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1 Úvod 

Správné vedení a skladování zásob je nedílnou součástí správného fungování 

jakéhokoli podniku, ať už se jedná o podnik výrobní či nevýrobní. Je to základ, na kterém 

stojí úspěšnost celé podnikatelské strategie firmy. Příliš vysoká hladina zásob váže firmě její 

vložené finanční prostředky, které by mohla investovat daleko racionálněji, a naopak příliš 

nízká hladina zásob může způsobit prodlevy ve výrobním procesu, které v konečném 

výsledku doprovází vyšší náklady. 

Jistě mohou někteří namítnout, že v dnešní době se hodně preferuje reklama a 

podbízení výrobku konečnému spotřebiteli. Něco pravdy na tom je, ale čistě z racionálního 

hlediska si musíme uvědomit, že prodejnost výrobku není jen záležitostí jeho cenové nebo 

marketingové strategie. Tedy pokud např. má výrobek nízkou jakost v důsledku špatného 

vedení nebo ztráty kvality zásob, těžko se nám pro něj bude hledat konečný spotřebitel, i když 

na jeho reklamu použijeme obrovské množství finančních prostředků. 

Toto je jeden z důvodů, proč se autor bakalářské práce zaměřil právě na analýzu zásob 

a na správnost jejich vedení, neboť je to jedna z prvních důležitých věcí, na který by se měl 

každý podnik zaměřit. Tedy začít tzv. „od píky“.   

Problematika, na kterou se autor bakalářské práce zaměřil, pojednává o analýze zásob 

ve výrobní společnosti, jejíž podnikatelská činnost spočívá v montáži elektrických přístrojů, 

konkrétně praček, sušiček a myček prvotřídní kvality. Konkrétní výrobní firma existuje 

v České republice jako samostatná právní jednotka, ale spadá pod záštitu velké obchodní 

značky Miele. Tato značka se zabývá podnikatelskou činností více jak 113 let, z čehož 

zákonitě vyplývá, že je velice flexibilní a přizpůsobivá k turbulentním změnám trhu. 

Práce si klade za cíl provést analýzu zásob a případně doporučit určitá opatření při 

zjištění nedostatků. Jejím cílem je tedy analýza struktury a pohybu zásob a navržení 

případných změn a doporučení ke zlepšení systému řízení zásob ve společnosti Miele 

technika, s.r.o. (dále jen „společnost“).  

Pro analýzu současného stavu zásob ve společnosti budeme vycházet 

z vnitropodnikových informací, dále z účetních závěrek zveřejněných v obchodním rejstříku, 

a také z osobních konzultací s ředitelem logistiky panem Ondřejem Pospíšilem. Při analýze 

budou uplatněny různé analytické metody, jako jsou analýza zásob ABC, výpočet a analýza 

ukazatelů rychlosti pohybu zásob a analýza zásob XYZ. 
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V souladu se zadáním bude bakalářská práce rozdělena do 6 kapitol, které jsou dále 

členěny na jednotlivé podkapitoly- některé mohou být doplněny o přílohy. Jednotlivé kapitoly 

jsou Úvod, Charakteristika podniku, Teoretická východiska, Analýza vývoje, Návrh směrů 

řešení zjištěných problémů a Závěr. 

V Charakteristice podniku se uvádí jeho historie, poslání a vize. Tématem třetí 

kapitoly budou teoretická východiska o stavu zásob, jejich klasifikace, náklady s nimi spojené 

a charakteristika jednotlivých analytických metod použitých v další kapitole. V této části 

budou přehledně uvedeny podnikové informace o současném řízení zásob a stavu zásob, ze 

kterého budeme vycházet v části o návrzích směrů a řešení zjištěných problémů. Výsledky 

jednotlivých analýz nám poslouží k doporučení návrhů, které by mohly vést ke zvýšení 

efektivnosti celého podniku. Závěr této práce patří zhodnocení provedených analýz.  
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2 Charakteristika podniku 

Výrobní závod, na který je tato bakalářská práce zaměřená, je pod záštitou obrovské 

německé společnosti Miele & Cie. KG. Její sídlo se nachází v Severním Porýní - Vestfálsku 

v malém městečku Gütersloh. Jejími zakladateli jsou Carl Miele a Reunhard Zinkann a i přes 

její 113letou existenci funguje stále jako rodinná firma.  

2.1 Historie 

Její činnost byla zahájena 1. července 1899 v malém městečku Herzebrock a její 

podnikatelská činnosti spočívala ve výrobě odstředivek mléka a máselnic. Se společností 

Miele má téměř každý spojenu pračku, a právě v souvislosti s výrobou odstředivek byla roku 

1900 zkonstruována i první pračka společnosti Miele. V průběhu let si společnost dokázala 

udržet svojí existenci především díky svému důrazu na inovaci a kvalitu, ale také ve vysoké 

flexibilitě a předvídatelnosti k požadavkům zákazníků. Díky přizpůsobování se situaci na trhu 

vznikly různé výrobky, mezi které můžeme řadit např. elektromotory, vysavače, první 

evropskou myčku nádobí, mopedy, motorky, řídící jednotky pro torpéda válečných ponorek 

za druhé světové války, kuchyňský nábytek, pečící trouby, specializované vestavěné 

spotřebiče pro velkokuchyňská zařízení, parní trouby, kávovary, nahřívače 

nádobí, mikrovlnné trouby, žehličky, mandly, chladničky, mrazničky, automobily, kola atd.  

2.2 Současnost 

V současnosti se firma zabývá výrobou elektrických přístrojů pro domácnost i 

profesionální použití a mezi její nejvýznamnější produkty patří automatické pračky, sušičky, 

mandly, myčky nádobí, mikrovlnné trouby, mrazničky, pečící trouby a vysavače. Její výrobky 

často obsazují první místa v testech kvality a designových žebříčcích, o čemž svědčí mnohá 

ocenění, např. kdy v roce 1999 při oslavě 100. výročí byla společnost Miele označena za 

nejvíce prodávanou značku na německém i evropském trhu, nebo když v roce 2007 dostala od 

agentury GfK ocenění „Nejlepší značka“. Firma vkládá také nemalý kapitál do inovací svých 

produktů a je majitelem řady patentů jako jsou voštinový buben u praček a sušiček nebo 

příborová zásuvka u myček nádobí. 

Za tajemstvím úspěchu této firmy může stát její prvotřídní kvalita a také ambiciózní 

zásada „Immer besser“ (Být stále lepší). Jak píší na svých domovských stránkách 

www.miele.cz., je toto moto „ambiciózní zásada, za kterou se skrývají vysoké nároky, jež 
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firma klade na sebe a na své produkty. Neustále zlepšovat sebe sama a tím být lepší než 

ostatní. Tato zásada není žádnou frází. Je to způsob nazírání na svět, který je každodenně 

uskutečňován vedením firmy i spolupracovníky.“ Výsledkem tohoto postoje je fakt, že 

přístroje pro domácnost Miele mají nejdelší životnost. Produkty žádné jiné značky nevykazují 

ani zdaleka tak dlouhou užitnou dobu. Jak ukázal výzkum praní, při kterém automatické 

pračky Miele jako jediné z testovaných přístrojů nadále bezvadně fungovaly i po bezmála 

5 000 pracích cyklech. Přepočítáno na roky je to doba přibližně dvaceti let. 

Celá společnost se může k roku 2012 pyšnit více jak 16 600 pracovníky a také 

ohromným obratem bezmála 3 miliard Eur, kterého dosáhla v období 2011/2012. Produkty 

Miele se vyváží prakticky do všech evropských zemí, USA, Kanady, jižní Afriky, Austrálie, 

Japonska a Honkongu. Spotřebiče Miele jsou vyráběny v deseti závodech a to osmi 

v Německu, jedním závodem v Rakousku a jedním závodem v českém Uničově, na který je 

tato bakalářská práce zaměřena. Dále můžeme v České republice nalézt dvě Miele Gallery 

v Brně a v Praze, kde je poskytován kompletní poradenský servis. 

2.3 Výrobní závod Miele technika, s.r.o. 

Jak je tedy zmíněno v předchozím odstavci, veškerá činnost společnosti je soustředěna 

do výrobního závodu v Uničově. Tento závod vznikl 13. prosince roku 2002 a jeho hlavním 

předmětem podnikání je výroba elektrických strojů a přístrojů. V posledním evidovaném 

období pracovalo ve společnosti 538 pracovníků a jejich počet díky rozrůstající se činnosti 

společnosti Miele stále roste. Jediným společníkem tohoto závodu je švýcarská společnost 

Imanto AGV, jejíž sídlo se nachází v hlavním městě Aarau kantonu Aargau. K 30. červnu 

roku 2012 vykázal závod dlouhodobý majetek v hodnotě 1 144 247 000 Kč a zásoby v 

hodnotě 98 100 000 Kč. Srovnáním dlouhodobého majetku a zásob se na první pohled může 

zdát, že je mezi nimi nerovnoměrný nesoulad. Můžeme ho ovšem vysvětlit velkou 

kapitálovou náročností strojů a zařízení jako je např. výrobní linka, a v nemalém měřítku i 

budovy. Dále je to také jejich přístupem k řízení zásob jako jsou metoda Just-in-time (JIT) a 

systém doplňování zásob KANBAN. Obě metody jsou blíže vysvětleny v teoretické části 

bakalářské práce.  

Veškeré informace uvedené v této části vycházejí z osobních konzultací s panem 

Ondřejem Pospíšilem, dále pak z účetních závěrech uveřejněných na internetových stránkách 

www.justice.cz, z pozorování autora a v neposlední řadě z interních materiálů společnosti 

Miele technika, s.r.o. 
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2.3.1 Management jakosti 

Podnik uplatňuje systém managementu jakosti podle mezinárodní normy EN ISO 

9001, který je důležitý pro dosahování spokojenosti zákazníků. Zdejší systém jakosti byl 

certifikován společností FRINK Business GMBG v říjnu 2005. Jeho naplňování je pravidelně 

prověřováno při interních a dozorových auditech minimálně jednou ročně a také při 

nepravidelných inspekcích. 

Dále se tento výrobní závod se řídí normou SA 8000 uplatňovanou při ztvárnění 

systému managementu, který je tvořen: 

 systémem řízení kvality, 

 systémem environmentálního managementu, 

 systémem řízení společenské odpovědnosti a 

 systémem řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

2.3.2 Materiál  

Materiál je oceňován v pořizovacích cenách smluvených vždy na určité období. 

Dodavatelské firmy jsou z převážně z Rakouska, Německa a Polska. Přesné názvy si firma 

Miele nepřeje mít uvedené. Jelikož se jedná o montážní závod, do společnosti se přiváží 

z velké většiny již rozpracovaný materiál, který společnost Miele technika přetváří v konečné 

výrobky pro koncového zákazníka. K příjmu materiálu slouží sektor příjmu a expedice, kde 

jednotliví disponenti pro příjem kontrolují bezzávadnost dané dodávky. Při plánování a řízení 

výroby je využíván informační systém SAP, který zachycuje celý průběh materiálu 

společností až po konečné výstupy.  

2.3.3 Výrobky 

Jak již bylo zmíněno výše, výrobní podnik se specializuje na výrobu praček, praček se 

sušičkou, sušiček a myček nádobí. Veškerá výroba společnosti je prodávána za smluvené 

ceny obchodním partnerům spadajícím pod koncern Miele a vyvážena do zahraničí. 

Z obchodního rejstříku byla zpracována tabulka o tržbách společnosti v průběhu let 2004 až 

2012 (Tab. 2.1). Sumy jednotlivých tržeb jsou uvedeny v tis. Kč. Do tržeb byly zahrnuty i 

prodané polotovary, které tvoří v porovnání s ostatními položkami pouze nepatrnou částku. 
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Tab. 2.1 Přehled tržeb v tis. Kč za roky 2004 až 2012, Zdroj vlastní zpracování 

Výrobky/ 
účetní období 

Pračky 
Pračky se 
sušičkou 

Sušičky 

Myčky 

nádobí Polotovary Celkem 

2004/2005 983604 - 135222 - 18348 1137174 

2005/2006 1391324 208745 392351 - 94385 2086805 

2006/2007 1698331 628755 602571 412753 7539 3349949 

2007/2008 1306414 547213 1462785 803640 15040 4110580 

2008/2009 1268615 472674 1512154 842097 15040 4134092 

2009/2010 1126907 401802 1477900 880372 18762 3905743 

2010/2011 947541 459607 1307157 780250 16449 3511304 

2011/2012 984586 451062 1891012 849748 15517 4191925 
 

Nutno uvést, že dané hospodářské roky začínají vždy 1. července a končí 30. června 

následujícího roku.  Z tabulky je vidět postupný vývoj společnosti Miele technika s.r.o., kdy 

v lednu roku 2004 společnost začala s výrobou praček a sušiček a postupně zaváděla další 

výrobky. Zavedení praček se sušičkou proběhlo v hospodářském roku 2005/2006 a myček 

nádobí v období 2006/2007. Pro větší přehlednost mezi jednotlivými druhy byl vypracován 

obr. 2.1 vyjadřující strukturu tržeb podle výrobků v průběhu let 2004 až 2012. 

