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1 ÚVOD 

V dnešní době má podnik na trhu mnohem složitější postavení, než tomu tak bývalo 

v minulém století. Podniků je více a stálé častěji se jedná o podniky soukromé. Ke všemu 

nabídka a poptávka po statcích je čím dál více proměnlivější. Díky tomu, že na trhu panuje 

vysoká konkurence, musí každý podnik udělat vše proto, aby se prosadil. Když už se mu to 

podaří, musí si své postavení udržet.  

 

Každý podnik v sobě váže aktiva a pasiva. Důležitou složkou aktiv není pouze 

hmotný a nehmotný majetek, ale také majetek oběžný, mezi který patří i zásoby, kterým se 

věnuje tato bakalářská práce. Zásoby v sobě obvykle vážou nemalé finanční prostředky. 

Každý podnik by si měl uvědomit, že držení vysokých zásob omezuje jejich hospodaření, 

zvyšuje náklady a může se také stát, že podnik nebude moct dostát svým závazkům. Proto 

by měl hledat určité řešení, jak zásoby redukovat, aby v nich zbytečně neutopil své 

finanční prostředky, které by se mohly investovat efektivněji jinde, či aby se snížení 

negativně neprojevilo například ve výrobě. Navíc ne vždy je podnik schopen zásoby 

financovat ze svých zdrojů, což znamená další náklady navíc. 

 

Na druhou stranu podnik nesmí zásoby snížit příliš. Nedostatek zásob vede také 

k vysokým nákladům, jelikož podnik musí rychle a nečekaně zásoby někde pořídit. Také 

se může stát, že se pozastaví výroba, protože podnik najednou nebude mít z čeho vyrábět, 

což může podnik dostat do nemalých potíží. Z toho vyplývá, že řízení zásob je velmi 

důležité. Je důležité zásoby analyzovat a znát jejich strukturu.  

 

Řízení zásob a jejich analýza může podniku hodně prospět z mnoha hledisek. 

Podnik si může propočítat optimální úroveň zásob, může snížit náklady na skladování. 

Snížením velikosti zásob se tak sníží i náklady na držení zásob aniž by se ohrozila úroveň 

dodavatelských služeb. K analýze zásob lze využít například metody ABC, či XYZ.  

 

Činnost, která je nedílně spojená se zásobami, je skladování. Každý výrobní podnik 

musí své výrobky a materiál používaný ke své výrobě někde přechovávat. Proto se budeme 

zabývat i touto problematikou. 
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Cílem bakalářské práce je analyzovat ve výrobní společnosti CZECH-BAG Odry, 

s.r.o. vývoj, strukturu a přiměřenost zásob, rozmístění položek ve skladu, a poté nastínit 

směry zlepšení stávající situace. 

 

V kapitole první je uveden cíl bakalářské práce a charakterizován význam daného 

tématu. Druhá kapitola obsahuje teoretické poznatky, ze kterých se bude vycházet 

v analytické části. Zahrnuje základní pojmy z oblasti logistiky a řízení zásob. Ve třetí 

kapitole této práce bude uvedena charakteristika vybraného podniku CZECH-BAG Odry, 

s. r. o, jeho historie, popis výroby a výrobků, popis odběratelů a konkurence a 

charakterizován nákup a skladování. Čtvrtá kapitola bude analyzovat skladové zásoby 

firmy formou metod ABC, XYZ a zkoumat vývoj obrátky a doby obratu zásob. V páté 

kapitole budou nastíněny možné směry řešení k zjištěným problémům. Šestá a zároveň 

poslední kapitola bude věnována závěru, ve kterém proběhne shrnutí celé bakalářské práce.  
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA V OBLASTI ŘÍZENÍ ZÁSOB 

V této kapitole jsou zpracovány základní pojmy a metody vztahující se k řízení 

zásob, na jejichž základě bude vypracována analytická část této bakalářské práce.  

2.1 ZÁKLADNÍ POJMY 

Logistika 

 Podle Pernici (1998) slovo logistika vzniklo z řeckého logistikon, což znamená 

důmysl, rozum, nebo ze slova logos – slovo, řeč, myšlenka.  

Schulte (1994) uvádí, že logistika jako pojem byl původně využíván ve vojenství 

při řešení způsobu zásobování a pohybu vojenských jednotek. V 60. letech se logistika 

začala vyskytovat i v jiných odvětvích v USA. 60. léta se vyznačovala ekonomickým 

rozvojem, čili prudkým růstem podniků a jejich rozptyl na trhy. 

 Logistika je, jak tvrdí Schulte (1994, s. 13) „integrované plánování, formování, 

provádění a kontrolování hmotných a s nimi spojených informačních toků od dodavatele 

do podniku, uvnitř podniku a od podniku k odběrateli“. 

 

Zásoby 

 Podle Horákové a Kubáta (1998) jsou zásoby chápány jako bezprostřední přirozený 

prvek ve výrobních i distribučních podnicích. Jsou to ty části užitné hodnoty, které byly 

vyrobeny, ale nebyly dosud spotřebovány. Mezi zásoby můžeme zařadit zásoby surovin, 

zásoby základních a pomocných materiálů, zásoby polotovarů, náhradních dílů a obalů, 

zásoby rozpracované výroby a zásoby hotových výrobků. 

 

Zásoby se projevují negativním i pozitivním způsobem. Negativním způsobem tak, 

že mohou být neprodejné, nepotřebné, nebo jinak znehodnocené. Pozitivním vlivem řeší 

nesoulad mezi výrobou a spotřebou. Nesoulad může být jak časový, tak místní, sortimentní 

a kapacitní. Zásoby značně ovlivňují hospodářský výsledek podniku, ale také pozici 

podniku na trhu.  Měly by být co nejmenší, protože v sobě vážou kapitál, ale na druhé 

straně co největší kvůli dostatečné rychlosti dodávek. Podnik mezi nimi musí zvolit určitý 

kompromis.  
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Zásobování 

 Na internetových stránkách Vysoké školy (2013) je uvedeno, že zásobování 

představuje činnost podniku, kterou si podnik zajišťuje potřebný materiál, či suroviny pro 

svou výrobní činnost v jím požadovaném množství a kvalitě, v určitou stanovenou dobu a 

v jím vyhovujících cenách.  

 Jak uvádí Viestová (2005), zásobování může mít různé formy, například: 

 Přímé zásobování je obvyklou formou zásobování. Dodavatelé vychystají 

zboží na palety pro jednotlivé odběratele, zásilky se přepraví přímo 

k zákazníkovi. Dopravu může organizovat jak dodavatel, tak odběratel. 

 

 Zásobování přes překladiště neboli distribuční centrum. Doprava je levnější, 

protože jde zpravidla o celovozové zásilky od dodavatele k překladišti a 

z překladiště k odběrateli. Zásoba v překladišti se trvale neudržuje, zboží tímto 

bodem prochází narychlo.  

 

 Zásobování přes sklady. Jeho úkolem je zhospodárnit dopravu sdružováním 

přeprav, snížit náklady na zásoby a zkrátit dodací lhůty pro odběratele. 

Výhodou zásobování přes sklady je, že během krátkého času, který je potřebný 

na doplnění zboží, se při jeho lepší dostupnosti snižuje objem zásob každého 

druhu zboží.  

 

Výrobní dávka 

 Podle Tomka (2007, s. 132) je výrobní dávka „množství výrobků, které jsou 

současně do výroby zadávány, nebo z výroby odváděny, jsou opracovávány v těsném 

časovém sledu, nebo současně, a to na určitém pracovišti a s jednorázovým konstantním 

vynaložením nákladů na přípravu a zakončení příslušného procesu“. 

 

Dodávkový cyklus 

 Macurová a Klabusayová (2007) definují dodávkový cyklus jako časový úsek 

vyjadřován ve dnech a představující interval mezi dvěma bezprostředně následujícími 

dodávkami.  
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Obrátka zásob 

Jak tvrdí Macurová a Klabusayová (2007), obrátka zásob vyjadřuje, kolikrát se 

zásoba za sledované období obrátí. Čili kolikrát se zásoby za časové období přemění na 

tržby. Pro obrátku zásob se využívá vzorce 2.1. 

     

                   
 

 (2.1) 

Doba obratu  

Doba obratu zásoby je převrácená hodnota rychlosti obratu. Udává, kolik dnů z 

průměrné spotřeby je průměrnou zásobou. Je počítána ve dnech. Platí zde vztah podle 

vzorce 2.2, kde to je doba obratu zásob, no je obrátka zásob, Zc je průměrná zásoba a P je 

roční velikost potřeby. 

   
   

  
 
      
 

 

 (2.2) 

Dodací lhůta 

 Jak uvádí Macurová (2010), představuje dodací lhůta dobu od zjištění nutnosti 

doplnit zásobu, přes vystavení objednávky, doručení dodavateli, dopravu a přejímku až po 

její umístění na sklad. 

 

2.2 KLASIFIKACE ZÁSOB 

 Klasifikace znamená třídění, nebo členění. Budeme tedy zásoby členit z různých 

hledisek. Členění uvedená v této podkapitole byla převzata z Horákové a Kubáta (1998). 

Existují druhy zásob podle stupně zpracování, podle funkce v podniku a podle 

použitelnosti. 

 

Druhy zásob podle stupně zpracování 

Obvykle dělíme zásoby do následujících skupin: 

 výrobní zásoby (suroviny, polotovary, náhradní díly, obaly apod.),  

 zásoby rozpracovaných výrobků (polotovary vlastní výroby a nedokončené 

výrobky), 

 zásoby hotových výrobků neboli distribuční zásoby, 

 zásoby zboží, což jsou nakoupené výrobky za účelem dalšího prodeje.  
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Druhy zásob podle funkce v podniku 

Podle funkce dělíme zásoby do pěti skupin a ty dále členíme podle druhu: 

 

1. Rozpojovací zásoby 

 Obratová zásoba neboli zásoba běžná, je část zásob, která kryje potřebu 

výroby v období mezi dvěma dodávkami. Průměrná obratová zásoba se při 

stejnoměrné spotřebě rovná polovině velikosti průměrné dodávky. Běžná 

zásoba se vypočítá podle vzorce 2. 3, kde Zb představuje běžnou zásobu a Q 

velikost objednací dávky. 

   
 

 
 

 (2.3) 

 Pojistná zásoba je část zásob, která v podniku slouží jako rezerva ke krytí 

odchylek od plánované dodávky, od výše dodaného množství, pro případ 

poruch na jednom z pracovišť, apod. Tahle zásoba je na skladě neustále. 

 

 Vyrovnávací zásoba slouží k vyrovnávání větších výkyvů mezi 

navazujícími výrobními procesy. Výkyvy mohou být jak množstevní, tak 

časové. Vyrovnávací zásoba se vytváří například u drahých strojů, aby se 

zabránilo prostojům a bývá součástí zásob rozpracované výroby. 

 

 Zásoba pro předzásobení se vytváří v souvislosti s kolísáním intenzity 

výroby, nebo se sezónním kolísáním poptávky. Tvoří se opakovaně, nebo 

jednorázově.  

 

2. Zásoby na logistické trase jsou tvořeny výrobky, nebo materiálem s přesným 

určením odběratele, nebo zakázky. Tyto zakázky již opustily své původní místo, 

ale stále ještě nedorazily na místo cílové. Tento druh zásob tvoří zásoby 

dopravní a zásoby rozpracované výroby. 

 

 Dopravní zásoba představuje tzv. zboží na cestě, které je přepravováno 

z jednoho místa logistického řetězce na místo druhé. Dopravní zásoba je 

důležitá především u drahého zboží a u delšího dopravního času. Dopravní 
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čas je brán od doby, kdy je dodávka připravena k naložení na dopravní 

prostředek, až po příjem, uskladnění a zaevidování zboží u odběratele.  

 

 Zásoba rozpracované výroby neboli zásoba nedokončené výroby zahrnuje 

materiál a díly, které byly do výroby zařazeny ale stále se na nich pracuje. 

