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1  Úvod 

 

Bakalářská práce je zaměřena na zásoby a jejich řízení pomocí ABC analýzy. Správně 

odhadnout velikost zásob je pro podnik nesmírně důležité. Již v minulosti byla zásobám 

věnována velká pozornost, neboť jejich příliš velká zásoba váže velké množství finančních 

prostředků, které nemůžeme dále použít k dalšímu financování popřípadě na různé opravy. 

Nedostatek zásob však může způsobit nesplnění požadavků zákazníků a jejich následnou 

ztrátu. 

 

Se zásobami se setkáváme v každodenním životě, aniž bychom si to uvědomovali. Jako 

příklad může posloužit zásoba potravin v kuchyni, která je nezbytná pro každou hospodyňku. 

Největším příkladem je lidské tělo, které si už od narození umí vytvářet zásoby, pokud má 

pocit, že bude hladovět.  

 

Bakalářská práce je složena z pěti kapitol. První kapitolou je úvod, v němž je nastíněno, co 

bude v práci řešeno. V druhé kapitole jsou popsána metodická východiska důležitá 

k provedení praktické části. V třetí kapitole je charakterizován podnik a jeho současný systém 

zásobování. Ve čtvrté kapitole je navrhnuta změna systému zásobování s využitím ABC 

analýzy a budou vyhodnoceny ekonomické přínosy navržené metody. Pátou kapitolou je 

závěr, v němž je shrnut výsledek práce. 

 

Cílem bakalářské práce bude aplikace metody ABC na podmínky konkrétního podniku. 

Skladované zboží bude rozděleno do tří skupin. Na základě propočtu budou vyhodnoceny 

uvolněné finanční prostředky a úspory ze změny struktury zásob. 
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2  Zásoby a jejich tvorba 

 

2.1  Zásoby 

 

„Mají formu vstupů, výstupů, polotovarů a drobného dlouhodobého majetku, který firma 

vložila po zakoupení ihned do spotřeby (to se řídí vnitropodnikovou účetní směrnicí).“  

(8, s. 105) 

 

Zásoby jsou členěny na tyto skupiny: 

 

 materiál – jsou zde řazeny základní suroviny (stavební hmoty, dřevo, kůže, kov), pomocné 

materiály (barvy, maziva, mořidla), pohonné hmoty (benzin, nafta), drobné nářadí 

(šroubováky, vrtáky, klíče – pokud jsou splněny podmínky nákupní ceny a doby používání, 

jsou zařazeny do dlouhodobého majetku), kancelářské potřeby (papíry, šanony, tužky), 

čisticí prostředky (pro úklid prostor a hygienu zaměstnanců); 

 nedokončená výroba – nedokončené výrobky, které již zčásti prošly výrobním procesem, 

ale ještě jsou neprodejné, nejsou považovány za materiál ani za výrobek, např. rozešitá 

košile, roztavené železo, neupečený chleba; 

 polotovary – rozpracované výrobky, které prošly výrobním procesem a mohou být 

prodávány nebo dodávány ostatním vnitropodnikovým organizačním jednotkám, např. 

nenaplněné laskonky, deska dřeva; 

 hotové výrobky – produkty, které jsou již dokončeny a připraveny k prodeji, např. zákusek;  

 zvířata – typický druh zásoby pro zemědělskou výrobu, v zásobách nejsou zahrnováni 

např. plemenní koně a býci; 

 zboží – produkty zakoupené se záměrem dalšího prodeje; 

(7) 

 poskytnuté zálohy na zásoby – v účtové osnově jsou zachyceny v účtové skupině  

č. 15, jedná se o poskytnuté zálohy na zásoby, materiál, zvířata a zboží před splněním 

smlouvy ze strany dodavatele. (8) 
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2.2  Řízení zásob 

 

„Cílem řízení zásob je zajistit plynulost obchodního provozu při minimálních nákladech 

souvisejících s procesem zásobování.“ (8, s. 197) 

 

Je zde nutné sladit provozní a ekonomické hledisko. Velmi malá úroveň zásob je levná, ale 

může nastat narušení nepřetržitosti provozu a to se negativně promítne do úrovně prodejů. 

Ovšem velká zásoba není hospodárná. Na její stálé udržování je vynakládán velký objem 

finančních prostředků, který není zhodnocen. Pokud by byla hladina zásob nižší, investor by 

tak mohl své finanční prostředky zhodnotit jinak (např. investicí do cenných papírů). (8) 

 

„Úkolem řízení zásob je tedy určit optimální úroveň zásob z hlediska provozu a nejlepší 

(nejlevnější) režim zásobování.“ (8, s. 197) 

 

Optimálního vztahu mezi náklady na udržování zásob a úrovní zákaznického servisu je 

dosaženo permanentním a komplexním plánováním, které závisí na dostupnosti informací. 

Pracovníci managementu mohou zkvalitnit řízení zásob tehdy, disponují-li důležitými 

informacemi využitelnými při plánování strategie zásob. Automatizovaným a integrovaným 

logistickým informačním systémem je omezen vznik chybných zpráv a časových zpoždění. 

 

Velmi významnou součástí procesu řízení zásob je prognózování pravděpodobného nákupu 

dílčích typů výrobků. Průzkum záměrů kupujících je uskutečňován např. pomocí dotazníků 

nebo pohovorů. Tato metoda je ovšem drahá a docela neurčitá. Mezi další metody jsou řazeny 

kvalifikované odhady, tzn. názory kompetentních expertů. Budoucí prodej je možné 

předpokládat na základě informací z minulých prodejů. Předpovědi mohou být zpřesněny tak, 

že management realizuje prognózu na vyšší úrovni, která je na základě předešlého vývoje 

prodeje rozkládána směrem dolů. (1) 
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2.3  Teorie zásob 

 

„Teorii zásob lze charakterizovat jako souhrn matematických metod používaných 

k modelování a optimalizaci procesů vytváření zásob různých položek s cílem zabezpečit 

plynulý chod podniku.“ (6, s.61) 

 

V zásobách je vázán podstatný objem kapitálu, proto je zásobám v podnikové praxi 

připisována značná pozornost. Kapitál vložený do zásob pak nemůže vedení společnosti 

využít pro financování technického rozvoje a podnik je tak ohrožován platební neschopností. 

Držením zásob jsou navyšovány náklady podniku, protože skladování zásob je propojeno se 

spotřebou lidské práce a dalších hospodářských prostředků (např. mzdové náklady skladníků, 

náklady spojené s provozem skladů – energie, ostraha, údržba skladovacích zařízení apod.). 

Dle zahraničních studií tyto náklady představují 19 % až 35 % nominální hodnoty zásob za 

rok. Objem kapitálu, který je vázán v zásobách, činí v českých podnicích kolem 16 % ve 

zpracovatelském průmyslu a kolem 20 % u obchodních podniků. Je zřejmé, že optimalizací 

zásob je v podniku možné dosáhnout významného ekonomického efektu. (6) 

 

Jsou rozlišovány základní funkce zásob, které jsou v podniku plněny. 

Vyrovnávací a technologická funkce – zajišťování plynulosti výrobního procesu v případě 

existence kapacitního nesouladu mezi výrobními operacemi; díky zásobám je také umožněno 

shromažďování výroby a produkce v ekonomicky příznivých velikostech dávek, překonávání 

časových výkyvů výroby a spotřeby (např. v zemědělství), snižování ceny dopravy (při 

velkých zásilkách jsou snižovány jednotkové přepravní náklady) a do určité míry 

odstraňování neočekávaných výkyvů na straně vstupu i výstupu zásobovacího procesu. 

 

Spekulativní funkce – zásoby jsou nakoupeny před očekávaným vzestupem ceny se 

záměrem uspoření podnikových nákladů nebo se záměrem získání mimořádného zisku 

v případě jejich koupě jinými subjekty za vyšší cenu, než je cena pořizovací. 

 

Geografická funkce – oblasti výroby a spotřeby jsou většinou odlišné; zásluhou existence 

zásob může být uskutečněna optimalizace výrobních kapacit z hlediska zdrojů surovin, 

energií a pracovníků. 



9 

 

Velikost zásob by měla být na jedné straně co nejmenší z důvodů umrtvení podnikového 

kapitálu, zvyšování nákladů souvisejících s udržováním zásob a riziky znehodnocení  

a nepoužitelnosti při změně požadavků odběratelů (nebo spotřebitelů). Na druhé straně by 

zásoby měly být co největší z důvodů zajištění potřebné pohotovosti dodávek. Obě hlediska 

jsou protikladná, tudíž je nezbytné mezi nimi zvolit jistý kompromis. (6) 

 

2.4  Klasifikace zásob 

 

„Zásoby lze členit podle mnoha kritérií: 

 

 stupně zpracování, 

 účetních předpisů, 

 funkčního hlediska, 

 použitelnosti.“ (6, s.62) 

 

Podle stupně zpracování jsou zásoby rozdělovány na výrobní zásoby, zásoby 

rozpracovaných výrobků, zásoby hotových výrobků a zásoby zboží. Mezi výrobní zásoby jsou 

řazeny suroviny, základní a pomocné režijní materiály, náhradní díly, nástroje, paliva, obaly  

a obalové materiály. Zásoby rozpracovaných výrobků představují polotovary vlastní výroby  

a nedokončené výroby. Zásoby hotových výrobků jsou označovány jako distribuční zásoby. 

Zásoby zboží jsou produkty zakoupené se záměrem jejich opětovného prodeje. 

