického rozvoje 

a tak ohrožuje jeho platební schopnost. Také držení těchto zásob zvyšuje náklady podniku. 

Lze konstatovat, že velikost zásob v podniku by měla být co nejmenší z důvodu umrtveného 

podnikového kapitálu a nákladů spojených s jejich udržováním a riziky nepoužitelnosti, ale na 

druhé straně by měla být dostatečná za účelem dosažení pohotovosti dodávek.  

Materiálem se rozumí suroviny, pomocné a provozní látky, náhradní díly, osobní ochranné 

pracovní prostředky, obaly a podobně. Dále  také materiál, dlouhodobý drobný hmotný 

majetek (DDHM) a drobný hmotný majetek (DHM), což jsou samostatné movité věci, které 

se použitím najednou nespotřebují, jejich doba použitelnosti je delší než 1 rok. 

 Společnost AWT současné době disponuje 93 sklady. V těchto skladech  jsou zásoby členěny 

do následujících skupin: 

Materiál - materiál sloužící zejména pro realizaci údržby a oprav železniční vagónů a 

lokomotiv (např. plechy, maziva, šrouby, atd.. Dále materiál sloužící pro opravy kolejových 

svršků a spodků ( kamenivo, pražce, kolejová pole, drobné kolejivo ). 
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Náhradní díly - sloužící pro realizaci oprav železniční vagónů a lokomotiv ( filtry, 

kompresory, trakční motory, atd.) 

Nafta - společnost vlastní několik neveřejných čerpacích stanic pro tankování lokomotiv a 

zemních strojů společnosti. 

Zásoby na sklady jsou pořizovány na základě požadavků jednotlivých provozů. Pouze u 

strategických materiálů se hlídají minimální stavy. Jedná se o naftu, oleje a profilované plechy 

pro opravy železničních vagónů. Veškeré požadavky na dodání materiálů jdou na oddělení 

nákupu a zásobování, které následně realizuje jejich nákup. Zásoby jsou oceňovány 

pořizovacími cenami, které jsou tvořeny kupní cenou a náklady souvisejícími s jejich 

pořízením (dopravní náklady). Úbytek zásob ze skladu FIFO (first in, first out). Z celkové  

výše zásob tvoří materiál 70% a náhradní díly 30%. Celkově se jedná o více jak 10 000 

položek. Při zaměření na strukturu materiálů s ohledem na vázaní kapitálových prostředků a 

obrátkovosti se jako největší jeví následující skupiny materiálů: Brzdové zdrže, plechy, 

železniční pražce, disky kol pro železniční vozy 

Brzdové zdrže 

Jednošpalíková zdrž - je v současné době používána především u nákladních vozů, určených 

pro rychlost do 100 km/h, u osobních vozů můžete jednošpalíkovou zdrž vidět u motorových 

vozů řady 810, k nim přípojných vozů řady Btax a u jednotek Regionova. Brzdový špalík 1 o 

délce 320 mm je k botce 2 upevněn pomocí klínu 3 a celek zavěšen pomocí svorníku 4 a 

šikmé závěsky 5 na spodku vozu. Šikmá závěska zajistí, že po odbrzdění odlehne zdrž od kola 

pouze vlastní hmotností. Botka je vázána s protilehlou botkou pomocí rozpory 6. Nouzový 

závěs (záchytka) rozpory 7 vyrobená z pásové oceli slouží k zabránění pádu rozpory do 

kolejiště při poškození jejího závěsu. Jednošpalíková zdrž je níže znázorněna na obrázku č. 6. 
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Obrázek 6: Jednošpalíková zdrž 

 

Dvoušpalíková zdrž - je používána na nákladních vozech, které mohou jezdit rychlostí vyšší 

než 100 km/h. U dvoušpalíkové zdrže je dvojice brzdových špalíků 1 o délce 250 mm vázána 

k botce 2 pomocí klínů 3. Upevnění zdrže na rám podvozku pomocí svorníku 4 a závěsky 5 i 

upevnění botky k rozpoře 6 je obdobné jako u zdrže jednošpalíkové. Dvoušpalíková zdrž je 

znázorněna na obrázku č. 7 

 

Obrázek 7: Dvoušpalíková zdrž 
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Plechy 

Jedná se zejména o nákup tabulí o rozměrech 5x1500x3000MM; 3x2000x6000MM a 

4x1000x2000MM používaných na opravy skříní železničních vozů. Plechy musí splňovat 

CŠN EN 42 5310.11, materiál ocel 11375,11373,11378,S235JRG1,S235JRG2 a S235JO. 

Plechy musí být dodávány s atesty dle CŠN EN 10204. 

 

Obrázek 8: Ocelový plech 

Železniční pražce  

Společnost AWT nakupuje pouze z impregnovaného bukového nebo dubového dřeva a to 

zejména příčné pražce o různých rozměrech, dále o výhybkové pražce o různých délkách. 

