
  
 



  

 



  

 



  



  

Abstrakt 

 
Tématem této diplomové práce je logistický systém společnosti RALL, s. r. o. 

V úvodní teoretické kapitole je stručně nastíněn historický vývoj logistiky a její definice ve 

smyslu vědní disciplíny. V další části se lze seznámit s logistickými náklady a důležitým 

článkem systému, kterými jsou zásoby. V praktické části je provedena klasifikace zásob 

pomocí několika metod a následné vyhodnocení. Výdledky analýz by měly pomoci vedení 

společnosti RALL, s. r. o. v rozhodování o velikosti zásob. 
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Abstract 
 

The topic of this thesis is the logistical system RALL, Ltd. In the introductory 

theoretical chapter is briefly outlined the historical development of logistics and its definition 

in the sense discipline. In the next part can get acquainted with logistics costs and an 

important article of the system, which are reserves. In the practical part is performed the 

classification of inventory by several methods and subsequent evaluation. Results of analyzes 

should be help to management RALL, Ltd. in deciding about size reserves. 
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Úvod 

 

 V posledních letech se problematice logistiky dostává nebývalá míra pozornosti. 

Logistika zastává různé názorové pojetí a pohledy, po celou dobu její existenece se postupně 

rozvíjela a procházela řadou změn až do dnešní podoby. Téměř všichni lidé a firmy přicházejí 

denně do styku s některými úseky logistiky, proto by ji měli věnovat zvýšenou pozornost. 

Nejdůležitější je fungování logistiky jako celku, ne jen jednotlivých částí. 

 

 Ve vyspělém tržním hospodářství uspěje jen ta firma, která dokáže uspokojit stále 

náročnější požadavky zákazníků. Nestačí však jen vyrobit či nakoupit kvalitní zboží, ale je 

potřeba postarat se, aby bylo k dispozici správné zboží i služba, v požadované kvalitě, u 

správného zákazníka, v odpovídajícím množství, na správném místě a za správnou cenu. 

 

 Výrazným znakem této vědní disciplíny je růst počtu a kvality vztahů. Jednotlivé 

subjekty hledají stále nové metody, prostředky a cesty, které by jim pomohly prosadit se v 

silně konkurenčním prostředí. 

 

 V současnosti si oblast logistických činností všímá nejen spedičních služeb a kvality 

dopravní infrastruktury, potřebné k přepravě zboží z místa výroby či uskladnění na místo 

určení, ale i způsobů skladování, zasílatelství a doprovodných logistických služeb, potřebných 

k uspokojení potřeb zákazníka. Zároveň je věnována pozornost rozmístění těchto služeb v 

závislosti na umístění výroby, ekonomických předpokladech a geografických podmínkách 

území. Skladové hospodářství je v současné době velmi diskutovaným problémem. Jeví se 

snaha o co nejmenší, ale objektivně správné skladové zásoby. S rostoucí rozmanitostí 

produktu se zvyšují nároky na disponsibilitu materiálů a tím se krátí i dodací lhůty. Proto je 

důležité mít dostatečné skladové zásoby pro vyrovnání nestabilních dodávek.  

 

 Cílem této diplomové práce je analýza součastnéstruktury zásob z hlediska jejich 

objemu a variability spotřeby společnosti RALL, s. r. o. a navrhnutí systému doporučení na 

zlepšení součastného stavu. 
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1 Počátky logistiky 

  

Pochopení a rozum, tak zní základy logistiky, vycházející z řeckého základu slova 

logos, tzn. sbírat, mluvit, počítat. Má velmi široký význam navazující na nejstarší slova 

nečeho shromážděného či sebraného.  

 

Vědní disciplínou se logistika stává až v současné době. Počátky můžeme shledávat 

již v době Sumerské, ale jednalo se pouze o jednoduché matematické výpočty a jednoduché 

úvahy. Nejčastějším použitím logistiky a také základním stavebním kamenem byla oblast 

vojenství, kde se organizovalo zásobování a hromadné přesuny vojáků. V současnosti by se 

jednalo o organizaci materiálních toků. Nejdůležitější úlohou bylo včasné načasování setkání, 

dostatek přísunu munice, přesuny vojenské techniky i samotných bojových jednotek. 

Logistika také značně pomohla při operacích spojených německých vojsk při rozsáhlých 

operacích. Při bližším pohledu se vždy jednalo o oblast vojenství.  

  

Teprve po II. světové válce nastává období, kdy se logistika rozšiřuje a využívá 

civilním obyvatelstvem. Rozšíření se týká hlavně hospodářské sféry.  

 

Po II. světové válce dochází k nedostatku spotřebního zboží, hospodářství je narušeno 

válkou, přichází nutnost provedení reorganizaci výroby. Konkurence slábne, do výhody se 

dostávají výrobci. Vládcem trhu se stává prodávající, poptávka převyšuje nabídku. [1] 

 

Na přelomu 50. a 60. let 20. století začíná konkurenční boj zejména v oblastech 

nákladů a cen. Význam ztrácí kvalita výrobků. Velkovýrobou, produkcí velkých výrobních 

sérií dochází ke snižování nákladů. 

 

 Koncem 20. a začátkem 21. století dochází ke vzniku hospodářské a podnikové 

logistiky, propojenou v době války intenzivně do sféry hospodářské. Vzniká princip 

správného jednání ve správném čase. Matematicky se měnícím světem je význačně podtržen 

význam logistiky, při němž nastává výměna starých vazeb za nové. Životní filosofie se mění v 

duchu tržního hospodářství, vzniká technologická revoluce a globalizace. Tento vývoj nadále 

pokračuje až do 70. let, kdy nastává nevypočitatelný, nepravidelný a nelineární vývoj této 

staré vědní disciplíny. 
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Ve druhé polovině 80. let dochází k častějšímu využívání logistiky. Kvůli častějšímu 

používání o logistice můžeme mluvit v souvislosti se skladováním, plánováním, efektivním 

toku zboží, služeb a postupem od místa vzniku až do místa spotřeby. Významně se rozrůstají 

informace o fungování tržního hospodářství, důležité i pro běžný život ve společnosti.  

 

 Vzniká nástroj zvaný informační technologie, díky kterému lze sledovat aktivity 

náročné na počet transakcí, ať už při objednávání, pohybu materiálu, skladování zboží, až po 

doručení. Začíná se prosazovat systém integrované logistiky, vycházející z filozofie postavené 

na konkurenční výhodě, informačních tocích. 

 

 Od roku 1995 dochází k uplatnění logistiky pomocí elektroniky a internetové 

technologie, které dovolují vytvoření logistických partnerů i různých obrovských navzájem 

napojených sítí. [4] 

 

1.1 Definice logistiky 

 

 V literaturách, které se věňují tomuto tématu existuje nezpočet definic vztahujicích se 

k pojmu logistika. Není totiž vymezena pouze jedním pojmem. Logistika je vědní disciplína, 

zabývající se realizací, řízením, prognózováním, synchronizací a optimalizací informací a 

materiálních toků tak, aby byly ve správném čase, na správném místě s co nejnižšími náklady. 

Logistika ve velké míře ovlivňuje životní úroveň společnosti. V moderní vyspělé společnosti 

jsou lidé zvyklí na bezchybné fungování logistických služeb, logistiky si začnou všímat až v 

okamžiku, kdy nastane nějaký problém. 

 

 Hlavním přínosem logistiky je to, že se podílí a vytváření přidané hodnoty. Zabývá se 

využíváním a sběrem informací a systémovým přístupem z oblastí: 

 

 dopravy, skladování, balení, manipulace, 

 vnitropodnikového účetnictví, 

 informatiky, 

 automatizace výrobních procesů apod. [2] 
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 Z hlediska pochopení slova logistika je nezbytné vymezit mezi pojmy vzájemný vztah, 

a také je vzájemně porovnat. Mezi vymezující kritéria mohou sloužit na jedné straně funkce 

přiřazené k jednotlivým pojmům, na druhé straně na nich pozorované objekty. Jako objekt 

logistiky lze považovat všechny druhy zboží a materialů, jako např. výrobní materiály, 

subdodávky, provozní a pomocné materiály, náhradní díly, obchodní zboží, polotovary a 

hotové výrobky.  

 

 Při podrobnějším rozkladu funkcí, které je možno přiřadit k oblasti zásobování, je 

možné uvést například nákup, skladování, plánování a řízení výroby a zakázek. Pro koncepci 

logistiky jsou zásadní dva výchozí body. Systémově-teoretický způsob porovnávání, který 

předpokládá, že nelze měnit izolovaně prvky systému. Druhým požadavkem je pak 

posuzování vznikajících nákladů jako celku, protože jsou vzájemně závislé a toto působení je 

třeba plně respektovat. [3] 

 

1.2 Vývojové trendy logistiky 

 

Nejdůležitějším trendem v oblasti logistiky je průdký nárůst světové populace a 

prohlubující se demografická nerovnováha mezi bohatými a chudými zeměmi, která působí 

také ekologické problémy. Jedinou alternativu vývoje celé civilizace představuje hospodářský 

růst. Tempo hospodářského růstu je spojováno s ukazatelem pokroku. Hospodářský růst 

získal mezinárodní uznání jako ukazatel síly, podle něhož je posuzována výkonnost národa a 

jeho bohatství. 

 

Dalším trendem je způsob, kterým mechanizace (moderní technologie) snižuje počet 

tradičních pracovních míst. Posledním krokem k přežití společnosti je schopnost rozvíjet se a 

být vysoce adaptabilní. Rozvinuté společnosti se transformují z pevných průmyslových 

struktur na nové a flexibilní strutury informačního věku. [5] 
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1.3 Cíle logistiky 

 

Cílem každé logistické aktivity je optimalizace logistických činností s jejími 

komponenty, logistickými službami a logistickými náklady. Zaměření se na požadavky trhu 

jsou definiční součástí systému. 

 

 

Obr. 1 Dělení a priorita cílů logistiky [7] 

 

1.3.1 Logistické služby 

 
 Zákazník pozoruje výkony logistiky ve formě logistickcýh služeb. Prvky logistických 

služeb jsou v podstatě: 

 

 dodací čas (lhůty), 

 dodací spolehlivost, 

 dodací pružnost (flexibilita), 

 dodací kvalita. 

Cíle podnikové logistiky 

vnější cíle vnitřní cíle 

složka výkonová složka ekonomická 

prioritní sekundární 
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2 Logistické náklady 

 

 Logistické náklady tvoří druhou část logistického výkonu. Náklady je možno rozdělit 

do pěti bloků: 

 

 náklady na řízení a systém, 

 náklady na zásoby, 

 náklady na skladování, 

 náklady na dopravu, 

 náklady na manipulaci. [6] 

 

2.1 Koncepce celkových nákladů 

 
 K efektivnímu řízení logistického systému je vhodná koncepce celkových nákladů. 

Snížení nákladů v jedné oblasti, může náhle vyvolat zvýšení nákladů v další oblasti, např. 

vlivem změny vstupních veličin způsobených snížením nákladů v předcházející oblasti. 

Důležitou složkou této koncepce jsou tyto oblasti logistického systému: 

 

 úroveň zákaznického servisu, 

 přepravní náklady, 

 náklady na udržování zásob, 

 skladovací náklady, 

 množstevní náklady. 