Průběžná doba nedokončené výroby začíná vydáním materiálů a dílů a 

končí odevzdáním hotových výrobků na sklad.  Na výši nedokončené 

výroby má vliv především objem výroby, délka výrobního cyklu, způsob 

řízení výroby, velikost výrobních dávek, rytmus výroby a sortimentní 

skladba výroby.  

 

3. Technologické zásoby jsou tvořeny materiály a výrobky, které 

z technologických důvodů nemohou být ihned použity na výrobu, ale potřebují 

být určitou dobu uskladněny, aby dosáhly žádoucích vlastností. Jelikož bývá 

skladování součástí technologických procesů, měly by tyto zásoby patřit do 

zásob nedokončené výroby. Nejsou tam zařazovány z toho důvodu, že jsou 

specifické a jejich doba skladování je obvykle hodně dlouhá. Jako příklad 

můžeme uvést vysoušení dřeva, dozrávání ovoce, nebo vyprchání některých 

chemikálií.  

 

4. Strategické zásoby mají zajistit, aby podnik ustal nepředvídatelné situace, mezi 

které můžeme zařadit odstávku v zásobování v důsledku přírodních katastrof, či 

stávek. Názorným příkladem je situace ze 70. let minulého století, kdy při 

probíhající ropné krizi byly v několika zemích vytvářeny devadesátidenní 

zásoby ropy. 

 

5. Spekulační zásoby představují zvláštní druh zásob pro předzásobení. Vytváří 

se s cílem dosáhnout větších úspor při nákupu. Podnik tedy nakoupí větší 

množství materiálů na jednu dodávku kvůli lepším podmínkám, slevám, apod. 

Nebo nakoupí materiál předčasně, díky vidině profitu mezi rozdílnou současnou 

a budoucí cenou.  

 

Druhy zásob podle použitelnosti 

Zásoby zde dělíme na zásoby použitelné a nepoužitelné. 
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1. Zásoby použitelné jsou takové zásoby, které budou v budoucnu 

spotřebovávány, či prodávány běžným způsobem. Mohou je tvořit dvě složky: 

 

 Zásoba přiměřená je část průměrné zásoby, která bude spotřebována 

v předpokládané době.  

 

 Zásoba nepřiměřená představuje rozdíl mezi celkovou průměrnou zásobou 

a zásobou přiměřenou. Zjistí-li se, že je na skladě nadbytečná zásoba, musí 

se zamezit jejímu dalšímu doplnění. Na podniku pak je, jak s touto situací 

naloží. Může si celou zásobu ponechat a spotřebovávat ji postupně, nebo 

s ní může naložit jako se zásobou nepoužitelnou.  

 

2. Zásoby nepoužitelné jsou charakterizovány nulovou spotřebou. Je u nich 

nepravděpodobné, že by mohly být spotřebovány ve výrobě, nebo prodány za 

obvyklou cenu. Prodají se za cenu sníženou, nebo se plně odepíšou. Vzniknout 

mohou špatným odhadem budoucí poptávky, špatným rozhodnutím, nebo 

inovací výrobků.  

 

2.2.1 Náklady na zásoby 

Podle Líbala a Kubáta (1994) rozlišujeme tři druhy nákladů spojené se zásobami. 

Jsou jimi objednací náklady, náklady na držení zásob a náklady z nedostatku zásoby. 

 

1. Objednací náklady 

Jedná se o náklady na pořízení jedné dávky. Obsahují náklady dopravní, 

náklady na přejímku, kontrolu, uskladnění, náklady na úhradu a likvidaci faktur. 

Tyto se vztahují k nákupu. Dále obsahují náklady vztahující se k výrobě. Patří 

zde veškeré administrativní práce spojené s přípravou a vydáním zakázky, 

přestavovací náklady, náklady na kontrolu výrobků, příjem na sklad, či náklady 

na evidenci zásob.  
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2. Náklady na držení zásob se dále dělí na: 

a) Náklady ušlých příležitostí neboli náklady na úroky. Jde o náklady spojené 

se ztrátou příležitostí. Znamená to, že podnik přichází o zisk, protože jsou 

finanční prostředky vázány v zásobách. 

 

b) Náklady na skladování a správu zásob. Jedná se o všechny náklady, které 

souvisí s provozem skladovacích míst a s evidencí zásob (mzdy, údržba, 

odpisy a pojištění budov, apod.). Při nevyužití celkové kapacity skladu je 

potřeba zabezpečit mnoho dalších aktivit. Stanovují se procentem 

z  průměrné zásoby a jsou stejné pro všechny položky. 

 

c) Náklady spojené s rizikem se týkají možnosti, že zásoby budou 

v budoucnu neprodejné, poškodí se, zastarají, nebo budou jinak 

nepoužitelné. Čím déle jsou zásoby na skladě, tím je riziko vyšší. Tyto 

náklady se odhadují, a to procentem z průměrné zásoby.   

 

3. Náklady z nedostatku zásoby se špatně odhadují. Pokud okamžitá skladová 

zásoba nestačí k uspokojení požadavků zákazníků, vznikne deficit. Následně se 

projeví vyšší náklady například proto, že musí být daná objednávka zrušena, 

nebo je narychlo vyřizována dodatečná objednávka.  

 

2.3 ŘÍZENÍ ZÁSOB 

2.3.1 Podstata řízení zásob 

Jak uvádějí Horáková a Kubát (1998, s. 68), „řízení zásob představuje efektivní 

zacházení a efektivní hospodaření se zásobami, využívání všech rezerv, které v této oblasti 

existují, a respektování všech činitelů, které mají vliv na účinnost řízení zásob. Existence 

zásob v okamžiku, kdy nenacházejí uplatnění, kdy po nich není poptávka, znamená 

zbytečné vynakládání prostředků (nejen hmotných a finančních, ale i lidských)“. 

 

Horáková a Kubát (1998) tvrdí, že cílem řízení zásob je udržet zásoby v takové 

míře a složení, aby byla zajišťována nepřetržitá a pravidelná výroba a také připravenost a 
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kompletnost dodávek odběratelům. Celkové náklady by měly být co nejnižší. Hlavní 

otázkou při řízení zásob je, kdy a kolik má podnik objednat.  

 

Podniková filosofie řízení zásob se časem změnila. V minulosti šlo hlavně o to, mít 

co největší zásoby, které by mohly být v budoucnu potřebné. Bylo jedno, že prostředky 

zastarávaly, kazily se. Důležité bylo, že byly stále k dispozici. V dnešní době, kdy se 

rozvíjí technika, technologie a vyvíjí se prodejní a výrobní prostředí, mění se i podnikové 

myšlení. Dnes se klade důraz na to, aby zásoby byly přiměřené, nebyly příliš vysoké a tím 

v sobě nevázaly zbytečně hodně kapitálu.  

 

Dle Horákové a Kubáta (1998, s. 70) by mělo být při řízení zásob dodržováno 

základní pravidlo: „Nejprve je třeba analyzovat a omezovat problémy, které jsou příčinou 

vytváření zásob, a teprve potom se zabývat problematikou vlastního řízení zásob“.  

 

Řízení zásob ovlivňují určité faktory, mezi které patří například kapacita skladů, 

nepřesnost dat o zásobách, stav financí, množstevní slevy, trvanlivost zásob, apod.  

 

Podle Macurové a Klabusayové (2007) by mělo řízení zásob odpovídat na otázky: 

Kdy objednat? Kolik toho objednat? Jak velká má být zásoba? Co má být na skladě? Jak 

zajistit správnost údajů o zásobách? V obrázku 2.1 je uvedeno schéma řízení zásob. Je na 

něm vidět, že při poklesu zásob na objednací úroveň je nutno vystavit objednávku. Než 

objednávka dorazí, zásoba dále klesá, ale pouze na úroveň pojistné zásoby. Od chvíle 

vystavení objednávky až po přijetí zboží na sklad běží dodací lhůta. Ve chvíli, kdy zboží 

do podniku dorazí, zásoby opět vzrostou na požadovanou hladinu. Takhle to v podniku 

probíhá stále dokola.  

 

Q 

Zmax 

Z 

B 

Zp 

L 

T 

Zmax: Maximální zásoba 

Z: Zásoba 

B: Objednací úroveň 

Zp: Pojistná zásoba 

L: Dodací lhůta 

Q: Dávka 

T: Čas 

Obr. 2.1 Schéma řízení zásob  Zdroj: Macurová a Klabusayová (2007) 
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Jak uvádí Lukoszová (2004), řízení zásob zahrnuje několik důležitých činností, 

které se vzájemně doplňují a úzce spolu souvisí. Patří mezi ně evidence zásob, analýza 

zásob, kontrola zásob a vlastní regulace neboli usměrňování zásob. 

 

Evidence zásob je zásadní a nezbytný zdroj poskytující informace o stavu a 

pohybu zásob.  

 

Analýza zásob sleduje faktory ovlivňující stav a pohyb zásob. Je prostředkem 

k poznávání a posuzování kvantitativních, kvalitativních, strukturních, hmotných i 

hodnotových změn jejich stavů. 

 

Kontrola zásob navazuje na analýzu zásob. Má za úkol zajistit poznávání stupně 

hospodaření se zásobami a také úroveň dodržování daných pokynů a pravidel vydaných 

nadřízenými orgány sloužící k jejich využívání a usměrňování. Tato kontrola zahrnuje také 

kontrolu nad způsobem likvidace nepoužitelných, nepotřebných, či nadbytečných zásob a 

kontrolu způsobu evidence a analýzy. 

 

Usměrňování zásob, čili vlastní regulace, spočívá v řízení zásob na základě přijetí 

určitých opatření a limitů tak, aby výroba byla plynulá. 

 

Pojistná zásoba 

Jak uvádějí Líbal a Kubát (1994), v objednacích systémech se vytváří pojistná 

zásoba pro zásoby s nezávislou poptávkou. Tvoří se proto, aby do jisté míry korigovala 

odchylky od očekávaného průběhu zásobovacího procesu. Tyto odchylky se mohou tvořit 

na vstupu i na výstupu. Podstatné jsou odchylky, které zásobu zmenšují. Nezbytná velikost 

pojistné zásoby je závislá na vyžadované spolehlivosti zabezpečení vůči odchylkám a na 

předpokládané intenzitě těchto odchylek.  

 

Spolehlivost zabezpečení je měřena úrovní dodavatelských služeb. Při hledání její 

optimální úrovně je důležité vyvažovat náklady na držení pojistné zásoby s výnosy, které 

podnik očekává a vyplývají z její existence. Velikost pojistné zásoby je přímo úměrná 

nákladům z ní plynoucích.  
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2.3.2 Průměrná a okamžitá zásoba 

 Průměrná celková zásoba je podle Horákové (1998, s. 80) „aritmetický průměr 

denních stavů fyzické zásoby za určité delší období“. Pro potřebu řízení zásob se průměrná 

zásoba dělí na zásobu běžnou a pojistnou. Označuje se Zc a vypočítá se dle vzorce 2.4 jako 

součet zásoby běžné Zb a pojistné Zp.  

 

         
 (2.4) 

  

 Okamžitá zásoba představuje skutečnou zásobu na skladě k určitému datu. Mění 

se v podstatě denně. Je nutné ji znát kvůli potvrzování zákaznických objednávek, nebo při 

zadávání výrobních zakázek.  Rozeznáváme dva druhy okamžité zásoby. Jsou jimi fyzická 

a dispoziční zásoba. 

 

 Fyzická zásoba udává, kolik je na skladě skutečné zásoby. Při příjmu dodávky se 

zásoba zvyšuje, naopak při výdeji ze skladu se snižuje.  

 

 Dispoziční zásoba je rovna fyzické zásobě, která je snížená o uplatněné, ale ještě 

nesplněné požadavky na výdej zásob ze skladu a zvýšené o umístěné, ale stále ještě 

nevyřízené objednávky na doplnění zásob.  