 

Poměr dílčích složek zásob je do podstatné míry závislý na objektu podnikání. Za obvyklý 

podíl u výrobních podniků je pokládáno přibližně 30 % nakupovaných zásob materiálu, 40 % 

zásob rozpracovaných výrobků a kolem 30 % zásob hotových výrobků a zboží. (6) 

 

Segmentace zásob dle účetních předpisů je do hojné míry shodná s předchozím třídícím 

dělením. Toto dělení vychází ze stupně zpracování a diferencuje se od sebe jenom kompozicí 

položek v jednotlivých kategoriích. Zásoby jsou zde rozdělovány do dvou základních skupin  

a to na zásoby nakupované a zásoby vlastní výroby. Obsahem nakupovaných zásob je 

skladovaný materiál (suroviny – základní materiál, provozovací látky, pomocné látky, 

náhradní díly, drobný hmotný majetek, obaly) a skladované zboží. Zásoby vlastní výroby jsou 

děleny na polotovary vlastní výroby, nedokončenou výrobu, výrobky a zvířata. 
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Z funkční klasifikace zásob je vycházeno při optimalizaci stavu zásob. Jsou rozeznávány 

tyto zásoby: běžná (obratová) zásoba, pojistná zásoba, zásoba pro předzásobení, vyrovnávací 

zásoba, spekulativní zásoba, strategická (havarijní) zásoba a technologická zásoba.  

 

Jako rozpojovací zásoba jsou označovány první čtyři skupiny zásob. Těmito zásobami je 

rozdělován materiálový tok v logistickém řetězci na dílčí části, které tak mohou nabýt jistou 

míru samostatnosti, což na jedné straně může ulehčovat řízení, ale na straně druhé zvyšovat 

riziko jednotlivých optimalizací. (6) 

 

Běžná (obratová) zásoba je vyčíslena jako spotřeba v době mezi dvěma dodávkami. Stav 

zásoby se v průběhu dodávkového cyklu pohybuje mezi maximem (představovaný okamžik 

nové dodávky) a minimem (těsně před novou dodávkou na sklad), jak je ukázáno na  

obrázku 2.1. Optimalizační propočty jsou zpravidla prováděny s průměrnou běžnou zásobou, 

neboť její velikost je závislá na charakteru dodávek. 

 

Pokud je velikost dílčích dodávek xi prakticky konstantní, platí, že průměrná běžná zásoba       

je rovna polovině velikosti dodávky, viz vzorce 2.1 a 2.2, kde písmenem n je označen počet 

dodávek ve sledovaném období. 

      
  

 
            (2.1) 

    
 

 
   
 
              (2.2) 

 

Jestliže nastane kolísání velikosti dodávky, průměrná běžná zásoba je stanovena dle  

vzorce 2.3. 

      
   

  
   

    
 
   

           (2.3) 

(6) 
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Obrázek 2.1 

Průběh stavu vybraných druhů zásob v čase  

 

 

 

 

Zdroj: (6, s.64)  

 

Vysvětlivky: 

x ………. velikost dodávky 

   xb ……… průměrná obratová zásoba  

xmax…..... maximální stav zásoby 

xo……… signální stav zásoby 

xp……… pojistná zásoba 

tc………. délka dodávkového cyklu 

tp………. délka pořizovací lhůty 

T………. délka sledovaného období (nejčastěji jeden rok) 

 

Pojistná zásoba (xp) je ta část zásob, kterou jsou do jisté míry snižovány náhodné výkyvy na 

straně vstupu (zpožděné dodávky, menší očekávaná velikost dodávek) a na straně výstupu 
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z podniku (větší poptávka ze strany zákazníků). V určitých případech je pojistná zásoba 

tvořena i uvnitř výrobního procesu (např. v případě procesů s neurčitou výtěžností). (6) 

 

Zásoba pro předzásobení (xpz) je sestavována za účelem vyrovnání předpokládané větší 

odchylky na vstupu nebo výstupu. Od pojistné zásoby je diferencována tím, že v podniku je 

dopředu známa doba výkyvu, zatímco v případě pojistné zásoby se jedná o nahodilé výkyvy, 

které mohou být určeny jen s jistou pravděpodobností výskytu. Zásoby pro předzásobení jsou 

plánovány například u výrobků sezónního charakteru spotřeby, v případě celozávodních 

dovolených u dodavatelů, očekávaných problémů v dopravě apod. V grafu průběhu zásob (viz 

obrázek 2.2) je znázorněn jednorázovým nebo postupným navýšením stavu zásob, jehož 

návrat na běžnou úroveň je očekáván po ukončení sezóny nebo ukončení důvodu výpadku. 

Současně nesmí být opomenuty důsledky průměrné zásoby, která je v konkrétním případu 

zobrazovaném na obrázku 2.2 nepatrně zvýšena. (6) 

 

Obrázek 2.2  

Průběh stavu zásob v případě jednorázového předzásobení 

 

 

 

 

Zdroj: (6, s.65) 
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Vyrovnávací zásoba je určena k zachycení nenadálých okamžitých výkyvů mezi 

navazujícími jednotlivými procesy v krátkodobém cyklu. Vznik zásoby je možný například 

před úzkoprofilovými stroji nebo při čekání na dopravní zařízení. V určitých případech je 

slučována s pojistnou zásobou. (6) 

 

V podnicích jsou rozeznávány i následující funkční druhy zásob. 

 

Spekulativní zásoba je formována se záměrem dosažení mimořádného zisku vhodným 

nákupem při prozatímním zlevnění nebo před očekávaným zdražením. Cílem může být zvolen  

i nákup, který není stanoven pro vlastní výkonovou spotřebu, ale je určen pro výhodný prodej 

v budoucnu beze změny podstaty nakupovaného výrobku.  

 

Cílem strategické (havarijní) zásoby je zachovat fungování podniku při neočekávaných 

událostech, kterými mohou být například kalamity v zásobování a stávky dodavatelů. Zásoba 

je tvořena u položek zásob, které jsou zásadní pro chod podniku (např. záložní zdroj pro 

server, nafta do dieselagregátu). 

 

Technologická zásoba je plánována u výrobků, jejichž proces výroby již byl dokončen, ale 

ještě nemohou být prodávány zákazníkům, neboť před použitím je potřebná určitá doba 

skladování. Nejčastěji je technologická zásoba využívána v potravinářském průmyslu (zrání 

sýrů, piva, vína), při výrobě nábytku (vysychání dřeva na požadovanou vlhkost), v textilním 

průmyslu (fixace barviv) atd. (6) 

 

Podle použitelnosti jsou rozlišovány zásoby použitelné a nepoužitelné. 

Do použitelné zásoby jsou zařazeny položky, které jsou obyčejně spotřebovávány nebo 

prodávány. Tyto položky jsou objektem operativního řízení zásob. 

 

V nepoužitelné zásobě jsou zahrnovány položky s téměř žádnou spotřebou nebo prodejem. Je 

u nich zřejmé, že v podniku nebudou zužitkovány pro budoucí produkci nebo prodány 

zákazníkům za běžnou cenu. Tento typ zásoby je vytvářen v souvislosti se změnami 

výrobního programu, v případě inovací výrobků, mylným rozhodnutím při koupi či 

nepřesným odhadem budoucí poptávky. Položky vytvářející nepoužitelnou zásobu je nutno 

odepsat nebo odprodat bez ohledu na jejich účetní cenu. V praxi se můžeme setkat s postojem, 

kdy management podniku likvidaci nepoužitelných položek odročuje s ohledem na jejich 
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vysokou účetní pořizovací cenu. Je nezbytné si ovšem uvědomit, že dalším držením těchto 

položek jsou zabírány skladové prostory a navyšovány neúčelné náklady. (6) 

 

Při řízení zásob je důležité pozorovat několik základních úrovní zásob: 

 

 minimální zásobu, 

 maximální zásobu, 

 signální stav zásoby. 

 

Minimální zásobou je znázorněn stav zásoby v okamžiku těsně před příchodem nové 

dodávky na sklad. Je tvořena součtem pojistné, strategické a technologické zásoby. 

Strategická a technologická zásoba je tvořena pouze u omezeného množství položek, proto 

v praxi mnohokrát dochází k situaci, kdy je minimální zásoba identická s pojistnou zásobou. 

 

Maximální zásoba (xmax) je uváděna jako nejvyšší stav zásoby, jehož je nabyto právě 

v okamžiku příchodu nové dodávky na sklad. 

 

Signálním stavem zásoby (objednací zásoba, bod objednávky) je znázorněna taková výše 

zásoby, při níž je nutno vyhotovit novou objednávku tak, aby dodávka byla doručena na sklad 

nejpozději v okamžiku poklesu skutečné zásoby na úroveň minimální zásoby. Na obrázku je 

vyznačena symbolem xo. Z obrázku je také zřejmé, že signálním stavem zásoby je znázorněna 

četnost položky, která bude spotřebována během pořizovací lhůty tp. Při řízení zásob se také 

shledáváme s pojmy průměrná a okamžitá zásoba. 

 

Okamžitá zásoba je v praxi často znázorňována jako fyzická nebo dispoziční zásoba. 

Aktuální velikost skladové zásoby je vystihována fyzickou neboli faktickou zásobou (dle 

skladové evidence). Velikost dispoziční zásoby je vypočtena tak, že od velikosti fyzické 

zásoby je odečteno uplatněné množství položky (ještě nevydané) a přičteno objednané 

množství položky (dosud nedodané). 

 

Průměrná zásoba je ve většině případů určena jako aritmetický průměr denního stavu 

fyzické zásoby položky za určité období (nejčastěji roční). (6) 
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Důvody skladování zásob  

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

požadované úrovně služeb za přijatelnou cenu.“ (2, s.43) 

 

V řízení zásob je klíčový pohyb a tok výrobků. Když je tok zastaven, je přidána hodnota. 