Obr. 2.1 Procentuální rozdělení tržeb za roky 2004 až 2012, Zdroj: Vlastní zpracování 
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Na grafu 2.1 je dobře znatelný procentuální útlum tržeb za pračky coby hlavního 

produktu výroby. V roce 2004 byl podíl tržeb za pračky na celkových tržbách společnosti 

téměř 80 %, ale v průběhu dalších let je znát celkový trend vytlačení tohoto produktu na úkor 

dalších výrobků, zvláště však sušiček. Další dva koláčové grafy (Obr. 2.2) ukazují přesná 

procenta podílu na celkových tržbách dané společnosti v průběhu posledních dvou let. 

 

Obr. 2.2 Koláčové grafy podílu na tržbách jednotlivých výrobků, Zdroj: Vlastní zpracování 

Vyjádřeno v procentech tedy podíl praček na tržbách klesl o 3 procentní body, stejně 

tak je zaznamenán pokles myček nádobí a praček se sušičkou o 2 procentní body, to vše na 

úkor zvýšení podílu na tržbách za sušičky o 8 procentních bodů.  
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3 Teoretická východiska 

V teoretické části bakalářské práce se nachází rozčlenění zásob a nákladů s nimi 

spojených do jednotlivých skupin podle rozličných vlastností. Tyto skupiny vytváříme pro 

větší přehlednost při řízení zásob a kvalitnější operativní řízení. 

Téměř každý výrobní podnik má v zásobách vázaný velký kapitál, který by při jeho 

uvolnění mohl využít daleko efektivněji. Proto se podniky snaží najít optimální úroveň 

jednotlivých zásob, která není ani nadbytečně vysoká, ani příliš nízká, neboť ta by mohla 

způsobit vysoké náklady spojené se zastavením výroby.  

Musíme ovšem zdůraznit, že jednotlivé druhy zásob nemají stejnou optimální úroveň, 

musí se tedy hledat pro každou položku zvlášť. V další kapitole teoretické části se tedy 

zaměříme na analýzu jednotlivých druhů zásob v čase, a to především ukazatelů jejich 

obrátkovosti. Mezi důležité analýzy této problematiky patří bezesporu analýza ABC a XYZ, 

které jsou zde také definovány. 

3.1 Druhy zásob a náklady s nimi spojené 

Tato kapitola se zaměřuje na obecné rozdělení zásob v podniku, ujasnění si 

jednotlivých pojmů a definování nákladů spojených se vznikem zásob, s cílem větší 

přehlednosti v navazujících kapitolách. 

3.1.1 Řízení zásob a zásoby 

Zásoba je podle Macurové a Klabusayové (2007) funkčním zbožím nacházejícím se 

v materiálovém toku, který vyrovnává rozdíly v rychlostech sousedících článků řetězce, tzn. 

tlumí nejistoty. Základní funkcí zásob je rozpojení přísunu a odsunu zboží (tedy mezi 

nabídkou a poptávkou) a pozorování vzájemných rozdílů v rychlostech inputu a outputu 

v podniku. Pro lepší přehlednost je níže uvedeno schéma (Obr. 3.1) procesu řízení zásob, 

převzaté ze skript Macurová a Klabusayová (2007, s. 63). 
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Obr. 3.1 Proces řízení zásob, Pramen: Macurová a Klabusayová (2007, s. 63) 

Z obrázku 3.1 je možno vyčíst obecné rozdělení zásob na suroviny, polotovary a 

konečné výrobky. Tomek a Vávrová (2007) tvrdí, že zásoby lze obecně rozdělit na skupiny:  

 výrobní zásoby, tj. zásoby veškerých surovin, základního, pomocného nebo režijního 

materiálu, paliva, náhradních dílů a obalů nakoupených od dodavatelů,  

 zásoby nedokončené výroby, tj. zásoby vlastních polotovarů, které se vyrábí v 

předchozím článku výroby, nebo polotovary dodávané v rámci kooperační spolupráce 

s jinými podniky, 

 zásoby hotových výrobků, tj. zásoby dokončené výroby, které prošly výstupní 

kontrolou a byly uskladněny jako výrobky stanovené k dodání odběratelům.  

Podle Kocha (2008) je vedení zásob jednou ze zásadních a rychle se rozvíjejících 

oblastí. Zmiňuje se o velmi rozšířeném jevu, tzv. „virtuálních skladech“, kdy jsou objednávky 

zpracovány online. Díky tomu se snižují náklady a zároveň zlepšují služby poskytované 

distributorům a zákazníkům. Velký úspěch rovněž slaví skladové systémy „rozeznávající“ 

zákazníky. Tím chtěl Koch dojít k tomu názoru, že současný trh potřebuje jednoduchou 

skladovou evidenci a také rozvíjet pevné vztahy se svými zákazníky a dodavateli.  

Z hlediska operativního řízení zásob má význam jejich klasifikace podle jejich 

funkčních složek. Z tohoto hlediska hovoříme o běžné (obratové) zásobě, pojistné zásobě, 

technické zásobě, sezónní zásobě, havarijní zásobě apod. Z hlediska signalizace stavu zásob a 

kapacitních propočtů při projektování logistiky jsou nejdůležitější údaje o minimální a 

maximální zásobě. 

Přiblížíme dvě nejzásadnější, tj.: 

 Běžná (obratová) zásoba - tato zásoba vzniká nákupem, výrobou nebo dopravou 

v dávkách. Její výše se stanoví ze vzorce: 
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Dávka kryje potřeby podniku po určitou dobu, než výrobní / nákupní cyklus nastane 

od začátku. Velikost této dávky určuje podnik vzhledem k charakteru specifické 

položky, ale obecně platí, že čím vyšší je velikost dávky, tím jsou nižší náklady na 

pořízení (případně na údržbu), ale zato vyšší budou náklady na držení zásob.  

 Pojistná zásoba - tato zásoba má funkci pojistnou, která kryje náhodné výkyvy jak na 

straně vstupu (ve spotřebě), tak na straně výstupu (v odbytu výrobků). Její velikost 

stanovuje podnik specificky na jednotlivé položky podle proměnlivosti spotřeby / 

odbytu, případně v kvalitě dodávek materiálu dodavatelem. Pokud tedy materiál má 

stabilní spotřebu zahrnující pouze příležitostné výkyvy, lze stanovit nízkou pojistnou 

zásobu a naopak. 

Na zásoby v podniku můžeme nahlížet ze dvou hledisek, a to hlediska negativního a 

pozitivního. Negativní hledisko spočívá v tom, že zásoby na sebe vážou kapitál a brání tak 

podniku tento kapitál použít efektivněji. Dále mohou ohrožovat likviditu podniku a jsou 

s nimi spojena určitá rizika, která podnik bezprostředně ohrožují - jako např. zastaralý nebo 

vysoce hořlavý materiál. V neposlední řadě zásoby zabírají ve firmě určitý prostor a jsou 

s nimi spojené přidružené náklady na jejich úschovu. 

Pozitivní hledisko podle Synka (2011) je vyřešení nesouladu mezi výrobou a 

spotřebou a to z hlediska místního, časového, kapacitního a sortimentního, což má zajistit 

bezporuchový a plynulý výdej skladových položek do spotřeby. Zásobami se kryjí výkyvy 

v poptávce po výrobcích a také slouží jako prevence před poruchami v dodavatelském řetězci. 

Těmito poruchami v tomto smyslu mohou být: 

 výkyvy či neplnění dodávek (od dodavatelů, z předchozích výrobních fází nebo 

v odvádění hotových výrobků z výrobního procesu), tj. objemový faktor vytváření 

zásob a 

 výkyvy v dodávkovém cyklu (od dodavatelů ale i v rámci výrobního procesu mezi 

jednotlivými provozy apod.), tedy časový faktor vytváření zásob. 

Pro ujasnění pojmů, dodavatelský řetězec lze definovat podle Grose (2009) jako 

posloupnost činností v integrovaných a vzájemně propojených logistických řetězcích včetně 

aktivit spojených s realizací zpětných toků, jejichž výkon je nezbytný pro splnění požadavků 

finálního zákazníka v požadovaném čase, množství, kvalitě a na požadované místo. Jinými 

slovy, dodavatelský řetězec je horizontálně i vertikálně propojená množina logistických 
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řetězců. Pro úplnost si definujeme i pojem logistický řetězec, tj. posloupnost činností, jejichž 

výkon je nezbytný pro splnění požadavků finálního zákazníka v požadovaném čase, množství, 

kvalitě a na požadované místo. 

Podle Emmeta (2008, s. 9), dodavatelský řetězec „znamená proces, který sjednocuje, 

koordinuje a řídí pohyb zboží a materiálů od dodavatele přes odběratele ke konečnému 

spotřebiteli. Základní vlastností tohoto řetězce je, že propojuje všechny činnosti v přiměřeném 

časovém horizontu.“ Je dobré si taky uvědomit, že pro každý jednotlivý výrobek existuje jiný 

celkový dodavatelský řetězec, a proto ke každému výrobku musíme přistupovat individuálně.  

 

Podle Macurové a Klabusayové (2006, s. 40) jsou logistické náklady tvořeny: 

 Náklady na držení zásob – členíme na tyto tři skupiny: 

o náklady ušlých příležitostí – souvisí s držením zásob a pro jejich kvantifikaci 

se používá reálná úroková míra (cizí kapitál) nebo rentabilita (vlastní kapitál) 

dosažitelná při optimální alternativě investování vlastního kapitálu, 

o náklady spojené se skladováním zásob – jde o náklady na skladové prostory, 

na správu zásob a provoz skladů (odpisy budov, nájemné, provoz skladovacích 

a manipulačních zařízení, počítačové techniky, mzdy pracovníků, pojištění 

apod.), 

o náklady spojené s rizikem - ztráty plynoucí z budoucí neprodejnosti nebo 

nepoužitelnosti zásob. Existuje riziko ztráty původních vlastností 

skladovaných surovin, materiálů a výrobků, zcizení apod. S tímto rizikem jsou 

spojeny náklady na pojištění, na získání náhradního zákazníka, náklady na 

likvidaci neupotřebitelných zásob, ztráty z cenových slev. 

 Náklady vyvolané nedostatečnou úrovní logistických služeb (externích a interních) 

– mohou zahrnovat penále za zpoždění, ztrátu důvěry zákazníka, náklady z nevyužití 

úzkoprofilových kapacit vlivem nepřipravenosti materiálu, pomůcek apod. 

3.1.2 Náklady spojené se zásobami 

Synek (2011) rozděluje náklady spojené se zásobami do tří skupin, kterými jsou: 

 náklady na pořízení zásob: náklady na opatřovací činnost, na objednání od okamžiku 

sdělení spotřeby až po realizaci objednávky v příjmu zboží, 
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 náklady na skladování a udržování zásob: náklady na prostory, manipulaci, úroky, 

ztráty ze skladování (u jednotlivých manipulačních činností jde o komplexní kalkulaci 

nákladů), 

 náklady nedostatku: tj. zejména náklady vzniklé chybným určením výše a času 

spotřeby, ale i cenové diferenciace, pokuty, ušlý zisk, prostoje kapacit, ztráta zboží a 

ztráta goodwillu. 

Podle Tomka a Vávrové (2007, s. 308) lze náklady na skladování a udržování zásob 

rozčlenit na tyto položky: 

 Náklady vyplývající z vázanosti 

o úroky z úvěrů a krytí zásob 

 Náklady na ztráty zásob: 

o vyřazením zastaralých zásob, 

o krytím poškozených a zničených zásob, 

o krytím povolených ztrát a mank, 

o vyřazením zásob z jiných důvodů, 

 náklady na pojištění zásob, 

 náklady na prostředky udržování zásob (konzervace, čištění atd.),  

 náklady na skladovací prostory (provozní náklady, údržba, odpisy apod.), 

 manipulační náklady závislé na velikosti zásob atd. 

Dále Tomek a Vávrová (2007) popisují náklady na pořízení a náklady z nedostatku 

zásob. K nákladům na pořízení patří především nákladové složky, jejichž výše je závislá na 

počtu objednávek (dodávek), tj. náklady související s dodavatelsko-odběratelskými vztahy, 

náklady na opatřování, náklady způsobené vlastní nákupní agendou, přejímkou a uskladněním 

materiálu, evidencí a likvidací faktur apod.  

Náklady způsobené nedostatkem zahrnují náklady zvýšení vázanosti kapitálu 

v rozpracované výrobě, na mimořádné zajištění dodávky, ztráty z prostojů, penále za 

nedodání hotových výrobků, náhrady škod atd. 
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3.2.  Analýzy zásob  

3.2.1  Oblasti řízení zásob 

Analýza zásob je proces sloužící podniku k výpočtu přiměřenosti množství svých 

zásob, jak se vyvíjejí v čase, a jaká je jejich struktura. Cílem je stanovit takovou úroveň 

jednotlivých druhů zásob, která nebude ani příliš nízká, ani nadměrně vysoká. Při nízké 

úrovni zásob může docházet k nedostatku zásob a tím k prostojům pracovišť čekajících na 

materiál. Příliš vysoká úroveň zase vede k vázanosti kapitálu v nepotřebných zdrojích. Ten by 

se mohl využít daleko efektivněji v jeho peněžní podobě. 