 

2.1.1 Úroveň zákaznického servisu 

 

 Spokojenost zákazníků podporuje dobrý zákaznický servis. Tento servis lze definovat 

jako ,,filosofii orientace na zákazníka, která spojuje a řídí všechny složky napojení na 

zákazníka v rámci stanoveného poměru nákladů a poskytovaných služeb.“ [8] 
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2.1.2 Přepravní náklady 

 

 Velmi důležitý význam v logistických činnostech je vlastní přesun materiálu a zboží z 

místa vzniku, do místa spotřeby (prodeje), případně až do místa likvidace. Nejdůležitějším 

vodítkem je výběr vhodného způsobu přepravy (např. letecké, železniční, vodní, nákladní, 

osobní automobilové nebo potrubní), výběr přepravní trasy, zajištění přepravy vhodnými 

právními normami daného státu a také výběr dodavatele a dopravce. Doprava často 

představuje největší samostatnou nákladovou položku. 

 

2.1.3 Náklady na udržování zásob 

 

 Oddělení řízení stavu zásob má za úkol udržovat takovou úroveň skladovaných zásob, 

aby bylo dosaženo vysoké úrovně zákaznického servisu při minimálních nákladech a 

minimálním časovém prodlení. Mezi náklady na udržování zásob se započítávají náklady na 

kapitál vázaný v zásobách, skladovací náklady, náklady na pořízení zásob. 

 

Graf 1 Znázornění nákladů, ovlivňující ekonomické objednací množství [8] 
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 Velmi důležitým faktorem při určení ekonomického, tj. optimálního objednacího 

množství, jsou nákladové vztahy. Jsou vyobrazeny v Grafu 1. Frekvenci a velikost 

objednacího množství, při kterém dojde k minimalizaci obou typů nákladů lze stanovit tak, že 

ekonomické objednací množství vydělíme roční poptávkou po daném zboží. 

 

 

 

 

Obr. 2 Rozbor nákladů na udržení zásob [7] 
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2.1.4 Skladovací náklady 

 

 Náklady na skladování vznikají v procesu skladování a uskladnění zboží a jsou 

ovlivněny výběrem místa výrobních kapacit a skladů podniku. Počítají se zde všechny 

náklady, které vznikají v souvislosti se změnou počtu nebo změnou umístění skladů. 

 

Náklady na zásoby se s počtem skladových zařízení zvyšují, protože podnik v každé 

lokalitě skladuje minimální objem zásob, např. pojistnou zásobu u všech produktů. V praxi to 

znamená, že podnik na skladě drží jak položky s rychlým obratem zásob, tak položky s 

pomalým obratem, v důsledku toho se pak vyžaduje více skladovacího prostoru. 

 

2.1.5 Množstevní náklady 

 

 Jedná se o náklady spojené se změnami v nakupovaných množstvích a se změnami ve 

výrobě, či prodeji. Na množstevní náklady nelze nahlížet pouze izolovaně, protože ovlivňují 

celou řadu dalších nákladů jako např. skladovací náklady, dopravní náklady, náklady na 

udržování zásob apod. [7] 
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3 Zásoby 

 
 Hlavní funkcí materiálového hospodářství je zásobování. Bez zásob se totiž při výrobě 

nelze obejít Snahou podniku je jejich snižování a urychlení spotřeby. Důležitým prvkem je 

také vysoká a pružná schopnost reakce na požadavky zákazníka, které závisí na zásobování 

provozními prostředky od dodavatelů.  

 

3.1 Teorie zásob 

 
 Zásoby se řadí mezi potenciální problém a jsou vždy velmi nákladná investice. 

Problémy souvisejí se skladováním a vazbě na finanční prostředky. Kvalitnějšího řízení zásob 

lze v podniku docílit zlepšením cash-flow a také návratnosti investic. Ve většině podniků 

pravidelně dochází ke zbavování zásob např. vyhlášením totálního snížení zásob. 

 

 Zásoby jsou ve firmě udržovány mezi jednotlivými operacemi z důvodu toho, aby se 

předešlo výpadkům výroby při poruše výrobního zařízení, nebo pro zachování plynulosti 

výroby, protože ne všechny operace probíhají stejným tempem. 

 

 Vytvoření zásob v rámci výroby umožní dosažení maximální úspornosti v tom, že 

nedochází k přerušování provozu nebo činnosti výroby. Podnik se ale musí zaměřit na 

vyváženost a plynulost výrobních procesů tak, aby se minimalizovala, nebo zcela vyloučila 

potřeba zásob ve výrobě. [14] 

  

3.2 Koncepce zásob 

 

 Při formulaci dané strategie v podniku je nutno pochopit úlohu zásob ve výrobě a v 

marketingu. Pro udržení zásob v podniku máme obvykle pět účelů: 

 

 umožňují podniku dosáhnout efektivitu úspor založených na rozsahu výroby, 

 vyrovnávají popávku a nabídku, 

 umožňují specializaci výroby, 
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 poskytují ochranu před nepředvídatelnými výkyvy v poptávce a v době cyklu 

objednávky, 

 poskytují tlumič mezi kritickými spoji v rámci distribučního toku. [8] 

 

3.3 Funkce zásob 

 

 V logistickém řetězci plní zásoby následujicí funkce: 

 

 spekulativní - získání finančního prospěchu, 

 technologickou - udržování zásob k získání pořebných vlastností, 

 vyrovnávací - zajištění plynulosti výrobního procesu, 

 geografickou - vytvoření ideálních podmínek pro územní specifikaci. 

 

 V dalším členění lze zásoby rozdělit na jednotlivé složky, kde první z nich je běžná 

zásoba, který má za úkol vyrovnat nesoulad dodávek a spotřeby v čase, slouží k pokrytí 

průměrné poptávky mezi dvěma dodávkami. Pojistná zásoba plní úkol pokrytí výkyvů v 

poptávce, poruch v dodávkách a tlumení nejistoty v poptávce a dodací lhůtě. K vytvoření 

technologiské zásoby dochází tam, kde je zapotřebí dozrání materiálu před zpracováním.  

  

3.4 Řízení stavu zásob 

 
 Řízení stavu zásob udržuje celkovou úroveň zásob, aby bylo dosaženo nejlepší úrovně 

zákaznického servisu při současném dosažení přijatelných nákladů.  

 

 Úlohy zásobování lze vymezit do dvou oblastí: 

 

Úkoly nákupu: 

 

 průzkum nákupního trhu, 

 cenová a hodnotová analýza, 

 nákupní jednání, 

 správa nákupu. 
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Fyzické a správní úkoly spojené s toky materiálu a zboží: 

 
 přejímka a kontrola materiálu, 

 skladování, 

 vnitropodniková doprava, 

 řízení informačních a hmotných toků. 

 

 Zásoby jsou nejdůležitějším spotřebitelem provozního kapitálu podniku. Cílem řízení 

zásob je zvyšování rentability podniku, prostřednictvím kvalitnějšího řízení zásob, předvídání 

dopadů podnikových strategií na stav zásob a minimalizaci celkových nákladů logistických 

činností při současném uspokojování požadavků zákaznického servisu. Klíčovým měřítkem 

efektivního řízení zásob je dopad na rentabilitu podniku. Efektivní řízení zásob může 

zvyšovat rentabilitu snižováním nákladů, nebo zvyšováním prodeje. [15] 

 

3.4.1 Strategie řízení zásob 

 
 Strategie řízení poptávkou vychází z předpokladu, že velikost a pohyb zásob se řídí 

požadavky zákazníků. Jedná se o uplatnění principu tahu (pull systém) tzn., že stav zásob je 

doplňován tehdy, když je jejich stav pod stanovenou hranicí. 

 

 Řízení plánem znamená, že je velikost zásob a pohyb plánován bez ohledu na 

poptávku, ale pouze dle detailního odhadu požadavků a komplexního sledování pohybu zásob 

a dodávek. Jedná se o uplatnění principu tlaku (push systém), podstatou je podobný plán 

požadavků na distribuci. Podnik potlačuje zásoby na trh v očekávání jejich prodeje.  

 

 Sloučením metod push a pull získáváme adaptivní metodu řízení. Pro rozhodnutí, jaký 

princip bude použit, slouží např. určení rentability segmentu trhu a jejich stálost, závislost či 

nezávislost poptávky, rizika a nejistoty v distribučním řetězci a kapacita zařízení v 

distribučním řetězci. 

 

 Kvalitnější řízení zásob může zvýšit schopnost kontroly a schopnost předvídat, jak se 

budou stavy zásob měnit v návaznosti na politiku managementu. [1] 
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3.4.2 Druhy zásob podle funkce podniku 
 

 rozpojovací - běžné, pojistné, předzásobení, 

 zásoby na logistické trase - zásoby na cestě, rozpracovatelné zásoby, 

 spekulativní - sézónnízásoby, 

 technologické - skladováním nabývají potřebných hodnot, 

 strategické - pro přežití v podniku v době např. stávky, kalamity, 

 mrtvé - zastaralé položky. [5] 

 

3.5 Metoda klasifikace zásob - ABC analýza 

 
 Metoda vycházející z Paretova principu, kde se jedná o klasifikaci zásob podle ABC 

analýzy. Je založena na myšlence, že 20 % zákazníků zajišťuje 80 % odbytu a tím také větší 

část zisku. Princip je založen na seřazení produktu podle hodnoty jejich prodeje, které 

naznačují zvolení politiky prodeje jednotlivého produktu. Dochází ke zkoumání rozdílů mezi 

položkami s vysokým a nízkým objemem prodeje. ABC analýza představuje metodu, na 

základě které lze rozhodnout, u kterých položek by se mělo zvážit jejich skladování v 

centrálním místě. [8] 

 

 Na základě tohoto principu lze materiály rozdělit do tří základních skupin A, B, C. 

Platí, že u položek s velkou obrátkou zásob je ekonomičtější udržovat zásoby na úrovni 

maloobchodu, u položek se střední obrátkou na úrovni lokálních skladů a u položek s 

pomalou obrátkou zásob v centrálním skladovacím místě. [14] 

 

 Skupina A přestavuje malý počet položek s klíčovým podílem na celkovém objemu 

zásob, což je asi 20 % položek, jejichž podíl na hodnotě sortimentu je asi 80 %. (Časté 

objednávání, co nejnižší pojistná zásoba, monitorování skladu). 

 Skupina B představuje vyvážený podíl počtu druhů, ale jejich podál na celkovém 

objemu zásob je menší než u skupiny A, což je asi 30% položek, jejichž podíl na 

hodnotě sortimentu je asi 15 %. (Méně časté objednávání, větší pojistná zásoba, 

objednávání v pevných intervalech). 
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 Skupina C představuje velký počet položek s celkově nepatrným podílem na celkovém 

objemu zásob, což je asi 50 % položek, jejichž podíl na hodnotě sortimentu je asi 5 %. 

(Velké objednávací možnosti, velká pojistná zásoba, periodická kontrola stavu zásob). 

[2] 

 

 ABC analýza je univerzálním klíčem k řešení řady logistických problémů. Patří mezi 

velmi oblíbené a často používané metody. Na této skutečnosti se nesporně podílí její poměrně 

nízká algoritmická, časová i výpočetní náročnost. [13] 

 

3.6  Analýza XYZ 
 
 Na volbu vhodných pravidel pro skladování a objednávání zásob má vliv pravidelnost 

jejich spotřeby. Odličný přístup bude volen pro materiály, jejichž spotřeba je pravidelná, a 

jiný zase pro zásoby, jež jsou využívány sporadicky. Proto je vhodné ke klasifikaci zásob - 

metodu ABC doplnit o tzv. XYZ analýzu, která daný aspekt zohledňuje. [19] 

 

 Skupina X představu jezásoby s pravidelnou, stálou spotřebou s pouhými 

příležitostnými výkyvy, což umožňuje vysokou spolehlivost predikce jejich spotřeby. 

 

 Skupina Y zahrnuje materiály, jejichž spotřeba vykazuje sezónní (silnější) trendy či 

výkyvy, přičemž možnosti jejich predikce jsou omezené. 