 

2.3.3 Objednací systémy 

Tato podkapitola je čerpána z několika zdrojů: Líbal a Kubát (1994), Macurová a 

Klabusayová (2007). 

  

Objednací systémy se používají k řízení jednotlivých položek zásob. Při poklesu 

skladových zásob na určitou hladinu je vydán signál k objednání. Tato hladina se nazývá 

signální hladina neboli objednací úroveň.  Ta je nastavena tak, aby spolehlivě pokryla 

poptávku od chvíle, kdy je vydán signál, až po příjem dodávky na sklad. Existují čtyři 

objednací systémy: 

 

1. Systém „B,Q“  

Charakterizován je signální hladinou „B“ a pevným objednacím množstvím 

„Q“. Při poklesu zásob na hladinu „B“, nebo pod ni, se ihned uskutečňuje 

objednávka v předem stanoveném množství, které je stále stejné. Objednací 



16 

 

úroveň se stanoví očekávanou spotřebou „d“ v průběhu dodací lhůty „L“ a 

pojistnou zásobou „Zp“. Pojistnou zásobu můžeme odvodit pomocí 

pravděpodobnosti, že poptávka bude v průběhu dodací lhůty větší, než předvídaná 

spotřeba. Množství „Q“ a objednací úroveň „B“ jsou předem známy a 

přizpůsobovány změnám v poptávce, či v dodací lhůtě. „B“ se vypočítá jako 

vzorec 2.5. 

         

 (2.5) 

2. Systém „B,S“ 

Je téměř shodný se systémem „B,Q“. Rozdíl je v tom, že se neobjednává 

pevné množství „Q“, ale objednává se do určité stanovené úrovně „S“. Signální 

hladina „B“ se vypočítá stejně jako u předchozího systému. Úroveň „S“ se vypočítá 

podle vzorce 2.6. 

      
 (2.6) 

3. Systém „s,Q“ 

Pracuje s pevnou objednací úrovní „s“ a s pevným objednacím množstvím 

„Q“. Znamená to tedy, že se objednává např. každou první středu v měsíci, či každý 

první pracovní den v týdnu, a to v předem stanoveném množství, které je stále 

stejné. Tento systém se využívá nejvíce při objednávání kancelářských potřeb, nebo 

čisticích prostředků.  

 

Při výpočtu objednací úrovně „s“ se musí brát v úvahu také kontrolní 

interval „I“. Zbylá symbolika je shodná se symbolikou ve vzorci 2.6. Výpočet 

objednací úrovně „s“ je znázorněn ve vzorci 2. 7.  

 

    (       )      

 (2.7) 

 

4. Systém „s,S“ 

Jedná se o periodický systém s proměnlivým objednacím množstvím. 

Znamená to, že se objednává např. každé pondělí do cílové úrovně „S“. Cílová 

úroveň se vypočítá stejně jako u systému „B,S“ čili dle vzorce 2.6. 
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2.4 ANALÝZA ZÁSOB 

Lukoszová (2004) uvádí, že analýza zásob je nástroj k poznávání a posuzování 

strukturních, kvantitativních, kvalitativních, hmotných a hodnotových změn stavů zásob. 

Sleduje také faktory ovlivňující pohyb a stav zásob.  

 

 Podle Macurové (2010, s. 80) má tato analýza „poskytnout podklady k nalezení 

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

Účelem je určit, jestli jsou zásoby přiměřené, jak se průběžně vyvíjejí a jaká je 

jejich skladba.  

 

2.4.1 ABC analýza 

Tato podkapitola je zpracována podle více autorů: Koch (1999), Líbal a Kubát 

(1994), Macurová a Klabusayová (2007), Macurová (2010).  

 

Analýza ABC vychází z Paretova zákona, čili z pravidla 80/20, které říká, že 

menšina příčin, úsilí či vstupů vede často k většině následků, prospěchů nebo výstupů. 

Graficky je to znázorněno v obrázku 2.2. Konkrétně řečeno 20 % příčin vyvolá 80 % 

důsledků. Uvedené procentní podíly nejsou absolutní, hodnoty mohou být jiné, například 

65/35 a ne vždy musí součet dávat 100 %. Pomocí pravidla 80/20 vidíme, že existuje 

nerovnováha mezi příčinami a výsledky. Z praxe můžeme uvést příklad, kdy v podniku 

tvoří malá část položek většinu hodnoty spotřeby.  

Vstupy Výstupy 

Příčiny Následky 

Úsilí Výsledky 

80 

80 

80 

80 

80 80 

20 

20 
20 

20 

20 

20 

Obr. 2.2 Pravidlo 80/20  Zdroj: Koch (1999) 
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Podstatou analýzy ABC je roztřídění sledovaných položek do tří skupin A, B a C, 

popřípadě do více skupin. Každé z nich by měla být věnována patřičná pozornost. 

Podkladem pro tuto analýzu je dokument, v němž jsou skladované položky seřazeny 

sestupně podle hodnoty obratu a kumulovaných hodnot obratu. Zásoby mohou být tříděny 

dle různých kritérií, jako je výše průměrné zásoby, náklady na zásoby, výše obratu, aj. 

Uvádí se v korunách, nebo v měrných jednotkách. U všech skupin je vhodný objednací 

systém (B,Q), nebo (B,S). 

  

Skupina A zahrnuje málo položek (průměrně 20 %) s největším podílem na 

celkovém objemu zásob (asi 80%). Měla by jí být věnována největší pozornost. Sledují se 

průběžně, detailně a individuálně. Jsou tzv. „životně důležité“, protože mají pro výrobu 

prvořadý význam. Jejich zbytečné skladování je důsledkem utopeného kapitálu.  

 

 Skupina B je podobná skupině A. Tvoří ji větší počet položek (průměrně 30 %), 

ale má menší podíl na celkovém objemu zásob (asi 15 %). Položky jsou sledovány 

obdobně, jen v menším intervalu.  

 

 Skupina C obsahuje největší množství položek (průměrně 50 %) se zanedbatelným 

podílem na celkovém objemu zásob (asi 5 %). Jsou nejméně důležité. Nevyžadují 

pravidelnou kontrolu. Mohou být skladovány delší dobu, aniž by se v nich v zásadní míře 

umrtvil potřebný kapitál.  

 

 Paretův princip lze znázornit obrázkem 2.3 pomocí Lorenzovy křivky, která se 

využívá k rozdělení položek do jednotlivých skupin. Jednotlivé zásoby mají svou hodnotu 

obratu. K té se vytvoří kumulativní obrat a vypočítá se procentuální kumulativní obrat tak, 

že se kumulativní obrat jednotlivých položek podělí celkovým kumulativním obratem. 

Poté se může vytvořit Lorenzova křivka založena na Paretově analýze.  
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 Podle Macurové (2010) lze z analýzy ABC vytvořit také vícestupňovou analýzu 

ABC, kdy se v již vzniklých skupinách opět provede roztřídění na dílčí skupiny. Výhodné 

je to zejména u skupiny A, kdy dále vzniknou podskupiny AA, AB, AC. Nejdůležitější 

bude skupina AA, které se věnuje největší pozornost.  

 

2.4.2 Analýza XYZ 

Charakteristika analýzy XYZ je zpracována podle Macurové (2010) a Synka 

(2011). Metoda XYZ je další metodou, která se používá k analýze zásob. Rozděluje 

jednotlivé položky do skupin označovaných X, Y a Z podle proměnlivosti a 

předvídatelnosti spotřeby (poptávky). Je důležité, aby měl podnik k dispozici informace o 

předchozí spotřebě. U každé z položek se musí vypočítat variační koeficient. Dle jeho 

velikosti se položky uspořádají a zařadí do jednotlivých skupin.  

Variační koeficient se vypočte dle vzorce 2. 8. 

   
  
   
     

 (2.8) 

Položky vzorce vyjadřují následující: 

Vi – Variační koeficient i-té položky, 

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

x i – průměrná spotřeba (poptávka) i-té položky. 

 

 Jak je zřejmé, ke zjištění variačního koeficientu je zapotřebí směrodatná odchylka. 

Její výpočet je znázorněn ve vzorci 2. 9. 

Obr. 2.3 Paretova analýza Zdroj: Macurová (2010) 
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 (2.9) 

Jednotlivé položky vzorce vyjadřují následující: 

σi – směrodatná odchylka spotřeby (poptávky) i-té položky, 

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

x i – průměrná spotřeba (poptávka) i-té položky, 

n – počet období. 

 

Skupina X obsahuje položky, jejíž variační koeficient je nižší než 50 %. U těchto 

položek dokážeme téměř přesně stanovit spotřebu. Ta je stálá, neměnná, popřípadě 

s malými příležitostnými výkyvy. Systém zásobování by měl být v souladu s výrobními 

postupy. Není nutné vytvářet velkou pojistnou zásobu. 

 

Skupina Y zahrnuje položky s variačním koeficientem mezi 51 % až 90 %. 

Spotřeba těchto položek disponuje většími výkyvy. Je nutné vytvářet pojistnou zásobu. 

 

Skupinu Z tvoří položky s hodnotou variačního koeficientu 91 % a vyšší. Jejich 

spotřeba je nepředvídatelná a nepravidelná. Důležité je vytvářet vysokou pojistnou zásobu, 

popřípadě doplňovat zásobu až v případě potřeby. Druhá možnost ale vyvolá zvýšené 

objednací náklady.  

 

2.5 NÁKUP A SKLADOVÁNÍ 

Podkapitola nákup je zpracována podle Synka (2006). 

Nákup v podniku zajišťuje útvar nákupu neboli útvar zásobování. Jeho základní 

funkcí je účinné uspokojování podnikových potřeb, které plynou z plánů výrobních 

procesů zabezpečováním dodávek materiálů, výrobků, součástek, polotovarů, pomůcek pro 

správu a řízení aj. V některých podnicích tento útvar zajišťuje také nákup zařízení, strojů a 

služeb výrobní i nevýrobní povahy. Aby mohl tento útvar svou činnost plnit úspěšně, musí 

zastávat i další aktivity, mezi které patří zajišťování potřeb, či volba dodavatele. Dále by 

měl vykonávat nákupní výzkum trhu, rozhodovat o zásobách a zabezpečovat důležité 

logistické procesy. 
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Z pohledu útvaru nákupu je podstatné tzv. skladové hospodářství, jehož úlohou je 

správa a vedení skladů a řízení průběhu skladovacích procesů. Podstatné je rozhodovat o 

kapacitách skladů.  K tomu je důležité nejprve provést analýzu materiálového toku. Musí 

se určit počet druhů výrobků ve skladech, jejich průměrný stav, metoda a požadavky na 

balení, atd. Důležité je také přesně vymezit funkce jednotlivých skladů, hlavně požadavky 

na příjem zásob na sklad, druhy dopravních prostředků a způsob jejich přepravy, způsob 

vykládání zásob, nároky na třídění a uskladnění zboží.   

 

V moderním podniku je důležité uplatňovat moderní systémy skladování, přepravy 

a manipulace. Obyčejně je zde vynakládáno úsilí na integraci těchto systému tak, aby 

snižovalo náklady, nároky na zásoby a skladové prostory, zrychlovalo procesy a zvyšovalo 

spolehlivost těchto procesů. Mezi tyto systémy se řadí skladování na paletách, 

v kontejnerech, výškové skladování, které šetří prostor, nebo také způsob balení výrobků. 

Ve skladech jsou užívány spolehlivé a výkonné typy různých vozíků, se kterými je možno 

uplatnit mnoho variant skladových a manipulačních systémů. Rozmachu v poslední době 

dosáhla i doprava. Zvýšily se možnosti dopravovat výrobky různými typy dopravních 

prostředků. Zesílila potrubní, lodní i těžká pozemní doprava, která využívá velkých 

kamiónů s přívěsy.  