Jak uvádí Macurová (2010), analýza zásob má poskytnout podklady pro zjištění 

problémů při řízení zásob a vyústit ve stanovení priorit a směrů řešení.  

Dále rozděluje Macurová (2010, s. 80) oblasti řízení zásob na: 

1. vývoj objemu a rychlosti pohybu zásob, zjištění faktorů ovlivňujících rychlost pohybu 

zásob: 

 vývoj absolutní hodnoty zásob,  

 vývoj podílu zásob na celkových aktivech, 

 vývoj ukazatele náročnosti tržeb na zásoby, 

 vývoj obrátky a doby obratu celkových zásob, zásob surovin a materiálu nebo 

polotovarů,  

 analýza vlivu tržeb a velikosti zásob na rychlost pohybu zásob,  

 analýza vlivu zásob surovin a materiálu, polotovarů a hotových výrobků na 

rychlost pohybu zásob.  

2. analýzu struktury zásob (dle položek nebo skupin podobných položek) podle: 

 podílu na spotřebě (resp. prodeji),  

 podílu na průměrné zásobě,  

 obrátkovosti,  

 počtu výdejů,  

 sezónnosti spotřeby,  

 předvídatelnosti (proměnlivosti) spotřeby,  

 šíře použitelnosti, 

 nahraditelnosti, 
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 expiračních lhůt, 

 spolehlivosti dodavatelů, 

 nároků na skladování a příslušných nákladů, 

 a dalších kritérií podle účelu analýzy. 

3. Identifikaci a analýzu situací, kdy došlo k vyčerpání zásoby: 

 scházející položky a scházející množství, 

 důvody vyčerpání zásoby, 

 důsledky vyčerpání zásoby. 

3.2.2 Analýza poptávky 

Při analýze zásob bereme na zřetel dva cykly, a to dodávkový a poptávkový cyklus. 

Obecně můžeme tvrdit, že pro konkrétní podnik je dodávkový cyklus lépe kontrolovatelný a 

ovlivnitelný než poptávkový cyklus. Firmy by se tedy měly prioritně zabývat analýzou 

poptávky, protože jak tvrdí Emmett (2008), právě poptávkový cyklus je oním spouštěcím 

mechanismem celého procesu skladování a dodavatelského řetězce. 

Základem jsou dva druhy poptávky- poptávka závislá a nezávislá. O závislé poptávce 

můžeme říct, že je do určitého stupně předvídatelná, tudíž jako výrobní podnik můžeme 

kalkulovat s určitým množstvím odbytu. Je charakteristická v podnikatelském prostředí 

výroby, kde se vychází z předem určených výrobních plánů, které jsou dány prognózou 

odběrů jednotlivých druhů výrobků. Můžeme tedy počítat s určitým stupněm jistoty, že 

vyrobené výstupy budou mít odbyt.  

Nezávislá poptávka je naproti tomu nepředvídatelná a je nezávislá na všech ostatních 

výrobcích. Existuje tu tedy určitá nejistota, která podniku brání ve stanovení přesného 

množství odbytu jeho výrobků. Podnik je tedy nucen se pohybovat v určitých hranicích / 

mezích úrovně zásob, v kterých se snaží držet.  

Poptávka se liší podle jednotlivých druhů výrobků a proto je ji třeba určit pro každou 

položku zvlášť. 

3.2.3 Paretovo pravidlo 

Jedná se o pravidlo vycházející z teorie pravděpodobnosti, které je založeno na 

nesouladu mezi různými jevy. Jeho přínos spočívá v tom, aby si člověk uvědomil, že ne 

všechno, co v životě dělá, bude mít přiměřený efekt jeho vyvinutému úsilí. Jinými slovy, že je 

jen malé procento věcí, které jsou opravdu nezbytné udělat, nebo že ne všechny příčiny mají 
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stejné důsledky. Názornou ukázku je možno vidět na Obr. 3.2, který byl převzat od Kocha 

(2008). 

Touto teorií se zabývalo mnoho lidí a dostala mnoho názvů, jako např. teorie 80/20, 

Paretův zákon, pravidlo nerovnováhy, nebo třeba pravidlo nejmenšího úsilí. První historicky 

uznávaným objevitelem tohoto pravidla byl italský ekonom Vilfredo Pareto v roce 1897. Tuto 

svojí domněnku potvrdil na nerovnováze rozdělení bohatství v různých státech Evropy 

v různých časových obdobích. Bohužel, jeho teorie elit byla zneužita Italskými fašisty za 

druhé světové války. 

 

Obr. 3.2 Pravidlo 80/20. Pramen: Koch (2008, s. 19) 

 

O teorii pravděpodobnosti ve spojitosti s pravidlem 80/20 Koch (2008) říká, že je 

v podstatě nemožné, aby k veškerým případům, kdy platí pravidlo 80/20, docházelo náhodně, 

pouhou shodou okolností. Pravidlo můžeme vysvětlit pouze tím, že budeme předpokládat, že 

se za ním skrývá nějaký hlubší význam nebo příčina. 

Toto pravidlo má ve světě celou řadu využití, a v podstatě každý člověk si v něm najde 

to „svoje“. V této bakalářské práci se budeme zabývat především oblastí zásob, pro niž je toto 
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pravidlo životně důležité a rozhodující z hlediska jednoduchosti a přehlednosti o jednotlivých 

položkách zásob, kdy se vychází z faktu, že přibližně 80 procent zásob způsobuje firmě pouze 

20 procent příjmů. V kontextu s tématem ruku v ruce spolupracuje i analýza zásob ABC, která 

je charakterizována níže. 

Přestože skladové hospodářství firmy má pro její budoucnost zásadní význam, tak 

podle Kocha (2008) spočívá pouze v čtyřech hlavních bodech, kterými jsou: 

 radikální omezení neproduktivních výrobků, 

 snížení počtu variant jednotlivých výrobků (začneme těmi, které jsou na odbyt 

nejpomaleji),  

 snaha převést problémy spojené s řízením zásob na jiné články hodnotového řetězce, 

jako jsou dodavatelé nebo zákazníci a 

 pokud je nutné, udržovat určité množství zásob, pokusit se různými způsoby o snížení 

nákladů a urychlení balení a expedice pomocí pravidla 80/20. 

Z předchozího textu můžeme tedy říci, že pravidlo 80/20 má klíčový význam v řízení 

zásob. Pomocí toho pravidla se dá také s určitou dávkou jistoty zjistit, zda se podnik ubírá 

správným směrem ve své snaze dosahovat lepších výsledků.  Dále bylo již zmíněno, že toto 

pravidlo se dá uplatnit na skoro všechny oblasti života, od lidského štěstí počínaje, 

klimatickými jevy konče. Pro účel této bakalářské práce se zaměříme na podnikové aktivity. 

Koch (2008) aplikoval Paretovo pravidlo na podniková fakta, jako jsou: 

 20 % skladových položek tvoří 80 % hodnoty spotřeby,  

 20 % skladových položek způsobuje 80 % nákladů na zásoby,  

 20 % výrobků vydaných ze skladu nám přináší 80 % zisku,  

 na 80 % skladové plochy je uskladněno 20 % sortimentu,  

 80 % výrobků odebírá 20 % odběratelů,  

 20 % dodavatelů dodává 80 % nakupovaných zásob,  

 80 % tržeb pochází od 20 % zákazníků. 

V našem případě problematiky zásob má pravidlo 80/20 vícero uplatnění, neboť tvrdí, 

že přibližně 80 procent činností se týká pouze 20 procent položek skladových zásob. 

Výsledkem by tak měla být identifikace neproduktivních položek zásob a jejich případné 

omezení na položky pouze nezbytně nutné, uvolnění tak potřebného kapitálu k rozvoji firmy a 

v neposlední řadě snížení nákladů na skladování. Lze použít různá kritéria členění důležitosti 
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zásob, ať už z hlediska ocenění, rychlosti pohybu zásob, jejich využití, nebo např. podle 

expiračních lhůt. Účelné je také rozdělení zásob do skupin a to podle jejich podílu na 

celkových zásobách, co je pro ukázku zobrazeno v Tab. 3.1 inspirované Macurovou (2010, s. 

81). 

Tab. 3.1 Struktura zásob v podniku. Zdroj: Macurová (2010, s. 81) 

Veškeré nakupované položky Z toho položky na skladě 

Dosavadní 

Standartní 

Bez výdeje 

(ležáky) 

Bez příjmu 

S příjmem 

S výdejem 

Pomalu obrátkové 

Speciální 
Rychlo obrátkové 

Nové 
    

 

Zvláštní pozornost by firma měla věnovat skupině ležáků s příjmem, neboť to pro 

firmu znamená nakupování již nepotřebných zásob, což je neracionální. Ležáky bez příjmu 

můžou být např. náhradní díly, které je firma po určitou dobu povinna uchovávat ve své 

evidenci vzhledem k reklamační lhůtě. U výdeje zásob nás především zajímá jeho rychlost 

pohybu ve skladu, který se obvykle určuje dvěma ukazateli- obrátkou a rychlostí obratu 

zásob. S ohledem na pravidlo 80/20 můžeme tedy říct, že výrobky, jdoucí pomalu na odbyt, 

jsou pro firmu velice nákladné a jeho skladování přináší firmě zbytečné ztráty. Podrobnější 

charakteristikou z hlediska obrátkovosti zásob se zabývá další kapitola. 

3.2.3  Obrátkovost zásob 

Jedná se o rychlost procesu, který začíná nákupem jednotlivých zásob, pokračuje přes 

sklady, výrobu, expedici a končí přeměněnou konečného produktu na tržby, kdy celý proces 

začíná nanovo (rychlost je tedy pro každou zásobu jiná). Tím zjistíme, jak dlouho bude 

podniku vázat jednotlivá položka kapitál. Existují dva ukazatele měření obrátkovosti zásob a 

to obrátka a doba obratu zásob. Synek (2011) definuje ukazatel doby obratu a obrátky zásob 

ve dnech jako časové období, za které dojde k obměně stavu zásob, neboli po jakou dobu je 

průměrná zásoba schopna krýt spotřebu (při dané průměrné spotřebě).  

Rychlost procesu se dá spočítat pro typy zásob, jako jsou: 

 výrobní zásoby,  

 zásoby nedokončené výroby a 

 zásoby hotových výrobků. 
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Ukazatelem rychlosti pohybu zásob nám tedy bude Obrátka zásob resp. rychlost 

obratu zásob. Vypočítáme ho ze vzorce: 

              
            

               
                                      

Výsledná hodnota nám udává, kolikrát se průměrná zásoba přemění na tržby za danou 

časovou jednotu (v našem případě za jeden rok). Je to tedy počet obratů, který nám uvádí, 

kolikrát se daná zásoba stihne přeměnit na tržby, a každý podnik usiluje o co nejvyšší hodnotu 

tohoto ukazatele. 

Koch (2008) upozorňuje také na přihlížení na manipulaci se zásobami. Při 

podrobnějším rozdělení zásob na nízkoobrátkové a vysokoobrátkové se předpokládá, že 

vysokoobrátkové zásoby budou umístěny ve výšce od stehen po ramena tak, aby se mohli 

manipulanti pohybovat co možná nejméně a příliš se neunavili. 

3.2.4 Analýza ABC a XYZ  

Líbal a Kubát (1994) říkají, že podniky obvykle hledají rovnováhu mezi optimální 

velikostí zásob a náklady na držení a řízení těchto zásob při zabezpečování požadované 

úrovně služeb zákazníků. Jedním ze způsobů optimalizace zásob a přístupu k nim je právě 

analýza ABC. 

3.2.5.1  Analýza ABC 

Tato analýza zahrnuje především Paretovu analýzu, která tvrdí, že existují poměrové 

rozdíly mezi dvěma množinami spolu souvisejícími, kdy malé procento jedné množiny 

ovlivňuje nesrovnatelně větší procento množiny druhé. Tím se dají jednotlivé položky jedné 

skupiny (např. nákladů) rozdělit do tří základních skupin A, B a C, které se dají pro větší 

přehlednost a podrobnější výzkum dále členit na jednotlivé podskupiny. Koch (2008) uvádí, 

že poměr mezi jednotlivými skupinami není vždy učebnicový. V praxi se často setkáváme 

s jinými poměry, než uvádí pravidlo 20/80, ale princip nepoměru zůstává stále stejný. Obecně 

tedy rozdělíme položky tak, že: 

 20 % položek A představuje 80 % zkoumané hodnoty, 

 30 % položek B představuje 15 % zkoumané hodnoty a  

 zbylých 50 % představuje 5 % zkoumané hodnoty. 
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Graficky si tento nepoměr demonstrujeme na Obr. 3.3, kdy osa x znázorňuje 

procentuální rozdělení druhů jednotlivých položek v rámci všech položek a osa y zkoumanou 

hodnotu závisející na všech položkách. 