Požadavek na pražce: označen ocelovým hřebem, impregnace a kvalita pražců musí 

odpovídat ČSN EN 131 145 . Kromě dřevěných pražců se nakupují i betonové pražce SB8P 

nebo SB6  

• Dřevěný pražec  

Dřevěné pražce byly využívány od začátku existence železnic a svou roli hrají i dnes. Jsou 

vyráběny z kvalitního a dobře impregnovaného bukového nebo dubového dřeva. Pro vlečky je 

též přípustné použití pražců borových a modřínových. Jiné druhy dřeva se v našich zemích 

neosvědčily: Impregnace pražců byla také předmětem dlouholetého výzkumu, probíhajícího 

od druhé poloviny 19. století. Pražce bez impregnace podléhaly rychle zkáze (hniloba, 

dřevokazný hmyz) a jejich obnova byla organizačně i finančně náročná. Jako impregnační 
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chemikálie byly a jsou používány síran zinečnatý, síran měďnatý, karbol, krezol a další látky i 

jejich směsi. Impregnace prodlužuje životnost pražců zhruba na dvojnásobek, což v praxi 

znamená celkovou životnost zhruba 20-40 let. Proti ostatním materiálům je dřevo podstatně 

pružnější, a tudíž není tolik poškozováno vibracemi. Dřevěné pražce se používají dodnes, 

zejména v místech styků kolejnic a na výhybkách Každý dřevěný pražec je označen hřebem, 

na kterém je vyražen rok výroby a způsob impregnace. Tvar hlavy hřebu označuje materiál 

pražce: 

kruh - dub, akát  

šestiúhelník - buk, habr  

čtverec - borovice, modřín  

trojúhelník - tropické dřevo  

 Značení dřevěných pražců je znázorněno na obrázku č.9 

 

Obrázek 9: Značení dřevěných pražců 

 

Disky kol 

Jedná se o nákup disků kol pro opravy železničních vozů typu FALLS . Požadavky k nákupu 

jsou následující: Volné kolo opracované Ø 920 mm, vzor 409 (s hrubovanou dírou 176-2 
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mm). Výroba dle výkresu č. 455.0.111.000.10 / 4 zm.e) Jakost materiálu: ER7, kategorie 2 . 

Technické podmínky: TP 22-429-11 / z 19.1.2011. Nátěr: základní LAS 2600, tloušťka suché 

vrstvy nátěru: 50 m. 

4.1.1 Organizace nákupu zásob materiálu a jeho skladování 

Ve společnosti AWT dochází k několika typům nákupního rozhodování mezi které patří: 

Nákup na sklad bez okamžité provozní potřeby  

Může být hospodárný jen u materiálu s pravidelnou spotřebou, pokud vznikají při nákupu 

úspory z rozsahu jakož je množstevní sleva, náklady na přepravu, balení apod., nebo pokud 

existuje odůvodněný předpoklad, že současná cena je výrazně nižší než cena budoucí a 

zároveň je budoucí spotřeba nevyhnutelná byť nemusí být známý přesný okamžik budoucí 

spotřeby. Struktura skladů je operativně aktualizována v systému SAP. Nákup materiálu může 

provádět pouze zásobovač s výjimkou provozů. Zásobovač je povinen zajistit, aby spolu s 

materiálem byla na sklad dodána také dokumentace osvědčující jakost specifikovanou 

žadatelem o materiál v požadavku na objednávku. Dokumentace osvědčující jakost musí být 

založena v evidenci na skladě, kde se provádí evidenční příjem materiálu v SAP, spolu 

s dodacím listem. U nebezpečných chemických látek a přípravků „CHEMICKÉ LÁTKY“ 

musí být na sklad dodán rovněž příslušný bezpečnostní list.  

Pořízení materiálu 

Pořízení materiálu se provádí výběrem dodavatele, cenového porovnání a tvorbou výběrových 

řízení. Následně po pořízení materiálu a výběrem dodavatele nastává dodání materiálu, 

vstupní kontrola a příjem na sklad. 

Převzetí dodávek u kusových zásilek  

Převzetí dodávek kusových zásilek realizuje ve společnosti AWT zaměstnanec skladů, který 

je povinen prověřit u kusových zásilek shodnost zásilky s přepravními doklady, neporušenost 

obalů nebo volně ložených kusů, počet kusů nebo hrubou hmotnost dodávky, vizuální 
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kontrolou, zda zboží nejeví zjevné vady a poškození, záruční lhůtu u zboží s omezenou dobou 

použitelnosti jako jsou barvy, mycí prostředky a jiné. 

Převzetí dodávek u vagónových zásilek 

U vagónových zásilek pověřený zaměstnanec provádí tzv. komerční prohlídky vozů. Kontrola 

jinak probíhá stejně jak u kusových zásilek, kdy se navíc kontrolují vnější neporušenost a 

zřejmou úplnost nákladu u otevřených vozů, vnější neporušenost uzávěru u zavřených vozů a 

kompletnost průvodních dokladů. 