 

Skladování je součástí každého logistického systému. Představuje důležitý článek 

mezi dodavatelem a odběratelem. Jak uvádí Lukoszová (2004), hlavním cílem skladování 

je ekonomická harmonizace jinak dimenzovaných toků. Mezi nejvýznamnější funkce 

skladování patří především funkce zabezpečovací, která vychází z neočekávaných rizik 

v průběhu výrobního procesu. Funkce kompletační je nezbytná k tvorbě obchodního 

sortimentu a pro tvorbu sortimentních druhů dle požadavků na individuální provoz u 

průmyslových podniků. Spekulační funkce vyplývá z předpokládaných cenových navýšení 

na zásobovacích a prodejních trzích.  

 

Jednotlivé sklady můžeme rozdělit podle několika hledisek. Výchozím znakem 

členění je postavení skladu v hodnototvorném procesu. Z tohohle hlediska odlišujeme 

sklady vstupní, které slouží k udržování zásob vstupních materiálů, mezisklady, určené 

k předzásobení mezi jednotlivými etapami výrobního procesu a prodejní sklady, sloužící 

k vyrovnávání časových rozdílů mezi procesy výrobními a prodejními.  
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 Dalším členěním je rozdělení skladů dle počtu nositelů potřeb na sklady všeobecné, 

které slouží jako zásobárna všech nákladových středisek, sklady pohotovostní, jež 

zásobují některé, předem určené nositelé potřeb a příruční sklady, které udržují zásoby jen 

pro určité pracovní metody a výrobní etapy.  

 

Dále se sklady dělí podle úrovně centralizace na centralizované a 

decentralizované. Podle stanoviště se sklady člení na interní, které jsou umístěny uvnitř 

podniku a externí. Externí sklady bývají díky nedostatku místa, či zmenšení vzdálenosti 

mezi dodavateli a odběrateli, umisťovány mimo podnik. Sklady, jež jsou spravovány přímo 

podnikem, se nazývají vlastní. Existují také sklady cizí. Ty mohou být spravovány jinými 

podniky.  

 

Podle Lamberta (2005) je skladováním zabezpečováno uschování zásob během 

všech etap logistického procesu. Existují dvě skupiny zásob, které je potřeba v podniku 

uskladnit. První skupinou jsou suroviny, součástky a díly a tou druhou hotové výrobky. 

Dále v podniku figurují ještě zásoby ve výrobě, nebo čekající na recyklaci. Ty ale tvoří 

zanedbatelnou část z celkových zásob. 

 

2.6 OCEŇOVÁNÍ ZÁSOB 

Se skladováním souvisí jedna důležitá činnost, na kterou by podniky neměly 

zapomínat. Jedná se o oceňování zásob. Tato kapitola je zpracována podle Synka (2011) a 

Louši (2012). 

 

Se změnou tržní ceny se mění také ceny zásob. Když tržní cena zásob klesne, 

podnik si může ocenění zásob snížit. Zásoby lze ocenit buď cenou pořizovací, nebo 

výrobními náklady. Vše je dáno účetními předpisy.  Existuje několik způsobů oceňování 

zásob. V České republice je nejznámější metoda průměrných cen, metoda FIFO, metoda 

LIFO a metoda pevných cen. 

 

Metoda průměrných cen se počítá jako aritmetický průměr pořizovacích cen 

všech dodávek. Proto se jí také říká metoda váženého aritmetického průměru. Zásoby jsou 

přijímány na jednu skladovou kartu a vyskladňovány jsou podle váženého aritmetického 
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průměru proměnlivého, který se přepočítává po každém příjmu, nebo periodického, kdy 

se cena přepočítává po určitých obdobích, maximálně však po jednom měsíci.  

 

Metoda FIFO neboli first in - first out. Při oceňování zásob touto metodou, se pro 

každou pořizovací cenu vede jiná skladová karta. Principem je to, že zásoby, které přišly 

na sklad jako první, jsou také jako první vyskladňovány. Tato metoda je výhodná při 

poklesu cen, aby se rozvahové ocenění zásob co nejvíce přiblížilo aktuálním cenám na 

trhu.  

 

Metoda LIFO neboli last in - first out je opakem k metodě FIFO. Jedná se o to, že 

zásoby, které přišly na sklad jako poslední, jsou vyskladňovány jako první. Tato metoda 

bývá využívána při růstu cen. Zmírňuje tak dopad inflace na zisk. V České republice se ale 

tato metoda používat nesmí.  

 

Metoda pevných cen, také nazývaná jako metoda stálé skladové ceny. Princip 

spočívá v tom, že si podnik stanoví ve vnitropodnikové směrnici cenu za dané zásoby a 

v této ceně na sklad zásoby přijímá i vydává. Stanovení této ceny není nikde žádným 

předpisem upraveno. Zpravidla se vychází z cen předpokládaných, nebo již známých. 

Změna těchto pevných částek by měla být upravena například ve vnitropodnikové 

směrnici. Kdyby se pořizovací cena odchýlila od předem stanovené ceny o určité 

stanovené procento, došlo by k její změně. Z toho vyplývá, že během roku lze tyto ceny 

měnit, aniž by to bylo v rozporu se zákonem. 
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3 CHARAKTERISTIKA PODNIKU 

 V této kapitole je charakterizován podnik vybraný pro bakalářskou práci. Informace 

jsem získala z internetových stránek podniku (CZECH-BAG, 2013) a z osobního 

rozhovoru s majitelem firmy. 

 

 Společnost CZECH-BAG Odry, s. r. o. je střední podnik s celkem šestnácti 

zaměstnanci. Z nich je jedenáct výrobních dělníků, tři mistři, jeden jednatel a jeden 

vedoucí výroby. Organizační struktura je zobrazena v obrázku 3. 1. V podniku převládá 

nepřetržitý provoz. 

 

 

3.1 HISTORIE PODNIKU 

CZECH-BAG Odry, s. r. o. je právnická osoba založena roku 2006 majitelem 

Adamem Zavadilem. Jde o transformaci původní fyzické osoby Adam Zavadil, založené 

roku 1995, která se zabývala prodejem obalového materiálu všeho druhu. Postupem času 

se specializovala pouze na prodej obalového materiálu převážně z nízkohustotního 

polyethylenu LDPE, což je low-density, nízkohustotního polypropylenu LDPP, čili low 

density polypropylene a vysokohustotního polyethylenu HDPE, což je high-density 

polyethylene. Výroba probíhala na ručních strojích v několika domácnostech. Pro úspěšný 

rozvoj bylo nutné zakoupit několik automatických strojů na výrobu obalových materiálů 

z fólie. V roce 2004 bylo nutné rozšířit výrobu o speciální sáčky na zakázku a tím i 

zakoupit další stroje. Firma je vedena u Krajského soudu v Ostravě.  

Výrobní dělníci 

Jednatel 

Vedoucí 

výroby 

Mistr Mistr Mistr 

Obr. 3.1 Organizační schéma. Zdroj: Vlastní zpracování 
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3.2 VÝROBA A VÝROBKY 

 Společnost se zabývá výrobou fólií a LDPE sáčků různých velikostí s možností 

recyklace použitých vstupních materiálů. Jedná se o konečné výrobky. Polotovary vyrábí 

firma pouze pro automobilky, které je poté dále zpracovávají. Výroba je zakázková. 

 

 Fólie jsou vyráběny jen ze vstupního materiálu, kterým je Bralen, nebo Tipolen. Jde 

o granulát společnosti SLOVNAFT, který je hlavním a jediným dodavatelem tohoto 

vstupního materiálu. Jako pomocný materiál zde slouží barviva v granulátovém stavu, 

které jsou zobrazeny v obrázku 3.2. Mezi dodavatele barev jsou tři společnosti. Hlavním 

dodavatelem je ale GABRIEL-CHEMIE Group z Pardubic.  Barvu si může zákazník 

vybrat jakoukoliv podle vzorníku RAL. Tento vzorník je mezinárodně uznávaným 

standardem pro stupnici barevných odstínů. Nejvíce se využívá v průmyslu a stavebnictví. 

Jako dalším pomocným materiálem pro výrobu fólií slouží různé antistatické přísady, 

zpevňovače, a antikorozní přísady VCI (Volatile Corrosion Inhibitors – těkavý inhibitor 

koroze). Antikorozní přísady jsou nejdražším skladovaným materiálem. Dodávány jsou 

z Irska. Slouží k tomu, aby výrobky zabalené do těchto fólií odolaly vodě a neznehodnotily 

se.  

 

  

V podniku je celkem jedenáct strojů. Čtyři jsou výrobní a odpad z nich se 

zpracovává opět do granulátu. Jsou jimi EXTRUDER 600 vyrábějící fólie od 80 mm do 

600 mm, EXTRUDER 800 vyrábějící fólie od 150 mm po 800 mm, EXTRUDER 1200 

vyrábějící fólie ve velikostech od 400 mm do 1200 mm a EXTRUDER 1600 vyrábějící 

fólie ve velikostech od 500 mm do 2 000 mm. Jeden stroj je recyklační. Jeden stroj je 

balící. Dále mají v podniku jednu tiskárnu na čtyři barvy pro různé potisky fólií, a čtyři 

automaty na sáčky. Tyto automaty se liší svou šíří.  

 

Obr. 3.2 Granulátové barvivo. Zdroj: www.gabriel-chemie.com 
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 Zákazník pošle do podniku objednávku na určitý počet fólií, nebo sáčků. Musí 

uvést přesný počet, rozměry, barvu, nároky na pevnost, tloušťku, propustnost, 

antikoroznost, antistatičnost, způsob balení, počet, nebo hmotnost jednoho balení a jestli 

má být výrobek s potiskem. Provede se kalkulace. Tato objednávka se objeví v programu, 

který si nechala firma vytvořit na zakázku, se všemi náležitostmi. Jakmile je objednávka 

potvrzena, začíná se okamžitě vyrábět. Nejprve se namíchá potřebné množství vstupního 

materiálu, popřípadě se do něj v předem daném poměru zamíchá barva. Tento vstupní 

materiál se roztaví. Musí se nastavit odtahy válců na zákazníkem požadovanou tloušťku 

neboli sílu materiálu. Tloušťka se udává v mikrometrech. Šířka fólie se udává objemem 

vzduchu vyfouknuté hadice. Po výfuku projde hadice lisem, který z ní vytvoří fólii. Fólie 

se natáčejí dle potřeb zákazníka do 30 kg – 150 kg rolí. Pokud výrobek slouží jako 

polotovar, je zaměstnanci převezen na balící stroj, zabalen a uskladněn ve skladu po dobu 

nezbytně nutnou. Pokud mají být fólie dále zpracovávány na sáčky, předají se na automat. 

Pracovník na něm zadá délku sáčku prostřednictvím krokového motoru. Nastaví svařovací 

lištu podle síly materiálu a pak už stroj pracuje sám. Na konci automatické linky stojí 

pracovník, který sáčky počítá. Vždy vezme počet zadaný zákazníkem a zabalí jej do 

kartonové krabice, kterou označí svým kódem, aby se vědělo, kdo danou zásilku balil a 

kontroloval. Krabice ukládá na paletu. Poté se celá paleta převeze k balícímu přístroji, 

zabalí se a odveze se na sklad. Na skladě pobývá zboží maximálně čtrnáct dní. 

K zákazníkovi se převáží až na dobu smluvenou v objednávce. Během doby, kdy je zboží 

na skladě, se musí zajistit doprava. Dopravu CZECH-BAG zajišťuje vlastními kamiony, 

externím dopravcem, nebo si pro výrobky přijede zákazník sám.  

 

3.3 ODBĚRATELÉ A KONKURENCE 

Mezi zákazníky firmy CZECH-BAG patří textilní závody, podniky z oblasti 

železářství, nebo potravinářství. Společnost nedodává své výrobky pouze po České 

republice, ale do celé Evropy. Ze zahraničních zemí můžeme jmenovat např. Slovensko, 

nebo Německo. Nejvýznamnějším zahraničním odběratelem je německá automobilka 

Volkswagen, pro kterou CZECH-BAG vyrábí polotovary. Většina zákazníků je již stálými 

a pravidelnými odběrateli.  