 

 Skupina Z představuje zásoby se sporadickou či nepravidelnou spotřebou, kterou 

nelze prakticky předpovídat. [13] 

 

3.7 Stanovení pojistné zásoby 
 

 Základní model ekonomického objednacího množství vychází ze dvou zásadních 

předpokladů: 

 

 konstantní, nepřetržitá a známá výše poptávky (tj. spotřeba dané zásoby), 

 známý a konstantní cyklus realizace objednávky. 
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 Zjednodušující uvedené předpoklady zaručují, že firma obdrží po prodeji poslední 

jedny zásoby z dané velikosti ekonomického objednacího množství následující objednanou 

dodávku, aniž by nesla rizika a ztráty spojené s nedostatkem zásoby. 

 

 V praxi však k takové situaci dochází velmi vyjímečně. Tempo spotřeby mnoha 

zásobených položek ovlivňují ekonomické, právní, kulturní, politické či sociální podmínky, 

jakož i změny ve spotřebitelských návycích tak aktivity konkurence. Podobně působí řada 

vlivů na délku cyklu realizace objednávky. Mění se doručení a doba přípravy, dodavatel není 

schopen pružně reagovat na změny v poptávce, kolísá přepravní čas apod. 

 

 Vyšší než předpokládaná spotřeba zásob anebo neočekávané prodloužení cyklu 

objednávek pak způsobují vznik nedostatku zásoby. Nedostatek může pro firmu znamenat 

ztráty související s ušlým ziskem za nerealizovaný obchod, penále za pozdě dodané zboží 

zhoršení jména firmy nebo dokonce ztrátu zákazníka. 

 

 Chce-li firma předejít vzniku problémů, je potřeba udržování dodatečné, tj. pojistné 

zásoby. Je nutné zvážit náklady na udržování pojistné zásoby a ztrát a rizika spojené s 

vyčerpáním zásob. Konkrétní velikost pojistné zásoby lze stanovit prostřednictvím 

statistických nebo simulačních metod. [13] 
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4 Skladování 

 
 Nejdůležitější částí logistického systému je skladování. Jedná se o spojovací článek 

mezi výrobcem a zákazníkem. Zabezpečuje uskladnění a uchování produktu (např. surovin, 

dílů, příslušenství, hotových výrobků) v místě jejich vzniku a mezi místem vzniku a místem 

spotřeby a poskytuje oblasti řízení - managementu informace o stavu, podmínkách a umístění 

produktů na skladě. Sklady umožní překlenutí prostoru a času.  

 

 Sklady jsou nedílnou součástí dodavatelského řetězce, procesu, který sjednocuje, řídí a 

koordinuje pohyb zboží v toku materiálu od dodavatele přes odběratele až ke konečnému 

spotřebiteli.  

 

 Skladování je vyhodnocováno pomocí technologických skupin, které se liší druhem a 

velikostí skladovacích ploch a druhem skladů. Volba vhodného způsobu distribuce ovlivňuje 

konečnou kvalitu zboží nebo služby. Vyžití této fáze probíhá ve všech částech logistického 

řetězce a je spojován také s existencí zásob. [10] 

  

 Sklady plní několik funkcí: 

 

 vyrovnávací, 

 technologickou, 

 spekulativní, 

 zabezpečovací, 

 zušlechťovací. 

 

 Vyrovnávací funkce slouží jako zásobník, vyrovnává nesoulad mezi dvěma účastníky 

logistického řetězce. Nejčastěji se vyskytuje v distribuční části logistického řetězce, mezi 

výrobou a zákazníkem.  

 

 Další funkce technologická, se projevuje nejčastěji ve výrobní logistice. Jedná se o 

procesy, které by bez skladování vůbec nemohly probíhat, např. dozrávání sýrů. 
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 Spekulativní funkci je charakteristická podobně jako očekávání. Provozovatel očekává 

zvýšení ceny a tím pod vidinou zisku nakoupí hodně zboží do zásoby, které do zvýšení ceny 

uchovává na skladu.  

 

 Na kvalitativní změny je zaměřená poslední skladová funkce - zušlechťovací, ta je 

zaměřena např. na stárnutí, zrání. 

 

4.1 Charakter a význam skladování 

 
 Skladování charakterizovalo a zabezpečovalo uskladnění poduktů (uskladněné 

produkty lze označovat jako zásoby) v průběhu logistického procesu. Rozlišují se dva 

základní typy zásob, kterépodnik uskladňuje. Prvním z nich jsou suroviny, díly a součástky, 

které se nachází ve fázi zásobování, dále pak hotové výroky ve fázi distribuce.  

 

 Podnik by si měl udržovat zásoby zejména ve snaze o úsporu nákladů na přepravu, 

úsporu ve výrobě. Při nákupu většího množství produktů nebo při nákupu zboží do zásoby 

poskytuje mnohdy výrobce množstevní slevy. V oblasti zákaznického servisu se jedná o 

podporu podnikové strategie.  

 

 Skladové zásoby si podnik udržuje hlavně při reakci na měnící se podmínky na trhu 

(sezónní zboží, výkyvy poptávky, konkurence). Na překlenutí prostorových a časových 

rozdílů, které existují a mohou se vyskytovat mezi výrobcem a spotřebitelem. Jedná se také o 

dosažené co nejmenších celkových nákladů logistiky, při dodržení požadované úrovně 

zákaznického servisu. [12] 

 

4.2 Druhy skladů 

 
 Nejčastější hlediska na posuzování skladů dle: 

 

Konstrukce: 

 podlažní, 

 regálové. 
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Vlastnictví: 

 vlastní, 

 cizí. 

 

Druhu zboží: 

 pro sypké materiály, 

 pro kusové materiály, 

 pro tekuté materiály. 

 

Způsobu skladování: 

 pevné, 

 volné, 

 náhodné. 

 

Toku materiálu: 

 běžné, 

 průchozí, 

 cross-docking. 

 

Možnosti přístupu: 

 veřejné, 

 soukromé. [11] 

 

4.3 Skladovací procesy v rámci distribuce 

 
 Hlavním článkem mezi výrobou a odbytovou činností podniku jsou distribuční 

logistické procesy. Zahrnují veškeré dopravní a skladové pohyby zboží ve směru od 

dodavatele k odběrateli a s tím spojené informační, řídící a kontrolní činnosti Cílem je 

dopravit správné zboží na správné místo, ve stanovené kvalitě a určeném čase.  
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Hlavní problémové okruhy jsou zaměřeny na: 

 

 volbu stanoviště distribučního skladu, 

 komisionářství a obalové hospodářství, 

 výstup zboží a zajištění nákladních činností, 

 dopravu. [10] 

 

4.3.1 Průběh skladových operací 

 
 Cílem logistikého systému jsou rychlé a efektivní přesuny zboží ve skladech a 

současné poskytování přesných informací o položkách na skladě.  

 

 Shrnutí průběhu skladových operací do tří základních skupin: 

 

Příjem zboží 

 Objednávka dodání - zprostředkování objednávky do systému správy skladu, 

záloha dat pro příjem zboží. Dodání probíhá přes rampu nebo z vlastní výroby za 

pomocí manipulační techniky.  

 Příjem zboží - příjem plánovaný nebo neplánovaný s objednávkou. Důležitá je zde 

přesná specifikace objednávky, tzn. množství a druh zboží, šarže, transportní 

jednotka. 

 Uskladnění na místo - pro určení skladové pozice využijeme kritéria pevně 

určeného skladovacího místa, nahodilého místa, nebo dle zahlcenosti 

vychystávacích míst. Dále také dle typu transportních jednotek, nebo využitím 

ABC analýzy (dynamické skladování, konfigurace skladu). 

 Zaskladnění - zde je nutné rozlišení, zda je či není využita manipulační technika. 

Pokud je využita, je nutnost zadání transportního příkazu, vlastní tisk příkazu a 

provedení naskladnění a založení dat do skladového systému. Pokud je použita 

manipulační technika je potřeba zadání transportního listu, vytvoření transportního 

příkazu podporou hledání chybovosti. 
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Příjem zakázek 

 Příjem zakázek z nadřízeného centrálního počítače - vlastní zakázka obsahuje řadu 

specifikací, např. číslo zakázky, jméno zákazníka, datum dodávky, apod. 

Důležitou roli hraje také pozice položky v systému, kterou ovlivňuje číslo 

položky, množství a doba trvanlivosti. Nejdůležitějším krokem v příjmu zakázek 

je její uložení do výstupu. 

 Aktivace zakázek - neaktivní zakázka se nezpracovává. Aktivace je automatická, 

kde jsou nastavena kritéria, nebo časově nastavená aktivace. Manuální aktivace, 

kde jsou zadány priority, hmotnost, množství a dodací termín. 

 Rezervace vychystaného zboží - nastává z jakýchkoliv důvodů, např. číslo zboží, 

číslo šarže, metoda FIFO (first in-first out), minimální trvanlivost zboží, 

transportní jednotka. 

 Tvorba příkazů pro vyskladnění a dat pro vychystávku - data pro vychystávku jsou 

zpracována podle části skladu (určení uličky, sloupce, lokace), určení optimalizace 

manipulační jednotky a tras. Specifikace zboží, jeho hmotnost, velikost, atd. 

 

Výdej zboží 

 Vyskladnění celých transportních jednotek s využitím manipulační techniky, 

automatickým zadáním transportního příkazu vzhledem k optimalizačním 

kritériím, povolení transportu, zobrazení na terminálu, automatické potvrzení 

transportního příkazu. Při vyskladnění bez manipulační techniky je zajištěno 

rozdělení transportních příkazů obecně i mezi obsluhu skladu, je proveden 

transport a vrácení příkazů. 

 Vychystávání - proběhne na základě rozdělení vychystávacích seznamů mezi 

obsluhou skladu. Zboží je vyskladněno a vše je potvrzeno v centrálním počítači.  

 Zpracování výdeje zboží transportních jednotek - probíhá sběrem celých 

manipulačních jednotek z různých částí skladu, nebo výdejem s nutnou manipulací 

s jednotlivými kusy zboží. Následuje kontrola výdeje zboží, balení a vlastní výdej. 

[13]  
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5 Charakteristika firmy RALL, s. r. o. 

 
 V této kapitole bude představena společnost RALL, s. r. o. z hlediska předmětu 

činnosti, historie, struktury činnosti a okrajově ekonomických výsledků. 

 

5.1 Představení firmy 
 
 Společnost RALL, s.r.o. je obchodně - logistická firma, která se zabývá dovozem, 

skladováním a distribucí automobilových náhradních dílů a příslušenství obchodním 

partnerům. 

Datum zápisu: 30. října 1992 

Obchodní firma: RALL, s. r. o. 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

Základní kapitál: 210 000,- Kč 

Předmět podnikání: 

• koupě zboží za účelem dalšího prodeje, 

• pronájem a půjčování věcí movitých, reklamní činnost a marketing, 

• pořádaní odborných kurzů školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské 

činnosti poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software, 

• činnosti podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců, 

• nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu z výjimkou 

provozování čerpacích stanic a výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a 

maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení. 