Provedení kontroly úplnosti a neporušenosti  

U provedení kontroly úplnosti a neporušitelnosti stvrdí přejímající zaměstnanec vše podpisem 

ve vstupním razítku na dodacím listě. Pokud zaměstnanec u přejímající dodávky zjistí 

jakoukoliv závadu týkající se množství, poškození a kompletnosti, je povinen před převzetím 

zásilky o tom sepsat "Zápis o vadách zjištěných při odběru" se zástupcem předávající 

organizace, kterým je externí dopravce, nebo dodavatel. Zjistí-li přejímající, že dodávka 

nepatří společnosti,  může převzetí odmítnout. 

Při osobním převzetí dodávky odběratelem 

Při osobním převzetí dodávky odběratelem je zaměstnanec pověřený převzetím dodávky 

povinen provést kontrolu dodávky, přičemž potvrdí dodavateli převzetí jen toho zboží, které 

skutečně převzal. Přejímající zaměstnanec odpovídá za případné následně zjištěné rozdíly.  

Nákup a objednávání materiálů na odloučených provozech 

Nákup a objednávání materiálů na odloučených provozech provádí vedoucí provozu popř. jím 

pověřený zaměstnanec, který zjistí potenciální dodavatele ve svém okolí a obešle je 

poptávkou. Odloučené provozy neprovádějí cenová srovnání v případě, že odebírají materiál 

ze skladových zásob zákazníka, kterému společnost poskytuje služby a s nimiž je uzavřena 

rámcová smlouva o odběru materiálu z jeho skladů. Zjištěné informace o cenách, platební a 

dodacích podmínkách popř. kvalitativních a záručních podmínkách sdělí pověřenému 
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zaměstnanci zásobování, který rozhodne o dodavateli a způsobu dodání, vedoucí provozu 

popř. jím pověřený zaměstnanec vystaví písemnou objednávku a návrh kupní smlouvy. 

U převzetí materiálu od dodavatele potvrdí příslušný vedoucí odloučeného provozu svým 

podpisem a otiskem razítka na dodacím listě. Kopii objednávky – kupní smlouvy, dodací list, 

fakturu a náležitě vypsanou žádankou na výdej materiálu odešle na FN. Pokud faktura, dodací 

list a žádanka na výdej materiálu nebudou mít všechny uvedené náležitosti, nelze příjem 

materiálu na sklad uskutečnit. V případě, že na odloučených provozech není příslušný 

zaměstnanec zaškolený pro práci s modulem MM v systému SAP, pak FN vystavuje do 

systému SAP návrh kupní smlouvy, provedení příjmu a výdeje materiálu na příslušném 

skladu na základě podkladů poskytnutých z odloučených provozů. 

U dodávek pohonných hmot se realizuje nákup v následujících formách jako jsou: 

Tankovací karty  

Správu a evidenci karet určených k nákupu PHM na veřejných čerpacích stanicích má v 

kompetenci útvar FN, případně též útvar správy vozového parku. Pověření zaměstnanci těchto 

útvarů vydávají tankovací karty, faktury k nákupům na těchto kartách rozdělují na jednotlivá 

střediska dle vydaných karet a skutečných tankování a následně zpracovávající příjmy/výdeje 

PHM v systému SAP.  

Velkonávozy  

Nákupy a dodávky PHM do vlastních nádrží čerpacích stanic či jiných skladovacích 

prostředků. Tyto nákupy realizuje od předem odsouhlaseného dodavatele „SCHVALOVACÍ 

PRAVOMOCI“) zaměstnanec útvaru FN na základě průběžného vyhodnocování aktuálního 

stavu zásob na dané čerpací stanici či skladovacím místě. 
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Malonávozy  

Dodávky PHM rozvozovou cisternou dodavatelem přímo do stroje, nebo vozidla žadatele. 

Žadatel se v případě potřeby dodávky PHM obrátí na příslušného dispečera, který dle 

informace od zaměstnance FN objedná dodávku u příslušného dodavatele. 

4.1.2 Objednání zásob materiálu  

Tvorba a oběh objednání zásob, vše je vystaveno na formuláři, který musí být předložen ve 

dvojím vyhotovení. Potvrzenou kopii obdrží žadatel zpět. Žadatel při zpracování uvede 

požadovaný termín dodání. Pokud není zásobovač schopen dodržet požadovaný termín 

dodání, je povinen neprodleně, nejpozději však do 2 dnů po obdržení sdělit žadateli reálný 

termín dodání na základě výsledků provedení poptávkového popř. výběrového řízení. 