 

V České republice má podnik asi deset konkurujících podniků. Za největšího 

konkurenta je považována společnost Granitol.  
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3.4 NÁKUP A SKLADOVÁNÍ 

Na obrázku 3. 3 je uveden celý postup nákupu materiálu.  

 

A 

Začátek 

Konec 

9 

10 

8 

4 

3 

2 

5 

11 

6 

7 

12 

13 

 

 

 

1. Požadavek na nákup 

 

2. Způsob výběru dodavatele. V případě 

stálého dodavatele se s ním sepíše 

smlouva. 

 

3. Zpracování a odeslání poptávky 

dodavateli 

4. Vyhodnocení nabídek od dodavatele 

5. Ověření, zda jsou dodavatelem 

splněny požadavky na poptávku 

6. Rozhodnutí, zda budou akceptovány 

případné nesrovnalostí v požadavcích 

na dodavatele 

7. Výběr dodavatele 

8. Objednání 

9. Potvrzení objednávky 

10. Dodání zboží 

11. Kontrola, zda dodané zboží odpovídá 

objednávce 

12. Reklamace 

13. Příjem a vyřízení faktur od dodavatele 

1 

Rámcová smlouva 

N 

A 

N 

Obr. 3.3 Postupový diagram pro nákup materiálu. Zdroj: Vlastní zpracování dle 

interních záznamů 

A 

N 
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Vedoucí výroby na základě konkrétních požadavků zabezpečuje a koordinuje 

všechny potřebné jednání s dodavateli týkající se daného obchodního případu. Zabezpečuje 

také komunikaci s dodavatelem pro zlepšování kvality vstupních materiálů, aktivně se 

podílí na zlepšování kvality vstupních materiálů, dojednává dodací lhůty. Spolu s ostatními 

zaměstnanci spolupracuje s dodavatelem na vyřešení neshod v kvalitě dodávek. 

Objednávka se realizuje v době, kdy zásoby na skladě klesnou na hladinu pojistné zásoby.  

 

Způsob skladování materiálu musí být takový, aby se zabránilo poškození, zničení, 

odcizení, nebo překročení doby životnosti. Proto je potřebné vymezit místo na skladování 

tak, aby jejich poloha byla přehledná a řádně označená. Materiál se musí rozmístit ve 

vyhrazených úložných prostorech s přihlédnutím na jeho fyzikální a chemické vlastnosti, 

rozměry, hmotnost, skupenství, používání, časový průběh spotřeby a předpokládaný přísun 

dalšího materiálu. Dále se musí vytvořit prostorová rezerva určená k ideální manipulaci 

s materiálem. Uložení materiálu má vyhovovat bezpečné manipulaci, lehké 

kontrolovatelnosti a technologickým požadavkům. Je třeba materiál ukládat tak, aby 

nedocházelo k jeho samovolnému posunu, nebo pádu. Ve skladu by mělo být vyhraněné a 

označené místo pro uskladnění reklamovaného a neshodného materiálu a produktů. 
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4 ANALÝZA VÝVOJE, STRUKTURY A PŘIMĚŘENOSTI ZÁSOB 

V této kapitole se budeme věnovat analýze zásob společnosti CZECH-BAG a 

následně v páté kapitole změnám a návrhům na zlepšení. Analýzu provedeme metodami 

ABC a XYZ. Veškeré výpočty budou prováděny v MS Excel. Všechna data jsou získána 

z interního informačního systému společnosti. 

 

4.1 STRUKTURA SPOTŘEBY MATERIÁLU 

Společnost má dva druhy zásob. Jsou jimi materiál a polotovary. Celkem má 

podnik na skladě 26 položek. 25 položek tvoří materiálové zásoby. Z materiálových zásob 

dvě položky představují vstupní materiál a 23 položek materiál pomocný. Jedna položka 

z celkového počtu je tvořena skupinou polotovarů. Celková roční spotřeba všech 

skladových položek za rok 2012 byla 50 112 661 Kč. V tabulce 4.1 jsou veškeré zásoby 

přehledně zobrazeny v abecedním pořadí. 

 

Tab. 4.1 Přehled skladových zásob 

Č. Název položky MJ 
Roční 

spotřeba v t 
Cena/MJ 

Roční spotřeba  

v Kč 

1 Antiblock kg 2 100,00 60,00 126 000,00 

2 Anticor kg 24 000,00 39,78 954 720,00 

3 Atan LLDPE kg 39 000,00 43,16 1 683 240,00 

4 Barva černá kg 3 300,00 22,00 72 600,00 

5 Barva červená kg 1 200,00 30,00 36 000,00 

6 Barva hnědá kg 1 080,00 37,00 39 960,00 

7 Barva stříbrná kg 1 080,00 67,00 72 360,00 

8 Barva zelená kg 900,00 29,00 26 100,00 

9 Barva žlutá kg 360,00 32,00 11 520,00 

10 Bralen RB 3:23 kg 180 000,00 39,78 7 160 400,00 

11 Dowanol kg 828,00 15,00 12 420,00 

12 HP kluzné činidlo kg 4 500,00 60,00 270 000,00 

13 Krabice 300x170x70 ks 4 800,00 8,70 41 760,00 

14 Krabice třívrstvá 450x345x130 ks 36 000,00 8,70 313 200,00 

15 Krabice třívrstvá 495x395x125 ks 60 000,00 8,70 522 000,00 

16 Lepící pásky PP  ks 24,00 800,00 19 200,00 

17 Líh AGR99 kg 900,00 12,00 10 800,00 

18 Páska antistatická ks 1 800,00 680,00 1 224 000,00 

19 Regranulát - technologický odpad kg 72 000,00 31,20 2 246 400,00 
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20 Regranulát barevný kg 28 000,00 32,50 910 000,00 

21 Spona kovová ks 60 000,00 0,20 12 000,00 

22 Streč ruční šíře 500 kg 2 420,40 18,70 45 261,00 

23 Strečová fólie  kg 7 200,00 46,00 331 200,00 

24 Tipolen FS 471-02 kg 720 000,00 39,78 28 641 600,00 

25 UV stabilizátor kg 780,00 64,00 49 920,00 

26 Polotovary kg 120 000,00 44,00 5 280 000,00 

  Celkem       50 112 661,00 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Souhrnně je vše zobrazeno v tabulce 4.2, která obsahuje rozdělení položek, jejich 

počet a podíl na celkové spotřebě v korunách i v procentech. Základní materiál obsahuje 

dvě položky. Jedná se o položky č. 10 a 24. Základní materiál byl v roce 2012 spotřebován 

ve výši 35 802 000 Kč, což představuje 71,44 % z celkové spotřeby. Polotovary tvoří jedna 

skupina s celkovou roční spotřebou 5 280 000 Kč. Podíl na celkové spotřebě je tedy 10,54 

%. V tabulce májí polotovary č. 26. Zbylé položky jsou tvořeny pomocným materiálem, 

který měl v roce 2012 celkovou spotřebu ve výši 9 030 661 Kč, čili 10,54 % z celkové 

spotřeby. 

 

    Tab. 4.2 Struktura spotřeby skladových položek podle rozdělení do skupin 

Rozdělení položek Počet položek 
Podíl na celkové 

spotřebě v Kč 

Podíl na celkové 

spotřebě v % 

Základní materiál 2 35 802 000 71,44 

Pomocný materiál 23      9 030 661 18,02 

Polotovary 1 5 280 000 10,54 

    Zdroj: Vlastní zpracování 

 

4.2  ZPŮSOB DOPLŇOVÁNÍ ZÁSOB 

Pojistná zásoba každé položky základního materiálu je ve výši 20 t, což představuje 

795 600 Kč. Jelikož základní materiál je tvořen ze dvou položek, pojistná zásoba 

veškerého základního materiálu je ve výši 1 591 200 Kč. Tato výše představuje zásobu na 

týden provozu. Znamená to, že za jeden týden podnik spotřebuje 20 t materiálu a tato 

týdenní zásoba je zároveň pojistnou zásobou. Jestliže zásoba vstupního materiálu poklesne 

na 25-30 t, vedoucí výroby vystaví objednávku na dva plné kamiony. Pokles zásob sleduje 

vedoucí výroby ve speciálním programu, který si společnost CZECH-BAG nechala 
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vytvořit na míru. Jeden kamion přiveze 23,75 t materiálu. Ohled je brán také na aktuální 

cenu. Když zjistí, že cena materiálu klesla a je výhodná, objedná se o jeden kamion navíc. 

V případě, že je naopak cena příliš vysoká, vyčkává se, a objedná se až v nejkritičtější 

dobu, čili když se aktuální zásoba přiblíží k hodnotě 20 t. Dodávka základního materiálu 

trvá necelý týden a CZECH-BAG objednává stále od jednoho stejného dodavatele.  

  

Pomocný materiál, který se užívá při výrobě nejčastěji, se objednává tak jako 

materiál základní, až při poklesu na určitou hladinu. Každá z položek pomocného 

materiálu má pojistnou zásobu v jiné výši. Ostatní materiál se objednává ve chvíli, kdy do 

podniku dorazí objednávka na výrobu. Z objednávky vedoucí výroby vyčte, co vše bude 

k výrobě zapotřebí. Vždy na skladě určitá zásoba daného materiálu je. Nemusí tam ale být 

v potřebné výši. Ihned, jak je to možné, začne se vyrábět. Mezitím se doobjedná chybějící 

materiál. Materiálu se objedná více, aby na skladě opět byla opět alespoň malá zásoba. 

  

4.3  ANALÝZA OBRÁTKY A DOBY OBRATU ZÁSOB 

Výroba představuje v podniku CZECH-BAG hlavní činnost. Tudíž zásoby jsou 

jednou z nejdůležitějších oblastí, kterým by se měl podnik věnovat. Právě z tohoto důvodu 

bude následující podkapitola věnována obrátce a době obratu zásob.  

 

Když jsme zjistili jaký má CZECH-BAG průměrný stav zásob a jaké vykazuje 

tržby za výrobky, mohli jsme vypočítat obrátku a dobu obratu zásob podle vzorců 2.1 a 

2.2. Pro zajímavost bylo také vypočteno tempo růstu zásob a tempo růstu tržeb. Přehledně 

jsou tyto údaje uvedeny v tabulce 4.3. Vývoj doby obratu je zvlášť znázorněn v obrázku 

4.1. 

 

Tab. 4.3 Přehled stavu zásob, ročních tržeb, obrátky zásob, doby obratu zásob a tempa    

               růstu zásob i tržeb v jednotlivých letech 

 
2010 2011 2012 

Průměrný stav zásob v Kč 4 442 917,000 5 027 129,000 5 477 256,000 

Roční tržby v Kč 59 528 723,000 60 136 259,000 60 983 723,000 

Obrátka zásob (počet obratů za rok) 13,400 11,960 11,130 

Doba obratu zásob (dny) 26,870 30,090 32,330 

Tempo růstu zásob − 1,130 1,090 

Tempo růstu tržeb − 1,010 1,014 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Obr. 4.1 Vývoj doby obratu zásob Zdroj: Vlastní zpracování 

 

V tabulce 4.3 je vidět, že obrátka zásob se snižuje a doba obratu zásob stoupá, což 

není příznivý jev. V roce 2011 klesla obrátka oproti předchozímu roku o více jak jednu 

obrátku. V roce 2012 již není pokles tak významný. V roce 2011 se doba obratu zvýšila o 

více než tři dny a v následujícím roce vzrostla ještě o další dva dny. Proč se tak děje, nám 

udává tempo růstu, které vyjadřuje změnu výše zásob a tržeb v jednotlivých letech. 