 

 
 

         
          
          
          
          
          
          

          
          
          
          
          
          
          
          

           

 

Obr. 3.3 Princip rozdělení položkových skupin v ABC, Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Právě skupina A představuje podle Synka (2011) onu materiálovou položku, která má 

rozhodující vliv na strukturu spotřeby a její nedostatek způsobuje poruchy ve výrobním 

organismu. 

Jak uvádí Kubát (2006, s. 42), „analýza ABC slouží: 

 ke klasifikaci skladových položek za účelem diferenciace metod pro řízení zásob a  

 k hodnocení dosavadní úrovně řízení zásob v podniku a k přípravě opatření pro 

zlepšení řízení.“  

Pro účely, kterými se zabývá tato bakalářské práce, tj. analýzou zásob, je tedy 

východiskem rozdělení skladových položek do jednotlivých kategorií a na tyto kategorie začít 

pohlížet odlišným způsobem. Nejčastěji se rozdělí podle důležitosti sestupně do kategorií A, 

B a C, kdy A představuje nízký počet druhů zásob, ale zato nejdůležitějších pro podnik. 

V poslední skupině C je velké procento položek, které ale jsou pro existenci firmy a její 

fungování méně důležité jako skupina A, a proto se na ně nebere tak velký ohled jako na 

Procento počtu položek 
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předchozí dvě skupiny. Pokud v podniku existuje mnoho položek zásob, dá se pro lepší 

přehlednost a správné vedení těchto položek přistoupit k vícestupňové analýze, kdy si 

jednotlivé skupiny dále klasifikujeme do menších skupin. Skupinu A tedy rozdělíme na 3 

další skupiny a to AA, AB a AC. Obdobně postupujeme u skupin B a C. 

Nyní si popíšeme jednotlivé skupiny: 

 Skupina A představuje pro podnik existenčně nejdůležitější položky, bez kterých by 

podnik nemohl existovat, protože se významně podílejí na spotřebě a podniku 

zpravidla přináší nejvyšší procento obratu. Tato skupina představuje přibližně 20 % 

položek, které nám přináší 80% obratu, tudíž jim firma musí věnovat co nejvyšší 

pozornost. Její stav je neustále monitorován, porovnáván s normou či plánovaným 

stavem a podle úrovně spotřeby jsou stále aktualizovány například velikosti dávky, 

velikost pojistné zásoby nebo objednací úroveň. Pro tuto kategorii se doporučuje 

objednací systém „B,Q“, který neustále monitoruje množství zásob na skladě a 

v případě potřeby, tj. při poklesu na objednací úroveň, objedná další materiál 

v pevném množství. Přestože jsou tyto zásoby pro firmu rozhodující, je v nich vázán 

velký kapitál. Firmy se proto v současné době snaží o co nejnižší zásoby s vysokou 

frekvencí objednávek malého množství a to např. metodou Just-in-time (JIT), která 

je popsána níže. 

 Skupina B je na stupni důležitosti mezi nejdůležitější skupinou A a nejméně 

důležitou skupinou C. Takže je to takový mezistupeň. Představují přibližně 30 % 

položek a přináší firmě okolo 15 % obratu. Na zásoby je nahlíženo podobně jako u 

skupiny A, ale přikládá se jim menší důležitost. Doporučuje se pro ni systém „B,S“, 

který při překročení signální hladiny doplní zásoby do předem stanovené hladiny S. 

S ohledem na méně časté monitorování a na větší velikost objednaného množství se 

u této skupiny stanuje větší pojistná zásoba. 

 Ke skupině C patří zbytek nejméně důležitých položek, kterým firma věnuje 

nejmenší pozornost. V této skupině je převážná většina položek zásob (okolo 50 %), 

které jsou především nákupního charakteru a jejich obrat činí pouhých 5 % 

z celkového obratu. Objednací systém se volí většinou s periodickými kontrolami tj. 

„s,Q“ a „s,S“, kdy se objednávací hladina se kontroluje většinou v dlouhých 

časových intervalech a díky tomu je pojistná zásoba relativně vysoká. V praxi se 

často stává, že se kontrola neprovádí pravidelně a až v případě potřeby se materiál 
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doobjednává (př. kancelářské potřeby). Při objednání zásob se také stanovují velké 

dávky, aby se zamezilo vysokým nákladům na objednání.  

Jak uvádí Synek (2011), metoda ABC bývá v praxi využívána společně s metodou 

XYZ, která rozděluje materiálové položky podle toho, jaká je u jednotlivých druhů zásob 

přesná předpověď potřeb. 

3.2.5.2  Analýza XYZ 

Tato analýza je doplňková k předchozí analýze ABC a udává, jak moc je spotřeba 

jednotlivých položek proměnlivá. Třídění je prováděno na základě výsledku variačního 

koeficientu, jehož výpočet nalezneme níže (viz. Vzorec 3.2). Stejně jako výpočet směrodatné 

odchylky (Vzorec 3.3) bylo použito stejného zdroje a to skript Macurová (2010, s. 83).  

   
  

 ̅ 
      [ ]                                                                

vi - variační koeficient i-té položky 

σi - směrodatná odchylka poptávky (spotřeby) u i-té položky 

xi - průměrná poptávka (spotřeba) u i-té položky 

   √
∑       ̅   

 
   

   
                                                  

xij - velikost spotřeby i-té položky v j-tém období 

n - počet období 

Po výpočtu jednotlivých variačních koeficientů se rozdělí položky do tří skupin X, Y a 

Z: 

 Skupina X- v této skupině se nalézají položky, jejichž variační koeficient je nižší 

než 50 %. Jedná se o položky s konstantní spotřebou a mají tudíž vysokou predikční 

schopnost. Jelikož mají tyto položky pouze příležitostné výkyvy, není nutné vytvářet 

velkou pojistnou zásobu a můžeme tak potřebný kapitál, který by byl jinak vázaný 

v zásobách, použít jinak. 

 Skupina Y- pro tuto skupinu se variačního koeficient nachází v rozmezí od 51 % do 

90 %. Položky v této skupině nemají už tak dobré predikční vlastnosti a existují tu 

silnější výkyvy ve spotřebě než u skupiny X. Díky těmto faktům je dobré vytvářet 

vyšší pojistnou zásobu. 
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 Skupina Z- tato skupina má ze všech skupin nejvyšší proměnlivost ve spotřebě, 

tudíž je zde na místě vysoká pojistná zásoba. Existuje také varianta, že se dá zásoba 

doplnit až v případě potřeby, ale jako firma musíme srovnat vzniklé náklady na 

jednorázové objednání s náklady na držení určité hladiny pojistných zásob. Variační 

koeficient je vyšší než 90 %. 

V kombinaci s ABC analýzou se tak vytvoří skupiny položek, které budou rozděleny 

jak např. podle obratu, tak podle jejich predikce spotřeby. U skupiny A tak vzniknout položky 

AX, AY a AZ. Obdobně se postupuje u zbylých dvou skupin.  

Z výše uvedeného textu tedy vyplývá, že by podnik měl při přístupu k zásobám 

klasifikovat všechny položky do určitých skupin, ke kterým bude přistupovat individuálně 

podle jejich důležitosti ke zkoumané veličině (obrátky, množství, ceně materiálu apod.) a také 

výkyvům jednotlivých položek ve spotřebě. Nejvyšší pozornost by měl věnovat pouze úzké 

skupině skladových položek, která májí rozhodující vliv pro podnik jako celek. 

3.3  Systém KANBAN 

Systém KANBAN je prostředek, který umožňuje podniku efektivní plánování a řízení 

výroby.  

Tuto technologii minimalizující stav zásob vyvinula v 50. letech v Japonsku firma 

Toyota Motors. Jedná se o vytvoření vyvážených samoregulačních okruhů založených na 

principu tahu. Cílem je plynulý tok výroby a minimální rozpracovanost, což vede k zvýšení 

obrátkovosti zásob a tím i vyšším ziskům celého podniku.  

Kanbanové okruhy mohou fungovat nejen uvnitř jednotlivé dílny či výrobního 

provozu, nýbrž i mezi provozy, mezi výrobou a sklady a také mohou být i externí mezi 

dodavatelem a odběratelem (Macurová, 2010). 

KANBAN je japonský termín pro kartu nebo štítek. Tato karta funguje jako nosič 

informací, řídící pokyn i průvodka. Udává množství dílců, které pojme manipulační 

prostředek (tedy velikost manipulační dávky) 

Jak uvádějí Tomek a Vávrová (2005, str. 244), k nejpodstatnějším prvkům systému 

náleží: 

 samořídící regulační kruh mezi vyrábějícím a odebírajícím místem, 

 princip „vzít si“ pro následující spotřebitelský stupeň namísto všeobecného principu 

„přines“, 
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 flexibilní nasazení lidí a výrobních prostředků, 

 přenesení krátkodobých řídících funkcí na provádějící pracovníky, 

 použití karty KANBAN jako nosiče informací. 

Kanbanová karta je tedy základním prvkem celého systému, který se posílá mezi 

odběratelským a dodavatelským pracovištěm. Dodavatelskému (vyrábějícímu) pracovišti tato 

karta hlásí, že spotřebitelské místo (odebírající pracoviště) spotřebuje dodané množství 

(paletu, klec, bednu, apod.) a tak může dodavatel zahájit výrobu pro toto pracoviště. Ani 

prodavači, ani kupujícímu není dovoleno dělat si zásoby. Navíc musí produkovat beze zmetků 

a vzájemně se kontrolují. Princip předávání informací a hmotný tok mezi jednotlivými 

procesy je znázorněn na Obr. 3.4. 

Velice důležité při zavedení systému KANBAN je důkladné proškolení dělníků o 

jejich právech a povinnostech. Mezi nejdůležitější patří například: 

 nemožnost ztráty kanbanové karty, 

 nemožnost vyrábět větší množství, než uvádí kanbanová karta,  

 nemožnost zahájení práce, aniž má dané pracoviště kanbanovou kartu,  

 apod. 

 

 Obr. 3.4 Princip předávání informací a hmotného toku v systému KANBAN, Pramen: 

Tomek, Vávrová (2007) 
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Dodavatelské pracoviště musí zajistit dodání v požadovaném množství a čase. 

Dodávka se odesílá i s kanbanovou kartou, kterou při vyčerpání dodávky opět pošle 

odběratelské pracoviště dodavatelskému. Specifikem tohoto systému oproti tradičním je to, že 

řízení probíhá na základě aktuální potřeby a aktuální zásoby. Nemusí být ovšem výlučně 

používaná kanbanová karta, v některých podnicích se používají např. optické a akustické 

signály, někdy dokonce funkci kanbanové karty mezi místně odloučenými závody může plnit 

počítač (tj. elektronický KANBAN). Cílem je tedy schopnost pohotově dodávat na pracoviště 

za účelem snížení vázanosti obratového kapitálu. 

Systém KANBAN se uplatňuje především v podmínkách, kde existuje opakovaná 

výroba stejných součástek s velkou setrvačností odbytu, tedy ustálenější sortiment v relativně 

velkém množství. Jsou to především obory týkající se strojírenství, čili technické obory, jako 

např. automobilový průmysl, elektrotechnika, montážní závody apod. Pokud tyto podmínky 

nejsou splněny, je nutné systém KANBAN doplnit speciálním plánovacím systémem, který 

určí kapacity regulačních okruhů, jejich toleranční rozsahy apod. 

3.4. Systém Just-in-time (JIT) 

Tento systém, který bychom mohli přeložit do češtiny jako systém „právě včas“ 

využila jako první v historii firma Toyota Motor Company a měla s ním spojen nevídaný 

úspěch v podobě radikálního zkrácení průběžné doby výroby a značné minimalizace zásob. 

Princip spočívá v úzké kooperaci dodavatele s odběratelem, kdy výrobky jsou 

dodávány přesně ve chvíli, kdy je jich zapotřebí. Odběratel si ale musí dát pozor, aby si vybral 

spolehlivého dodavatele, který nabízí za své výrobky výhodnou cenu, vysokou kvalitu, ale 

také bezchybné dodávky svých produktů. 

Tomek a Vávrová (2007, s. 299) charakterizují princip JIT takto: „ JIT řeší řadu 

klasických problémů materiálového hospodářství, zejména dublování řady operací mezi 

dodavatelem a odběratelem, jako jsou kontrola, skladování, příprava a kompletování 

materiálů. Bez ztráty pro hodnotový řetězec upouští odběratel od vlastního skladování 

materiálu a přechází v dodávky zabezpečující materiálové potřeby jednou nebo dokonce 

několikrát za den“. 

Systém JIT tak řeší: 

 množstevní problém, který by byl řešitelný jen s vysokými skladovacími náklady 

(alternativou je zásobování synchronizované s výrobou), 
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 problém pořadí dodávek, zvlášť citlivý ve výrobě, která je schopna produkovat 

velké množství různých produktů a vlastní zásoby by znamenaly značné kapitálové 

zatížení,  

 problém ploch, a to jak výrobních, tak skladovacích. 