Jelikož je tok výrobků důležitý, rozlišujeme následující důvody, proč udržovat zásobu na 

skladě: 

 

 odstranění vazby mezi poptávkou a nabídkou – jsou jimi zásoby z dodávek materiálu pro 

zavedení výroby v podobě rozpracovaných výrobků nebo předpokládaných výrobků na 

zakázku, případně zásoba hotových výrobků pro bezprostřední vyřízení objednávek; 

 bezpečnost nebo ochrana – zabezpečení proti nejistotě vůči dodavatelům, pokrytí 

nepředvídané poptávky, fyzické zabezpečení, zajištěné skladovým objektem; 

 očekávání poptávky – zvýšení poptávky před sezonou nebo reklamou, množstevní slevy; 

 poskytování služeb odběratelům (vnitřních i vnějších) – periodické zásoby hotových 

výrobků, dostupnost pohotovostní zásoby v případě neočekávané poptávky. (2) 

 

Zásoby jsou z finančního hlediska řazeny mezi aktiva. Skladováním zásob jsou ovšem 

přinášeny i náklady projevené v peněžním zisku a ve výkazu ztráty. Obrat zásob je 

prezentován prodejem a ziskem. Čím rychlejší bude obrat zásob, tím větší bude ziskovost.  

K zásadním aspektům, které je důležité zvažovat, patří určení skladovaných produktů a místa 

skladování, udržení potřebného stavu zásoby k uspokojení poptávky, zachování nabídky, 

stanovení času a množství objednávky. (2) 

 

2.5 ABC analýza 

 

ABC analýza je zakládána na různém užitku poskytovaném podniku různými zákazníky  

a produkty. Užitkem je zde chápána rentabilita, prodejní obrat, podíl na trhu a ostatní 

ukazatelé, které jsou pro podnik významné. Jako příklad je uvedena rentabilita. Nejvíce 

rentabilním zákazníkům a produktům by měla být věnována největší pozornost, čímž  

i nejvyšší úroveň zákaznického servisu. Nejvhodnější výpočet rentability by měl být uveden 

jako podíl výnosu určitého produktu k fixním nákladům a zisku. (3) 
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Skladová zásoba středně velkého podniku je tvořena tisíci položkami materiálu a hotových 

výrobků. Není vhodné ani možné zaměřit se stejným způsobem na všechny položky. Položky 

je nutno roztřídit do několika skupin a soustřeďovat na ně různou pozornost při řízení.  

K tomuto roztřídění bývá ve většině případů požívána ABC analýza. Analýzou je sortiment 

rozdělován do tří základních skupin, v praxi je možno použít i členění do více kategorií. (6) 

 

2.5.1  Paretovo pravidlo 

 

Paretova analýza nebo-li Paretovo pravidlo je pojmenováno podle italského ekonoma, který 

v roce 1906 učinil výpočetní odhad, že 80 % majetku je drženo v rukou 20 % obyvatel. (2) 

 

ABC analýza je zakládána na Paretovu pravidlu. Pareto ve svém pravidle tvrdí, že 80 % 

důsledků pramení z 20 % příčin. Bývá označováno jako pravidla 80 : 20. Verze pravidla 

pro logistiku je charakterizována tak, že malá část počtu položek je tvořena většinou hodnoty 

spotřeby, nebo že velká část celkového objemu nákupu je dodávána docela malým počtem 

dodavatelů. Při řízení je zapotřebí soustředit pozornost na omezený počet skladových položek 

nebo dodavatelů, jimiž je ovlivňován celkový výsledek. (6) 

 

Při využití ABC analýzy v praxi se vychází ze sestavy položek zásob uspořádané sestupně 

podle důležitosti sledovaného statistického atributu (např. velikost prodeje či spotřeby) ve 

zkoumaném období. Doporučená délka sledovaného období by měla být 12 až 24 měsíců. 

V kratším období je možné zkreslování dat sezónními vlivy poptávky, u delšího období 

mohou nastat změny výrobního programu podniku a informace ztrácí svou vypovídací 

schopnost. (6) 
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2.5.2  Dělení do skupin 

 

Skupina A je zastoupena nejdůležitějšími položkami zásob, jejichž hodnota spotřeby nebo 

prodeje je tvořena 60 – 80 %. Tyto skladové položky je nutné neustále pozorovat. Aby mohly 

být stanoveny optimální velikosti dodávek a pojistných zásob, jsou u nich aplikovány 

poměrně složité metody výpočtu. Je také důležité pamatovat na opětovné aktualizace 

optimalizačních propočtů. Poněvadž položkami skupiny A je vytvářena v hodnotovém 

vyjádření převládající část zásob a vázán významný objem kapitálu, je nutné tyto položky 

objednávat v malém množství i přes to, že bude zvýšena frekvence dodávek, aby nedocházelo 

k nepotřebnému umrtvení kapitálu. Toto tvrzení ovšem není pravidlem. V praxi jsou 

zvažovány další faktory, mezi něž se řadí geografická vzdálenost dodavatele, obrátkovost 

položky nebo typ výroby. (6) 

 

Položky skupiny A jsou nazývány jako rychloobrátkové položky = velký objem a málo  

řádků. (2) 

 

Skupina B je tvořena středně důležitými položkami zásob, jejichž hodnota spotřeby nebo 

prodeje je v rozmezí 15 – 25 %. K jejich určení je využíváno jednodušších metod, většinou 

jsou objednávány sdruženě s ostatními položkami. Oproti skupině A jsou dodávky 

uskutečňovány méně často. Pojistná zásoba a velikost dodávek je ve většině případů 

stanovena větší než u položek skupiny A. (6) 

 

Položky skupiny B jsou tvořeny položkami se střední obrátkovostí = střední objem a střední 

počet řádků. (2) 

 

Ve Skupině C jsou zahrnovány málo důležité položky zásob představující jenom  

cca 5 - 15 % hodnoty spotřeby nebo prodeje. Je to nejpočetnější skupina, co se položek týče,  

a je jí věnována nejmenší pozornost. Pro příklad je do této skupiny řazen běžný spotřební 

(kancelářský) materiál. Pro určení položek skupiny C jsou využívány velmi jednoduché 

metody založené na odhadu objednacího množství podle průměrné spotřeby v minulých 

obdobích. Pojistná zásoba je určována jednorázově a raději vyšší z toho důvodu, aby položky 

byly neustále k dispozici na skladě, a nebylo nutné je často objednávat. (6) 
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Položky skupiny C jsou zastupovány pomaloobrátkovými položkami = malý objem a hodně 

řádků. (2) 

 

V určitých případech je vytvářena zvlášť skupina D, ve které jsou zahrnovány položky zásob 

s dlouhodobě nulovým prodejem nebo spotřebou. Je označována jako „mrtvá“, nepoužitelná 

zásoba, která je prodávána za nižší cenu nebo se musí odepsat.  

 

Stupeň hustoty spotřeby nebo prodeje jednotlivých položek může být graficky znázorněn 

pomocí Lorenzovy křivky (viz obrázek 2.3), ze které je zřejmý vztah mezi počtem položek  

a jejich celkovou hodnotou. (6) 

 

Obrázek 2.3 

Lorenzova křivka 

 

 

 

 

Zdroj: (6, s.67) 

 

ABC analýza je důležitá pro umístění zásob ve skladu tudíž i pro celkový skladový plán, 

náklady a produktivitu. Především to platí ve skladu s velkým množstvím manuálních operací 

vychystávání. (2) 
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2.5.3  Postup sestavení ABC analýzy 

 

Jako kritérium pro členění materiálu je zvolena spotřeba jednotlivých materiálových položek 

za rok.  

1) Zjištění hodnoty roční spotřeby pro všechny materiálové položky zvlášť (součin roční 

spotřeby v jednotkách množství a jednotkové nákupní ceny materiálu). 

2) Roztřídění položek dle sestupného pořadí a propočet podílů jednotlivých položek 

v procentech vůči celkové spotřebě i kumulativně. 

3) Vymezení intervalů pro členění položek do skupin A, B, C (je možné vytvořit i více 

skupin) tak, že ve skupině A by měly být obsaženy položky podílející se na celkové roční 

spotřebě zhruba 80 %, skupina B přibližně 15 % a skupina C asi 5 %. Poté jsou přiřazeny 

materiálové položky k vytvořeným skupinám.  

 

U řízení zásob je vhodné využívat diferencovaný přístup, kterým je právě ABC analýza. 

Stejný systém řízení u všech položek zásob je pro podnik neefektivní. Pokud je položkám 

věnována individuální pozornost, znamená to pro podnik větší náklady i pracnost. Naopak 

pokud je v podniku zvolen stejný systém řízení zásob u všech položek, může tak být zvýšena 

vázanost kapitálu v zásobách nebo mohou být způsobeny problémy ve výrobě. (4) 

 

2.6  XYZ analýza 

 

ABC analýzu je vhodné doplnit o XYZ analýzu, ve které je zohledňována pravidelnost 

spotřeby. Jiným způsobem bude přistupováno k zásobám s pravidelnou spotřebou a jinak 

k zásobám využívaným sporadicky.  

 

Skupinám zásob přidělujeme symboly s různými významy: 

 

X – zásoby s pravidelnou, konstantní spotřebou s pouhými příležitostnými výkyvy poskytující 

vysokou spolehlivost předpovědi jejich spotřeby, 

Y – zásoby s většími výkyvy ve spotřebě a omezenou schopností predikce, 

Z – zásoby, které jsou spotřebovávány nepravidelně nebo sporadicky, spotřeba nelze 

predikovat. 
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Zásoby jsou rozdělovány do příslušných skupin zkušenými kompetentními pracovníky nebo 

na bázi statistického výpočtu.  