Vypočteno bylo jako poměr roku následujícího k předchozímu. Z tabulky 4.3 je patrné, že 

tempo růstu průměrného stavu zásob meziročně roste, ale zpomaluje se, kdežto tempo 

růstu tržeb roste stejnou rychlostí. Z toho vyplývá, že tempo růstu tržeb roste pomaleji, než 

tempo růstu zásob. Vývoj doby obratu zásob je odrazem vztahu mezi vývojem tržeb a 

průměrného stavu zásob. 

 

4.4 ANALÝZA SPOTŘEBY MATERIÁLU METODOU ABC 

V této podkapitole se budeme podrobněji věnovat spotřebě materiálových zásob za 

rok 2012. 

Analýza byla prováděna s celkovým počtem 25 skladových položek. Výpočty byly 

prováděny v MS Excel. V tabulce 4.4 je uvedeno číslo položky, měrná jednotka, cena za 

měrnou jednotku, celková roční spotřeba v korunách, procentuální podíl na celkové 

spotřebě, kumulovaný procentní podíl a skupina, do které byla položka zařazena. 
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Nejdříve byla seřazena celková peněžní roční spotřeba jednotlivých položek od 

nejvyšší po nejnižší. Poté se vypočítal procentuální podíl každé položky na celkové 

spotřebě a následně kumulovaný procentuální podíl. Nakonec byly položky roztříděny do 

skupin ABC podle Paretova principu a byl vytvořen Paretův diagram (obr. 4.2). 

 

Tab. 4.4 Paretova analýza spotřeby materiálových položek v Kč za rok 2012 

  

Název položky MJ 
Roční 

spotřeba  

Cena/

MJ 

Roční 

spotřeba v 

Kč 

Podíl na 

spotřeb

ě v % 

Kumulovan

ý podíl na 

spotřebě  

v % 

Skupin

a 

24 Tipolen FS 471-02 kg 720 000,00 39,78 28 641 600 63,886 63,886 A 

10 Bralen RB 3:23 kg 180 000,00 39,78 7 160 400 15,971 79,857 A 

19 Regranulát - technologický odpad kg 72 000,00 31,20 2 246 400 5,011 84,868 B 

3 Atan LLDPE kg 39 000,00 43,16 1 683 240 3,754 88,622 B 

18 Páska antistatická ks 1 800,00 680,00 1 224 000 2,730 91,352 B 

2 Anticor kg 24 000,00 39,78 954 720 2,130 93,482 B 

20 Regranulát barevný kg 28 000,00 32,50 910 000 2,030 95,512 B 

15 Krabice třívrstvá 495x395x125 ks 60 000,00 8,70 522 000 1,164 96,676 C 

23 Strečová fólie  kg 7 200,00 46,00 331 200 0,739 97,415 C 

14 Krabice třívrstvá 450x345x130 ks 36 000,00 8,70 313 200 0,699 98,113 C 

12 HP kluzné činidlo kg 4 500,00 60,00 270 000 0,602 98,715 C 

1 Antiblock kg 2 100,00 60,00 126 000 0,281 98,996 C 

4 Barva černá kg 3 300,00 22,00 72 600 0,162 99,158 C 

7 Barva stříbrná kg 1 080,00 67,00 72 360 0,161 99,320 C 

25 UV stabilizátor kg 780,00 64,00 49 920 0,111 99,431 C 

22 Streč ruční šíře 500 kg 2 420,40 18,70 45 261 0,101 99,532 C 

13 Krabice 300x170x70 ks 4 800,00 8,70 41 760 0,093 99,625 C 

6 Barva hnědá kg 1 080,00 37,00 39 960 0,089 99,714 C 

5 Barva červená kg 1 200,00 30,00 36 000 0,080 99,795 C 

8 Barva zelená kg 900,00 29,00 26 100 0,058 99,853 C 

16 Lepící pásky PP  ks 24,00 800,00 19 200 0,043 99,896 C 

11 Dowanol kg 828,00 15,00 12 420 0,028 99,923 C 

21 Spona kovová ks 60 000,00 0,20 12 000 0,027 99,950 C 

9 Barva žlutá kg 360,00 32,00 11 520 0,026 99,976 C 

17 Líh AGR99 kg 900,00 12,00 10 800 0,024 100,000 C 

  Celkem       44 832 661       

 

 

Hranice mezi skupinami A a B byla určena na 79,857 %. Mezi skupinami B a C 

byla procentní hodnota předělu stanovena na 95,512 %. Celková spotřeba za rok 2012 byla 

v hodnotě 44 821 661 Kč.  Jelikož je každá ze skladových položek spotřebovávána, 

neexistují na skladě žádné ležáky. 

 

Z tabulky 4.5 je zřejmé, že analýzou byly zjištěny dvě položky ve skupině A 

s celkovým podílem na spotřebě 79,877 %. Tyto položky č. 10 a 24 mají vysokou spotřebu 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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a jedná se o základní materiál. Ve skupině B se nachází pět položek, které mají číselné 

označení 19, 3, 18, 2 a 20. Na spotřebě se podílejí 15,658 %. Skupina C obsahuje největší 

počet položek. Je jich osmnáct a na celkové spotřebě mají podíl ve výši 4,465 %. Jelikož 

jejich spotřeba je malá, v obrázku 4.2 nejsou téměř vůbec viditelné. Jednotlivé položky 

jsme do skupin zařadili na základě prozkoumání obrázku 4. 2.  

 

Tab. 4.5 Shrnutí analýzy ABC 

Skupina Počet položek 
Celková spotřeba 

v Kč 

Podíl na celkové 

spotřebě v % 

A 2 35 802 000 79,877 

B 5   7 018 360 15,658 

C 18   2 001 301   4,465 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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4.5 ANALÝZA SPOTŘEBY MATERIÁLOVÝCH ZÁSOB METODOU XYZ 

Analýza zásob pomocí metody XYZ je výhodná zejména z hlediska předvídatelnosti 

zásob. Některé položky zásob mají charakter vysoké předvídatelnosti spotřeby, jiné 

položky mají naopak spotřebu nepředvídatelnou, nahodilou.  

 

Analýza XYZ nám napomáhá rozdělit jednotlivé položky zásob do skupin právě dle 

předvídatelnosti. K tomu složí variační koeficient. Jeho vzorec a charakteristika 

jednotlivých skupin jsou uvedeny v kapitole 2.4.2.  

 

V analýze XYZ jsou použity veškeré materiálové položky, které byly použity 

zároveň v analýze ABC. Tabulka v příloze č. 1 znázorňuje spotřebu veškerých 

materiálových položek v měsících roku 2012. Následně byla vypočítána průměrná spotřeba 

všech položek během roku 2012. Abychom mohli vypočítat variační koeficient, 

potřebovali jsme zjistit směrodatnou odchylku. K výpočtu směrodatné odchylky jsme 

využili funkce, kterou nabízí Excel a je počítána dle vzorce 2.10. Všechny údaje jsou 

viditelné v příloze č. 2. Na základě výpočtu variačního koeficientu mohly být všechny 

materiálové položky rozděleny do skupin X, Y a Z. V tabulce jsou všechny položky 

seřazeny podle velikosti variačního koeficientu od nejmenší hodnoty po hodnotu nejvyšší. 

 

Jelikož výpočtem variačního koeficientu bylo zjištěno, že u žádné z položek 

nedosahuje variační koeficient hodnoty padesáti procent, byly všechny zařazeny do 

skupiny X. Znamená to, že společnost CZECH-BAG má u všech zásob předvídatelnou 

spotřebu. V obrázku 4.3 jsou viditelná rozdílná pásma, na jejichž základě jsme všechny 

materiálové položky zásob roztřídily do dalších čtyř podskupin X1, X2, X3, X4 podle 

hodnot variačních koeficientů, které jsou v obrázku 4.3 seřazeny vzestupně. 
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Obr. 4.3 Klasifikace skupin X1, X2, X3, X4 Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 Skupina X1 obsahuje šest položek s hodnotou variačního koeficientu v rozmezí od 

0,45 % do 4,57 %. Skupina X je celkově hodně předvídatelná, tyto položky mají ale z celé 

skupiny X spotřebu nejpředvídatelnější.  

 

 Ve skupině X2 je celkem jedenáct položek. Jedná se o nejpočetnější skupinu. 

Hodnoty variačního koeficientu se pohybují od 7,02 % do 13,17 %. Předvídatelnost 

spotřeby této podskupiny je nižší, než u skupiny X1.  

  

Do skupiny X3 byly zařazeny položky s hodnotou variačního koeficientu 

pohybující se v rozmezí od 14,69 % do 17,75 %. Tato skupina obsahuje dohromady sedm 

položek.  

 

 Jedinou položku zahrnuje skupina X4. Hodnota variačního koeficientu je rovna  

21,59 %. Spotřeba této položky je z celé skupiny X nejméně předvídatelná.  
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Shrnutí rozdělení skupiny X na jednotlivé podskupiny je provedeno v tabulce 4. 6. 

Názvy položek v jednotlivých skupinách jsou obsaženy v příloze č. 2. 

 

Tab. 4.6 Shrnutí podskupin skupiny X 

Skupina 
Počet 

položek 

Hodnota variačního 

koef. v % 

Podíl počtu 

položek 

X1 6 0,45−4,57 24 % 

X2 11 7,02−13,17 44 % 

X3 7 14,69−17,75 28 % 

X4 1 21,59   4 % 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

4.6 POROVNÁNÍ VÝSLEDKŮ ANALÝZY ABC A ANALÝZY XYZ 

Když byly všechny materiálové položky rozděleny analýzou ABC do skupin A, B, 

C a následně analýzou XYZ do podskupin X1, X2, X3, X4, vzniklo šest souhrnných 

skupin AX1, BX1, BX2, CX2, CX3 a CX4. Do přílohy č. 2 byl přiřazen jeden sloupeček 

výsledků analýzy ABC a přehledně byl výčet položek rozdělen do tabulky 4.7 

 

Z tabulky 4.7 je zřejmé, že dvě položky, které patří jak do skupiny A, tak do 

skupiny X1, mají největší spotřebu a zároveň je jejich spotřeba nejpředvídatelnější. Tyto 

dvě položky představují základní materiál – Tipolen a Bralen, který se využívá při výrobě 

všech výrobků. Už z toho vyplývá předvídatelnost spotřeby těchto položek. U této skupiny 

AX1 by měl být zachován dosavadní režim řízení zásob. 

 

Oproti tomu jediná položka patřící do skupiny C a zároveň do skupiny X4 má 

spotřebu nejmenší a ke všemu nejméně předvídatelnou. Jedná se o pomocný materiál - 

zelená barva. Tato položka je spotřebovávaná pouze na základě přijatých objednávek. 

 

Nejvíce položek obsahuje skupina C a podskupina X2. Tvoří tak souhrnnou 

skupinu CX2, která se vyznačuje malou hodnotou spotřeby a zároveň její větší 

předvídatelnosti.  
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Všechny položky ve skupině C jsou méně předvídatelné, i když každá jinak. Celá 

tato skupina by měla využívat stejného režimu řízení zásob. 

Tab. 4.7 Souhrn položek skupin A, B, C a X1, X2, X3, X4 

 
A B C 

X1 10, 24 2, 3, 18, 19 - 

X2 - 20 7, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23 

X3 - - 1, 4, 5, 6, 12, 13, 25 

X4 - - 8 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

4.7 ZPŮSOBY SKLADOVÁNÍ 

Příjem zboží na sklad ve firmě CZECH-BAG probíhá vždy až po řádné kontrole 

všech potřebných dokladů. 

 

Firma CZECH-BAG má několik skladů:  

 centrální sklad, 

 sklad polotovarů, 

 příruční sklad, 

 sklad pomocného materiálu. 

 

Centrální sklad je hned vedle budovy sídla společnosti a je rozdělen na dvě části. 

Vchody do něj jsou dva. Jeden vede z výrobny a druhý z venku, kudy se na sklad ukládá 

nové zboží. Vchod z venku je uprostřed a právě ten rozděluje sklad na dvě části. Na pravé 

straně se uchovává základní materiál. Jeho pojistná zásoba by neměla klesnout pod 20 t. 