Ve spojení s ABC analýzou a analýzou XYZ se dá říci, že pro firmu je výhodné využít 

systém JIT pro tyto kombinace jednotlivých položek: 

 u položek X ve spojení s jakoukoli materiálovou položkou A, B, nebo C a 

 u položek Y, která už je náchylnější na výkyvy ve spotřebě pouze u položek A a B. 

Dále Tomek a Vávrová (2007) uvádějí skutečnost, že systém JIT nelouží pouze ke 

snížení zásob, ale komplexně vede k úspoře času v celé průběžné době výrobku a tím přináší 

výrazné snížení nákladů, zvýšení produktivity práce a další pozitivní výsledky. Z toho 

hlediska je pojetí chápáno jako: 

 úspora času při seřizování ve výrobě, 

 snížení velikosti dávek, 

 snížení dopravních dávek, 

 zvýšení variability výroby, 

 operativní řešení problému kvality (stop linky, výměna práce, koordinace), 

 optimalizace materiálových a informačních toků, 

 nasazení řízení materiálového toku systémem KANBAN. 
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4 Analýza vývoje, struktury a přiměřenosti zásob 

Obsahem této kapitoly je charakteristika současného stavu zásob a systému jeho řízení 

v montážním závodě Miele technika s.r.o., který se nalézá v Uničově. Níže zmíněné 

informace byly pořízeny na základě rozhovorů s pracovníky společnosti, informacemi 

v obchodním rejstříku, osobním pozorováním autora bakalářské práce a v neposlední řadě 

z interních materiálů a směrnic společnosti. Data jsou zpracována pomocí programu Excel, 

který rovněž sloužil k vytvoření výsledných grafů a tabulek uvedených v následujícím textu. 

Podklady k jednotlivým analýzám jsou uvedeny v příloze.  

V současné době společnost trápí problém s uskladňováním zásob a přehlcením 

skladu. Analytická část bude tedy zaměřena na zjištění příčin náhlého nedostatku prostoru a 

na možnosti řešení daného problému. Proběhne i podrobné zkoumání procesu průběhu 

jednotlivých dodávek jdoucích jak na sklad, tak do výroby, aby byla vyloučena možnost 

nadbytečné manipulace s materiálem a montážními polotovary. Taková situace může 

například nastat při existenci několika předávacích míst do skladových zón apod. 

Nejprve je zachycen podrobný průběh jednotlivých dodávek jdoucích na sklad a do 

výroby. Následně je okomentován a jsou vyvozeny patřičné závěry odpovídající dané situaci. 

Poté je analyzována obrátkovost celkových zásob ve výrobním podniku, která je dále 

rozvedena na vývoj struktury tržeb a celkových zásob v období od roku 2004 až do června 

2012. Hospodářský rok dané společnosti začíná vždy 1. července a končí 30. června 

následujícího roku. 

Dále je zpracována ABC analýza podle průměrné měsíční zásoby a podle průměrného 

měsíčního počtu kusů materiálových položek na skladě za období od listopadu 2012 do února 

2013. Z těchto analýz je pro účely bakalářské práce dále provedena vícestupňová analýza se 

zaměřením na položky A a to jak pro počet kusů, tak pro jejich celkovou hodnotu. V poslední 

fázi jsou pomocí funkce Excelu „S-Vyhledat“ nalezeny položky, které korespondují v obou 

těchto množinách, a dále jsou vyvozovány dopady odhalených skutečností. 

4.1 Pravidla řízení toku materiálu  

Požadavek na koupi materiálu je řízen interním informačním systémem SAP (tj. 

celopodnikový informační systém) a to buď: 

 na základě výrobních plánů, 

 při dosažení objednací úrovně nebo 
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 na základě prognóz pracovníků logistiky. 

Při dosažení předem stanovené objednací úrovně systém SAP automaticky vytvoří 

objednávku, kterou následně odešle oddělení zabezpečujícímu nákup. Zde se požadavek 

zpracuje a je odeslán příslušnému dodavateli. 

Výroba v podniku Miele spočívá v montáži dovážených montážních dílců z mnoha 

zemí Evropy, převážně však z Polska, Německa a Rakouska. Jedná se o krátký výrobní 

cyklus, který vychází ze základního měsíčního plánu usměrňovaného dle aktuálních 

požadavků odběratelů. Nevyrábí se tedy na sklad, ale pouze na potvrzené objednávky. 

Plán výroby lze rozdělit do čtyř základních skupin, přičemž každá skupina slouží jiné 

zainteresované osobě podílející se na procesu řízení. Jednotlivé skupiny jsou: 

 roční výrobní plán sloužící pro potřeby finančního plánování a vytváření kalkulací, 

 čtvrtletní plán výroby využívaný oddělením Nákupu pro materiálové pokrytí, 

 měsíční plán výroby zachycující potřebné požadavky prodeje, plánování výrobních 

kapacit a jejich využití a 

 týdenní a denní plány pro jednotlivé disponenty zaznamenávající operativní 

požadavky. 

Každý výrobek nebo typ výrobku má přidělenou výrobní zakázku. To je nejvyšší 

úroveň označení. Zakázky jsou pokryty jak materiálem čekajícím v místnostech určených pro 

překládku a řízených jednotlivými kanbanovými okruhy, tak také polotovary vyráběnými 

přímo v daném závodě. Každý montážní dílec má přidělenou svou výrobní zakázku, která je 

rovněž složena z materiálových vstupů a nižších sestav. V systému SAP je tento rozpad 

kusovníku snadno zjistitelný a dohledatelný. Lze tak dobře sledovat rozpad a strukturu 

nákladů, včetně odchylek, od konečné zakázky až po nejnižší úroveň zpracování. 

Materiál přijíždí do sektoru příjmu zboží a expedice firmy Miele. Po vyložení provede 

disponent příjmu zboží a expedice společně se zaměstnancem dodavatelské firmy kontrolu 

dodaného množství dle faktury, která přijde společně s materiálem. Vizuálně se zkontroluje 

stav neporušení obalu zboží a stav samotného zboží.  

Na faktuře musí být uvedeno správně číslo dodacího listu a také stejné množství 

materiálu, jaké bylo objednáno systémem SAP. Mohou nastat následující situace: 

 Pokud číslo dodacího listu a množství materiálu souhlasí, faktura se zaúčtuje. 

 Nesouhlasí-li buď množství materiálu, nebo číslo dodacího listu, provede se tzv. 

„komerční zápis“ a vystaví se reklamace. Odpovědnost za uložení a správné označení 
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materiálu v souladu s platnými postupy pro Miele technika s.r.o. má zaměstnanec 

oddělení logistiky určený pro tuto činnost. Originál „Komerčního zápisu“ a kopii 

dodacího listu se odevzdá na oddělení nákupu, které řeší logistickou reklamaci dle 

směrnic společnosti Miele. 

 Dále může dojít během přepravy k poškození obalu zboží. V takovém případě 

disponent poškozené zboží vyfotí ještě na ložné ploše, aby bylo z fotografie zřejmé, že 

poškozený materiál je ještě naložen. 

 Pokud je předepsána vstupní kontrola materiálu / zboží, je tato dodávka ponechána na 

vstupní rampě a předána na starost technikovy kvality. V opačném případě, kdy není 

předepsána vstupní kontrola, provede se pouze záznam v Tandemu, což je informační 

systém pro řízení skladu výroby a tisk kusovníků. Průvodní lístky vytisknuté 

v Tandemu se odevzdají skladníkům pro správnou evidenci daného materiálu. 

Po úspěšném zaúčtování materiálu disponent příjmu zboží a expedice informuje 

příjemce, který si osobně vyzvedne na příjmu zboží, dané zboží zkontroluje a podpisem stvrdí 

jeho převzetí. Odpovědnost za uložení a správné označení materiálu v souladu s platnými 

postupy má zaměstnanec oddělení logistiky určený pro tuto činnost. 

Výdej jednotlivých dodávek se provádí na základě kanbanových tabulí nebo při 

zaslání požadavku informačním systémem SAP. 

Na základě denního plánu je systémem vystavena výdejka materiálu. Výdejka slouží 

pro pokrytí denní spotřeby montážních linek a také k správné orientaci a zacházení 

s materiálem. Samotná výdejka ovšem není předmětem účtování, ale slouží pouze pro potřeby 

řízení materiálu a výroby (v systému však zůstává zachována). Daná spotřeba je účtována až 

podle počtu hotových výrobků na konci směny, kdy pomocí kusovníků je přepočítáno 

potřebné množství daných montážních sestav. 

Výstupy montážního závodu (ať už pračky, sušičky aj.) jsou ihned expedovány 

odběratelům na základě předem stanovených smluvních cen, které se v průběhu měsíčních 

intervalů aktualizují.  

Ve výrobním podniku existují dva druhy skladů označované jako „segment I.“ a 

„segment II.“. Jedná se o řízené sklady a je zde elektronicky zajištěn příjem, skladování, 

výdej a manipulace se skladovými položkami a to pomocí přenosného snímacího terminálu. 

Daný materiál či náhradní díly tak lze v daný okamžik přesně sledovat a podchytit tak jeho 

případné nuance. Naskladňuje se na některou z příjmových ploch. 
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Organizačně byla pravidla řízení toku materiálů shledána dostačující a nezpůsobující 

současný nedostatek prostoru. Společnost používá jednotný informační systém pro řízení a 

evidenci materiálu SAP a dále informační systém TANDEM pro řízení skladu a výroby a tisk 

kusovníků. Oba tyto systémy jsou plnohodnotné a slouží dostatečně a přehledně pro potřeby 

podniku. Systém SAP slouží pro řízení v oblastech všech podnikových procesů a poměrně 

přesně dokáže podchytit změny a rozdíly, které v procesu výroby nastávají. Tyto změny je 

možné zpětně vyhodnotit, což je také pravidelně jednou za měsíc prováděno odpovědnými 

pracovníky firmy Miele.  

Bylo tedy přistoupeno k dalším možnostem, které mohou stát za problémy současného 

přehlcení skladu a to rychlosti obratu zásob, doby držby materiálu a analýzy ABC. 

4.2 Důležité materiálové položky, jejich způsob dodávání a doba 

 obratu 

Velmi specifické je řízení životně důležitých materiálu pro podnik, jako jsou např.  

 plechy, 

 bubny praček,  

 elektromotor, 

 apod.  

Ty jsou dováženy systémem JIT a jejich zásoba ve firmě pouze na dva a půl dne. 

Jednotlivé dodávky těchto esenciálních položek jsou dováženy z různých částí světa, a proto 

jsou rozděleny do 3 skupiny, kterými jsou: 

 skupina Německo, 

 skupina Evropské Unie a  

 externí skupina mimo EU.  

 

Dále se musí počítat s dobou dodávání a přepravy, jejíž optimální výše byla stanovena 

na dva dny. Zásoby mají tedy vystačit na čtyři a půl dne provozu. Doba držení jednotlivých 

skupin zásob je uvedena v Tab. 4.1 uvedené níže. 
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Tab. 4.1 Přehled doby držení důležitých zásob v jednotlivých skupinách od února 2012 do 

ledna 2013, Zdroj vlastní zpracování 

Datum Německo EU Externí Průměrná skutečná  Plánovaná doba držení zásob 

1.2.2012 3,1 4,9 6,3 4,4 4,5 

1.3.2012 2,4 3,8 6,1 3,8 4,5 

1.4.2012 4,1 5,0 6,3 5,0 4,5 

1.5.2012 2,5 5,4 5,5 3,8 4,5 

1.6.2012 4,1 5,6 6,6 5,1 4,5 

1.7.2012 3,1 5,1 4,3 3,7 4,5 

1.8.2012 3,0 5,4 5,1 4,0 4,5 

1.9.2012 2,8 1,8 4,9 3,4 4,5 

1.10.2012 2,1 6,0 6,1 3,8 4,5 

1.11.2012 3,6 5,0 5,1 4,2 4,5 

1.12.2012 2,8 3,4 5,7 3,8 4,5 

1.1.2013 3,5 5,2 5,1 4,2 4,5 

1.2.2013 5,1 7,8 6,6 5,9 4,5 

 

Na Obr 4.1 je zpracována skutečná doba držení zásob a jejich plánovaná výše ve 

dnech. Modře je zakreslena průměrná hodnota doby držení zásob ve dnech všech tří skupin a 

žlutě pak optimální plánovaný stav, který byl stanoven na čtyři a půl dne. 

 

 

Obr. 4.1- Doba držení zásob důležitých položek materiálu ve dnech, Zdroj: Vlastní 

zpracování 
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Z obrázku 4.1 je vidět, že skutečná doba držení zásob se od února 2012 do srpna 2012 

pohybuje vždy okolo plánované hodnoty, což je pro firmu pozitivní skutečnost. V září 2012 

průměrná doba držení zásob klesla na roční minimum 3,4 dne, a to díky prudkému poklesu 

doby držby ve skupině materiálu přijíždějícího ze zemí v EU (viz. Tab. 4.1 uvedená výše). 