 

 Společnost RALL, s. r. o. byla založena v roce 1992. Její hlavní podnikatelskou 

činností je prodej a distribuce automobilových náhradních dílů. Při zakládání firmy si 

společnost stanovila jasnou vizi, a to maximální službu a snahu vyhovět i velmi individuálním 

požadavkům zákazníků. Tuto filozofii se firma snaží předat i zaměstnancům a výsledkem 

tohoto je příznivý vývoj rozvoje společnosti. 
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Důležitá data společnosti: 

• 1992  založení společnosti 

• 1992  otevření obchodu ve Frýdku Místku 

• 1994  otevření obchodu v Ostravě na Zelené ulici 

• 1995  otevření obchodu v Ostravě na Rudné ulici 

• 1996  otevření obchodu v Ostravě na Výstavní ulici 

• 1997  otevření pobočky v Opavě 

• 2002  vstup do společnosti Corpimgroup 

• 2003 konsolidace a přestěhování poboček v Ostravě do centrály na Rybářské ulici 

 

5.1.1 Organizační struktura firmy 
 
 V současné době má společnost tři jednatele, všichni mají stejné pravomoce. O 

koncové zákazníky pečují vždy čtyři zaměstnanci na pobočce, kteří mají funkci obchodních 

zástupců a prodejních poradců. Každý z prodejních poradců má vymezený region, ve kterém 

působí. Společnost poskytuje rozvoz zboží svým zákazníkům, pokud není rovnou skladem. 

K těmto účelům má své vlastní řidiče a vozidla.  

 Společnost je provozována ve třech projednách. Jednu v Opavě na ulici Eduarda 

Beneše 8, druhou ve Frýdku - Místku na ulici 17. listopadu a třetí ve vlastní budově v Ostravě 

– Mariánských Horách na ulici Rybářská 1222, kde je i sídlo společnosti. Každá z prodejen 

má vedoucího prodeje, 6 prodejců a dvě vozidla pro rozvoz zboží. V současné době však 

dochází k postupnému nárůstu zaměstanců i vozového parku z důvodu uskutečnování rozvozů 

a nočních závozů. Veškerá rozhodnutí provádějí jednatelé společnosti na poradách a to 

hlasováním. Každý z jednatelů má jeden hlas. 
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Obr. 3 Organizační struktura společnosti RALL, s. r. o. 

ZDROJ: [Vlastní zpracování dle interních materiálů společnosti RALL, s. r. o.] 

 

5.2 Swot analýza 
 
 SWOT analýza, tedy analýza silných a slabých stránek firmy a analýza příležitostí a 

hrozeb firmy pomůže jednoduše a zároveň přehledně zhodnotit výkonnost a perspektivu 

firmy. Zkratka SWOT je složená z prvních písmen slov Strengths (silné stránky), Weaknesses 

(slabé stránky), Opportunities (příležitosti) a Threats (hrozby). SWOT analýza firmy 

zjednodušeně vychází z předpokladu, že firma dosáhne strategického úspěchu rozvíjením 

silných stránek a příležitostí a minimalizací slabých stránek a hrozeb.  

 SWOT analýza je velmi užitečný nástroj pro finanční řízení a plánování a je důležitým 

doplňkem finanční analýzy. Přičemž analýza silných a slabých stránek podniku se zaměřuje 

na interní prostředí firmy a analýza příležitostí a hrozeb podniku se zaměřuje na externí 

prostředí firmy. 
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• Do interního zkoumání např. patří: firemní kultura, značka a struktura; kvalita 

zaměstnanců, zkušenost, efektivita a kapacita činnosti; financování, podíl na trhu, 

ochranné známky aj.  

 

• Do externího zkoumání např. patří: trendy na trhu, konkurence, dodavatelé a 

odběratelé, spotřebitelské chování, technologický vývoj, ekonomické a politické 

prostředí daného státu. Může se stát, že některé faktory budou v kontextu okolností 

patřit do více kategorií – SWOT analýza podniku je subjektivní nástroj. [20] 

 

SWOT analýza - základní výstupy aplikované na firmu RALL, s. r. o.: 

• maximální využití příležitostí a silných stránek pro rozvoj firmy, 

• identifikace slabých stránek podniku a hledání řešení jejich minimalizaci či 

odstranění,  

• vytvoření ochranných opatření proti hrozbám. 

 

Silné stránky 

• vnímání společnosti zákazníky – společnost je svými zákazníky vnímána velice 

dobře a pozitivně, 

• dlouhodobé působení na trhu – společnost působí na trhu od jeho profilování a daří 

se jí růst, 

• personální obsazení společnosti – společnost má odborné zaměstnance na všech 

pozicích, dobrá odborná i komunikační stránka, 

• velice dobrá znalost zákazníka a jeho potřeb – spolupráce s některými zákazníky 

trvá více než deset let, vznik neformálních vztahů, 

• rychlá distribuce zboží zákazníkům – společnost je schopna dodat zboží 

zákazníkovi ve srovnatelném čase jako konkurence, 

• elektronický katalog – pořízením tohoto katalogu společnost získala i zákazníky ze 

vzdálenějších lokalit, které by nebyla schopna obsluhovat.  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Slabé stránky  

• marketingové oddělení – společnost nemá marketingové oddělení a žádní 

zaměstnanci nemají znalosti z oboru marketing a aktivně se nesoustředí na tuto oblast, 

• nejsou přesně stanoveny marketingové/obchodní cíle – společnost nemá vytvořený 

strategický plán ani dlouhodobé plány vymezené časem, 

• malý počet prodejních poradců a malá síť prodejen – prodejní poradci nejsou 

schopni časově zvládnout kontaktování nových zákazníků, dosažení limitu možností, 

• webové stránky – webové stránky společnosti poskytují proti konkurenci málo 

informací (o bonusových programech, společnosti, sponzoringu apod.), jejich 

provedení je málo interaktivní (mapy s pobočkami společnosti, zobrazení sortimentu 

zboží na vozidlech apod.). 

 

Příležitosti 

• noví zákazníci ze strany mechaniků vstupující na trh – v roce 2009 bylo vydáno  v 

Moravskoslezském kraji 198 nových živnostenských listů na opravu vozidel, 

• vstup do jiných regionů v ČR – společnost má zákazníky (rozvozy zboží) i v hustě 

osídlených regionech, kde nemá stálou prodejnu (Vsetín, Rožnov p. Radhoštěm, 

Valašské Meziříčí, Olomouc, Prostějov), zvýšení intenzity působení na nové 

zákazníky, 

• slovenský trh – blízkost hranic se Slovenskem, neexistence jazykových bariér.  

 

Ohrožení  

• sílící tlak konkurence – především konkurentů z Polska, 

• koncentrace na jednoho silného dodavatele – v případě ztráty dodavatele problémy 

s dodávkou zboží ve stejné cenové úrovni, 

• nevypracovaný žádný rizikový plán pro případ ztráty hlavního dodavatele – v 

případě ztráty tohoto dodavatele navržení variantu řešení, 

• chybí strategická koncepce rozvoje společnosti.  
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5.3 Region působnosti 

 

 Při svém založení začala společnost působit ve Frýdku - Místku a blízkém okolí. 

Následně svou činnost rozšířila do města Ostravy, později také do okolí města Opavy.  V 

současné době je jádrem působení společnosti část Moravskoslezského kraje vymezena městy 

Ostrava, Opava a Frýdek-Místek, kde Ostrava je hlavní základnou společnosti RALL, s. r. o. 

 
 

 
Obr. 4 Mapa pobočkové sítě a jejich pokrytí okolních měst 

 

ZDROJ: [vlastní zpracování] 

Legenda k Obr. 4 

Rozmístění stávajicích poboček (Opava, Ostrava, Frýdek-Místek) 

 Region působení prodejního poradce Opava 

 Region působení prodejního poradce Ostrava 

 Region působení prodejního poradce Frýdek-Místek 
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5.4 Distribuce zboží 
 
 Vlastní hlavní sklad má společnost v Ostravské centrále, kde je zboží dodáváno 

dodavatelem. Podle rozvozových tras je zboží vlastními vozidly rozváženo buď do prodejen, 

nebo přímo ke koncovým zákazníkům. V Ostravě je prováděn rozvoz pravidelně třikrát 

denně, operativní a sobotní závoz. Ranní závoz je prováděn dále ve městech Frýdek-Místek, 

Nový Jičín, Valašské Meziříčí, Vsetín, Orlová, Karviná, Český Těšín, Třinec, Jablunkov, 

Opava, Krnov, Bruntál. Noční závoz zboží je prováděn na trasách Frýdek Místek, Nový Jičín, 

Hranice na Moravě, Lipník nad Bečvou, Olomouc, Prostějov, Vyškov, Brno, Bučovice, 

Kroměříž, Zlín, Vsetín, Valašské Meziříčí, Rožnov pod Radhoštěm, Havířov, Karviná. V 

jiných lokalitách jedenkrát denně, případně dle potřeby. Zboží si zákazníci mohou 

vyzvednout rovnou také přímo na prodejnách. 

 

5.4.1 Sortiment zboží 
 

Společnost má velký rozsah sortimentu zboží, je schopna plně uspokojit potřeby všech 

zákazníků, nejen do rozsahu, ale i kvality. 

 

Do nosného sortimentu firmy spadá následujicí: 

 

 Liqui Moly - oleje, 

 Mann - filtry, 

 TRW - brzdové díly, 

 Monroe - tlumiče pérování, 

 Sachs - spojky, 

 Meyle - díly řízení, 

 SKF - ložiska, 

 MGK - svíčky. 
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6 Klasifikace zásob 

 

Pro tuto diplomovu práci byla zvolena analýza ABC, tzv. Paretova analýza, 

aplikovaná na stav skladových zásob výrobků pro rok 2011.  

 V další části klasifikace zásob je analýza XYZ na vybrané druhy výroků ze skupin A a 

B. Součástí výpočtů je také stanovení pojistné zásoby u dvou vybraných prvků podle stupně 

jejich variability. 

 

6.1 Analýza ABC 
 
 Prvním krokem ke zpracování analýzy ABC bylo získání souboru daných položek za 

rok, v tomto případě za rok 2011 a jejich cenu v českých korunách za měrnou jednotku (ks). 

Vynásobením byla získána hodnota roční spotřeby pro jednotlivé položky souboru, viz 

Příloha č. 1 - stanovení množství a jednotlivých položek. Získané položky byly setříděny 

podle jejich celkové hodnoty spotřeby a byl vypočítán jejich procentuální podíl na celkové 

hodnotě spotřeby. Následně došlo k nadefinování položek do skupin A, B a C. Skupinu A a B 

lze vidět v následující Tab. 1. Výrobky spadajicí do skupiny A a B za rok 2011. Celou tabulku 

rozdělení modelu ABC lze nalézt v Příloze č. 2. 
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Tab. 1 Výrobky spadající do skupiny A a B za rok 2011 

Názevskupiny Ročníspotřeba z celku v % Ročníspotřebakumulativně v % 

POLCAR 11,27 11,27 

LUKA 9,95 21,22 

LUC 7,85 29,07 

ABS 6,16 35,23 

MAN 4,84 40,07 

LI 4,31 44,38 

FEB 3,41 47,79 

LUK 3,4 51,19 

INA 3,31 54,5 

MON 2,85 57,35 

RTS 2,42 59,77 

TRW 1,84 61,61 

MEY 1,82 63,43 

SNR 1,79 65,22 

GAT 1,77 66,99 

IZA 1,28 68,27 

ATE 1,24 69,51 

NGK 1,19 70,7 

BRE 1,15 71,85 

GKN 1,07 72,92 

VAL 1,07 73,99 

MOS 0,98 74,97 

SKF 0,98 75,95 

BB 0,86 76,81 

CAS 0,77 77,58 

NPS 0,77 78,35 

FAG 0,75 79,1 

BOS 0,74 79,84 

HP 0,73 80,57 

RUV 0,67 81,24 

ANTI 0,65 81,89 

DLP 0,65 82,54 

BOSAL 0,59 83,13 

RNZ 0,58 83,71 

SKODA 0,58 84,29 

HO 0,57 84,86 

VAR 0,53 85,39 

ZDROJ: [Vlastní zpracování dle interních materiálů společnosti RALL, s. r. o.] 