Postup vypracování XYZ (kritériem rozdělení je spotřeba materiálu v hodnotovém vyjádření): 

 

 zjištění hodnoty spotřeby konkrétních materiálových položek za sledované období (součin 

měsíční spotřeby v množstevních jednotkách a nákupní ceny materiálu za jednotku) 

 

 propočet variačního koeficientu (Vi) pro každou položku následovně: 

 

Vi = 
  

     
 • 100   (%)        (2.4) 

kde 

     = průměrná hodnota spotřeby i-té materiálové položky 

si = směrodatná odchylka spotřeby i-té materiálové položky vypočítána dle vztahu 

    
 

 
           

  

   
        (2.5) 

přičemž 

hij = hodnota spotřeby i-té materiálové položky v j-tém měsíci 

n = počet měsíců 

 

 setřídění položek dle vzestupného pořadí variačního koeficientu a vymezení intervalů pro 

členění do skupin X, Y, Z (může být i více skupin) tak, že ve skupině X budou obsaženy 

položky s hodnotou variačního koeficientu menší než 50 %, ve skupině Y v rozmezí 

intervalu 50 až 90 % a do skupiny Z budou zařazeny ostatní položky 

 

Pokud řídíme zásoby pomocí XYZ analýzy, můžeme dodržovat následující doporučení. 

 Je vypracován systém zásobování synchronizovaný s výrobními procesy pro materiály 

začleněné do skupiny X. 

 Brát v úvahu vytvoření určité úrovně skladových zásob u materiálů skupiny Y. 

 U materiálů skupiny Z brát v úvahu nepravidelnost spotřeby, konkrétně analýzu  

alternativ – vysoká pojistná zásoba nebo větší náklady speciální objednávky. 
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Kombinací ABC analýzy a analýzy XYZ můžeme získat další užitečné informace. Například 

pro skupiny AX, BX, popřípadě AY, což jsou výrobky vyznačující se vysokou  

a pravidelnou spotřebou, je důraz kladen na bezproblémové dodávky synchronní s výrobou. 

(4) 

 

2.7  Náklady řízení zásob 

 

Cílem řízení zásob je stanovení optimální velikosti nákladů souvisejících s řízením zásob. 

Zásobování není hlavní činností podniku, ale je činností podpůrnou, tudíž nejsou přinášeny 

žádné tržby. Velikost objednaných zásob je závislá na plánu výroby. (8)  

 

Dalším cílem řízení zásob je také dosažení požadované úrovně za přijatelnou cenu. Důležité 

je najít rovnováhu mezi náklady na skladování a cenou služby poskytované na požadované 

úrovni. Pokud je objem zásob velký, bude vysoká i cena služby. Bude-li však zásoba na 

skladě malá, budou nízké náklady i úroveň služeb. Značkou ideál je mít nízké náklady  

a vysokou úroveň služeb. (2) 

 

Do optimalizačních modelů nejsou zahrnovány tržby za prodané výrobky, náklady na nájem 

budovy, osvětlení, topení, mzdy a další, které nejsou závislé na režimu zásobování.  

Náklady související s řízením zásob jsou děleny na dvě skupiny: 

 

 náklady na držení zásob – položky nákladů rostoucí lineárně s velikostí průměrné hladiny 

zásob, jsou zde řazeny náklady kapitálu vázaného v zásobách a náklady skladovací, čím 

větší zásoby jsou jednotkou drženy, tím vyšší jsou položky nákladů; 

 náklady na doplňování zásob – lineárně rostoucí náklady s počtem objednávek, řadíme zde 

např. náklady za dopravně přepravní služby.  

 

Celkové náklady jsou rovny součtu nákladů na držení a nákladů na doplňování. Vypočteme 

je dle vzorce 2.6. 

TC = Cdrž + Cdop            (2.6) 

Vysvětlivky: TC (Total Costs) = celkové náklady související se zásobovacím procesem, 

  Cdrž (Costs) = náklady na držení zásob, 

  Cdop (Costs) = náklady na doplňování zásob. 
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Náklady na držení zásob jsou určeny součinem nákladů na držení jednoho kusu zboží za 

celé sledované období a průměrného množství držených kusů (průměrná zásoba). Náklady na 

držení zásob jsou vypočteny dle vztahu uvedeného ve vzorci 2.7. 

Cdrž = cdrž • (    )           (2.7) 

 

Vysvětlivky: Cdrž = náklady na držení zásob za celé období, 

  cdrž = náklady na držení 1 kusu zásob po celé období, 

  q = velikost dodávky. 

 

Náklady na doplňování zásob jsou tvořeny součinem nákladů za jednu dodávku a počtu 

dodávek za sledované období. Vypočteme je dle vzorce 2.8. 

Cdop = cdop • Q/q           (2.8) 

Vysvětlivky: Cdop = náklady na doplňování zásob za celé období, 

  cdop = náklady na jednu dodávku zásob, 

  Q = množství dodaného zboží za celé období, 

  q = velikost dodávky. 

 

Při optimální velikosti dodávky jsou celkové náklady minimální. Musí se najít minimum 

funkce celkových nákladů. Vzorec pro výpočet optimální výše dodávky: 

 

      
        

    
           (2.9) 

 

Vysvětlivky: qopt = optimální velikost jedné dodávky, 

  Cdop = náklady na jednu dodávku zásob, 

  Cdrž = náklady na držení 1 kusu zásob po celé období, 

  Q = množství dodaného zboží za celé období. 

(8) 
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Obrázek 2.4 

Průběh nákladů v závislosti na velikosti dodávky 

 

 

 

 

Zdroj: (8)  

 

2.8  Ukazatelé rychlosti pohybu zásob 

 

Mezi důležité charakteristiky při řízení zásob řadíme ukazatele rychlosti pohybu zásob. Jsou 

jimi obrátka zásob a doba obratu. 

 

Obrátka zásob vystihuje, kolikrát se zásoba materiálu obrátí za dané období ve spotřebě 

nebo-li kolikrát se materiál přemění na peníze. Obrátku zásob vypočteme dle vzorce 2.10. 

    
     

                   
                    (2.10) 

 

Doba obratu je vystihována jako čas potřebný k přeměně materiálu zásob v následující 

formu, tj. nedokončenou výrobu. Čím kratší je doba obratu materiálových zásob, tím rychleji 

jsou zásoby přeměněny na peníze a je jich potřeba méně k zabezpečení činnosti podniku. 

Zkrácení doby obratu je vyjadřováno ve dnech (rozdíl doby obratu mezi sledovaným  
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a minulým obdobím) nebo v % (podíl rozdílu ve dnech a doby obratu minulého období). 

Doba obratu je počítána ve dnech. Dobu obratu vypočítáme dle vzorce 2.11. 

    
   

       
                     (2.11) 

(5)   

 

2.9  Další ukazatelé hodnocení vloženého kapitálu 

 

Dalším ukazatelem potřebným pro výpočet úspory vloženého kapitálu je rentabilita kapitálu. 

Obecně je ukazateli rentability zachycován obraz o efektivitě podnikání. Pomocí ukazatelů 

rentability lze zjistit, zda je efektivnější pracovat s vlastním nebo cizím kapitálem nebo jestli 

byl vlastní kapitál zhodnocen podnikáním. Jedním z ukazatelů je rentabilita vlastního 

kapitálu, ve které je poukázáno, zda-li jsou prostředky vložené do podnikání ve firmě 

efektivně zhodnoceny. Je zde očekáván vyšší výnos než např. výnos ze státních dluhopisů. 

Výpočet ukazatele je znázorněn ve vzorci 2.12.  

Rentabilita vlastního kapitálu = 
zisk

vlastní kapitál
 • 100  [%]           (2.12) 

(10) 
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3  Řízení skladových zásob v obchodním podniku 

 

3.1  Prezentace podniku V-PODLAHY, s. r. o. 

 

Společnost V-PLAST Vsetín s. r. o. byla založena v roce 1994. Od 1. 1. 2012 byl změněn 

název společnosti na V-PODLAHY, s. r. o. První velkoobchodní sklad byl vybudován v roce 

1994 ve Vsetíně. Poté následovalo otevření dalších poboček a vybudování skladů: 

 

 v Ostravě (1995), 

 v Brně (1997), 

 v Olomouci (1999), 

 v Praze - Horních Počernicích (2006), 

 v Ústí nad Labem (2011), 

 a v Pardubicích (2011). 

 

Působnost společnosti je rozšířena po celé České republice. V roce 2002 byla v Čechách 

navázána franchisingová spolupráce se společností VPP Pardubice, s. r. o., které byla  

k 1. 8. 2011 zrušena. Prostory bývalého VPP v Pardubících jsou nyní využívány společností 

pro velkoobchodní a maloobchodní činnost. K datu zrušení společnosti bylo otevřeno  

7. středisko společnosti. Od roku 2007 je působnost společnosti rozšířena díky společnosti 

Profistep, s. r. o. také v Karlových Varech. Spolupráce je založena na bázi franchisingu. (9) 

 

Výše základního kapitálu činí 4 000 000 Kč. 

Společníci: Vojtěch Pastorčák a Ludmila Pastorčáková 

Současný počet zaměstnanců činí 96. 

Organizační struktura je uvedena v příloze č. 1. 