V dalším části grafu je vidět postupný nárůst doby obratu zásob a od ledna 2013, především 

díky zvýšené době obratu v dodávkách z Německa a zemí EU, se začíná nezdravě zvedat 

doba držení zásob až na konečných 5,9 dne. Firma by tudíž měla provést hlubší analýzu příčin 

tohoto nepříznivého vývoje, který mohl vést k současnému nedostatku prostoru.   

Podívejme se na problém i z jiného úhlu pohledu. Následující odstavce referují o 

obrátkovosti celkových zásob a o skladové evidenci.  

4.3 Vývoj obrátky celkových zásob 

Následující data v Tab. 4.2 byla získána ze zveřejněných ročních účetních závěrek 

společnosti v obchodním rejstříku a dále ze skladové evidence, ze které se vypočetly 

průměrné roční zásoby z průměrných stavů na konci jednotlivých měsíců.  

Tab. 4.2  Tabulka celkových tržeb a zásob v tis. Kč a počet obratů zásob v   

  jednotlivých hospodářských letech, Zdroj: Vlastní zpracování 

Účetní období Celkové tržby v tis. Kč 
Celkové zásoby 

v tis. Kč 
Počet obratů 
zásob za rok 

2004/2005 1 137 174 43 743 26,00 

2005/2006 2 086 805 59 947 34,81 

2006/2007 3 349 949 103 205 32,46 

2007/2008 4 110 580 91 483 44,93 

2008/2009 4 134 092 87 844 47,06 

2009/2010 3 905 743 85 677 45,59 

2010/2011 3 511 304 77 973 45,03 

2011/2012 4 191 925 86 401 48,52 
 

Obrátku zásob v jednotlivých hospodářských letech v grafické podobě lze vidět na 

Obr. 4.2.  
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Obr. 4.2- Vývoj počtu obrátek celkových zásob v čase za období 2004 až 2012, Zdroj: Vlastní 

zpracování 

 

Z Obr. 4.2 lze dobře vyčíst, že obrátkovost zásob se již od roku 2004 vyvíjí velice 

dobře a má stoupající trend. Pouze v rozmezí účetního období 2006/2007 zaznamenala mírný 

pokles, taktéž v účetním období 2008/2009 až 2010/2011 stagnovala a mírně klesala, ale 

v dlouhodobém horizontu má obrátkovost zásob příznivý průběh. V účetním období 

2011/2012 dosáhla obrátka hodnoty 48,52, z čehož vyplývá, že každá položka zásob byla 

průměrně 49 krát prodána a opětovně nakoupena/vyrobena. 

Výpočet obrátkovosti se skládá ze dvou základních složek a to celkových tržeb za 

dané účetní období a dále z průměrných zásob evidovaných na skladě. Následující obrázek 

4.3 ukazuje vývoj právě těchto dvou ukazatelů. Aby se daly tyto dva ukazatele dobře 

porovnat, byly sumy celkových tržeb zobrazeny na hlavní svislé ose a sumy průměrných 

nákladů v jednotlivých letech na vedlejší svislé ose. 
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Obr. 4.3 Vývoj tržeb a průměrných zásob v jednotlivých hospodářských letech, Zdroj: Vlastní 

zpracování 

 

Nelze přehlédnout, jak tyto dva ukazatele navzájem kopírují svoji trajektorii, tj. když 

má daný hospodářský rok menší tržby, má i nižší průměrné zásoby a naopak. Tento jev svědčí 

o dobrém předvídavosti pracovníků logistiky. Také lze vidět, že hospodářský rok 2006/2007 

zaznamenal vysoký nárůst průměrných zásob, což se v konečném důsledku negativně 

projevilo i na jejich celkové obrátkovosti, jak lze vidět na Obr. 4.2.  

Nyní následuje graf obrátkovosti zásob v jednotlivých měsících za poslední dva 

hospodářské roky. Tuto událost znázorňuje Obr 4.4, kde modrá čára znázorňuje hospodářský 

rok 2010/2011 a červená 2011/2012. Hospodářský rok dané společnosti začíná vždy 1. 

července a končí 30. června následujícího roku. Údaje jsou bohužel vypočítány pouze do 30. 

června 2012, neboť dosud nejsou známy celkové tržby v hospodářském roce 2012/2013, které 

jsou pro výpočet tohoto ukazatele nutné.  
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Obr. 4.4- Obrátkovost zásob v jednotlivých měsících v hospodářských rocích 2010/2011 a 

2011/2012, Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Z obrázku 4.4 vidíme jasnou zvýšenou obrátkovost posledního hospodářského roku 

2011/2012 nad předešlým v rozmezí od července do března, což je velice příznivý fakt, neboť 

firmy usilují o co nejvyšší obrátkovost.  

Počínaje dubnem však se obrátkovost posledního hospodářského roku dostává pod 

úroveň minulého, což může znamenat signál budoucího negativního vývoje obrátkovosti. 

Bohužel, jelikož neznáme celkové tržby následujícího hospodářského roku, nemůžeme 

z tohoto ukazatele vyčíst, jestli bude tento negativní trend pokračovat i v dalších měsících.  

Celkové tržby sice známy ještě nejsou, ale lze se zaměřit na analýzu hodnoty zásob ze 

skladové evidence podniku. Byla tedy vyžádána data skladové evidence za poslední dva roky 

až po aktuální poslední měsíc.  

4.4 Analýza celkové hodnoty skladu 

Nejprve bylo přistoupeno ke skladovým zásobám jako k celku. Z tohoto hlediska byla 

data seskupena podle jednotlivých měsíců a určena jejich celková výše vždy na konci daného 

měsíce (znázorňuje Obr. 4.5). Měrná jednotka je v tomto případě tisíc korun českých.  
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Obr. 4.5- Hodnota skladových položek v jednotlivých měsících od ledna 2011 až do února 

2013, Zdroj: Vlastní zpracování 

Obr. 4.5 ukazuje několik lokálních extrémů např. v měsíci září 2011 nebo např. 

v červnu 2012, ale z dlouhodobého pohledu lze sledovat trend postupného navyšování 

celkové hodnoty skladových položek. Nejvyšší výkyv lze pozorovat v měsíci únoru 2013, kdy 

se hodnoty skladových položek vyhouply na rekordní hodnotu dosahující přibližně sto čtyřicet 

sedm miliónů Kč. Jaká struktura položek se skrývá za jednotlivými hodnotami, je uvedeno 

níže. 

4.5  Rozdělení skupin zásob metodou ABC  

Bylo tedy přistoupeno k analýze skladových položek. Společností byl poskytnut výčet 

jednotlivých skupin skladového materiálu. Tyto skupiny jsou ve firmě rozděleny do dvou 

částí („segment I“ a „segment II“), které byly pro účely bakalářské práce sloučeny, neboť 

jednotlivé skupiny materiálů mají v jednotlivých segmentech stejné označení. Analyzována 

byla data od 31.1.2012 do 28.2.2013 a tudíž byly z databáze skupin položek vyloučeny ty 

prvky, které se v daném období vůbec nevyskytovaly. Zbylo tedy 21 skupin, s kterými se dále 

operovalo. 

Na další analýzu byly vyžádány podrobné skladové položky za poslední čtyři měsíce 

od listopadu 2012 do února 2013. Data byla sloučena do jednoho souboru pomocí MS funkce 

S-Vyhledat a byla rozdělena podle počtu kusů a podle jejich celkové hodnoty v peněžních 

jednotkách. Celkový počet skladových položek v jednotlivých měsících byl okolo 1200. 
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Tento počet byl zredukován pomocí vícestupňové analýzy ABC, kdy se v druhé části analýzy 

operovalo pouze se skupinami položek A. Třídění bylo provedeno podle dvou hlavních 

kritérií, kterými byly průměrný počet kusů a dále podle průměrné hodnoty položek za 

uplynulé 4 měsíce. Tyto analýzy byly doplněny o analýzu XYZ, která sloužila k zachycení 

vysokých odchylek doplňování zásob v posledních čtyřech měsících. Byly odhaleny konkrétní 

„podezřelé“ materiálové položky působící ve firmě možné problémy a byly zachyceny 

v grafech. Ze všech těchto výsledků se učinily patřičné závěry. 

Společnost danou analýzu neprovádí, a proto byla vypracována pouze pro účely této 

bakalářské práce. Byla sestavena pomocí souboru MS Excel a potřebné podklady pro tuto 

analýzu lze nalézt v příloze č. 1. 

Společnost si vede záznamy jednotlivých skupin materiálů podle podobných 

charakteristik, jako jsou např. plastové díly, obaly, údržbový materiál atd. Byla tedy 

vypracována analýza ABC podle těchto skupin materiálových položek a to podle průměru 

jednotlivých měsíců. Pro větší vypovídací schopnost byla data analyzována v průběhu 

posledního roku 2012 a dvou následujících měsíců v roce 2013, tedy od 31.1.2012 do 

28.2.2013. Analýza ABC sloužila jako podklad pro vytvoření Paretova grafu (Obr. 4.6) 

uvedeného níže. Měrná jednotka je jedna koruna česká. Pro detailnější náhled do skladové 

evidence byla vytvořena tabulka 4.3 znázorňující průměrnou hodnotu skladových skupin za 

rok 2012 a dva následující měsíce v roce 2013.  

Tab. 4.3 Průměrné hodnoty skladových položek od ledna 2012 do února 2013, Zdroj: Vlastní 

zpracování 

Název skladové skupiny 
Průměrná hodnota 

v Kč 
Kumulovaná 
hodnota v Kč 

Kumulovaná 
hodnota v % 

Rozdělení skladových 
skupiny podle ABC 

Ostatní komodity 28 293 698 28 293 698 27,3% A 

Údržbový materiál 18 489 966 46 783 664 45,1% A 

Elektrické materiály 1 14 130 492 60 914 156 58,7% A 

Vytvořený ve spol. FERT 12 276 379 73 190 535 70,5% A 

Plastové díly 7 649 764 80 840 300 77,9% B 

Ostatní odlitky 7 298 817 88 139 116 84,9% B 

Materiál na motory 4 746 256 92 885 373 89,5% B 

Kompletní elektronika 4 422 230 97 307 603 93,8% B 

Montážní součástky z Uničova 1 919 124 99 226 726 95,6% B 

Elektrické materiály 2 1 211 969 100 438 695 96,8% C 

Plastové díly 1 118 913 101 557 609 97,9% C 

Obaly 486 499 102 044 107 98,4% C 

Ostatní odlitky 466 758 102 510 865 98,8% C 

Barvy, laky, kyseliny 423 973 102 934 838 99,2% C 
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Brožury Stüli 290 128 103 224 966 99,5% C 

Zakoupené odlitky 218 818 103 443 784 99,7% C 

DIN - díly / za ZNG Miele. 121 158 103 564 942 99,8% C 

Suroviny pro KST-Fert. 99 602 103 664 544 99,9% C 

Ocelové desky / tyčový materiál 69 117 103 733 661 100,0% C 

Sklo 13 722 103 747 382 100,0% C 

jiné díly z Bürmoos 8 262 103 755 644 100,0% C 
 

 

Obr 4.6 ABC analýza pro skupiny skladových položek, Zdroj: Vlastní zpracování 

Na Obr. 4.6 lze vidět podíl jednotlivých skladových skupin na celkových skladových 

zásobách ve společnosti. Nejvyšší zastoupení má skladová skupina nazvaná „Ostatní 

komodity“, jejíž hodnota se radikálně zvýšila především v posledních třech měsících. Podle 

analýzy ABC byly jednotlivé skupiny přiřazeny buď do skupiny A, B, nebo C. Do skupiny A 

byly přiřazeny čtyři skupiny materiálových položek s nejvyšší průměrnou hodnotou, které 

tvoří 70,5 % celkové průměrné hodnoty skladu. Skupinu B tvoří pět položek o celkovém 

podílu 25,1 % z celkové hodnoty a zbytek skupin náleží skupině C v zastoupení 4,4 % 

z celkové hodnoty. Níže je uvedena přehledná tabulka vypovídající o tomto rozdělení (Tab. 

4.4) 
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Tab. 4.4 Rozdělení skladových skupin metodou ABC, Zdroj: Vlastní zpracování 

Skupina 

dle ABC 
Počet materiálových 

skupin 
Skupinová hodnota zásob 

v Kč 
Podíl na celkové hodnotě zásob 

v % 

A 4 73 190 535 70,5% 

B 5 26 036 191 25,1% 

C 12 4 528 918 4,4% 

 

Dále bylo vypozorováno, že některé skladové skupiny vykazují v posledních měsících 

neúměrně vysoké hodnoty, tudíž byly označeny za „podezřelé“. Konkrétně se jednalo o 

skupiny: 

 ostatní komodity, 

 elektrické materiály 1 a 

 montážní součástky z Uničova. 

Vývoj těchto výrazně rostoucích skupin zásob byl vložen do Tab. 4.5, která udává 

jejich celkovou výši v Kč zaznamenanou vždy na konci jednotlivého měsíce. 