Obvykle se při dodávce nového zboží zásoba zvýší až na 60 t, čili je pro něj zapotřebí 

dostatek místa. Základní materiál je skladován v pytlech.  

 

Na levé straně centrálního skladu firma skladuje hotové výrobky. Tyto výrobky už 

jsou zabalené, prošly veškerou potřebnou kontrolou, jsou vychystané na paletách a jsou 

připraveny k expedici. Tyto výrobky jsou na skladě maximálně čtrnáct dní až do data, které 

je v objednávce od zákazníka stanovené jako den dodání. 
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Centrální sklad jako jediný není majetkem podniku. Mají jej v dlouhodobém 

pronájmu. Měsíční nájem tohoto prostoru o rozloze 450 m
2
 činí 18 000 Kč a je placen 

z vlastích zdrojů podniku. Do budoucna majitel firmy uvažuje o jeho odkoupení.  

 

Sklad polotovarů je umístěn hned vedle centrálního skladu. Dá se do něj vejít 

pouze z výrobny. Polotovary jsou tvořeny regranulátem. Regranulát je recyklovaný vstupní 

materiál, který se dále používá opět na výrobu sáčků a fólií. Zákazník si v objednávce 

může určit, zda chce výrobek z klasického granulátu, nebo z recyklovaného. Regranulát je 

levnější, ale nesmí se využívat v potravinářském průmyslu. 

 

Tento sklad slouží také k uskladnění materiálu, který by neprošel vstupní kontrolou 

a musel by být poslán zpět dodavateli k reklamaci. Tento problém ale podnik za celou svou 

existenci nemusel řešit. Vždy došlo zboží v pořádku, proto je tento sklad nazýván pouze 

jako sklad polotovarů. 

 

Příruční sklad představuje menší místnost, ve které firma skladuje jen kartony. 

Kartony jsou důležitou součástí pomocného materiálu, jelikož většina hotových výrobků se 

balí právě do nich. Do příručního skladu se dá vejít opět pouze z výrobny.  

 

Sklad pomocného materiálu je umístěn venku vedle výrobny, před centrálním 

skladem. Tento sklad je zvláštní tím, že jej nepředstavuje budova, ale unimo buňka, která 

vypadá jako přepravní kontejner. V tomto skladu pomocného materiálu jsou zabudovány 

poličky, na kterých je v menších pytlích skladován drobný pomocný materiál, mezi který 

patří různé antistatické a antikorozní přísady a barvy. Doplňování zásob do tohoto skladu 

probíhá stejně jako u centrálního skladu. Žádná z položek nemá své místo a zboží se 

naskladní tam, kde je zrovna prázdná plocha. Tento způsob je chaotický.  

 

Firma zvolila tento způsob skladu z toho důvodu, aby zaměstnanci nemuseli chodit 

až do velkého centrálního skladu, ale měli všechen pomocný materiál při ruce. Nevýhodou 

je, že do skladu se musí chodit venkem i přes nepřízeň počasí. 

 

V obrázku 4.4 je zobrazen nákres aktuálního rozložení všech skladových a 

výrobních prostor firmy CZECH-BAG. Existují dvě varianty cest, které jsou také 

znázorněny v obrázku 4.4 a zaměstnanci je mohou využít k přesunu základního materiálu 
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do výrobny. Je vidět, že mezi výrobnou a skladem základního materiálu je velká 

vzdálenost. Když zaměstnanec potřebuje základní materiál, musí projít přes chodbu a 

malou výrobnu do centrálního skladu, kde musí ještě přejít kolem hotových výrobků 

k požadovanému materiálu. Popřípadě může z chodby vyjít ven a jít do centrálního skladu 

přes venkovní prostor. To ale není možné při špatném počasí. Mezi centrálním a příručním 

skladem je malá výrobna, která je v provozu neustále, jen o víkendu se v ní nevyrábí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontrolu veškerých dokumentů, zajišťuje vedoucí výroby. Pověřený zaměstnanec 

poté složí všechny došlé zásoby na místo, kam patří. Poté vedoucí výroby do interního 

systému podniku zavede nové zásoby.  

 

Při výrobě se pracovníkovi v interním systému ukáže, co a z čeho má vyrábět. 

Tento pracovník poté s materiálem manipuluje a převeze si ho do výrobny. Materiál 

odepisuje z interního systému a zaznamená tam své denní výkony. Vše se eviduje v tomto 

systému, kde všichni pracovníci, vedoucí výroby i jednatel vidí aktuální stav zásob na 

skladě. Vidí, kolik materiálu je potřeba spotřebovat, jelikož se do systému zavedou na 

základě objednávky data, jako je šíře, délka, tloušťka aj. konečného výrobku a systém 

přepočítá, kolik je potřeba základního materiálu, kolik barev a kolik dalších přísad.  

 

Je potřeba podotknout, že všechny sklady, vyjma skladu pomocného materiálu, jsou 

bez jakýchkoliv regálů, polic a stojanů. Vše se skladuje pouze na zemi, jelikož veškeré 

zásoby základního jsou ve velkých pytlech, hotové výrobky jsou v kartonech na paletách a 

Příruční 

sklad 
Malá výrobna 

Chodba 

Centrální sklad 

Výrobna 

Sklad pomocného materiálu  

Hotové 

výrobky 

Základní 

materiál 

Obr. 4.4 Rozložení skladů Zdroj: Vlastní zpracování 
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kartony jsou rozložené a většinou ještě zabalené ve fóliích, popřípadě rozbalené a opřené o 

sebe. 

 

Důležité je zmínit, že firma CZECH-BAG nevyužívá žádného systému 

vychystávání zásob ze skladu podle stáří zásob, jako je metoda FIFO. Nově přijaté zásoby 

určený pracovník složí tam, kde je zrovna volné místo. Vyskladňuje se stejným způsobem. 

Vezme se to, co je nejblíž. Tohle u podniku považujeme za velkou slabinu. 

 

4.8 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ANALÝZY 

Z výsledků provedených analýz je zřejmé, že doba obratu každým rokem stoupá. Je 

to dáno tím, že průměrný stav skladových zásob roste rychleji, než tržby. Podnik by měl 

skladovat menší počet položek. Doba obratu by se snižovala a to by bylo pro podnik 

výhodnější. 

 

Firma CZECH-BAG skladuje základní materiál, pomocný materiál a polotovary. 

Na celkové spotřebě se základní materiál podílí dvěma položkami s hodnotou 71,44 %. 

Pomocný materiál obsahuje 23 položek s podílem na celkové hodnotě spotřeby ve výši 

18,02 %. Polotovary představují jednu skupinu a na celkové spotřebě se podílí hodnotou 

10,54 %. 

 

Zjistilo se, že firma má stanoven způsob doplňování zásob, ale pojistná zásoba 

základního materiálu se jeví jako příliš vysoká. Pojistná zásoba pomocného materiálu se u 

jednotlivých položek liší. Při skladování se nevyužívá žádného ze známých systémů 

vyskladňování zásob. 

 

Dvoukriteriální analýzou byly zjištěny dva jevy. Skupina AX1 obsahuje pouze 

základní materiál, který je vysoce předvídatelný a má také vysokou spotřebu. Položky 

skupiny C mají spotřebu menší, za to méně předvídatelnou, než je tomu u skupiny A. 
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5 NÁVRHY SMĚRŮ ŘEŠENÍ ZJIŠTĚNÝCH PROBLÉMŮ 

Důkladným prozkoumáním stávající situace podniku byly zjištěny zajímavé 

skutečnosti.  

 

Ze způsobu skladování firmy CZECH-BAG bylo zjištěno, že firma v tomto ohledu 

disponuje nedostatky, které by bylo vhodné odstranit.  

 

5.1 NÁVRHY TÝKAJÍCÍ SE DOPLŇOVÁNÍ ZÁSOB 

Z analýzy obrátky a doby obratu zásob byla zjištěna stále stoupající hodnota tržeb, 

kterou převyšuje rychleji rostoucí hodnota průměrného stavu zásob. Obrátka těchto zásob 

ale každoročně klesá a naopak doba obratu se zvyšuje. A ne zanedbatelně. Co tento ne moc 

přijatelný stav způsobuje? Proč zásoby rostou rychleji než tržby? Co by se stalo, kdyby se 

průměrný stav zásob snížil? Vysokou hodnotu zásob způsobuje základní materiál. Jeho 

pojistná zásoba je udržovaná na vysoké úrovni. Kdyby podnik pojistnou zásobu těchto 

zásob snížil na polovinu, snížila by se sice hodnota zásob na skladě, snížila by se také 

hodnota finančních prostředků, které tyto zásoby v sobě vážou a tak by se daly použít na 

financování jiných podnikových aktivit. Jenže na druhou stranu snížením pojistné zásoby 

vznikne problém častějšího objednávání, takže se podniku zvýší náklady na dopravu a na 

pořízení základního materiálu. Je tedy na místě položit si otázku: „Je vůbec výhodné 

snižovat pojistnou zásobu nejdůležitějších zásob výrobního podniku“? Snížením stavu 

zásob by došlo ke snížení jedněch nákladů, ale k vysokému nárůstu nákladů jiných. Podnik 

by neobjednával zásobu jednou měsíčně, ale jednou týdně, čímž by se náklady rapidně 

zvýšily. V tomto případě tedy nevidíme řešení a nechali bychom stávající situaci beze 

změn.  

 

Analýzou XYZ bylo zjištěno, že spotřeba základního materiálu je předvídatelná, 

čímž by se mohla snížit velikost dodávek. Mohlo by se objednávat pouze půl kamionu, čili 

asi 10 t materiálu. Co ale se zbylým nevyužitým místem? Firma by zaplatila celý kamion, 

ale ten by byl zaplněn pouze z půlky. Objednávat by se muselo dvakrát častěji. Zvýšily by 

se tím objednací náklady. Navrhujeme tedy ponechat stávající systém doplňování 

základního materiálu. 
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Z dvoukriteriální analýzy vyšlo, že podskupiny CX3 a CX4 mají menší 

předvídatelnosti než ostatní skupiny. Bylo by tedy vhodné vytvořit vyšší pojistnou zásobu. 

Ale jelikož jsme analýzou XYZ zjistili absenci skupin Y a Z, pojistná zásoba podskupin 

CX3 a CX4 může být menší. Má tedy cenu zabývat se výši pojistné zásoby pomocného 

materiálu v těchto podskupinách? A musí se držet pojistná zásoba u podskupiny CX4? 

V tomto případě si musí podnik rozhodnout sám, zda je nutné držet alespoň malou zásobu 

zelené barvy, která do této podskupiny patří. 

 

5.2 NÁVRHY NA ZLEPŠENÍ SYSTÉMU SKLADOVÁNÍ 

Nejprve se zaměříme na vychystávání. Jelikož ve firmě není preferován žádný ze 

známých způsobů, zásoby se spotřebovávají v různém pořadí. Firma by se měla na tento 

nedostatek zaměřit a využít např. metodu FIFO pro všechny druhy zásob, aby nedocházelo 

k tomu, že zásoby dříve nakoupené budou na skladě ležet jako pojistná zásoba dlouhou 

dobu, ne-li několik let. Metoda FIFO by danému problému mohla zabránit. Materiál by ze 

skladu odcházel právě v takovém pořadí, jako byl na sklad přijat. Zásoby, které jsou 

naskladňovány, budou ukládány vedle sebe a ne tam, kde je zrovna místo. Pro 

zjednodušení navrhujeme vyrobit cedulku nejlépe v červené barvě, aby byla dobře 

viditelná. Cedulka by se připevnila na ten pytel, který by měl být vzat do výroby jako 

první. Po přesunutí materiálu do výrobny by se cedulka posunula na další pytel a tak by se 

tento proces stále opakoval. 