 

Předmět podnikání:  

 

 koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej, 

 podlahářství, 

 zprostředkovatelské služby. (11) 
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Specializace 

 

Společnost V-PODLAHY je specializována na prodej tuzemských i zahraničních výrobků 

v oblasti PVC podlahovin, vinylů, laminátů, linoleí, korků, koberců, dřevěných masivních 

a vícevrstvých parket, stavební chemie (tmely, laky, vyrovnávací hmoty, lepidla), doplňků 

a nářadí pro profesionály. (9) 

 

3.1.1  Nabídka zboží 

 

Hlavním sortimentem, který je objektem velkoobchodní a maloobchodní činnosti, jsou: 

 

 PVC podlahové krytiny (Fatra, Forbo, Tarkett, Gamrat, Grabo), 

 linoleum (Forbo, Tarkett), 

 vinylové dílce (Thermofix),  

 vinylová plovoucí podlaha (Fatraclick), 

 koberce (Rudan, Edel), 

 laminátové podlahy (Egger, Kronoflooring), 

 dřevěné parkety vícevrstvé (Barlinek, Narowood Dream, Magnum), 

 podlahové palubky (Möller), 

 vlysy – dřevěné parkety (Dřevopar, Mosaic), 

 exotické parkety (DLH), 

 stavební chemie (Thomsit, Uzin), 

 tmely, laky, lepidla (Bona), 

 prostředky na údržbu a čištění Dr. Schutz, 

 korkové podlahy a korkové dlaždice. 

 

Pozn.: V závorkách jsou uvedeny názvy značky kolekce. 

 

Nabídka sortimentu včetně aktuálních prodejních cen je dokládána ceníkem zboží. 

V současné době je v sortimentu zahrnováno přibližně 11 000 položek. Šířka sortimentu je 

koncipována tak, aby množstevně i druhově uspokojila velký okruh odběratelů. Jednotlivé 

položky sortimentu jsou permanentně doplňovány dle požadavků odběratelů, ale 

i v návaznosti na neustálý inovační proces u samotných výrobců. (9) 
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Evidence skladových zásob je zpracovávána pomocí informačního systému K2 Atmitec, jehož 

modul Sklad zpracovává pouze základní potřebné pohyby (příjem a výdej zboží, přeskladnění, 

vrácenky dodavatelům, vrácenky od zákazníků) a informace jsou předávány do modulu 

Účetnictví a do manažerské nadstavby OLAP. Informační systém neumí provádět hodnocení 

zásob metodou ABC či jinou obdobnou metodou napomáhající řízení a optimalizaci zásob. 

(11) 

 

3.1.2  Kvalita 

 

Společnosti V-PODLAHY byl jako první velkoobchodní společnosti v oboru podlahovin 

v České republice udělen v březnu roku 2001 certifikát dle normy ČSN EN ISO 9002:1995 

potvrzující, že ve společnosti je vybudován a zaveden systém jakosti. V roce 2012 byl 

proveden rozšířený dozorový audit SMJ podle ČSN EN ISO 9001 : 2009, v jehož výstupu 

bylo konstatováno, že ve společnosti jsou splňovány požadavky normy a společnost je 

schopna trvale poskytovat kvalitní služby. Do rozšířeného dozorového auditu byla také 

zařazena střediska v Ústí nad Labem a Pardubicích. (9) 

 

 K 31. 12. 2012 skončila platnost certifikace a společnost nepožádala o prodloužení platnosti 

certifikátu. Od 1. 1. 2013 již nemohou být používány certifikační značky IQNet, CQS a ITC 

při označování dokumentů, štítků, propagačních předmětů a všeobecných firemních 

dokumentů, v obchodní korespondenci, v katalozích produktů, nabídkách, na webových 

stránkách, v reklamě, inzerátech, na vizitkách a jiných formách propagace. Ve společnosti 

bude nadále dodržován systém jakosti, příručka jakosti a interní audit. (11) 

 

Zásady systému řízení kvality jsou ve společnosti nástrojem k naplnění očekávání všech 

zainteresovaných stran (pracovníků, zákazníků, široké veřejnosti a veřejné správy). V systému 

jsou zahrnovány všechny fáze průchodů zboží ve společnosti od rozeznání potřeb trhu formou 

stálého uspokojování potřeb zákazníků a zájemců o produkty firmy odbornými, rychlými, 

bezchybnými a komplexními výkony až po uspokojení potřeb zákazníků. 

 

Spolupráce společnosti s dodavateli je založena na principu dlouhodobého partnerství, jímž je 

přinášen prospěch všem zainteresovaným stranám. Od dodavatelů je společností vyžadována 

vysoká kvalita dodávaného zboží. 
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Ve společnosti jsou vytvářeny dostatečné vlastní zdroje, které jsou nevyhnutelnou podmínkou 

pro budoucí rozvoj společnosti. Jako součást firemní kultury je zařazeno vyhledávání cest 

směřujících k vysoké rentabilitě, ke zlepšení efektivnosti systému řízení a k neustálému 

zlepšování jakosti produktů a aktivit společnosti. Všemu jsou podřízeny veškeré činnosti  

a způsob práce. (9) 

 

Konkurencí jsou velkoobchody, které se zabývají prodejem stejného nebo podobného 

sortimentu a velké podlahářské firmy, které jsou schopny nakupovat přímo od výrobců. 

Příkladem může být firma Barkotex, jejíž hlavní činností je realizace objektových zakázek. 

(11) 

 

3.2  Současný postup při zásobování 

 

Prvním krokem v zásobování je vytvoření objednávek na dodavatele. Pracovníci společnosti 

zboží objednávají u tuzemských i zahraničních dodavatelů. Ve společnosti jsou rozlišovány 

tyto druhy nákupu zboží: centrální, tuzemský a interní. 

 

Centrální nákup probíhá tak, že odbytáři jednotlivých středisek posílají objednávky na 

centrálu do Vsetína, kde je pracovnice logistiky zkompletují a zašlou zahraničním 

dodavatelům. Objednané zboží je dodáváno přímo na jednotlivá střediska. Po dodání zboží 

dodavatelem jsou na jednotlivých střediscích vytvářeny příjmy zboží samostatně a dodací 

listy jsou zasílány na centrálu, kde je administrativní pracovníci spárují s fakturami. Poté jsou 

faktury předány do účtárny k zaúčtování. 

 

Tuzemský nákup spočívá v tom, že si odbytáři jednotlivých středisek objednávají zboží sami 

přímo u dodavatelů dle potřeby. Objednané zboží je dodáno přímo na konkrétní středisko, 

které zaslalo objednávku. Dodané zboží je zkontrolováno dle dodacího listu. Pracovníci 

skladu přijímají zboží na základě příjemky, kterou pak pošlou do účtárny na spárování. 

 

Interní objednávání nastává v situaci, kdy ve skladu není k dispozici dostatek zboží pro 

zákazníka, který ho nutně potřebuje a doba dodání zboží dodavatelem je příliš dlouhá. 

Pracovník odbytu zjistí stav zboží na ostatních střediscích v informačním systému. Pokud je 
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na některém středisku zboží drženo na skladě, pracovník si zajistí dodání zboží na daný sklad. 

Zboží je přijímáno na základě převodek. 

 

V současné době funguje ve společnosti systém dodávání zboží, který je schematicky 

zachycen v příloze č. 2. Ve společnosti jsou vybudovány dva centrální sklady, které mají sídlo 

v Olomouci a v Praze. Dále je zřízeno dalších 5 skladů. Pod umístěním skladu je v závorce 

uvedeno číselné označení skladu.  

 

Zboží je nakupováno u tuzemských nebo zahraničních dodavatelů. Tloušťkou šipek je 

znázorněna průměrná velikost dodávky za pracovní den. Zahraniční dodavatelé, kteří jsou 

znázorněni tyrkysovou šipkou, dodávají zboží převážně na centrální sklady v Praze  

a Olomouci, na sklad ve Vsetíně a v menší míře i na ostatní sklady. Největší dodávky od 

tuzemských dodavatelů (tmavě modrá barva) jsou směřovány do centrálních skladů, na 

centrálu ve Vsetíně, pobočky v Brně a Ostravě a v malém množství i na ostatní sklady. 

Červené šipky představují přepravu zboží mezi sklady. Tato přeprava je uskutečňována 

v případě, že zákazník požaduje zboží, které momentálně není na dané pobočce dostupné. 

Pracovník odbytu vyhledá v informačním systému zboží a zjistí, na které pobočce je uloženo. 

Poté si zajistí jeho přepravu mezi sklady. Oranžová barva šipek značí velikost rozvozů 

k zákazníkům. Největší rozvozy jsou realizovány střediskem Vsetín, Praha, Brno a Olomouc. 

Světle zelenou šipkou je zachyceno, kolik zákazníků přijde na pobočku, vybere si zboží, 

zaplatí ho a poté si ho odveze. Tmavě zelená šipka znázorňuje zákazníky, kteří si telefonicky 

nebo mailem objednají zboží, které si později vyzvednou. Fialová šipka prezentuje dodávání 

zboží franchisingovému partnerovi Profistep z centrálního skladu v Praze.  

 

Centrální sklady v Praze a Olomouci byly zřízeny za účelem centrálního objednávání. Zboží 

by bylo objednáváno hromadně jednou objednávkou za firmu a dodávky by byly směřovány 

do některého z centrálních skladů. Poté by byly rozvezeny podle potřeby do ostatních skladů. 

Centrální sklady zatím zcela neplní svou funkci. Centrální dodávání funguje zatím jen  

u některých dodavatelů. 

 

Při vyskladňování je ve společnosti využíván princip metody FIFO především u stavební 

chemie, tmelů, laků a dalšího zboží, na kterém je uvedena trvanlivost. Metoda FIFO 

v překladu znamená „první dovnitř, první ven“ a nejčastěji je používána při oceňování zásob 
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v účetnictví. Princip „první dovnitř, první ven“ může být také použit u zboží s vyznačenou 

dobou trvanlivosti, kdy je první vyskladňováno zboží, jehož doba trvanlivosti je krátká a poté 

je teprve vyskladňováno zboží, jehož doba spotřeby nastane později.  