Tab. 4.5  Vývoj „podezřelých“ skladových skupin za období leden 2012 až únor 2013, 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Datum zjištění 
Stavy skupin zásob s výrazným rostoucím trendem v Kč 

Ostatní komodity Elektrické materiály 1 Montážní součástky z Uničova 

31. leden 2012 13 189 970 5 024 127 196 505 

29. únor 2012 14 953 776 5 877 250 230 534 

31. březen 2012 15 873 438 6 713 252 193 044 

30. duben 2012 21 561 330 6 881 735 133 952 

31. květen 2012 19 709 226 7 284 715 143 893 

30. červen 2012 25 944 762 11 727 351 3 673 431 

31. červenec 2012 26 880 327 16 016 807 705 220 

31. srpen 2012 19 072 211 11 663 120 1 810 932 

30. září 2012 37 095 676 12 475 126 1 189 778 

31. říjen 2012 25 260 367 15 552 410 1 620 322 

30. listopad 2012 21 815 838 11 831 931 2 084 250 

31. prosinec 2012 25 999 122 16 482 180 2 800 128 

31. leden 2013 33 402 993 18 165 935 3 112 164 

28. únor 2013 39 593 376 19 836 179 8 589 189 

 

V následujícím grafu (Obr. 4.7) je zpracován vývoj právě těchto podezřelých 

skladových skupin v jednotlivých měsících, počínaje opět lednem 2011 a konče únorem 2013.  
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Obr. 4.7 Vývoj stavů „podezřelých“ skupin skladových položek, Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Na obrázku 4.7 je zachycen vývoj těchto skupin v čase. U skupiny „Ostatní komodity“ 

si lze všimnout jejího vzrůstajícího trendu, kdy její hodnota vzrostla od ledna 2011 z třinácti 

miliónů na hodnotu okolo třiceti devíti miliónů, což je třikrát větší suma. Další skupina 

„Elektrické materiály 1“ vzrostla z původních pěti miliónů na hodnotu bezmála dvaceti 

miliónů, což je čtyřikrát více jak na počátku. Lze si všimnout také silného trendu. Zajímavou 

položkou je rovněž skupina „Montážní součástky z Uničova“, která se počátkem roku 2012 

držela při zemi na hodnotách okolo dvou set tisíc, pokračovala ke konci roku na hodnoty 

okolo dvou miliónů Kč a na konci únoru 2013 dosáhla sumy 8 589 189 Kč. Její hodnota tedy 

vzrostla od počátku roku 2012 do začátku roku 2013 třicet devětkrát. 

Firma by se tudíž měla zaměřit na přezkoumání jednotlivých „podezřelých“ 

skladových skupin a zjištění příčin těchto odchylek. Skupiny „Ostatní komodity“ a 

„Elektrický materiál 1“ spadají do skupiny A a společně tvoří 41 % z celkové hodnoty zásob, 

což tomuto nezdravému rostoucímu trendu dodává na váze. Pokud bude pokračovat trend 

narůstání skupiny „Ostatní komodity“ i v dalších měsících, měla by firma rozdělit tuto 

skupinu na více segmentů, aby bylo docíleno přehledného a efektivního řízení zásob. Aby se 
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tedy nalezl zdroj tohoto nečekaného výkyvu a nárůstu zásob, byla vyžádána data jednotlivých 

skladových položek za poslední čtyři měsíce, která jsou zpracována níže.  

4.6 Podrobná analýza jednotlivých skladových položek 

Tato analýza si kladla za cíl odhalit nečekaný nárůst některých položek a dále určení 

těch skladových položek, které se vyskytují na předních místech jak v počtu kusů, tak i na 

předních místech v celkové hodnotě vázaného kapitálu jednotlivých zásob.  

Vycházelo se ze skladové evidence poskytnuté společností za poslední čtyři měsíce, 

tedy od listopadu 2012, až do února 2013. Z výčtu skladových položek byly vyloučeny ty 

skladové zásoby, které se vyskytují v podniku pouze v jednom nebo v málo vyhotoveních, 

neboť některé mají vysokou cenu a zkreslovaly by tak výsledky dané analýzy (pod těmito 

položkami si lze představit například náhradní robotické rameno montážní linky apod.). 

Z celkového výčtu přibližně 3 200 kódů byl jejich počet redukován na přesný počet 1 166 

materiálových položek. Stavy těchto vybraných položek zásob byly zprůměrovány za 

poslední čtyři měsíce. Jednotlivé měsíce byly propojeny pomocí Excel funkce S-Vyhledat, 

kdy jako primární klíč posloužil specifický kód jednotlivých položek. 

Jelikož montážní závod Miele má závislou poptávku, kdy se vychází z přibližně 

stejných výrobních plánů na každý den, byla analýza XYZ zaměřena pouze na dodávání do 

skladu a její následná odchylka byla brána jako odchylka v doplňování skladu, nikoliv jako 

odchylka ve výdeji. Konkrétně byly analyzovány skupiny podle počtu kusů a jejich celkové 

hodnoty (tyto dvě zkoumané hodnoty jsou si přímo úměrné, a proto lze udělat analýzu XYZ 

pouze pro jednu z nich). 

4.6.1  První stupeň ABC analýzy  

4.6.1.1  Analýza podle průměrné skladové hodnoty 

Celkový počet 1 166 položek byl seřazen od nejvyšší hodnoty zásob po tu nejnižší, 

dále byl zpracován kumulativní součet jednotlivých položek a to i ve formě procentuálního 

vyjádření. Díky tomuto rozdělení byly položky seřazeny do jednotlivých skupin, přičemž 

skupinu A tvořilo pouhých 12 % z celkového počtu položek (142 položek), kdy jejich celková 

hodnota dosáhla 81,2 % celkové hodnoty. Skupinu B tvořilo 291 položek a jejich hodnota 

z celkové částky byla 14,6 %. Zbytek pak tvořila převážná většina položek s nejnižší 

hodnotou, kterých bylo 733, a jejich podíl na celkové hodnotě tvořil pouhé 4,2 %.  
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Tyto poměry jsou přehledně zachyceny v Tab. 4.6, která udává počet položek 

v jednotlivých skupinách, jejich podíl na celkovém počtu, dále jejich skupinovou hodnotu 

zásob v Kč a podíl této hodnoty na celkové hodnotě všech skladových položek.  

Tab. 4.6 Rozdělení materiálových položek dle analýzy ABC, Zdroj: Vlastní zpracování 

Skupina Počet položek 
Podíl na celkovém 

počtu položek 
Zásoba skupiny 

v Kč 
Podíl na celkových 

zásobách 

A 142 12,2% 75 343 152 81,2% 

B 291 25,0% 13 552 825 14,6% 

C 733 62,8% 3 929 068 4,2% 
 

4.6.1.2  Analýza zásob jednotlivých skladových položek v kusech 

Obdobně byla provedena analýza podle počtu kusů v jednotlivých materiálových 

položkách. Rozdíl tu byl v tom, že při této analýze je zavádějící analyzovat problém 

s nedostatkem místa podle počtu kusů, neboť neznáme rozměry jednotlivých položek 

(rozměry mohou být od malinkých matiček až po velké náhradní díly). S přihlédnutí k této 

okolnosti byly hranice skupiny A posunuty až na počet tisíc kusů a hranice skupiny B na dvě 

stě kusů. Podíl na počtu položek a jejich podíl podle celkového počtu kusů znázorňuje tabulka 

4.7 uvedená níže. 

Tab. 4.7  Rozdělení materiálových položek dle počtu ks v analýze ABC, Zdroj: Vlastní 

zpracování 

Skupina Počet položek 
Podíl na celkovém 

počtu položek 
Zásoba skupiny v ks 

Podíl na celkovém 
počtu ks 

A 429 36,6% 2 045 388 91,2% 

B 312 26,8% 172 072 7,7% 

C 425 36,4% 24 080 1,1% 
 

Z tabulky lze vidět, že skupina A se podílí z 36,6 % na celkovém počtu položek a 

podílem v počtu kusů z 91,2 %. U skupiny B se do hranice 200 kusů patří 26,8 % z celkového 

počtu materiálových položek a jejich podíl tvořil necelých 8 % z celkového počtu kusů. 

Zbytek byl přiřazen do skupiny C, která se podílí v počtu kusů na pouhých 1,1 % z celkové 

hodnoty. 

Po těchto dvou ABC analýzách prvního stupně bylo přistoupeno k analýze druhého 

stupně, kdy jako výchozí data sloužila pouze skupina A, která se dále rozčlenila na 

podskupiny AA, AB a AC. 
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4.6.2 Druhý stupeň analýzy podle průměrné skladové hodnoty 

Z celkového počtu 142 položek byl vypracován Paretův diagram, který znázorňuje na 

hlavní svislé ose hodnotu jednotlivých položek v Kč a na vedlejší svislé ose jejich 

kumulovanou hodnotu v % od nejvyšší hodnotových položek až po ty nejnižší. Tento diagram 

je zpracován na Obr.4.8. 

Obr. 4.8 Paretův diagram podle struktury hodnot skladových položek v Kč za období listopad 

2012 až únor 2013, Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Z Obr. 4.8 lze vidět počáteční prudký nárůst kumulované hodnoty skladových položek 

v procentech, který končí okolo čtrnácté položky, kdy kumulovaná hodnota v % postupně 

ztrácí na své prudkosti a stabilně stoupá až do konečné hodnoty 100 %. Podle prudkosti růstu 

byly tedy položky rozděleny do příslušných podskupin, kdy na skupinu AA připadlo 14 

materiálových položek, pro skupinu AB 35 materiálových položek a pro skupinu AC zbytek, 

tedy 93 materiálových položek. Tabulku s tímto rozdělením, podílem na celkové hodnotě 

skupiny A i na hodnotě celkových zásob lze vidět v Tab. 4.8 uvedené níže. 

Tabulka jednotlivých položek, jejich hodnoty, kumulované hodnoty, analýza ABC a 

XYZ je zařazena jako příloha č. 1 (ukázkově pro skupinu AA a AB - tedy pro 49 

materiálových položek).  
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Tab. 4.8  Rozdělení materiálových položek skupiny A dle hodnoty zásob, Zdroj: Vlastní 

zpracování 

Skupina 
Počet 

položek 
Podíl na počtu 

položek ve sk. A 
Skladová 

hodnota sk. v Kč 
Podíl na celkové 

hodnotě sk. A 
Podíl na celkové 
hodnotě skladu 

AA 14 10% 45 145 270 60% 49% 

AB 35 25% 15 671 725 21% 17% 

AC 93 65% 14 526 158 19% 16% 
 

Dále byla provedena analýza XYZ pro všechny skladové položky. Pomocí Excel 

funkce „VAR.S“ byl zjištěn rozptyl daného doplňování skladu. Tento rozptyl se odmocnil a 

vznikla směrodatná odchylka, která se dělila průměrnou skladovou hodnotou a vytvořil se tak 

konečný variační koeficient. Na základě variačního koeficientu byly jednotlivé materiálové 

položky rozděleny do příslušných skupin X, Y a Z. 

Díky analýze XYZ se vyjevily materiálové položky, u kterých byl nevyrovnaný 

způsob doplnění zásob do skladu v posledních 4 měsících. Buď neúměrně stoupal, nebo 

klesal. Pro zkoumání daného problému se vytkly ty materiálové položky, které nadměrně 

stoupaly a jejich výčet u skupin AA a AB je uveden v Tab. 4.9. 

Tab. 4.9  Položky AA a AB spadající mezi skupiny Z a Y podle analýzy XYZ 

s rostoucím trendem doplňování zásob, Zdroj: vlastní zpracování 

Kód položky 30.11.2012 31.12.2012 31.1.2013 28.2.2013 
Rozdělení 

dle ABC 
Rozdělení 

dle XYZ 

9305761 2 448 881 3 801 467 6 523 928 19 484 901 AA Z 

9305781 1 789 029 1 729 061 1 714 069 7 395 985 AA Y 

9009410 383 739 287 849 608 582 1 014 046 AB Y 

7138111 111 512 231 813 784 672 724 771 AB Y 

9305821 262 865 266 259 782 575 479 856 AB Y 

9390050 64 514 632 233 0 748 358 AB Z 

9377180 49 033 57 205 694 634 531 191 AB Z 
 

Nejvíce budící pozornost představují první dvě položky patřící do skupiny AA. 

V obou případech se jedná o kondenzační moduly, kdy jejich cena za poslední tyto čtyři 

měsíce neúměrně vzrostla a zapříčinila tak z velké většiny razantní zvýšení celkových 

skladových zásob v měsíci únoru. Materiálová položka „9305761“ vzrostla od listopadu do 

února téměř osmkrát a položka „9305781“ více než čtyřikrát. Vývoj těchto dvou položek lze 

vidět na Obr. 4.9 zachyceném níže. Jednotlivé barevné sloupce představují hodnoty položky 

zásob v daném měsíci v Kč.  
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Obr. 4.9 Průběh hodnot dvou vybraných skladových položek (kondenzačních modulů) od 

listopadu 2012 do února 2013, Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Toto neúměrné zatížení skladu těmito dvěma položkami z Obr 4.9 se dá vysvětlit 

plánovanou odstávkou závodu vyrábějícího právě tyto kondenzační moduly, a tudíž se firma 

Miele na tuto situaci připravila. Tuto myšlenku utvrzuje i položka ze skupiny AB- „9305821“ 

(viz. Tab. 4.9), která rovněž představuje kondenzační moduly.  