 

Dále bychom navrhovali udělat změny v centrálním skladu. Jelikož se nám zdá, že 

základní materiál používaný k výrobě všech výrobků je zbytečně daleko výrobny, nabízí se 

zde možnost zaměnit umístění základního materiálu z pravé strany na levou. Základní 

materiál by tím pádem měli zaměstnanci blíže a nemuseli by pro něj chodit až na druhý 

konec skladu přes hotové výrobky. Na druhou stranu hotové výrobky jsou zbytečně blíž 

výrobně a mohly by zaujmout prostor místo základního materiálu. Hýbat se s nimi totiž 

bude až při nakládání na kamion a od východu by byly stejně vzdáleny, jako původně na 

levé straně skladu. 

 

Další problém byl shledán v uspořádání skladu pomocného materiálu. Jsou v něm 

sice regály a poličky, jenomže žádná z položek nemá ve skladu své určené místo. Takže 

například červenou barvu můžeme vidět na více místech. Řešením by bylo vytvořit 



44 

 

cedulky a připevnit je na regály. Při každém naskladňování zásob by se daná položka 

uložila na své místo. Ve skladu pomocného materiálu by tak vznikl větší přehled, 

nemuselo by se v něm nic hledat a tím by zaměstnanci ušetřili čas.  

 

Výsledky dvoukriteriální analýzy ABC/XYZ mohou podniku posloužit při 

rozhodování o případném snížení průměrného stavu zásob, nebo při změnách ve výši 

pojistné zásoby základního i pomocného materiálu.  

 

Výsledky prozkoumávání způsobů skladování a naše návrhy na zlepšení systému 

skladování mohou podniku pomoci vylepšit stávající situaci ve skladech firmy.  
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6 ZÁVĚR 

Cílem této bakalářské práce bylo analyzovat vývoj, strukturu a přiměřenost 

skladových zásob v podniku CZECH-BAG Odry, s. r. o., zjistit umístění položek ve skladu 

a následně nastínit směry řešení, které by napomohly k odstranění zjištěných nedostatků. 

 

Podrobně jsme se seznámili se všemi položkami, které má firma na skladě. Provedli 

jsme analýzu materiálových zásob metodou ABC, která nám měla ukázat, které položky 

jsou v podniku nejvíce využívány a spotřebovávány. Poté byly všechny položky rozděleny 

do skupin podle výše spotřeby a byl sestaven Paretův diagram.  

 

Z provedené analýzy bylo zjištěno, že podnik na skladě nemá žádné ležáky, 

všechny položky jsou spotřebovávány. Jediným zjištěným problémem byla vysoká pojistná 

zásoba základního materiálu. Navrhli jsme různá řešení ke snížení spotřeby zásob, jenže 

jsme došli k závěru, že pojistná zásoba stanovená podnikem je opravdu potřebná v takové 

výši, jak si ji nastavili.  

 

Provedli jsme také analýzu XYZ, abychom zjistili, zda spotřeba všech 

materiálových položek je předvídatelná, nebo nahodilá. V této analýze vyšly všechny 

položky jako velice předvídatelné. Došli jsme k závěru, že se tak děje proto, že podnik se 

zabývá zakázkovou výrobou a většina jeho zákazníků má stále stejné podmínky.  

 

Analýzou obrátky a doby obratu zásob nám vyšlo, že podniku každoročně klesá 

obrátka zásob, ale doba obratu se zvyšuje, což je negativní jev. Děje se tak z důvodu, že 

stav zásob na skladě roste rychleji než podnikové tržby. Zjistili jsme, že je to způsobeno 

nárůstem nových zákazníků. Řešením by opět bylo snížit stav zásob snížením pojistné 

zásoby, ale jak již bylo zmíněno, nebylo by to výhodné. 

 

Dalším řešeným problém v bakalářské práci bylo skladování jednotlivých položek 

zásob. Zjistili jsme velké nedostatky v této činnosti. Základní i pomocný materiál jsou 

skladovány zvlášť a pomocný materiál je ještě rozdělen do více skladů. V tom by problém 

být nemusel, jenže bylo zjištěno, že podnik nevyužívá žádného ze systémů oceňování 

zásob a jednotlivé položky ve skladu nemají své určené místo. Doporučili jsme podniku, 

aby využíval jednu z metod oceňování zásob a navrhli jsme vytvořit ve skladu pomocného 
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materiálu vizuální systém, který by ulehčil jeho skladování. Dále jsme v této oblasti 

navrhli zaměnit umístění hotových výrobků a základního materiálu z důvodu lepší 

dostupnosti nejvyužívanějších zásob. 

 

Věříme, že si podnik ze zjištěných skutečností vezme ponaučení a zlepší své 

nedostatky pomocí námi navrhovaných řešení. 
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Seznam zkratek 

LDPE – Low-density polyethylene (Nízkohustotní polyethylen) 

LDPP – Low-density polypropylene (Nízkohustotní polypropylen) 

HDPE – High-density polyethylene (Vysokohustotní polyethylen)  

RAL - ReichsAusschuss für Lieferbedingungen (Říšský výbor pro dodací podmínky) 

A – Ano 

N – Ne 

Q – Velikost objednací dávky 

Zb – Běžná zásoba 

Zc – Průměrná zásoby 

Zp – Pojistná zásoba 

no – Rychlost obratu zásoby 

to – Doba obratu zásoby 

P – roční velikost potřeby 

Tzv. – takzvané 

Aj. – A jiné 

Apod. – A podobně 

 

Symboly použité ve vývojových diagramech:  

 

 

 Začátek, konec 

 

 

 Zpracování (proces, činnost) 

 

 

 

 Rozhodnutí 

 

 

 

 Kontrola 

 

 

 Písemný dokument 

 

 

 Linie toku 
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Spotřeba zásob v jednotlivých měsících roku 2012 v Kč  Příloha č. 1 

 

Spotřeba zásob v jednotlivých měsících roku 2012 v Kč 

Č. Název položky Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 

24 Tipolen FS 471-02 2 389 425 2 396 311 2 397 126 2 397 283 2 385 854 2 396 410 2 388 693 2 377 499 2 379 069 2 387 366 2 386 921 2 359 643 

10 Bralen RB 3:23 596 858 579 834 596 997 597 958 599 835 603 209 602 774 599 967 599 816 600 987 598 941 583 224 

18 Páska antistatická 99 036 103 651 105 206 100 254 101 163 105 814 101 314 102 441 104 366 102 007 100 314 98 434 

19 Regranulát - technologický odpad 186 750 187 933 192 541 189 447 189 421 191 273 195 521 189 655 188 724 179 693 187 215 168 227 

2 Anticor 77 992 80 159 84 320 80 330 79 840 83 140 80 000 81 400 82 080 78 226 77 002 70 231 

3 Atan LLDPE 141 368 151 267 142 256 139 974 147 691 143 569 139 411 134 784 138 541 139 884 139 244 125 251 

15 Krabice třívrstvá 495x395x125 42 690 43 820 45 987 47 122 43 940 46 983 43 562 40 300 42 381 44 010 45 165 36 040 

20 Regranulát barevný 70 259 72 105 78 470 76 560 75 660 83 990 79 570 81 010 77 723 78 664 75 662 60 327 

16 Lepící pásky PP  1 563 1 612 1 689 1 632 1 645 1 632 1 745 1 688 1 675 1 586 1 498 1 235 

9 Barva žlutá 953 969 985 990 994 997 1 112 984 975 953 896 712 

21 Spona kovová 987 1 015 1 026 1 030 1 052 1 076 1 140 1 100 975 981 893 725 

14 Krabice třívrstvá 450x345x130 25 112 26 189 27 865 29 886 26 624 26 338 28 652 25 750 26 800 27 514 23 871 18 599 

17 Líh AGR99 886 937 952 966 973 985 993 921 902 842 815 628 

11 Dowanol 1 026 1 046 1 030 1 002 1 130 1 146 1 252 1 114 1 026 1 020 813 815 

7 Barva stříbrná 5 020 6 100 6 292 6 120 6 132 6 992 6 694 6 123 6 620 6 132 6 018 4 117 

23 Strečová fólie  27 968 28 553 31 040 32 550 28 540 29 743 28 780 22 210 24 672 29 141 27 850 20 153 

22 Streč ruční šíře 500 3 562 3 770 3 855 3 875 3 276 3 780 4 598 3 989 4 022 4 126 3 853 2 555 

25 UV stabilizátor 3 158 4 172 4 236 4 676 4 559 5 130 4 415 4 264 4 125 4 163 4 148 2 874 

4 Barva černá 5 083 6 120 6 474 6 340 6 015 7 852 6 150 6 020 6 750 6 210 5 330 4 256 

1 Antiblock 8 560 10 168 12 200 11 447 10 440 13 585 11 847 10 547 10 354 10 130 9 742 6 980 

13 Krabice 300x170x70 3 400 3 520 3 487 3 670 4 012 4 123 4 216 3 541 3 512 3 375 2 874 2 030 

6 Barva hnědá 3 312 3 452 3 569 3 603 3 582 3 575 4 121 3 685 3 514 2 987 2 563 1 997 

5 Barva červená 2 789 3 054 3 184 3 169 3 271 3 251 4 010 3 221 3 012 2 754 2 432 1 853 

12 HP kluzné činidlo 20 364 22 688 23 725 25 887 21 568 30 590 27 885 20 188 20 396 20 920 19 890 15 899 

8 Barva zelená 1 984 2 098 2 174 2 165 2 275 2 540 2 980 2 765 2 135 2 020 1 841 1 123 



 

 

Výpočet směrodatných odchylek a variačních koeficientů  Příloha č. 2 

Výpočet směrodatných odchylek a variačních koeficientů 

Č. Název položky 
Průměrná spotřeba 

v r. 2012 (Kč) 

Směrodatná 

odchylka (Kč) 
Variační koeficient Skupina Podskupina 

Skupina 

dle ABC 

24 Tipolen FS 471-02 2 386 800,00 10 849,44 0,45% X X1 A 

10 Bralen RB 3:23 596 700,00 7 389,38 1,24% X X1 A 

18 Páska antistatická 102 000,00 2 372,33 2,33% X X1 B 

19 Regranulát - technologický odpad 187 200,00 7 069,50 3,78% X X1 B 

2 Anticor 79 560,00 3 621,22 4,55% X X1 B 

3 Atan LLDPE 140 270,00 6 415,33 4,57% X X1 B 

15 Krabice třívrstvá 495x395x125 43 500,00 3 053,57 7,02% X X2 B 

20 Regranulát barevný 75 833,33 6 118,78 8,07% X X2 C 

16 Lepící pásky PP  1 600,00 132,02 8,25% X X2 C 

9 Barva žlutá 960,00 92,31 9,62% X X2 C 

21 Spona kovová 1 000,00 107,92 10,79% X X2 C 

14 Krabice třívrstvá 450x345x130 26 100,00 2 846,41 10,91% X X2 C 

17 Líh AGR99 900,00 102,18 11,35% X X2 C 

11 Dowanol 1 035,00 125,76 12,15% X X2 C 

7 Barva stříbrná 6 030,00 769,02 12,75% X X2 C 

23 Strečová fólie  27 600,00 3 564,58 12,92% X X2 C 

22 Streč ruční šíře 500 3 771,75 496,58 13,17% X X2 C 

25 UV stabilizátor 4 160,00 611,06 14,69% X X3 C 

4 Barva černá 6 050,00 890,13 14,71% X X3 C 

1 Antiblock 10 500,00 1 708,83 16,27% X X3 C 

13 Krabice 300x170x70 3 480,00 585,26 16,82% X X3 C 

6 Barva hnědá 3 330,00 567,19 17,03% X X3 C 

5 Barva červená 3 000,00 523,46 17,45% X X3 C 

12 HP kluzné činidlo 22 500,00 3 994,76 17,75% X X3 C 

8 Barva zelená 2 175,00 469,60 21,59% X X4 C 

 