 



30 
 

 V Tab. 2 lze vidět rozdělení zásob za rok 2011. Podstatnou část roční spotřeby zboží, 

celkem 59,77 %, tvoří 11 položek (3,503 % všech položek) zařazených do skupiny A. V této 

skupině je málo položek, ale tvoří významný podíl na celkových zásobách, jedná se o klíčové 

položky zboží, jejichž pojistná zásoba by měla být co nejnižší. Společnost musí tomuto zboží 

přiřazovat větší pozornost. Zboží zařazené do skupiny A má nejvyšší hodnotu zásob, a tím 

také nejpodstatnější vliv na zisk a tržby společnosti. Zároveň je v nich vázán nejvyšší podíl 

peněžních prostředků. 

 

 Do skupiny B je zahrnuto celkem 26 položek (25,62 %) podílejících se na celkové 

spotřebě 25,62 %. Toto zboží je pro společnost důležité, ale není klíčové. Je potřeba zde 

sledovat zásobu, ale vzhledem k jejímu podílu na hodnotě zásob může tento stav sledovat v 

delším časovém horizontu, z důvodu potřeby vyšší pojistné zásoby než u zboží spadajicího do 

skupiny A.  

 

 Pouhými 14,61 % se na celkové roční spotřebě podílejí položky skupiny C (celkem 

277 ks zboží), která je tvořena 88,22 % všech položek. V této skupině je soustředěno zboží, 

jež je svou povahou málo důležitou složkou sortimentu společnosti. Protože je prodej 

realizován v malých dodávkách, projevují se významně tyto položky v celkových zásobách a 

tím i na tržbách společnosti. 

 

Tab. 2 Analýza ABC rozdělení zásob za rok 2011 

Skupina Počet položek ve skupině Roční spotřeba v % Počet položek v % 

A 11 59,77 3,50318471 

B 26 25,62 8,280254777 

C 277 14,61 88,21656051 

Celkem 314 100 100 

ZDROJ: [Vlastní zpracování dle interních materiálů společnosti RALL, s. r. o.] 
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Graf 2 Grafické znázornění analýzy ABC Lorenzovou křivkou 

 

 
ZDROJ: [Vlastní zpracování dle interních materiálů společnosti RALL, s. r. o.] 

 

 

Z grafického znázornění analýzy ABC Lorenzovou křivkou lze vidět, že křivka má 

konkávní tvar. Ten je svým charakterem velmi podobný jako u převážné většiny firem, které 

se zabývají stejným způsobem podnikání. Lze si všimnout, že skupina položek A, která 

vytváří podstatnou část roční spotřeby zboží, celkem 59,77 %, obsahuje 11 položek a tvoří tak 

jen 3,50 % všech položek. 
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6.2 Analýza XYZ 
 

Výpočet variačního koeficientu (  ) pro každou z položek dle vzorce:  

 

   
         

  
                  (1) 

kde: 

 

  ̅ – průměrná hodnota spotřeby i-té materiálové položky, 

   – směrodatná odchylka spotřeby i-té materiálové položky počítána dle vzorce: 

 

   √
 

 
∑           

 
   

2
        (2) 

kde: 

 

    – hodnota spotřeby i-té materiálové položky počítána dle vztahu, 

n – počet měsíců 

 

K výpočtu analýzy XYZ bylo vybráno 11 významných položek patřících do skupiny 

A analýzy ABC, které se podílely největší měrou na ceikosti zisku za rok 2011 a jejich zásoby 

byly pro zisk firmy zásadní.  

 

 Pro všechny zmiňované položky zásob byl určen jejich celkový počet za kalendářní 

rok 2011, průměr a hodnota směrodatné odchylky. Následně byla stanovena hodnota 

variačního koeficientu, dle kterého byly jednotlivé položky rozčleněny do skupin variability.  

 

Výsledky variability ukazuje Tab. 3. Nejvyšší výkyvy ve spotřebě byly zjištěny u 

položky s názvem LI, která byla zařazena do skupiny Z. Hodnota variačního koeficientu zde 

byla 104,671 %, jedná se tedy o skupinu zboží, jejichž pravidelnost spotřeby je minimální. Z 

toho také plyne poměrně omezená možnost predikce jejich spotřeby. Střední výkyvy spotřeby 

byly zjištěny u položky s názvem LUK, zažazenou do skupiny Y, kde hodnota variačního 

koeficientu činila 59,825 %. Jedná se o položku, jejichž pravidelnost spotřeby je už vyšší a 

podnik zde musí zohledňovat určitou úroveň skladových zásob. Nejnižsí variabilitou se 

vyznačuje položka skupiny zboží s názvem POLCAR, jejíž variabilita dosahuje 1,045 %. 

Položky zde ve skupině X jsou charakteristické svou spořebou s minimálními výkyvy. Tab. 4 

určuje definování mezí variability pro analýzu XYZ a jejich rozdělení. 
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Tab. 3 Analýza variability pro klíčové položky zásob 

Název 

skupiny 

Spotřeba 

(Kč) 

J. cena 

(Kč) 

Počet 

(ks) 
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. 
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x
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%
) 
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k

u
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a
 

POLCAR 6 108 866 375,72 16 259 1354 1349 1359 1314 1354 1352 1358 1362 1354 1359 1374 1370 1354,91 14,15 1,04 X 

LUKA 6687 201 459,98 14 538 1250 1237 250 1601 900 1750 1900 400 1950 1200 1950 200 1215,66 626,61 51,54 Y 

LUC 3772366 372,21 10 135 280 1100 760 1590 854 266 976 820 1635 934 235 585 836,25 444,44 53,14 Y 

ABS 3342766 245,25 13 630 1900 825 1753 457 739 1128 2068 1936 275 1280 1034 235 1135,83 630,65 55,52 Y 

MAN 2347657 133,42 17 596 1380 1467 1457 1469 1466 1463 1471 1461 1400 1457 1610 1485 1465,5 52,50 3,58 X 

LI 2345516 311,28 7 535 1350 252 0 540 863 3260 0 130 0 26 1097 17 627,91 914,69 145,67 Z 

FEB 1742037 167,54 10 398 170 1058 154 870 1530 865 887 893 1548 169 1361 893 866,5 471,43 54,40 Y 

LUK 1791725 2102,96 852 112 97 71 26 76 64 19 179 59 29 39 90 71,75 42,92 59,82 Y 

INA 1677000 619,96 2 705 11 86 396 140 401 175 234 213 196 339 304 210 225,41 113,86 50,51 Y 

MON 1426761 569,57 2 505 0 0 0 714 623 0 0 0 0 213 934 21 208,75 328,27 157,25 Z 

RTS 1185567 150,24 7 891 598 693 630 580 723 659 623 587 630 710 712 746 657,58 55,023 8,36 X 

ZDROJ: [Vlastní zpracování dle interních materiálů společnosti RALL, s. r. o.] 

 

 

 

Tab. 4 Definované meze variability pro analýzu XYZ 

Skupina Variabilita (%) 

X 0-49 

Y 50-89 

Z 90 a více 

ZDROJ: [Vlastní zpracování dle interních materiálů společnosti RALL, s. r. o.] 
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 Graf 3 zobrazuje vývoj variability u položky zásob s názvem LI. Červená přímka je 

průměrná hodnota spotřeby za dané období (rok 2011) a modrá přímka ukazuje skutečný 

průběh její spotřeby. Položka byla na základě variačního koeficientu zařazena do skupiny Z s 

nejvyšší variabilitou, což také znázorňuje průběh křivky o roční spotřebě. 

 

Graf 3 Variabilita u položky LI zařazené do skupiny Z 

 
 

  

Do skupiny Y byla klasifikována položka skupiny s názvem LUK, jejíž průběh 

variability znázornujě Graf 4. Nejvyšší vzestup je vidět v srpnu, nejnižší naopak v červenci. 

Červená přímka znázorňuje průměrnou spotřebu. 

 

Graf 4 Variabilita u položky LUK zařazené do skupiny Y 
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 Ostatní skupina zboží s názvem POLCAR byla zařazena do skupiny X, kde 

očekáváme velmi dobrou predikci zásob znázorněnou na Grafu 5. 

 

Graf 5 Variabilita u položky POLCAR zařazené do skupiny X 

 
 

 

6.3 Stanovení pojistné zásoby 
 

 Pojistná zásoba se vytváří za účelem pokrytí výkyvů v poptávce (ve spotřebě) a v 

dodací lhůtě. Její velikost souvisí s úrovní dodavatelských služeb. Čím jsou rozdíly mezi 

průměrnou a skutečnou poptávkou vyšší, a čím je úroveň dodavatelských služeb větší, tím 

musí být větší i pojistná zásoba.  

 

 Udržování pojistné zásoby v takové výši, která by zamezila vzniku nedostatku zboží, 

by bylo pro firmu nákladné. Dopady nedostatku zboží, které se vyskytnou jednou za rok, 

mohou být mnohem menší než náklady na celoroční udržování dostatečné zásoby. Z tohoto 

důvodu je v praxi obvyklé, že se firma rozhodne pro udržování pojistné zásoby, která ji 

ochrání ve většině případů. 
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Vztah pro výpočet pojistné zásoby má následujicí podobu: 

 

    √       
   

 
      

         (3) 

kde: 

 

 ̅ – průměrná délka cyklu realizace objednávky, 

   – směrodatná odchylka denního prodeje,  

 ̅ – průměrný denní prodej, 

   – směrodatná odchylka cyklu realizace objednávky,  

k – koeficient zajištění  

 

Pro výpočet pojistné zásoby položek RTS a POLCAR byl zvolen měsíc květen a zde i 

konkrétní spotřeba jednotlivých druhů zboží. Pro pomoc při výpočtu byla zvolena tabulka 

objemů denních prodejů, kterou je možno vidět v Příloze č. 3. S použitím vzorců pro 

průměrný denní prodej a směrodatnou odchylku došlo k následujicím hodnotám, které 

zobrazuje Tab. 5.  

 

 Na základě 31 údajů o denních prodejích je možné stanovit průměrný denní prodej a 

jeho směrodatnou odchylku.  

 

Tab. 5 Průměrný denní prodej a směrodatná odchylka 

Průměrný denní prodej RTS 23,32258065 

Průměrný denní prodej POLCAR 43,67741935 

Směrodatná odchylka RTS 8,3066238629181  

Směrodatná odchylka POLCAR 12,767145334804  

ZDROJ: [Vlastní zpracování dle interních materiálů společnosti RALL, s. r. o.] 

 

 

kde: 

    = 
∑ 

 
 = 

   

  
 = 23,32258065 ks       (4) 

       = 
∑ 

 
 = 

    

  
 = 43,67741935 ks       (5) 

     
=√∑      

   
=√

            

    
 = 8,3066238629181 ks     (6) 

     
=√∑      

   
√

            

    
 = 12,767145334804 ks     (7) 
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 Doby trvání realizace objednávek za poslední rok 2011, tj. 12 objednacích cyklů 

zobrazuje Tab. 6. 

 

Tab. 6 Doba trvání realizace objednávek za posledních 12 měsíců 

 

ZDROJ: [Vlastní zpracování dle interních materialů společnosti RALL, s. r. o.] 

 

 

Na základě 12 měsíců o dobách trvání realizace objednávek lze sestavit průměrný 

cyklus objednávek a jeho směrodatnou odchylku 

 

kde: 

 

  – doba trvání realizace objednávek 

  – průměrná realizace objednávek 

 

Průměrný cyklus realizace objednávek 

 

 = 
∑ 

 
 = 

   

  
 = 12,25 dnů        (8) 

 

Směrodatná odchylka 

 

  =√∑      

   
=√

     

    
=2,506174194047392 dnů      (9) 

 

Průměrný cyklus realizace objednávek se v tomto případě pohybuje kolem 10 až 15 

dnů. 