4.6.3 Druhý stupeň analýzy podle průměrné skladové hodnoty 

Obdobně jako u předešlé analýzy hodnot skladových položek se postupovalo i 

v případě druhého stupně analýzy ABC podle počtu kusů. Jako vstupní data pro tuto analýzu 

sloužila skupina A, kterou v tomto případě představuje 429 materiálových položek. Položky 

byly seřazeny sestupně podle počtu kusů a byl z nich vytvořen Paretův diagram zaznamenaný 

na Obr. 4.10.  
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Obr. 4.10 ABC analýza podle průměrného počtu kusů jednotlivých skladových položek, 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Na prvních 10 místech členění podle tohoto kritéria se umístily tyto položky: 

 páska 

 perforovaný papír 

 ofsetový papír A4 

 balení typ SP716B 

 ochrana hran výměníku tepla 

 manuál GE, NL, BE, TR, HU, CZ 

 fólie 150 mm x 350 m 

 zkracovací šroub 4,2 X 9,5 

 šroub 4 X 18 Torx a 

 matice M8 

Z výčtu prvních deseti jde vidět, že se pro potřeby této analýzy bude muset přistoupit 

k rozšíření hranice skupiny AA, neboť první místa zabírají očividně malé a pro naše potřeby 

bezvýznamné položky.  

Pro detailnější náhled rozdělení skupin byla zpracována tabulka pojednávající o této 

analýze Tab. 4.10. 
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Tab. 4.10 Rozdělení skladových položek do skupin podle analýzy ABC podle počtu kusů 

ve skladových položkách, Zdroj: Vlastní zpracování 

Skupina Počet 
položek 

Podíl na počtu 
položek ve sk. A 

Skladová hodnota 
sk. v ks 

Podíl na celkovém 
počtu ks sk. A 

Podíl na celkovém 
počtu ks skladu 

AA 149 34,7% 1 446 536 70,7% 64,5% 

AB 200 46,6% 500 479 24,5% 22,3% 

AC 80 18,7% 98 374 4,8% 4,4% 

 

Skupinu AA tedy tvoří z celkového počtu 429 skladových položek 149 položek, které 

nám dále poslouží jako pojítko se skupinami AA a AB, které jsme si určili v analýze druhého 

stupně ABC podle průměrné skladové hodnoty skladových položek. 

Jak již tedy bylo naznačeno, pomocí funkcí S-Vyhledat byly propojeny skupiny AA a 

AB podle měřítka průměrné hodnoty skladových položek se skupinou AA definovanou podle 

počtu kusů v jednotlivých skladových položkách. Výsledek byl ten, že se jako společné prvky 

obou množin vyjevilo osm materiálových položek, které jsou uvedeny v Tab. 4.11 uvedené 

níže.  

Tab. 4.11 Skladové položky společné v množinách analýzy podle průměrné hodnoty (sk. 

AA a AB) a podle analýzy počtu kusů v mat. položkách (sk. A), Zdroj: Vlastní 

zpracování 

Kód mat. 
položky 

Hodnota v 
Kč 

Hodnota v 
ks 

ABC podle 
hodnoty 

Analýza 
XYZ 

Název materiálové položky 

9193242 8 151 987 19 369 AA X Svařenec nahoru / dolů LFWP 

7809900 4 156 394 4 563 AA X Kompresor 

7282741 749 975 10 395 AB X Zamykání dveří GVTUMI 

7098151 525 941 4 512 AB X BG malé výměník tepla 

6439972 422 048 4 660 AB X Vypouštěcí čerpadlo 220-240V  

7092813 388 646 7 471 AB X Vodní montážní nádrž 

5747480 261 126 3 954 AB X Bubnové sušárny zeminy 
 

V tabulce XX vidíme, že vybrané skladové položky mají vysokou průměrnou peněžní 

hodnotu a vysoký průměrný počet skladovaných kusů, zvláště pak položka „9193242“, tedy 

součástka nazvaná svařenec. Je na uvážení logistických pracovníků, zdali jsou tyto stavy 

skladových položek adekvátní a nezabírají zbytečně moc místa.  

 

4.7 Shrnutí výsledků analýzy 

Organizační zásady montážního závodu Miele jsou dostatečně přehledné a logické, 

uváděné informační systémy SAP a systém TANDEM detailně zobrazují průběh výrobního 

procesu a poměrně přesně dokáží podchytit změny a rozdíly, které ve společnosti nastávají. 
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Dále je pro Miele pozitivní, že dosahuje vzrůstající obrátkovosti v čase za jednotlivé 

hospodářské roky a výše ukazatele celkových tržeb a celkových průměrných zásob navzájem 

kopírují svoji trajektorii, což svědčí o dobré předvídavosti v oblasti řízení zásob. 

Co se týká konce roku 2012 a začátku roku 2013, bylo v tomto období shledáno hned 

několik nesrovnalostí.  Co se týká doby obratu pro firmu nejdůležitějšího materiálu, zvyšuje 

se její hodnota v tomto období a to především od dodavatelů z Německa a Evropské unie, kdy 

odklon od plánovaného stavu je od průměrného skutečného 1,4 dne.  

 Dále v tomto období neúměrně roste celkový stav skladu, kdy při rozdělení 

jednotlivých položek do skupin za to mohou především položky: 

 ostatní komodity, 

 elektrické materiály 1 a  

 montážní součástky z Uničova. 

Při podrobné analýze skladových položek za období od listopadu 2012 do února 2013 

byly odhaleny dvě položky, které mají vysokou peněžní hodnotu a jejich způsob doplňování 

skladu podle analýzy XYZ byl shledán nepředvídatelných s rostoucím trendem. Obě tyto 

položky nesou označení „kondenzační moduly“ a u jedné z nich se peněžní objem za toto 

období zvýšil téměř osmkrát a u druhé z nich více než čtyřikrát. 

Dále se při podrobné analýze skladových položek odhalily ty položky, které mají 

v porovnání s ostatními příliš vysokou hodnotu a také velký počet kusů. Těchto položek bylo 

odhaleno osm a jsou k nahlédnutí v Tab. 4.11.  
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5 Návrh směrů řešení zjištěných problémů 

Tato kapitola obsahuje návrhy a doporučení na odstranění zjištěných problémů, které 

byly zjištěny provedenými analýzami, a zabránění jejich opětovnému návratu. 

Doporučuje se provést hlubší analýza příčin zvýšené doby obratu v dodávkách 

z Německa a ze zemí v EU od ledna 2013, kdy se doba obratu začíná nezdravě zvyšovat až do 

února 2013, kdy hodnota doby obratu dosáhla 5,9 dne (kdy plánovaný stav doby obratu zásob 

je určen na 4,5 dne). 

Dále byl vypozorován dlouhodobý trend navyšování skladových zásob již od ledna 

2012, kdy nejvýraznější zvýšení této hodnoty zapříčinily skladové skupiny „ostatní 

komodity“, „elektrický materiál 1“ a „montážní součástky z Uničova“. Doporučuje se tedy 

podrobná analýza příčin tohoto navýšení, zvláště pak u skupin „ostatní komodity“ a 

„elektrické materiály 1“, neboť dohromady tyto dvě skladové skupiny tvoří 41 % z celkové 

hodnoty skladových zásob, což tomuto nezdravému trendu dodává na váze. Dále je 

doporučeno pro skupinu „ostatní komodity“, pokud tedy bude dále narůstat její skladová 

hodnota, její rozdělení na více segmentů, aby se docílilo přehledného a efektivnějšího řízení 

zásob. 

Při hloubkové analýze jednotlivých skladových položek byly odhaleny dvě položky, 

které z velké většiny způsobily prudké zvýšení celkové skladové hodnoty za 4 po sobě 

následující měsíce od listopadu 2011 až do února 2013. Konktrétně se jednalo o položky 

spadající do skupiny AA (podle analýzy ABC zaměřené na hodnotu skladových položek) 

„9305761“ a „9305781“. V obou případech se jedná o kondenzační moduly, které byly firmě 

dodané na základě plánované odstávky jejího hlavního dodavatele. Tyto dvě položky navíc 

zabírají hodně místa, a tudíž také nemalou částí stály za zaplněním skladu. 

Pokud by se tento jev v budoucnu opakoval, doporučuje se firmě vymezit dodatečný 

prostor právě pro předzásobení určitými materiálovými položkami. Pokud by problematický 

dodavatel předzásobující firmu předčasně zůstával stejný, doporučuje se firmě přechod 

s dodavatelem na konsignační sklad, kdy by byly tyto zásoby uskladněny v blízkosti v areálu 

firmy, ale náležely by dodavatelům. Navíc by z účetního hlediska materiál patřil dodavateli a 

konkrétně u průměrné hodnoty 2 položek kondenzačních modulů za měsíce od listopadu 2012 

do února 2013 by se celková hodnota skladu snížila o 15 % (11 222 tis. Kč), což rozhodně 

není zanedbatelné číslo. V neposlední řadě by mělo logistické oddělení více manévrovacího 

prostoru pro řešení akutních situací vzniklých s dalšími problematickými dodavateli. 
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V poslední fázi analytické části byly sloučeny položky spadající do skupiny AA a AB 

podle měřítka průměrné hodnoty skladových položek se skupinou AA definovanou podle 

počtu kusů v jednotlivých skladových položkách. Výsledek bylo odhalení 8 materiálových 

položek, které spadají současně do obou skupin (k nahlédnutí v Tab. 4.11). Tyto skladové 

položky mají vysokou peněžní hodnotu a vysoký počet položek skladovaných kusů a 

doporučuje se tedy přezkoumání adekvátnosti těchto skladových položek, zdali je potřeba je 

skladovat v takovém měřítku. Především pak položka „9193242“ nazvaná svařenec. Může se 

totiž v těchto případech jednat pouze o přehnané obavy z případného nedostatku těchto zásob. 

Je tedy na vedení a zaměstnancích logistiky, jestli se chopí těchto opatření, které 

udávají směr, kterým by se měl případný přetrvávající problém ubírat. 
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6 Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo zhodnocení stávajícího stavu a struktury zásob, 

přezkoumaní hodnot materiálových položek a jejich přiměřenosti. Jako stěžejní problém byl 

shledán nedostatečný skladovací prostor, kdy se za pomoci analýz materiálových položek 

zkoušelo dohledat možné příčiny toho nežádoucího stavu. 

Nejprve byla představena daná společnost, její stručná historie a zázemí, dále struktura 

tržeb a definován současný problém s nedostatkem místa ve skladu. 

Teoretická část je věnována definici základních pojmů, metod a pravidel použitých 

v aplikační části, jako jsou například metoda ABC, XYZ, systém KANBAN nebo např. 

metoda doplňování zásob JIT. 

V praktické části byly na základě dat poskytnutých společností a dat získaných na 

internetu provedeny jednotlivé analýzy a výpočty, díky kterým byly odhaleny materiálové 

položky, které s velkou pravděpodobností zapříčiňují odklon od požadovaného stavu.  

Na základě provedených analýz byla dále sepsána doporučení, jak řešit daný problém 

a jak se dostat zase k normálu a také možné alternativy řešení daného problému, které by 

firma mohla v budoucnu uplatnit. Uvedené návrhy by mohly firmě snížit vázaný kapitál a dále 

by se vyřešil problém s nedostatkem místa ve skladu. 

Obecně se dá říct, že zásoby a jejich řízení jsou jednou z hlavních součástí logistiky a 

je nutné je brát dostatečně vážně. Je třeba je v pravidelných intervalech přezkoumávat a 

monitorovat a hledat možné odklony od požadovaného stavu a podchytit tak zjištěný problém 

již v jeho počátku, než se stane pro firmu nezvladatelným, neboť pak je velmi obtížné ho řešit. 

Je tedy v rukou logistických pracovníků, aby se této oblasti věnovali nepřetržitě, snažili se 

předčasně hledat nové techniky a postupy k hledání možných východisek z nečekaných 

problémů. 
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SEZNAM ZKRATEK 

apod.  a podobně 

atd.  a tak dále 

č.  číslo 

ISO 9001 systém managementu kvality 

MRP  plánování materiálových požadavků (z angl. materials requirement planning) 

Obr.  Obrázek 

OR  Obchodní rejstřík 

ROL  mezní stav zásob ( z angl.. re-order level) 

ROP  objednací termín ( z angl.. re-order point) 

s.  strana 

SA 9000 mezinárdní standard, upravuje především pracovní podmínky zaměstnanců 

SAP  Systems - Applications - Products in data processing 

Sb.  sbírka 

Sk.  skupina 

Tab.  Tabulka 
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SEZNAM PŘÍLOH 

 

Příloha č. 1 Tabulka jednotlivých položek skupiny AA a AB, jejich hodnoty, kumulované 

hodnoty, analýzy ABC a XYZ. 
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