 

 

4  Ekonomické vyhodnocení přínosů využití metody ABC při řízení zásob 

 

Ve společnosti dosud nebyly zásoby rozděleny do skupin a byla jim věnována stejná 

pozornost. Doposud nebyla realizována žádná analýza zásob. Docházelo tak ke snižování 

úrovně zákaznického servisu, neboť rychloobrátkové a žádané zboží nebylo včas k dispozici  

a bylo skladováno zboží, o které nebyl zájem tzv. ležáky. 

 

Pro řešení bakalářské práce byla zvolena ABC analýza. Za hodnocené období byl ve skladě 

zaznamenán pohyb přibližně 11 000 druhů zboží. Z důvodu širokého sortimentu  

a rozsáhlého objemu dat nebylo možné v bakalářské práci provést vyhodnocení všech zásob. 

Jako metodický vzorek byl vybrán pouze sortiment heterogenního PVC dodavatelů Forbo  

a Gamrat prodávaný na středisku ve Vsetíně. Využitá data pro výpočty jsou brána za  

prvních 10 měsíců předchozího roku.  

 

Pomocí ABC analýzy bude rozdělen sortiment skladových položek následujícím způsobem. 

Položky skupiny A budou skladovány na všech skladech včetně centrálních skladů, skupina B 

bude skladována jen na centrálních skladech v Praze a Olomouci a v případě požadavků 

zákazníků jim bude zboží dodáno na lokální sklad do 3 pracovních dnů, položky skupiny C 

budou jen na objednávku s dodací lhůtou 14 dnů. 

 

Grafy a tabulky jsou zpracovány samostatně na základě interních zdrojů společnosti  

V-PODLAHY, s. r. o. čerpaných z informačního systému K2 – kniha Zboží. 

 

4.1  Sestavování ABC analýzy pro Forbo 

 

Z poskytnutých dat byla vyfiltrována data, která se vztahují ke středisku Vsetín a kategorie 

heterogenní PVC od výrobce Forbo. Data byla seřazena sestupně dle velikosti prodeje. 

Velikost prodeje je zde vyjádřena v nákupních cenách. Položky byly roztříděny do skupin A, 
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B a C tak, aby skupina A tvořila zhruba 80% podíl na celkovém prodeji, skupina B přibližně 

15% podíl na celkovém prodeji a skupina C zhruba 5% podíl na celkovém prodeji.  

 

Položky skupiny A byly vytvořeny tak, že velikost prodejů sestupně seřazených položek byla 

sčítána od největší. Tam, kde kumulativní hodnota dosáhla 80 % z celkového prodeje, byla 

ukončena skupina A. Stejným způsobem bylo postupováno u skupiny B a C s tím rozdílem, 

že kumulovaná hodnota prodejů skupiny B by měla činit 15 % a u skupiny C 5 %. Celé 

rozdělení položek výrobce Forbo je uvedeno v příloze č. 3 na přiloženém CD. Pro názornou 

ukázku postupu byly vybrány tři položky z každé skupiny, které jsou uvedeny v tabulce 4.1. 

Celkem bylo roztříděno 353 položek heterogenního PVC výrobce Forbo. Číslem před 

lomítkem u názvu dekoru je označován konkrétní dekor a číslem za lomítkem je označována 

šířka role PVC.  

 

Například ve skupině A jsou zařazeny dekory Novilon Viva Futura 5287/4 a 5289/4  

a Novilon Nova 5126/4. Skupina B je tvořena dekory Novilon Viva 5234/2, 5246/2 a Novilon 

Nova 5180/3. Ve skupině C jsou začleněny dekory Novilon Nova 5171/2, 5150/3 a 5173/3. 

 

Tabulka 4.1 

Rozdělení sortimentu Forbo 

     

     

Název Prodej Marže 

Průměrná 

měsíční 

zásoba 

Skupina 

Forbo Novilon Viva Futura 5287/4       891 101          250 353             87 107     A 

Forbo Novilon Viva Futura 5289/4       745 349          218 390             93 152     A 

Forbo Novilon Nova 5126/4       624 861          159 900           124 058     A 

Forbo Novilon Viva 5234/2          87 515            25 261             32 633     B 

Forbo Novilon Viva 5246/2         85 967            25 702             28 287     B 

Forbo Novilon Nova 5180/3          82 383            22 987             40 872     B 

Forbo Novilon Nova 5171/2         33 860            11 170             51 236     C 

Forbo Novilon Nova 5150/3                                                                     33 653          - 31 848             55 536     C 

Forbo Novilon Nova 5173/3         32 405            12 095             61 330     C 

 

Pozn.: Hodnoty prodeje, marže a průměrné měsíční zásoby jsou uvedeny v Kč. 

Prodej je uveden v nákupních cenách. 
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Záporná hodnota čísla ve sloupečku marže znamená, že zboží bylo prodáno za nižší cenu, než 

je cena nákupní nebo na něj byla vyhotovena vratka. Za nižší cenu se zboží prodává ve 

výprodeji. Mezi výprodejové zboží patří tzv. ležáky, o které není zájem, jsou dlouhou dobu 

skladovány, tudíž vážou finanční prostředky. Ve výprodeji mohou být také zahrnuty zbytky 

rolí, které vznikají řezáním PVC dle požadavků zákazníků.  

 

4.1.1  Vyhodnocení ABC analýzy Forbo 

 

Souhrn celkového rozdělení sortimentu výrobce Forbo je uveden v tabulce 4.2. Skupina A je 

tvořena 92 položkami, jejichž realizací byl uskutečněn prodej ve výši 20 885 589 Kč. Na 

těchto položkách je dosahována marže 5 741 209 Kč. Průměrná měsíční hodnota zásob  

92 položek činí 6 809 951 Kč. Ve skupině B je zahrnuto 65 položek s velikostí prodeje 

3 972 379 Kč, na nichž je realizována marže 1 091 376 a v průměrné měsíční hodnotě zásob 

je vázáno 2 868 773 Kč. Nejvíce položek sortimentu Forbo je zařazeno do skupiny C a to 

v počtu 196 položek. Prodejem položek skupiny C je získána hodnota 1 628 812 Kč. Marže 

položek je záporná, z čehož vyplývá, že položky ve skupině C jsou prodávány pod nákupní 

cenou, a tudíž jsou ztrátové. V položkách skupiny C je vázáno 2 447 827 Kč. 

 

Pro lepší porovnání je zde prodej uváděn v nákupních cenách, neboť je srovnáván se stavem 

průměrné zásoby, který je taktéž uváděn v nákupních cenách. Pokud by byl prodej uváděn 

v prodejních cenách, tedy v tržbách, obrátka zásob by byla zkreslená. 

 

Tabulka 4.2 

Vyhodnocení ABC analýzy Forbo 

     

     
Skupina Položky Prodej Marže 

Průměrná měsíční 

zásoba 

A   92           20 885 589          5 741 209           6 809 951     

B   65             3 972 379          1 091 376           2 868 773     

C 196             1 628 812          - 429 297           2 447 827     

Celkem 353           26 486 780          6 403 287         12 126 551     

 

Pozn.: Hodnoty prodeje, marže a průměrné měsíční zásoby jsou uvedeny v Kč. 

Prodej je uveden v nákupních cenách. 



33 

 

Pro lepší názornost a porovnání je vyhodnocení ABC analýzy znázorněno v grafu 4.1. Z grafu 

je patrné, že zásoba položek skupiny A je malá vůči jejich prodeji a prodej této skupiny je 

obrovský oproti ostatním skupinám. Zásoba je tak vícekrát nakoupena a prodána, čili se 

zvyšuje obrátka zásob, což je pro firmu žádoucí. Oproti tomu zásoba položek skupiny C není 

zcela vyprodána a marže položek je záporná. Z toho lze usuzovat, že pro podnik je 

nejvhodnější držet na všech skladech položky skupiny A.  

 

Graf 4.1 

ABC analýza Forbo 

 

 

 

 

V grafu 4.2 je znázorněn podíl jednotlivých skupin na velikosti prodeje, v němž spočívá 

rozdělení sortimentu do skupin A, B a C. Pro srovnání můžeme tedy říci, že 92 položek 

skupiny A se podílí 79 % na velikosti celkového prodeje. Z toho 15 % celkového prodeje je 

realizováno pomocí 65 položek skupiny B. Nejmenší podíl na celkovém prodeji je tvořen  

196 položkami skupiny C. Z toho vyplývá, že položky skupiny C přinášejí podniku nejmenší 

zisky i přes jejich velkou četnost. V konečném efektu je pro podnik skladování položek 

skupiny C ztrátové. 
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Graf 4.2 

Podíl skupin na velikosti prodeje PVC Forbo 

 

 

 

 

Důležitými ukazateli pro společnost jsou ukazatelé rychlosti pohybu zásob vypočítaní 

v tabulce 4.3. Ukazatelé jsou propočítáni na základě vzorce 2.10 pro výpočet obrátky zásob  

a vzorce č. 2.11 pro výpočet doby obratu. Příklad postupu výpočtu pro skupinu A: 

 

Oz = 20 885 589/6 809 951 = 3,07 

DO = 300/3,07 = 98 

 

Pro dobu obratu není ve výpočtu počítáno s 360 dny, ale počítá se s 300 dny proto, že údaje 

jsou poskytnuty za období 10 měsíců.  