 

 

 
 

Cyklus                

Leden  15 12,25 2,75 7,5625 

Únor 14 12,25 1,75 3,0625 

Březen 9 12,25 -3,25 10,5625 

Duben 11 12,25 -1,25 2,4025 

Květen 13 12,25 0,75 0,5625 

Červen 9 12,25 -3,25 10,5625 

Červenec 16 12,25 3,75 14,0625 

Srpen 12 12,25 -0,25 0,0625 

Září 11 12,25 -1,25 1,5625 

Říjen 9 12,25 -3,25 10,5625 

Listopad 13 12,25 0,75 0,5625 

Prosinec 15 12,25 2,75 7,5625 

SUMA 147   69,09 



 

   38 
 

Podle údajů o spotřebě a dodacích lhůtách lze doporučit následující. Pro výpočet 

pojistné zásoby pro skupinu zboží POLCAR byl stanoven koeficient zajištění 1,282. 

Koeficient zajištění se ve vzorci používá k zohlednění požadované výše obsluhy zákazníků. U 

položky POLCAR je potřeba zajistit 90% úroveň obsluhy (90 % uspokojení poptávky). U 

druhé skupiny zboží s názvem RTS bylo zapotřebí získat úrovně obsluhy 85 %, této skupině 

byl přiřazen koeficinet zajištění 1,036. Tyto skutečnosti jsou zobrazeny v Tab. 7. 

 

 

Tab. 7 Velikost pojistné zásoby pro další vybrané úrovně obsluhy 

Název Koeficient zajištění Úroveň obsluhy v % 

POLCAR 1,282 90 

RTS 1,036 85 

ZDROJ: [Vlastní zpracování dle interních materiálů společnosti RALL, s. r. o.] 

 
 
Pojistná zásoba POLCAR 

  
              √                                =151,574=cca 152ks  (10) 

 
 

Pojistná zásoba RTS 

 

           √                               =67,632=cca 68ks   (11) 
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7 Návrhy a doporučení 

 
 Ve společnosti RALL, s. r. o. byla provedena analýza zásob ABC, ve které bylo 

analyzováno celkem 314 položek zboží roku 2011. ABC analýza rozdělila zboží do 3 skupin, 

kde náleží celkem 11 položek do skupiny A, 26 do skupiny B a 277 do skupiny C. 

 

 Jelikož se společnost zabývá nákupem a následným prodejem zboží, bylo vhodné 

analýzu ABC zásob zboží doplnit analýzou XYZ. V této diplomové práci je analýza XYZ 

vypracována pro položky s nejvyšší hodnotou spotřeby, tedy položky náležící do skupiny A. 

Zboží je následně rozčleněno do skupiny X, Y a Z. Tímto bylo dosaženo rozlišení přístupu k 

řízení nákupů jednotlivých skupin zboží, díky znalostem výkyvů ve spotřebě. Pro skupinu X 

je vhodné navrhnout realizaci menších, ale pravidelnějších nákupů spojených s prodejem. 

Variabilita u toho druhu zboží je minimální. Položky náležící do skupiny Y je vhodné mít v 

dostatečné zásobě na skladě s tvorbou vyšší pojistné zásoby. Variabilita u těchto položek je o 

poznání vyšší než u zboží náležící skupině X. U poslední skupiny analýzy XYZ, tedy skupiny 

Z, byly zjištěny vysoké hodnoty variačního koeficientu. Zde je vhodné, pečlivě kontrolovat 

spotřebu tohoto zboží, protože vysoká pojistná zásoba u těchto položek by v sobě zbytečně 

zadržovala příliš mnoho finančních prostředků. Pro společnost je vhodné provádět analýzu 

XYZ pro všechny položky zboží.  

 

 Pro vybrané položky, u kterých lze vzhledem k jejich nízké hodnotě variability použít 

modely tvorby pojistných zásob, byly stanoveny jejich optimální výše. Pro položku POLCAR 

byla na základě údajů o spotřebě stanovena výše úrovně obsluhy 90% a pro tuto hladinu byla 

stanovena doporučená pojistná zásoba o velikosti 152 kusů. V případě položky RTS 

nedocházelo k výpadkům v dodávkách ani velkým výkyvům v dodacích lhůtách. Vzhledem k 

tomu a k charakteru spotřeby byla pro úroveň obsluhy použita hladina 85%. Pro tuto úroveň 

byla stanovena pojistná zásoba ve výši 68 kusů. 

 

 Využití metody pro stanovení pojistných zásob jsou založeny na statistické analýze 

dat. Doporučené hladiny pojistných zásob budou tedy relevantní v případě, že budoucí 

charakter spotřeby bude odpovídat analyzovaným údajům. Zásadní odchylky nebo extrémní 

výkyvy ve spotřebě nemohou být přirozeně zohledněny ve výši pojistné zásoby.  
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Závěr 

 
 Ve dnešní ekonomické situaci je důležitým faktorem úspěchu vždy být o krok dopředu 

před konkurencí. Management většiny společností je nucen co nejefektivněji využívat své 

finanční zdoje, na které se velkou měrou podílejí právě zásoby. Důležité je věnovat pozornost 

právě optimalizaci zásob v podniku.  

 

 Množství zásob by na jedné straně mělo být co nejmenší, zejména kvůli vázanému 

kapitálu, ale také kvůli počtu a velikosti skladových prostor a pracovníků v nich. Na druhé 

straně je ale potřeba mít k dispozici co možná nejvíce zboží pro dostatečné uspokojení 

poptávky. Jelikož se jedná o protichůdné požadavky, je nutné zvolit vhodný kompromis. 

Investice do zásob představuje jednu z největších finančních položek všech podniků, musí jim 

být věnovaná dostatečná pozornost.  

 

 V této práci byly hlavním tématem zásoby společnosti RALL, s. r. o., což je obchodně 

logistická firma, která se zabývá dovozem, skladováním a distribucí automobilových 

náhradních dílů a příslušenství obchodním partnerům.  

 

 Hlavním cílem diplomové práce bylo posouzení současné struktury zásob z hlediska 

jejich objemu a variability spotřeby a následné navrhnutí systému doporučení na zlepšení 

současného stavu a jejich ekonomické vyhodnocení aurčení, zda má společnost dostačující 

množství skladových zásob, aby dosáhla všem požadavkům zákazníků. Pro analýzu byly 

využity interní podnikové materiály za období roku 2011.  

 

 V teoretické části se lze seznámit se základními prvky logistiky, její historií a 

vývojovými trendy. Další kapitola čtenáře obeznámí s logistickými náklady. Důležitou 

součásti teorie je kapitola o zásobách, která popisuje jejich funkce, řízení a klasifikace zásob. 

Vysvětlení analýz ABC a XYZ, stanovení pojistné zásoby a také skladování. 

 

 Praktická část obsahuje představení společnosti RALL, s. r. o., její vedení, charakter 

podnikání a důležitá data firmy. Poté je provedena analýza silných a slabých stránek, 

příležitostí a ohrožení společnosti. Následuje klasifikace zásob, variabilita a stanovení jejich 

pojistné zásoby.  
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 Z provedené analýzy ABC vzniklo konkrétní rozdělení položek zboží. Jejich rozdělení 

na prioritní, tzv. nosné položky sotimentu a položky doplňujicí. Pomocí analýzy XYZ byla 

zkoumána variabilita jednotlivých položek.  

 

 K vyhodnocení byly vybrány dvě položky skupiny A, které představují nejvyšší podíl 

na celkové spotřebě zboží, viz kapitola 6.3. U každé položky byla stanovena hladina pojistné 

zásoby, která má za úkol pokrýt případné výkyvy v poptávce.  

 

 Společnost RALL, s. r. o. by měla využívat prodejní filosofii, zboží spadající do 

skupiny A, tzn. zboží s rychlým obratem, je vhodné skladovat tak, aby ho bylo co nejrychleji 

a nejblíže možné vyexpedovat. Správné využívání skladového prostoru snižuje dobu přesunu 

zboží a tím přispívá ke snižování nákladů na skladování a manipulaci. Dalším závěrem bylo 

stanovení pojistných hladin zásob, které bylo určeno pro vybrané skladové položky. Jednalo 

se o zásoby s vysokou pravidelností ve spotřebě a pomocí tohoto realizovaného modelu lze 

postupovat také u dalších položek s obdobnou variabilitou. 

 

 Prioritou firmy nadále zůstává maximální služba a snaha vyhovět i velmi 

individuálním požadavkům zákazníků. 

 

Logistika hraje klíčovou roli ve zvyšování přidané hodnoty pro zákazníka. Důležité je 

spokojenost udržovat. Aby toho bylo dosaženo, je nutné vyvíjet logistickou strategii řízenou 

zákazníky, ale také konkurencí a trhem. Je nutné hledat a neustále vyvíjet logistické strategie, 

umožňujicí využívat příležitosti představujicí dosažení spokojenosti zákazníků. Mohou 

obsahovat snížení zásob, zvýšení kapacity nebo úrovně poskytovaných služeb.  
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Přílohy 

 

Příloha č. 1 - Stanovení množství a nákupní ceny za rok u sledovaných položek 

 

Název skupiny Cena v Kč/m.j. Množství Nákupní cena 

POLCAR 375,7221231 16259 6108866 

LUKA 459,9808089 14538 6687201 

LUC 372,2117415 10135 3772366 

ABS 245,2506236 13630 3342766 

MAN 133,419925 17596 2347657 

LI 311,2828135 7535 2345516 

FEB 167,5357761 10398 1742037 

LUK 2102,963615 852 1791725 

INA 619,9630314 2705 1677000 

MON 569,5652695 2505 1426761 

RTS 150,242935 7891 1185567 

TRW 465,4838403 2104 979378 

MEY 218,9330153 4822 1055695 

SNR 487,201087 1840 896450 

GAT 199,7185344 4203 839417 

IZA 402,9327957 1488 599564 

ATE 520,5782537 1214 631982 

NGK 117,7267783 4597 541190 

BRE 488,1709121 1217 594104 

GKN 232,608547 2340 544304 

VAL 800,7729084 753 602982 

MOS 384,5822394 1295 498034 

SKF 449,3515093 1027 461484 

BB 858,5480769 520 446445 

CAS 383,7291262 1030 395241 

NPS 197,5061043 1802 355906 

FAG 705,4015296 523 368925 

BOS 235,7105413 1755 413672 

HP 93,27277393 3897 363484 

RUV 493,4907975 652 321756 

ANTI 110,5590576 3141 347266 

DLP 180,8555409 1516 274177 

BOSAL 691,8484252 508 351459 

RNZ 138,6092293 2037 282347 

SKODA 494,5527108 664 328383 

HO 1093,496753 308 336797 

VAR 1229,37395 238 292591 

SAC 1459,546053 152 221851 



 

 
 