Objednávka musí být formulována technicky správně, jednoznačně a úplně a musí obsahovat 

minimálně tyto údaje: skupinu nákupu, kód popř. jméno zásobovače, žadatele to je osoba, 

která materiál požaduje, doporučený dodavatel, je-li znám, konto střediska, které materiál 

objednává - podle Kontovacího klíče společnosti, jednoznačnou specifikaci materiálu - pokud 

se nejedná o první nákup a materiál je již zaveden v kmenovém souboru materiálů v SAP, je 

jednoznačnou specifikací číslo materiálu. Jedná-li se o první nákup materiálu, je 

jednoznačnou specifikací materiálu uvedení názvu popř. rozměru, jakosti, normy, čísla 

výkresu, resp. údajů dle příslušného katalogu dodavatele, včetně požadovaných, určených 

nebo přípustných tolerancí, v případě zvláštních požadavků na atest nebo osvědčení o jakosti 

uvedení těchto požadavků, v případě zvláštních opatření pro skladování rovněž uvedení těchto 

podmínek. Číslo skladu, popř. adresu místa a kontaktní osobu, kde a komu má být materiál 

dodán osobu útvaru žadatele, která je pověřena zajištěním dodávky a dohodnuté místo 

provedení.. Za správnost uvedených údajů odpovídá vedoucí útvaru.  

4.1.3 Příjem a vystavení objednávky ze skladu  

Pověřený zaměstnanec zásobování po obdržení objednávky prověří, zda obsahuje všechny 

potřebné náležitosti, a přidělí ji příslušnému zásobovači. V případě, že objednávka neobsahuje 

potřebné údaje, vyžádá si zaměstnanec zásobování u žadatele o doplnění chybějících údajů a 
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dohodne lhůtu pro opravu. Zásobovač je povinen při objednávání materiálu zohlednit stav 

zásob na skladech, popř. již rozjednané dodávky požadovaného materiálu tak, aby nevznikaly 

nadměrné zásoby. Na požadovaný materiál vybere zásobovač nejvhodnějšího dodavatele. Po 

ujasnění a sumarizaci požadavků vystaví zásobovač návrh kupní smlouvy v systému SAP se 

všemi stanovenými náležitostmi dle Obchodního zákoníku. Objednávající je povinen si 

zajistit, aby spolu s materiálem byla na sklad dodána také dokumentace osvědčující jakost 

specifikovanou žadatelem o materiál. Dokumentace osvědčující jakost musí být založena v 

evidenci na skladě, kde se provádí evidenční příjem materiálu v SAP, spolu s dodacím listem. 

U nebezpečných chemických látek a přípravků musí být na sklad dodán rovněž příslušný 

bezpečnostní list.  

4.1.4 Dodání materiálu na sklad 

Dodávka může být uskutečněna externím dopravcem nebo dodavatelem (pokud zajistí dodání 

až k objednateli) či objednatelem (osobní odběr). 

4.1.5 Výdej materiálu ze skladu 

Výdej materiálu je možný pouze na základě řádně vyplněné a podepsané žádanky na výdej 

materiálu, dodacího listu (při prodeji na fakturu), zjednodušeného daňového dokladu (při 

prodeji v hotovosti) či dokladu o přeskladnění. Žádanka musí být podepsána oprávněnou 

osobou dle podpisového vzoru a obsahuje tyto nezbytné údaje: číslo materiálu dle číselníku 

materiálu v systému SAP, počet vydaných kusů, označení žadatele a přejímatele materiálu, 

případně další identifikace dle pokynů žadatele (číslo vozidla, číslo zakázky, apod.). Ze 

skladu je materiál vydáván podle data příjmu od nejdříve uskladněného, pokud není 

dodržování této zásady zřejmě neúčelné či nemožné. Zaměstnanec skladu je povinen v rámci 

své směny provést všechny zápisy do systému SAP o vydaném materiálu. 

4.1.6 Vstupní kontrola jakosti 

Po provedené kontrole úplnosti a neporušenosti dodávky oznámí přejímající zaměstnanec 

příchod dodávky objednávajícímu. Zaměstnanec určený k provedení vstupní kontroly jakosti 
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prověří jakost dodávky s přihlédnutím k postupům stanoveným v systému jakosti příslušné 

provozní oblasti. V případě shodnosti vždy potvrdí podpisem tuto shodnost na dodacím listu 

nebo účtence nákupu v hotovosti ve vstupním razítku. 

V případě neshodné dodávky vystaví kontrolující k neshodné položce "Doklad o vstupní 

kontrole jakosti - specifikace neshodnosti dodaného výrobku" a číslo dokladu poznačí do 

dodacího listu k příslušné položce. Takovéto dodávky nesmí být převzaty na sklad nebo 

uvolněny do výrobního procesu. Materiál musí být uložen odděleně od příslušného sortimentu 

materiálu tak, aby nemohlo dojít k jakékoliv záměně, a označen jako "materiál k reklamaci"  

U pohonných hmot (nafta, olej, tuky) - dle uzavřených kupních smluv musí být dodávky 

doloženy atestem "osvědčením o jakosti" od dodavatele. U cisternových a kontejnerových 

dodávek je vstupní kontrola jakosti zajištěna odběrem vzorků skladníkem. Vzorky jsou 

kontrolovány laboratoří. Topivo (plyn), stavební materiál (cement), palivo (černé uhlí, hnědé 

uhlí, koks, černouhelné kaly). 