 

Tabulka 4.3 

Ukazatelé rychlosti pohybu zásob Forbo 

   

   
Skupina 

Průměrná 

obrátka skupiny 

Doba obratu 

skupiny (ve dnech) 

A 3,07   98 

B 1,38 217 

C 0,67 451 

 

A 

79% 
B 

15% 

C 

6% 
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Zavedením systému objednávání na zakázku u položek Forbo skupiny C budou uvolněny 

finanční prostředky ve výši 2 447 827 Kč, které nebudou dále vázány v pomaluobrátkových 

zásobách. Uvolněné finanční prostředky budou k dispozici po úplném vyprodání těchto 

položek a to průměrně za dobu 451 dnů, což je průměrná doba obratu skupiny C. Výprodej 

položek skupiny C může být urychlen jednorázovým výprodejem za podmínky, že prodejní 

cena nebude nižší než cena nákupní. Podmínka výprodeje je nutná k tomu, aby nedocházelo 

ke ztrátám z prodeje.  

 

4.2  Sestavování ABC analýzy pro Gamrat 

 

Postup sestavování ABC analýzy pro heterogenní PVC výrobce Gamrat a následný způsob 

roztřídění položek do skupin je totožný jako u výrobce Forbo. Položky byly opět seřazeny dle 

velikosti prodeje a roztříděny do skupin podle podílu na velikosti prodeje. Roztříděno bylo 

celkem 23 položek heterogenního PVC výrobce Gamrat. Rozdělení do skupin je uvedeno 

v tabulce 4.4. Šířka sortimentu PVC Gamrat není tak rozsáhlá a poptávaná zákazníky. 

 

Do skupiny A byly zařazeny dekory Rekord 41 1227 5250, Rondo 42 Wars 1242 0311  

a Rekord 42 1228 2650. Ve skupině B jsou obsaženy dekory Rekord 41 PU 1238 5242, 

Rondo 42 1242 0311, Rekord 41 PU 1238 5202 a Rondo 42 Wars 1242 0313. Skupina C je 

tvořena dekory Rondo 42 Wars 1242 0301, Rekord 41 PU 1238 3942 a další, jež jsou 

uvedeny v tabulce 4.4. 
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Tabulka 4.4 

Rozdělení sortimentu Gamrat 

     

     

Název položky Prodej  Marže 

Průměrná 

měsíční 

zásoba 

Skupina 

Rekord 41 1227 5250                                                                   97 500          12 740              1 956     A 

Rondo 42 Wars 1242 0311                                                               56 776            5 140                 338     A 

Rekord 42 1228 2650                                                                   19 566            2 313                 714     A 

Rekord 41 PU 1238 5242                                                                11 367               387            52 687     B 

Rondo 42 1242 0311                                                                    10 410            2 176                 107     B 

Rekord 41 PU 1238 5202                                                                  8 875               739            40 279     B 

Rondo 42 Wars 1242 0313                                                                 7 086            1 834                 644     B 

Rondo 42 Wars 1242 0301                                                                 3 400               137              1 305     C 

Rekord 41 PU 1238 3942                                                                  3 043             - 257            14 138     C 

Rekord 41 PU 1238 5213                                                                  1 370          - 1 726              2 621     C 

Rekord 42 Diamant 1228 5701                                                             1 200          - 1 320              1 176     C 

Rekord 42 Diamant PUR 1223 5730                                                            672          - 1 344                 806     C 

Rekord 42 Diamant PUR 1223 5750                                                            630          - 1 260              2 646     C 

Rekord 42 Kristal 1220 2641                                                                413             - 796              1 105     C 

Rekord 42 Krystal 1228 2670                                                                312          - 1 162              2 858     C 

Rekord 31 Perla 1236 5861                                                                  296             - 887                 473     C 

Rekord 42 Kristal 1220 2602 (v)                                                            140             - 417              1 846     C 

Rekord 31 Perla 1236 5851                                                                  0              0              1 304     C 

Rekord 42 1228 4150                                                                        0              0              3 980     C 

Rekord 41 PU 1238 3902                                                                     0             0            13 403     C 

Rekord 41 PU 1238 5241                                                                     0               0              6 072     C 

Rekord 42 1228 1072                                                                        0               0            20 286     C 

Rondo 42 1242 1131                                                                         0               0             6 587     C 

Celkem      223 057          16 297          177 332     X 

 

Pozn.: Hodnoty prodeje, marže a průměrné zásoby jsou uvedeny v Kč. 

Prodej je uveden v nákupních cenách. 

X – Údaje nelze sčítat. 

 

4.2.1  Vyhodnocení ABC analýzy Gamrat 

 

Celkové shrnutí ABC analýzy pro heterogenní PVC výrobce Gamrat je uveden v tabulce  4.5.  

Skupina A je tvořena třemi položkami s velikostí prodeje 173 843 Kč. Položky skupiny A se 
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budou podílet na marži 20 194 Kč a v průměrné zásobě bude vázána hodnota 3 008 Kč. Do 

skupiny B jsou zařazeny 4 položky, jejichž realizací je uskutečněn prodej ve výši 37 738 Kč 

s podílem na marži 5 136 Kč. Průměrná zásoba položek skupiny B je tvořena 93 718 Kč. Ve 

skupině C je zahrnuto 16 položek, jež se podílí na prodeji 11 476 Kč. Celková marže skupiny 

C je ztrátová ve výši 9 032 Kč. V průměrné zásobě skupiny C je vázáno 80 606 Kč.  

 

Tabulka 4.5 

Vyhodnocení ABC analýzy Gamrat 

 

     

     
Skupina Položky Prodej  Marže 

Průměrná měsíční 

zásoba 

A                  3                173 843                20 194                3 008     

B                  4                  37 738                  5 136              93 718     

C                16                  11 476                - 9 032              80 606     

Celkem                23                223 057                16 297            177 332     

 

Pozn.: Hodnoty prodeje, marže a průměrné zásoby jsou uvedeny v Kč. 

Prodej je uveden v nákupních cenách. 

 

Z grafu 4.3 vyplývá, kolika procenty se počet položek v jednotlivých skupinách podílí na 

celkovém počtu položek Gamrat. V grafu 4.4 lze vidět procentní podíl skupin na celkovém 

prodeji. Můžeme tedy říci, že 13 % položek sortimentu heterogenního PVC Gamrat se podílí 

78 % na celkovém prodeji PVC Gamrat. Skupina B, což představuje 17 % položek sortimentu 

Gamrat, se podílí 17 % na celkovém prodeji Gamrat. Skupina C s největším počtem položek, 

což je 70 % položek ze sortimentu Gamrat, svým prodejem realizuje pouze 5 % celkového 

prodeje PVC Gamrat. 
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Graf 4.3 

Podíly skupin na celkovém počtu 

položek Gamrat 

 

 

 

Graf 4.4 

Podíl skupin na celkovém prodeji 

Gamrat 

 

 

 

 

Postup výpočtu ukazatelů rychlosti pohybu zásob Gamrat, jejichž výsledky jsou zachyceny 

v tabulce 4.6, je identický jako postup výpočtu v tabulce 4.3. 

 

Největší průměrná obrátka a nejkratší doba obratu je ve skupině A. Průměrná obrátka skupiny 

činí zaokrouhleně 58 krát za hodnocené období. Doba obratu skupiny A je v délce trvání pěti 

dnů. Rychlost obratu zásob je ve skupině C nejmenší. Přeměna skupiny C na peníze trvá 

2 107 dnů. 

 

Tabulka 4.6 

Ukazatelé rychlosti pohybu zásob Gamrat 

   

   

Skupina 
Průměrná obrátka 

skupiny 

Doba obratu 

skupiny (ve dnech) 

A                57,79                         5     

B                  0,40                     745     

C                  0,14                  2 107     

 

 

13% 

17% 

70% 

A 

B 

C 78% 

17% 

5% 

A 

B 

C 
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Zavedením systému objednávání u položek Gamrat skupiny C budou uvolněny finanční 

prostředky ve výši 80 606 Kč. Uvolněné finanční prostředky budou k dispozici po vyprodání 

těchto položek, což by dle průměrné doby obratu skupiny C mělo být za 2107 dnů. Opět platí 

možnost jednorázového výprodeje za podmínky dodržení prodejní ceny minimálně ve výši 

nákupní ceny.  

 

4.3  Náklady řízení zásob 

 

a) Náklady na držení zásob 

 

Aby mohla být vyčíslena úspora změny režimu skladování zásob, je důležité stanovit náklady 

na držení zásob a náklady na doplňování zásob. Pro výpočet nákladů na řízení zásob jsou 

údaje skupin C zrekapitulovány v tabulce 4.7.  

 

Tabulka 4.7 

Rekapitulace skupin C 

     

     
Skupina C Položky Prodej Marže 

Průměrná 

měsíční zásoba 

Forbo      196            1 628 812         - 429 297 2 447 827 

Gamrat        16                 11 476            - 9 032      80 606 

Celkem      212            1 640 288        - 438 329 2 528 433 

 

Pozn.: Hodnoty prodeje, marže a průměrné zásoby jsou uvedeny v Kč. 

Prodej je uveden v nákupních cenách. 

 

Náklady na držení zásob především představují finanční prostředky vynaložené na dovoz 

(přepravu) zásob skupiny C a náklady na pořízení regálů. 

 

Zásoba položek skupiny C činí 2 528 433 Kč, zásoba hodnocených položek dodavatelů Forbo 

a Gamrat celkem činí 12 303 883 Kč, zásoba položek skupiny C je tedy tvořena 

v hodnocených skupinách 20,55 % z celkových zásob položek dodavatelů Forbo a Gamrat. 

Materiály Forbo a Gamrat jsou na skladě uloženy v regálech o celkové ploše 64 m
2
, z toho 

tedy položky skupiny C jsou uloženy v regálech o ploše 13,15 m
2
 (zabírají 20, 55 % 
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skladového místa z 64 m
2
) a tato plocha by byla uvolněna. Regály, v kterých jsou uloženy 

zásoby skupiny C, by nemusely být nakoupeny nebo by mohly být využity pro uskladnění 

jiných rychloobrátkových zásob. 