AQA 437,5642023 514 224908 

LCE 2479,722892 83 205817 

NIS 1309,99375 160 209599 

LIN 123,5581062 1394 172240 

AJS 84,8638664 1976 167691 

GSP 448,7259615 416 186670 

PUR 122,2288262 1346 164520 

CAR 2568,2 65 166933 

KX 12,81431426 8509 109037 

BAT 97,73195139 1399 136727 

DELPHI 1306 109 142354 

NIP 401,5357143 308 123673 

TEX 2579,788462 52 134149 

MOZ 318,6763285 414 131932 

ELR 73,48340639 1597 117353 

FIS 20,57615063 4780 98354 

DLO 162,7666174 677 110193 

MMA 242,2589286 448 108532 

SAS 127,323741 834 106188 

ASM 489,6116505 206 100860 

BER 199,9328063 506 101166 

FRE 72,08531899 1301 93783 

DEN 190,8183556 523 99798 

COR 184,7672414 464 85732 

CX 169,2787234 470 79561 

GRA 406,3857868 197 80058 

BOSCH 675,6014493 138 93233 

TOP 163,8992395 526 86211 

WAL 410,4051282 195 80029 

VEM 151,9736842 494 75075 

WAH 245,6319218 307 75409 

CZE 309,9272727 220 68184 

CHA 91,34386391 823 75176 

NRF 926,4835165 91 84310 

TH 1446,576271 59 85348 

VDO 1350,440678 59 79676 

QAP 543,8595041 121 65807 

DEX 106,8980769 520 55587 

VNW 596,3801653 121 72162 

DAY 188,1277955 313 58884 

DND 269,0738916 203 54622 

KYB 693,4146341 82 56860 

LMI 245,4976077 209 51309 



 

 
 

PROF 1088,535714 56 60958 

CD 87,64638783 526 46102 

EPS 157,9427609 297 46909 

YUS 1757,125 32 56228 

BERU 210,7340426 188 39618 

BOSCH ROBE 686,925 80 54954 

DAC 262,2982456 171 44853 

FAW 150,8392857 280 42235 

JAN 266,8164557 158 42157 

MOOG 139,984375 320 44795 

NAR 20,86084656 1890 39427 

VD 1647,971429 35 57679 

CASTROL 136,1661442 319 43437 

ELIT 626,1333333 75 46960 

FAE 206,8423645 203 41989 

FTR 133,3013699 292 38924 

GOE 218,9602273 176 38537 

JMJ 900,0454545 44 39602 

LCA 88,09489051 411 36207 

SHE 230,0552147 163 37499 

7014 163,1196581 234 38170 

K+F 808,2391304 46 37179 

OE1 2351,153846 13 30565 

STA 114,7966102 354 40638 

VIG 755,0689655 58 43794 

AP 1474,333333 21 30961 

FRA 66,3030303 396 26256 

GYS 1197,653846 26 31139 

IJS 1084,733333 30 32542 

SACHS 1312 25 32800 

TOM 217,3055556 144 31292 

VAG 263,3644068 118 31077 

CSG 388,7910448 67 26049 

FA 113,6334842 221 25113 

HUC 594,3953488 43 25559 

HUT 321,1058824 85 27294 

MSP 64,14247312 372 23861 

OSR 126,0434783 184 23192 

PIE 1161,730769 26 30205 

VAI 110,1186441 236 25988 

ZIM 662,9736842 38 25193 

BREGA 2796,666667 6 16780 

ELE 436,3636364 44 19200 



 

 
 

HZT 611,2363636 55 33618 

LPR 200,8191489 94 18877 

MET 439,9787234 47 20679 

POP 355,4423077 52 18483 

PRL 81,66135458 251 20497 

YSP 255,8481013 79 20212 

AMP 76,28804348 184 14037 

AMT 27,42758621 580 15908 

COM 3929,75 4 15719 

DEPO 901,3636364 22 19830 

HC 1477,076923 13 19202 

HPH 87,43312102 157 13727 

HPR 268,1 60 16086 

KS 2106,75 8 16854 

MOB 442,9268293 41 18160 

MOT 70,96581197 234 16606 

OYO 369,1333333 45 16611 

PHI 270,3214286 56 15138 

PHO 319,0232558 43 13718 

RMX 3,59603073 3124 11234 

SPECIAL TU 8283,666667 3 24851 

STT 428,84375 32 13723 

SWF 346,5714286 42 14556 

TED 86,88 200 17376 

UNICO 32,03404255 470 15056 

WBH 68,8902439 246 16947 

ALF 66,32786885 122 8092 

ALKAR 600,6666667 18 10812 

ASH 148,7833333 60 8927 

AVA 1745,571429 7 12219 

BHS 731,0588235 17 12428 

DREUMEX 327,5 52 17030 

FM 340,3448276 29 9870 

FORD 832,1333333 15 12482 

HPS 86,33333333 105 9065 

K-PLAK 700 13 9100 

KME 671,0714286 14 9395 

KNE 150,3962264 53 7971 

LUN 2456,666667 6 14740 

MARGO 208,6666667 39 8138 

MB 804,4615385 13 10458 

NOR 5,623346304 1285 7226 

PEUGEOT 372,5862069 29 10805 



 

 
 

PEWAG 868,2307692 13 11287 

SBS 892,3076923 13 11600 

SEN 290,516129 31 9006 

VW 735,6 15 11034 

WP 89,64912281 114 10220 

ADL 608,625 8 4869 

ALKO 803,3333333 6 4820 

AS 790 5 3950 

BET 541,875 8 4335 

BODY 0,539481841 93562 50475 

CARLSON 363 14 5082 

CEN 1917,333333 3 5752 

CFE 167,5405405 37 6199 

CFR 112,9538462 65 7342 

CON 5,16372549 1020 5267 

ELF 262,05 20 5241 

FACET 280,625 16 4490 

FIA 68,1509434 53 3612 

FIAT 1525,666667 3 4577 

GR 1845,666667 3 5537 

HEL 92 50 4600 

HYUNDAI 1857 5 9285 

JUR 348,6923077 13 4533 

KGL 76,32222222 90 6869 

KLIMA 465,2857143 7 3257 

KNT 210,9375 16 3375 

KOR 149,2592593 27 4030 

LOC 558,25 8 4466 

LSG 2804 2 5608 

M-SPVA 3534 1 3534 

MTA 7962 1 7962 

OPEL 645,125 8 5161 

OSTROW 426,6428571 14 5973 

PNEU 1289 4 5156 

PRD 307,6 10 3076 

QB 130,9615385 26 3405 

ROL 120,9318182 44 5321 

SAT 228 20 4560 

STAHL 196,7777778 27 5313 

STM 428,0833333 12 5137 

SWAG 304 16 4864 

TFS 96,83870968 62 6004 

TMD 1476,25 4 5905 



 

 
 

TOT 522 14 7308 

TRICO 149,6666667 24 3592 

TSM 1043,125 8 8345 

USA 1191,666667 6 7150 

VALEO 3996 1 3996 

VER 185,4444444 18 3338 

WES 53,53488372 86 4604 

XXX 307,5217391 23 7073 

zruseno 718,25 4 2873 

0 33,1875 32 1062 

100 9,833333333 36 354 

250 17,5 4 70 

4 1,833333333 12 22 

7 13 1 13 

91 32 1 32 

AIRTEX 650,6666667 3 1952 

AKR 931 1 931 

AMPROFI 214 1 214 

ASSO 51 1 51 

AUT 44 1 44 

AUTOCORA 93 2 186 

AUTOSKLO 775 2 1550 

B-AT-S 990 1 990 

B-BPQB 253 1 253 

B-KTPI 800,5 2 1601 

BRL 448 1 448 

CFP 295,5 4 1182 

CIFAM 358,3333333 3 1075 

CONTI 256,3333333 9 2307 

CORTGE 194,1538462 13 2524 

CRT 25 1 25 

DAYCO 289 1 289 

E-ELEP 264 1 264 

ELRING 243,8 5 1219 

EOL 125,5 2 251 

ERA 973 1 973 

EXD 382 1 382 

F1 76 1 76 

FEBI 84 1 84 

FERROZ 687,6666667 3 2063 

FCH 268,5 2 537 

GLY 380,25 4 1521 

GP2 35,52941176 17 604 



 

 
 

GU 84 1 84 

HE 29,66666667 6 178 

HELLA 228,75 4 915 

J-00NI 192 1 192 

JPN 99 3 297 

K-PPAK 1320 1 1320 

K-SVAK 305,5 4 1222 

K-SVAKNZ 1400 2 2800 

K-SVAKZN 1257 2 2514 

K-ZRAK 666,5 4 2666 

KAYABA 547,6 5 2738 

KN 270 1 270 

KRN 172,7 10 1727 

LF 528,75 4 2115 

M-SVBR 67 1 67 

MAHLE 572 1 572 

MOP 506,5 6 3039 

MTU 177 1 177 

O-LAST 335 1 335 

ODEčET 0 1 0 

OE 293 3 879 

OE2 1937 1 1937 

ŐKODA 489 1 489 

P-MAGO 200 1 200 

P-POSD 145 1 145 

P-PRMO 948 2 1896 

P-RAMG 205,6666667 3 617 

PIMAX 407,2 5 2036 

PLK 44,83333333 6 269 

QFI 46,33333333 3 139 

RGM 309,25 8 2474 

RH 906,5 2 1813 

ROSI 380 5 1900 

S-FB 1714 1 1714 

S-OR 933,5 2 1867 

SAM 235,125 8 1881 

SEIN 121 15 1815 

SEVCIK 36,5 4 146 

SCHUM 361,125 8 2889 

SID 147 1 147 

SIEMENS 1188 1 1188 

SIL 481 1 481 

SLUZBA 0 29 0 



 

 
 

SON 293,5 4 1174 

SONIC 898,75 4 3595 

SPD 303 2 606 

SUN 86 1 86 

TAB 
 

0 1 

TCD 1425 1 1425 

TES 74 2 148 

THULE 614 2 1228 

TYLL 1337 2 2674 

U-APA4 300 1 300 

U-APA8 360 1 360 

UFI 465,5 4 1862 

VECTOR 279 2 558 

VERN 560 2 1120 

VLV 209,4 5 1047 

WSS 582 1 582 

WWA 872 2 1744 

XS 300 2 600 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Příloha č. 2 – Kompletní výčet položek stanovených analýzou ABC 

 

Název skupiny Roční spotřeba z celku v % Roční spotřeba kumulativně v % 

POLCAR 11,27 11,27 

LUKA 9,95 21,22 

LUC 7,85 29,07 

ABS 6,16 35,23 

MAN 4,84 40,07 

LI 4,31 44,38 

FEB 3,41 47,79 

LUK 3,4 51,19 

INA 3,31 54,5 

MON 2,85 57,35 

RTS 2,42 59,77 

TRW 1,84 61,61 

MEY 1,82 63,43 

SNR 1,79 65,22 

GAT 1,77 66,99 

IZA 1,28 68,27 

ATE 1,24 69,51 

NGK 1,19 70,7 

BRE 1,15 71,85 

GKN 1,07 72,92 

VAL 1,07 73,99 

MOS 0,98 74,97 

SKF 0,98 75,95 

BB 0,86 76,81 

CAS 0,77 77,58 

NPS 0,77 78,35 

FAG 0,75 79,1 

BOS 0,74 79,84 

HP 0,73 80,57 

RUV 0,67 81,24 

ANTI 0,65 81,89 

DLP 0,65 82,54 

BOSAL 0,59 83,13 

RNZ 0,58 83,71 

SKODA 0,58 84,29 

HO 0,57 84,86 

VAR 0,53 85,39 

SAC 0,46 85,85 

AQA 0,45 86,3 

LCE 0,36 86,66 



 

 
 