Skryté vady 

Dodávka může obsahovat vady, které nelze při přejímce zjistit, a které se projeví až při dalším 

zpracování během provozu. Každý zaměstnanec je povinen při zjištění skryté vady 

informovat svého nadřízeného, ten požádá zaměstnance vstupní kontroly, aby ověřil neshodu. 

Pokud se neshoda potvrdí, specifikuje ji zaměstnanec, určený k provádění VKJ, zpracováním 

reklamace. Doklad neprodleně předá prostřednictvím skladu objednávajícímu, který zahájí 

reklamační řízení.  

Reklamační řízení 

Vyřizování reklamací u dodavatele provádí zaměstnanec FN. Podkladem pro zahájení 

reklamačního řízení jsou zápisy o vadách pořízené při přejímce. Zaměstnanec FN předá 

prokazatelným způsobem zprávu o vadách dodávky dodavateli bez zbytečného odkladu poté, 

kdy byla vada zjištěna. Reklamace se provádí písemnou formou. Reklamace musí obsahovat 

specifikaci dodávky (č. kupní smlouvy, č. dodacího listu), druh zboží, množství dodané - 
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nedodané, vadné, druh vady musí být specifikováno, čemu dodávka neodpovídá, musí 

splňovat formální náležitosti pro případné vymáhání penále a požadavky na dodavatele s 

termínem plnění.  

4.2 Analýza zásob 

K zhodnocení efektivního hospodaření se zásobami společnosti AWT byly využitý poměrové 

ukazatele finanční analýzy a to ukazatelé obrátky zásob a doby obratu zásob. 

Ke stanovení hodnot jednotlivých ukazatelů bylo provedeno z účetních výkazů společnosti za 

období 2008 až 2010. Znázorněné hodnoty jsou za jednotlivé období uvedeny v následujícím 

grafu č.4 
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období 2008 - 2010
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Graf 4: Ukazatele zásob v letech 2008 až 2010 

4.3 Zhodnocení současného stavu řízení zásob 

Po seznámení s procesem řízení zásob ve společnosti AWT lze konstatovat následující. 

Společnost AWT pro své podnikové řízení využívá informační systém SAP, díky kterému lze 

sledovat aktuální stav zásob, proto sledování těchto toku zásob je velmi přesné a přehledné. 
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4.4 Rozdělení zásob metodou ABC 

Pro provedení rozčlenění zásob ve společnosti AWT bylo využito metody ABC, která 

umožňuje zaměření pozornosti na klíčové položky zásob a tím zjednodušit následné řešení. 

Vzhledem k tomu, že společnost AWT disponuje širokou škálou skladových položek, byly 

jimi vybrány 4 skladové položky, které jsou pro ně nejvýznamnější.  

Všechny uvedené skladové položky byly seřazeny podle celkové roční spotřeby a to do tří 

skupin A,B,C. Výsledné roztřídění skladových položek podle metody ABC a jejich souhrnný 

přehled výsledků a zařazení jednotlivých položek je zobrazeno v následujících tabulkách č. 2, 

3, 4. 

1. položka…….brzdové zdrže 350 Kč / ks  

2. položka…….plechy 14,40 Kč / kg 

3. položka…….železniční pražce 1100 Kč / ks 

4. položka…….disky kol 15500 Kč / ks 

číslo položky Cena v Kč/m.j. Roční spotřeba v m.j. Roční spotřeba v Kč 
1 350 28 037 9 812 950 
2 14,40 234 117 3 371 284,8 
3 1100 9 636 10 599 600 
4 15500 434 6 727 000 
  Celkem 30 510 834,8 

Tabulka 2 : Stanovení roční spotřeby sledovaných položek materiálu. 
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Číslo položky Roční spotřeba z celku % Roční spotřeba kumulativně % 
3 35 35 
1 32 67 
4 22 89 
2 11 100 

Tabulka 3 Setřídění položek materiálu v sestupném pořadí a výpočet jejich procentuálních podílů z celku 

a kumulativně. 

Skupina Čísla položek Roční spotřeba v % Počet položek v % 

A 1,3 67 50 
B 4 89 25 
C 2 100 25 

Tabulka 4: Klasifikace materiálových položek do skupin A, B a C. 

 

 

Graf 5: Grafické znázornění klasifikace ABC formou Lorencovy křivky.  

Skupina A zahrnuje položky z nejvyšším podílem na spotřebě, tyto položky jsou pro podnik 

nejdůležitější jelikož její celková roční hodnota spotřeby činí  20 412 550 Kč. O celkové roční 

spotřebě 67%. 

Skupina B zahrnuje položku pro společnost AWT středně důležitou, ale také významnou, 

jelikož její roční hodnota spotřeby činí 6 727 000 Kč.a celková roční spotřeba činí 22%. 
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Skupina C zahrnuje 11% roční spotřeby, což u položky činí roční spotřebu 3 371 285 Kč. 