 

Bude tak docíleno zvýšení úrovně zákaznického servisu a zákazníci nebudou odcházet ke 

konkurenci z důvodu nedostatku zboží. Nedostatek zboží může být způsoben objednáním 

nesprávného množství nebo omezením objednaného množství z důvodu nedostatku peněžních 

prostředků.  

 

Zásoby společnosti nebyly pořízeny z úvěru, tedy jako náklady na držení zásob nemohou být 

použity úroky z úvěru. Zásoby byly pořízeny z vlastního kapitálu společnosti. Pokud nebudou 

nakupovány zásoby skupiny C, velikost finančních prostředků ve výši 2 528 433 Kč může být 

zhodnocena jiným způsobem. Kapitál vložený do těchto zásob nepřináší zisk jako ostatní 

kapitál, ale přináší spíše ztrátu. 

 

Pro srovnání zhodnocení kapitálu vázaného v zásobách jiným způsobem než vložením do 

zásob může být použita rentabilita vlastního kapitálu. Rentabilita bude použita z důvodu 

financování zásob vlastním kapitálem. 

 

Předběžné výsledky pro výpočet rentability vlastního kapitálu k 31. 12. 2012: 

 

- výsledek hospodaření před zdaněním 18 350 000 Kč, 

- vlastní kapitál 214 164 000 Kč. 

 

Výpočet rentability vlastního kapitálu je proveden dle vzorce 2.12. 

Rentabilita VK = (18 350 000/214 164 000) • 100 = 8,6 %. 

Každá koruna vlastního kapitálu za rok 2012 vytvořila 0,086 Kč hrubého zisku před 

zdaněním. 

 

Vyprodáním zásob skupiny C za nákupní cenu by byly získány finanční prostředky ve výši  

2 528 433 Kč, které by mohly být dále zhodnoceny. Při vhodném využití by mohl být zisk 

následující: 2 528 433 • 0,086 = 217 445 Kč. 
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Pokud by byly finanční prostředky uloženy na běžném účtu společnosti s předpokladem 1% 

úroku, zhodnocení by bylo nepatrné: 0,01 • 2 528 433 = 25 284 Kč. 

 

b) Náklady na doplňování zásob 

 

Mezi náklady na doplňování zásob je řazena doprava zboží pouze od výrobce Forbo.  

U zboží Gamrat je doprava hrazena dodavatelem. 

 

Náklady na dopravu zboží Forbo za hodnocené období deseti měsíců (leden – říjen 2012) 

činily 90 000 Kč. Prodej zboží Forbo za hodnocené období činí 26 486 780 Kč, z toho 

položky zařazené do skupiny C činí 20,2 % nakoupené zásoby Forbo, tudíž může být ušetřeno 

přibližně 20 % na přepravních nákladech. Doprava je uskutečňována jednou za 14 dnů. Pokud 

budeme uvažovat, že nebude přepravováno zboží skupiny C a nebude namísto těchto položek 

nakupováno jiné zboží, pak může společnost V-PODLAHY pravděpodobně ušetřit na 

přepravě cca 4 přepravy. Nebude nutné zajišťovat 20 přeprav za hodnocené období ale jenom 

16 přeprav. 

 

Cena jedné přepravy = 90 000/20 = 4 500 Kč. 

Cena 4 ušetřených přeprav = 4 • 4 500 Kč = 18 000 Kč. 

 

Zavedením položek skupiny C pouze na objednání může být na přepravě ušetřeno 18 000 Kč. 

Není to závratná částka, ale v případě ABC analýzy celého sortimentu bude na přepravě od 

dodavatelů ušetřeno daleko více. Ušetřené finanční prostředky jsou pouze relativní. Záleží na 

zákazníkovi, jestli při zavedení objednávkového režimu bude toto zboží poptávat nebo se 

rozhodne pro jiné zboží. 

 

c) Celkový efekt 

 

Ekonomický přínos z držení zásob by u společnosti V-PODLAHY byl v podobě uvolněného 

kapitálu ve výši 2 528 433 Kč, protože by nebyly nenakoupeny položky C a tento kapitál by 

byl využit jiným vhodným způsobem a přinesl by další zisk ve výši zhruba 217 000 Kč. 

Ekonomický přínos z doplňování zásob by činil 18 000 Kč.  
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Položky skupiny B budou skladovány pouze na centrálních skladech a jejich přeprava bude 

zajišťována pravidelným „kolečkem“, které již ve společnosti funguje. Náklady na přepravu 

do lokálních skladů se tedy nezvýší, neboť již nyní se tyto náklady ve společnosti objevují. 

 

Průměrná zásoba společnosti se pohybuje kolem 80 000 000 Kč. V této práci je hodnoceno 

pouze 12 303 883 Kč zásob (= 12 126 551 + 177 332), což představuje 15 % všech zásob 

společnosti. Je nutné si opět uvědomit, že výše uvedený a vyčíslený ekonomický efekt byl 

vypočítán z hodnocení pouze 15 % z celkových zásob společnosti V-PODLAHY, a že tedy po 

vyhodnocení veškerých zásob společnosti a změny struktury zásob by ekonomické efekty 

byly mnohem vyšší.  

 

4.4  Návrhy a doporučení 

 

Vzhledem ke zjištění, že položky ve skupině C vážou velké finanční prostředky, je u nich 

vykazován nízký prodej a jejich doba obratu je dlouhá, je doporučeno u těchto položek zavést 

systém „na objednání“. Zamezí se tak skladování nepoptávaných položek a zabírání 

skladového místa na úkor rychloobrátkových položek.  

 

Méně obrátkové položky skupiny B by měly být skladovány pouze na centrálních skladech  

a v případě požadavku zákazníka by byl realizován převoz na požadovaný sklad. 

 

Uvolněné finanční prostředky z pomaluobrátkových zásob mohou být využity při nákupu 

rychloobrátkových zásob s vyšší přidanou hodnotou. Změnou struktury zásob může být 

zlepšena schopnost dodání zákazníkům, zvýšen podíl realizovaných zakázek, zvýšena 

konkurenceschopnost, případně možnost navýšení tržního podílu v daném segmentu. 

Zvýšením těchto ukazatelů bude zvýšena i rentabilita kapitálu. Velké množství finančních 

prostředků vázaných v pomaluobrátkovém zboží způsobuje omezené finanční prostředky pro 

nákup žádaného zboží. Žádané zboží bude zákazníkům k dispozici a bude tak předcházeno 

situaci, kdy poptávaná položka není k dispozici na skladě. V zásobách by zůstal investován 

stejný objem kapitálu, jen by byl výnosnější. 

 

Další možností zhodnocení prostředků se jeví nákup vhodnější manipulační techniky za 

účelem úspory lidských zdrojů. Vzhledem k počtu skladů společnosti jsou možné investice do 
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revitalizací budov s cílem úspory energie. Vedení společnosti se také může rozhodnout 

uspořené prostředky vložit na termínovaný účet, popřípadě do cenných papírů. 

 

Je doporučováno vypracování motivačního programu a systému hodnocení pracovníků 

podílejících se na celkovém toku zásob. Měly by být nastaveny stimulační prvky vedoucí 

pracovníky ke správnému objednávání zásob a také sankce za nedodržení hranice. V kritériích 

pro hodnocení by měla být zahrnuta obrátka zásob dle jednotlivých skupin, dodavatelů, 

popřípadě celková průměrná obrátka zásob. 
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5  Závěr 

 

Cílem bakalářské práce bylo aplikovat ABC analýzu na konkrétní podnik, rozdělit sortiment 

do tří skupin a vyčíslit uvolněné finanční prostředky a úspory ze změny struktury zásob. 

 

Pro důkladnější analýzu zásob a rozdělení do skupin může být využito i ostatních metod 

uvedených v bakalářské práci.  

 

Sortiment PVC výrobců Forbo a Gamrat byl rozdělen do tří skupin podle velikosti prodeje. 

Skupina A bude skladována na všech skladech společnosti. Skupina B bude držena pouze na 

centrálních skladech v Praze a v Olomouci a poptávané zboží bude zákazníkovi doručeno na 

lokální sklad do 3 pracovních dnů. U skupiny C bude zaveden systém na objednání s dodací 

lhůtou 14 dnů. Ve společnosti tak bude zachován dojem široké nabídky sortimentu a zároveň 

nebudou finanční prostředky umrtveny v nevýnosných položkách zásob, čímž bude zvýšena 

obrátka zásob a doba obratu bude zkrácena. 

 

Zavedením objednávkového systému u zakázkových položek (skupiny C) budou uvolněny 

finanční prostředky vkládané do zásob (náklady z držení zásob) ve výši 2 528 433 Kč. Pokud 

položky skupiny C nebudou objednávány, dojde k uspoření čtyř přeprav (náklady na 

doplňování zásob), jejichž cena činí 18 000 Kč. Celkové uvolněné prostředky tedy budou ve 

výši 2 546 433 Kč. Tento kapitál může být dále vhodně využit a může přinést další zisk 

zhruba ve výši 217 000 Kč. 

 

Uvolněný kapitál, který byl vložen do položek Forbo ve výši 2 447 827 Kč, bude společnosti 

k dispozici přibližně za 451 dní, což je průměrná doba obratu těchto položek. Uvolněné 

finanční prostředky, které byly vloženy v zásobách Gamrat s výší 80 606 Kč, by měly být 

k dispozici přibližně za 2 107 dní. Za tuto doby by měly být prodány položky skupin C. 
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