NIS 0,36 87,02 

LIN 0,35 87,37 

AJS 0,34 87,71 

GSP 0,34 88,05 

PUR 0,33 88,38 

CAR 0,31 88,69 

KX 0,31 89 

BAT 0,28 89,28 

DELPHI 0,27 89,55 

NIP 0,27 89,82 

TEX 0,27 90,09 

MOZ 0,25 90,34 

ELR 0,23 90,57 

FIS 0,23 90,8 

DLO 0,22 91,02 

MMA 0,22 91,24 

SAS 0,22 91,46 

ASM 0,21 91,67 

BER 0,21 91,88 

FRE 0,21 92,09 

DEN 0,18 92,27 

COR 0,17 92,44 

CX 0,17 92,61 

GRA 0,17 92,78 

BOSCH 0,16 92,94 

TOP 0,16 93,1 

WAL 0,16 93,26 

VEM 0,15 93,41 

WAH 0,15 93,56 

CZE 0,14 93,7 

CHA 0,14 93,84 

NRF 0,14 93,98 

TH 0,14 94,12 

VDO 0,14 94,26 

QAP 0,13 94,39 

DEX 0,12 94,51 

VNW 0,12 94,63 

DAY 0,11 94,74 

DND 0,11 94,85 

KYB 0,11 94,96 

LMI 0,11 95,07 

PROF 0,11 95,18 

CD 0,1 95,28 



 

 
 

EPS 0,1 95,38 

YUS 0,1 95,48 

BERU 0,09 95,57 

BOSCH ROBE 0,09 95,66 

DAC 0,09 95,75 

FAW 0,09 95,84 

JAN 0,09 95,93 

MOOG 0,09 96,02 

NAR 0,09 96,11 

VD 0,09 96,2 

CASTROL 0,08 96,28 

ELIT 0,08 96,36 

FAE 0,08 96,44 

FTR 0,08 96,52 

GOE 0,08 96,6 

JMJ 0,08 96,68 

LCA 0,08 96,76 

SHE 0,08 96,84 

7014 0,07 96,91 

K+F 0,07 96,98 

OE1 0,07 97,05 

STA 0,07 97,12 

VIG 0,07 97,19 

AP 0,06 97,25 

FRA 0,06 97,31 

GYS 0,06 97,37 

IJS 0,06 97,43 

SACHS 0,06 97,49 

TOM 0,06 97,55 

VAG 0,06 97,61 

CSG 0,05 97,66 

FA 0,05 97,71 

HUC 0,05 97,76 

HUT 0,05 97,81 

MSP 0,05 97,86 

OSR 0,05 97,91 

PIE 0,05 97,96 

VAI 0,05 98,01 

ZIM 0,05 98,06 

BREGA 0,04 98,1 

ELE 0,04 98,14 

HZT 0,04 98,18 

LPR 0,04 98,22 



 

 
 

MET 0,04 98,26 

POP 0,04 98,3 

PRL 0,04 98,34 

YSP 0,04 98,38 

AMP 0,03 98,41 

AMT 0,03 98,44 

COM 0,03 98,47 

DEPO 0,03 98,5 

HC 0,03 98,53 

HPH 0,03 98,56 

HPR 0,03 98,59 

KS 0,03 98,62 

MOB 0,03 98,65 

MOT 0,03 98,68 

OYO 0,03 98,71 

PHI 0,03 98,74 

PHO 0,03 98,77 

RMX 0,03 98,8 

SPECIAL TU 0,03 98,83 

STT 0,03 98,86 

SWF 0,03 98,89 

TED 0,03 98,92 

UNICO 0,03 98,95 

WBH 0,03 98,98 

ALF 0,02 99 

ALKAR 0,02 99,02 

ASH 0,02 99,04 

AVA 0,02 99,06 

BHS 0,02 99,08 

DREUMEX 0,02 99,1 

FM 0,02 99,12 

FORD 0,02 99,14 

HPS 0,02 99,16 

K-PLAK 0,02 99,18 

KME 0,02 99,2 

KNE 0,02 99,22 

LUN 0,02 99,24 

MARGO 0,02 99,26 

MB 0,02 99,28 

NOR 0,02 99,3 

PEUGEOT 0,02 99,32 

PEWAG 0,02 99,34 

SBS 0,02 99,36 



 

 
 

SEN 0,02 99,38 

VW 0,02 99,4 

WP 0,02 99,42 

ADL 0,01 99,43 

ALKO 0,01 99,44 

AS 0,01 99,45 

BET 0,01 99,46 

BODY 0,01 99,47 

CARLSON 0,01 99,48 

CEN 0,01 99,49 

CFE 0,01 99,5 

CFR 0,01 99,51 

CON 0,01 99,52 

ELF 0,01 99,53 

FACET 0,01 99,54 

FIA 0,01 99,55 

FIAT 0,01 99,56 

GR 0,01 99,57 

HEL 0,01 99,58 

HYUNDAI 0,01 99,59 

JUR 0,01 99,6 

KGL 0,01 99,61 

KLIMA 0,01 99,62 

KNT 0,01 99,63 

KOR 0,01 99,64 

LOC 0,01 99,65 

LSG 0,01 99,66 

M-SPVA 0,01 99,67 

MTA 0,01 99,68 

OPEL 0,01 99,69 

OSTROW 0,01 99,7 

PNEU 0,01 99,71 

PRD 0,01 99,72 

QB 0,01 99,73 

ROL 0,01 99,74 

SAT 0,01 99,75 

STAHL 0,01 99,76 

STM 0,01 99,77 

SWAG 0,01 99,78 

TFS 0,01 99,79 

TMD 0,01 99,8 

TOT 0,01 99,81 

TRICO 0,01 99,82 



 

 
 

TSM 0,01 99,83 

USA 0,01 99,84 

VALEO 0,01 99,85 

VER 0,01 99,86 

WES 0,01 99,87 

XXX 0,01 99,88 

zruseno 0,01 99,89 

0 0,009 99,899 

100 0,009 99,908 

250 0,009 99,917 

4 0,009 99,926 

7 0,008 99,934 

91 0,008 99,942 

AIRTEX 0,008 99,95 

AKR 0,007 99,957 

AMPROFI 0,007 99,964 

ASSO 0,007 99,971 

AUT 0,007 99,978 

AUTOCORA 0,006 99,984 

AUTOSKLO 0,006 99,99 

B-AT-S 0,005 99,995 

B-BPQB 0,004 99,999 

B-KTPI 0,001 100 

BRL 0 100 

CFP 0 100 

CIFAM 0 100 

CONTI 0 100 

CORTGE 0 100 

CRT 0 100 

DAYCO 0 100 

E-ELEP 0 100 

ELRING 0 100 

EOL 0 100 

ERA 0 100 

EXD 0 100 

F1 0 100 

FEBI 0 100 

FERROZ 0 100 

FCH 0 100 

GLY 0 100 

GP2 0 100 

GU 0 100 

HE 0 100 



 

 
 

HELLA 0 100 

J-00NI 0 100 

JPN 0 100 

K-PPAK 0 100 

K-SVAK 0 100 

K-SVAKNZ 0 100 

K-SVAKZN 0 100 

K-ZRAK 0 100 

KAYABA 0 100 

KN 0 100 

KRN 0 100 

LF 0 100 

M-SVBR 0 100 

MAHLE 0 100 

MOP 0 100 

MTU 0 100 

O-LAST 0 100 

ODEčET 0 100 

OE 0 100 

OE2 0 100 

ŐKODA 0 100 

P-MAGO 0 100 

P-POSD 0 100 

P-PRMO 0 100 

P-RAMG 0 100 

PIMAX 0 100 

PLK 0 100 

QFI 0 100 

RGM 0 100 

RH 0 100 

ROSI 0 100 

S-FB 0 100 

S-OR 0 100 

SAM 0 100 

SEIN 0 100 

SEVCIK 0 100 

SCHUM 0 100 

SID 0 100 

SIEMENS 0 100 

SIL 0 100 

SLUZBA 0 100 

SON 0 100 

SONIC 0 100 



 

 
 

SPD 0 100 

SUN 0 100 

TAB 0 100 

TCD 0 100 

TES 0 100 

THULE 0 100 

TYLL 0 100 

U-APA4 0 100 

U-APA8 0 100 

UFI 0 100 

VECTOR 0 100 

VERN 0 100 

VLV 0 100 

WSS 0 100 

WWA 0 100 

XS 0 100 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Přílohač. 3 - Tabulka pro stanovení pojistné zásoby 

 

Den                                                            
             

  

1. 19 30 23,32258065 43,67741935 -4,322580645 -13,67741935 18,68470343 187,0718002 

2. 23 49 23,32258065 43,67741935 -0,322580645 5,322580645 0,104058273 28,32986472 

3. 16 11 23,32258065 43,67741935 -7,322580645 -32,67741935 53,6201873 1067,813736 

4. 19 34 23,32258065 43,67741935 -4,322580645 -9,677419355 18,68470343 93,65244537 

5. 24 46 23,32258065 43,67741935 0,677419355 2,322580645 0,458896982 5,394380853 

6. 39 24 23,32258065 43,67741935 15,67741935 -19,67741935 245,7814776 387,2008325 

7. 30 60 23,32258065 43,67741935 6,677419355 16,32258065 44,58792924 266,4266389 

8. 25 46 23,32258065 43,67741935 1,677419355 2,322580645 2,813735692 5,394380853 

9. 20 74 23,32258065 43,67741935 -3,322580645 30,32258065 11,03954214 919,458897 

10. 21 57 23,32258065 43,67741935 -2,322580645 13,32258065 5,394380853 177,491155 

11. 35 35 23,32258065 43,67741935 11,67741935 -8,677419355 136,3621228 75,29760666 

12. 39 46 23,32258065 43,67741935 15,67741935 2,322580645 245,7814776 5,394380853 

13. 40 59 23,32258065 43,67741935 16,67741935 15,32258065 278,1363163 234,7814776 

14. 34 56 23,32258065 43,67741935 10,67741935 12,32258065 114,0072841 151,8459938 

15. 24 46 23,32258065 43,67741935 0,677419355 2,322580645 0,458896982 5,394380853 

16. 11 32 23,32258065 43,67741935 -12,32258065 -11,67741935 151,8459938 136,3621228 

17. 29 35 23,32258065 43,67741935 5,677419355 -8,677419355 32,23309053 75,29760666 

18. 35 50 23,32258065 43,67741935 11,67741935 6,322580645 136,3621228 39,97502601 

19. 24 53 23,32258065 43,67741935 0,677419355 9,322580645 0,458896982 86,91050989 

20. 9 49 23,32258065 43,67741935 -14,32258065 5,322580645 205,1363163 28,32986472 

21. 24 28 23,32258065 43,67741935 0,677419355 -15,67741935 0,458896982 245,7814776 

22. 25 40 23,32258065 43,67741935 1,677419355 -3,677419355 2,813735692 13,52341311 

23. 18 29 23,32258065 43,67741935 -5,322580645 -14,67741935 28,32986472 215,4266389 



 

 
 

24. 15 38 23,32258065 43,67741935 -8,322580645 -5,677419355 69,2653486 32,23309053 

25. 20 45 23,32258065 43,67741935 -3,322580645 1,322580645 11,03954214 1,749219563 

26. 15 52 23,32258065 43,67741935 -8,322580645 8,322580645 69,2653486 69,2653486 

27. 23 50 23,32258065 43,67741935 -0,322580645 6,322580645 0,104058273 39,97502601 

28. 19 47 23,32258065 43,67741935 -4,322580645 3,322580645 18,68470343 11,03954214 

29. 20 45 23,32258065 43,67741935 -3,322580645 1,322580645 11,03954214 1,749219563 

30. 15 32 23,32258065 43,67741935 -8,322580645 -11,67741935 69,2653486 136,3621228 

31. 13 56 23,32258065 43,67741935 -10,32258065 12,32258065 106,5556712 151,8459938 

Suma 723 1354         2088,774194 4896,774194 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Příloha č. 4 - Vývoj zisku za prodej zboží v letech 1999 – 2010 
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