Provedení ABC analýzy přineslo následující v kategorii A reprezentuji velmi důležité 

položky zásob, které zhruba z 80% tvoří hodnotu spotřeby. U těchto skladových položek je 

potřeba permanentí sledovatelnosti. Jelikož u položek kategorie A představuje v hodnotovém 

vyjádření převážnou část zásob, a váže se na ně značný objem kapitálu, je tedy potřeba 

objednávat po malých množstvích i za cenu vyšší frekvence dodávek. Při řízení těchto 

položek uplatňujeme zpravidla Q – systém řízení zásob (z anglického fixed – order quantily 

model).[2] . 

Zařazená položka do skupiny B jsou pro podnik středně důležité položky zásob, ty 

reprezentují další cca 15% hodnoty prodeje nebo spotřeby. U této skupiny jsou ve srovnání s 

kategorií A dodávky méně časté. U těchto dodávek je zpravidla pojistná zásoba vyšší než u 

položek A. V kategorii B se častěji uplatňují řídící systémy, které jsou založené na 

objednávání v pevných okamžicích P – systém řízení zásob (z anglického fixed – time period 

model).[2]  

Kategorie C označuje méně důležité položky zásob, tyto položky reprezentuji pouze 5% 

hodnoty spotřeby. Co se týče z hlediska počtu položek je jich naopak nejvíce. Zde většinou 

spadá běžný spotřební materiál. Při řízení uplatňujeme P- systém nebo také systém dvou 

zásobníků ( z anglického two – bin systém).[2]  

4.5 Rozdělení zásob metodou XYZ  

Rozdělení materiálu do příslušných skupin je prováděno na základě statistického výpočtu. 

„Nesourodost statistického souboru“ lze stanovit tzv. variačním koeficientem. Pak je postup 

vypracování XYZ analýzy následující (kritériem klasifikace je spotřeba materiálu v 

hodnotovém vyjádření): 

1. zjištění hodnot spotřeby jednotlivých materiálových položek v průběhu sledovaného 

období (vynásobením měsíční spotřeby v jednotkách množství a jednotkové nákupní ceny 

materiálu). 
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2. výpočet variačního koeficientu (Vi) pro každou z položek. 

3. setřídění položek podle vzestupného pořadí variačního koeficientu a definování intervalů 

pro klasifikaci do skupin X, Y, Z (popřípadě i do většího počtu skupin) tak, že skupina X by 

měla zahrnovat položky s hodnotou variačního koeficientu nižší než zhruba 50%, skupina Y 

by se měla pohybovat přibližně v intervalu 50 až 90% a do skupiny Z zařadíme zbývající 

položky. 

Tato metoda je obdobná jako ABC analýza. XYZ analýza na ABC analýzu navazuje. Na 

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

jejich spotřeby. Jiný přístup bude volen pro zásoby, jejichž spotřeba je pravidelná, a odlišný 

pro zásoby, které jsou využívány sporadicky. U této analýzy je zde nutno poznamenat že 

v kategorii Z položek jsou zásoby s nepravidelnou či sporadickou spotřebou kterou nelze 

prakticky předpovídat. Užitečným se tak mohou stát kombinace analýzy ABC a XYZ které  

můžou přinést další užitečné informace. Například pro skupiny AX, BX, případně AY, tj. pro 

výrobky vyznačující se vysokou a pravidelnou spotřebou, je důraz kladen na bezproblémové 

dodávky synchronní s výrobou. 

 Zpracování XYZ analýzy za období 12 měsíců, uvedeno v následující tabulce 5: 
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Tabulka 5 : XYZ analýza za období 12 měsíců. 

Stanovení variačních koeficientů umožňuje zařazení jednotlivých položek materiálu do 

následujících skupin, viz. tabulka 6.[7] 

Skupina Čísla položek Variační koeficient Počet položek v % 

X 1, 2 do 50 % 50 

Y 3,4 od 50 % do 90 % 50 

Z 0 nad 90 % 0 

Tabulka 6 : Zařazení jednotlivých položek materiálu do skupin XYZ. 

Závěrem: U této analýzy je zde nutno poznamenat že v kategorii Z položek jsou zásoby 

s nepravidelnou či sporadickou spotřebou, kterou nelze prakticky předpovídat. Po zařazení 

daných položek do skupin XYZ bylo zjištěno, že společnost AWT nemá žádnou položku s 

nepravidelnou spotřebou. 
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5 Návrh optimalizace řízení zásob 

Pro výpočet optimalizace zásob je v následující části teoreticky popsána výše pojistné zásoby 

a optimální objednávací systém. 

5.1 Stanovení výše pojistné zásoby 

Ke stanovení výši pojistné zásoby se vychází z předpokladu normálního rozdělení spotřeby 

zásob. V případě, že společnost AWT nedrží žádnou pojistnou zásobu, vystavuje se tak riziku 

ve výši 50 %. Toto riziko může nastat jednak z důvodu zvýšené spotřeby, zpožděním 

dodávky, nebo dodáním menšího množství, které bylo objednáno. A proto je nutno riziko 

snížit tzv. Pojistnou zásobou. Velikost pojistné zásoba můžeme vypočítat dle následujícího 

vzorce. 

Velikost pojistné zásoby  

 

PZ ………………………….. pojistná zásoba 

k …………………………….koeficient zajištěnosti 

σ …………………………….. směrodatná odchylka 

DL…………………………… dodací lhůta 

Pojistná zásoba 

Vyrovnává výkyvy v poptávce, kolísání lhůt, případně i nepravidelnosti ve výši dodávek. V 

oblasti řízení zásob se používá tzv. koeficient zajištěnosti „k“ – který vyjadřuje, jak daleko od 
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průměru se hodnota nachází, zda ve vzdálenosti 1, 2, 3, sigma nebo někde mezi těmito 

hodnotami. Pravděpodobnost, že bude překročena určitá hodnota s jistou excentricitou „k“ je 

pro každé normální rozdělení stejná. Stupeň zajištěnosti pro různé velké hodnoty „k“ je 

znázorněno v následující tabulce č 7. 

 

Tabulka 7 : Stupeň zajištěnosti pro různé velké hodnoty „k“ v % 

 

5.2 Návrh objednacího systému 

Vhodný objednací systém. Systémy používají proměnné okamžiky objednávaní, tj. období 

nejistoty odběru se bude měnit, protože se objednává vždy, když zásoba klesne pod objednací 

úroveň. Ve společnosti dochází objednávání materiálu metodou FIFO (první do a první ven). 

Položky, kterými společnost disponuje slouží převážně jen pro jejích vlastní spotřebu jak na 

údržbu či opravu. Po rozčlenění položek dle obrátkovosti bylo zjištěno, že není žádna položka 

s nepravidelnou spotřebou, tudíž není třeba dále navrhovat optimální výši pojistné zásoby. 

Prospívá tomuto fakt, že společnost AWT disponuje informačním systémem SAP 

prostřednictvím jehož modulu ”MM”- materiálové hospodářství je realizována veškerá 

činnost spojená s objednáváním materiálu, příjmem na sklad, přeskladněním a výdejem do 
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spotřeby. Společnost AWT tak informační systém využívá v rámci efektivního řízení všech 

podnikových procesů.  



Diplomová práce                                   Optimalizace řízení zásob ve společnosti Advanced World Transport, a. s.   

 

46 

 

6 Vyhodnocení navrhovaného řešení 

Vyhodnocení ekonomického přínosu navrhované optimalizace řízení zásob je vyčísleno na 

základě porovnání průměrné hodnoty kapitálu vázaného v zásobách při současném řízení 

zásob s hodnotou kapitálu, který by byl v zásobách vázán při aplikaci navrhovaného řešení.  

Průměrná vázanost zásob za období je zjištěna tak, že průměrná výše zásob je vynásobena 

jejich průměrnou pořizovací cenou. Průměrná výše zásob je stanovena jako průměr z 

maximální zásoby (ihned po dodávce) a minimální zásoby (bezprostředně před dodávkou). 

Zásoby ve společnosti AWT jsou na sklady pořizovány na základě požadavků jednotlivých 

provozů. Pouze u strategických materiálů se hlídají minimální stavy. Jedná se o naftu, oleje a 

profilované plechy pro opravy železničních vagónů. Veškeré požadavky na dodání materiálů 

jdou na oddělení nákupu a zásobování, které následně realizuje jejich nákup.  

Zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami, které jsou tvořeny kupní cenou a náklady 

souvisejícími s jejich pořízením např. dopravní náklady. Při vyhodnocení analýzou ABC, 

XYZ bylo zjištěno, že společnost AWT nemá žádnou položku s nepravidelnou spotřebou. 

Společnost AWT skladuje celkově 10 000 položek. Při zaměření na strukturu materiálů s 

ohledem na vázanost peněžních prostředků a obrátkovosti se jako největší jeví následující 

skupiny materiálů: Brzdové zdrže, Plechy, Železniční pražce, Disky kol pro železniční vozy. 

Z celkové výše zásob tvoří materiál 70% a náhradní díly 30% .Metodou FIFO společnost 

AWT oceňuje příslušnou zásobu cenami dodávek, které přicházely do skladu jako první a 

postupně je nahrazuje cenami dodávek novějších. V ekonomických podmínkách 

vyznačujících se spíše růstem cen vstupů než jejich stagnací se jeví jako výhodnější z hlediska 

daňových úspor metoda průměrných skladovacích cen. Metoda FIFO vede k nižším nákladům 

a tudíž k nadhodnocení zisku ve srovnání s metodou průměrných skladovacích cen. 

Společnost AWT disponuje informačním systémem SAP, prostřednictvím jehož modulu 

”MM”- materiálové hospodářství je realizována veškerá činnost spojená s objednáváním 

materiálu, příjmem na sklad, přeskladněním a výdejem do spotřeby.  
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7 Závěr 

Cílem mé diplomové práce bylo provést popis současné situace řízení skladových zásob ve 

společnosti Advanced World Transport a.s., kde byla zhodnocena velikost skladových zásob 

se zaměřením na vázanost finančních disponibilních prostředků s možnosti optimalizace 

zásob. K dosažení tohoto cíle jsem použila jak doporučenou literaturu, tak internetové zdroje.  

Na základě zjištěných poznatků týkajících se současného stavu zásob, byla provedena pomocí 

Paterovy analyzy - metody ABC a XYZ diverzifikace zásob. Vzhledem k tomu, že společnost 

AWT disponuje širokou škálou skladových položek, bylo jimi vybrány 4 položky, které jsou 

pro ně nejvýznamnější. Všechny uvedené skladové položky byly seřazeny podle celkové 

roční spotřeby a to do tří skupin A,B,C. Výsledným roztříděním skladových položek podle 

metody ABC bylo zjištěno , že skupina A zahrnuje položky z nejvyšším podílem na spotřebě, 

tyto položky jsou pro podnik nejdůležitější jelikož její celková roční hodnota spotřeby činí 

20 412 550 Kč. O celkové roční spotřebě  67%. Skupina B zahrnuje položku pro společnost 

AWT středně důležitou, ale také významnou jelikož její roční hodnota spotřeby činí 

6 727 000 Kč.a celková roční spotřeba činí 22%. Skupina C zahrnuje 11% roční spotřeby, což 

u položky činí roční spotřebu 3 371 285 Kč. 

U metody XYZ je zde nutno poznamenat, že v kategorii Z položek se zde zařazují zásoby s 

nepravidelnou či sporadickou spotřebou kterou nelze prakticky předpovídat. Po zařazení 

daných položek do skupin XYZ bylo zjištěno, že společnost AWT nemá žádnou položku 

s nepravidelnou spotřebou. 

Jelikož ve společnosti dochází k objednávání materiálu metodou FIFO (první do a první ven), 

položky, kterými společnost disponuje jsou převážně pro jejích vlastní spotřebu a to na 

údržbu či opravu. Po rozčlenění položek dle obrátkovosti bylo zjištěno, že není žádna položka 

s nepravidelnou spotřebou, tudíž nebylo třeba dále navrhovat optimální výši pojistné zásoby. 

Prospívá tomuto fakt, že společnost AWT disponuje informačním systémem SAP  

prostřednictvím jehož modulu ”MM”- materiálové hospodářství je realizována veškerá 
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činnost spojená s objednáváním materiálu, příjmem na sklad, přeskladněním a výdejem do 

spotřeby. 

Zásoby ve společnosti AWT jsou na sklady pořizovány na základě požadavků jednotlivých 

provozů. Pouze u strategických  materiálů se hlídají minimální stavy. Jedná se o naftu, oleje a 

profilované plechy, které jsou určeny pro opravy železničních vagónů. Veškeré požadavky na 

dodání materiálů jdou na oddělení nákupu a zásobování, které následně realizuje jejich nákup. 

Celkově se jedná o více jak 10 000 položek. Při zaměření na strukturu materiálů s ohledem na 

vázanost peněžních prostředků a obrátkovosti se jako největší jevily následující skupiny 

materiálů: Brzdové zdrže, Plechy, Železniční pražce, Disky kol pro železniční vozy. 

Z celkové  výše zásob tvoří zhruba materiál  70% a náhradní díly 30%. .Metodou FIFO 

společnost AWT oceňuje příslušnou zásobu cenami dodávek, které přicházely do skladu jako 

první a postupně je nahrazuje cenami dodávek novějších. V ekonomických podmínkách 

vyznačujících se spíše růstem cen vstupů než jejich stagnací se jeví jako výhodnější z hlediska 

daňových úspor metoda průměrných skladovacích cen. Metoda FIFO vede k nižším nákladům 

a tudíž k nadhodnocení zisku ve srovnání s metodou průměrných skladovacích cen. 
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EOQ                              ekonomické objednací množství 

JIT                                  právě v čas 

ACTS                             Abroll-Container-Transport-Systém, 

DHM                              drobný hmotný majetek 

DDHM                           dlouhodobý drobný hmotný majetek 

SAP                                informační systém SAP R/3, prostřednictvím jehož modulu ”MM”- 

materiálové hospodářství je realizována veškerá činnost spojená s objednáváním materiálu, 

příjmem na sklad, přeskladněním a výdejem do spotřeby. 

SJ                                    systém jakosti 

FN                                   útvar nákup a zásobování 

VKJ                                 vstupní kontrola jakosti 

tj.                                      to je 

popř.                                popřípadě 

např.                                například 
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tzv.                                 takzvaně 

OZ                                 obrátka zásob 

DOZ                               doba obratu zásob 

AEO                               přednostní celní odbavení 

BS OHSAS                   management bezpečnosti práce v oblasti dopravy 

SQAS                             osvědčení pro dopravce v chemickém průmyslu 
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MM                                materiálové hospodářství 
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PHM                               pohonné hmoty 

Kč                                   koruna česká 

Kg                                   kilo 

Ks                                    kus 

m.j                                   měrná jednotka 

Ví                                    variační koeficient 
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