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Anotace 

Diplomová práce se zabývá analýzou řízení zásob ve společnosti proOFFICE s.r.o. 

Teoretická část práce popisuje základní pojmy z oblasti logistiky a řízení zásob. Jsou 

představeny různé strategie a metody pro zdokonalení řízení zásob a objednací systémy. 

Praktická část diplomové práce čerpá z vytvořeného teoretického rámce a aplikuje 

teoretické poznatky na konkrétní příklad z praxe s cílem zhodnotit stávající způsob řízení 

zásob s návrhem na zlepšení. 

Klíčová slova: zásoby, řízení zásob, objednací systémy, pojistná zásoba, ABC analýza, 

ekonomické objednací množství, náklady, poptávka.  

Annotation 

This thesis analyzes the inventory management at proOFFICE Ltd. The theoretical part 

describes the basic concepts of logistics and inventory management. They presented 

different strategies and methods to improve inventory management and ordering systems. 

The practical part of the thesis draws from established theoretical framework and apply 

theoretical knowledge to practical examples in order to assess the current method of 

inventory management with suggestions for improvement. 

Keywords: inventory, inventory management, order systems, safety stock, ABC 

analysis, economic order quantities, costs, demand. 
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Seznam použitých zkratek  

B  objednací úroveň  

d  očekávaná spotřeba  

DL  dodací lhůta  

DBR buben-zásobník-lano (z anglického drum-buffer-rope)  

€  euro 

I  kontrolní interval  

JIT  Just-in-time, právě včas  

Kč  korun českých  

L  dodací lhůta  

MRP plánování materiálových požadavků  

MTZ materiálově technické zabezpečení 

OZ  obchodní zástupce  

Q  množství (z anglického Quantity) 

resp. respektive  

ROE rentabilita vlastního kapitálu (z anglického Return On Equity) 

ROS rentabilita tržeb (z anglického Return On Sales) 

S  cílová úroveň  

s  objednací úroveň s pevným okamžikem objednání  

SIC statistické řízení zásob  

TOC Teorie úzkých míst (z anglického Theory of Constraints)  

Zb  obratová (běžná) zásoba  

Zc   průměrná fyzická zásoba  

Zp  pojistná zásoba 
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1 Úvod, cíl práce 

Každá organizace, ať zisková či nezisková, hospodaří s určitým majetkem. Řízení 

tohoto majetku a jeho využívání pro dosažení podnikových cílů je nedílnou součástí práce 

manažerů na všech úrovních řízení dané organizace. 

Diplomová práce se zabývá řízením zásob, které je součástí řízení oběžného majetku 

podniku. Oběžný majetek je nezbytnou součástí majetkové struktury, informující o složení 

hospodářských prostředků potřebných pro výrobní a obchodní aktivity firmy. Jejich 

rovnovážný stav a složení napomáhá k udržení dlouhodobé ekonomické stability firmy. 

Pro podnik je velmi důležité udržovat optimální množství oběžného majetku.  

Problematika řízení zásob je jednou z nejdůležitějších oblastí managementu podniku. 

Spočívá v zajištění takové výše zásob, která zabezpečí plynulé zásobování, výrobu i prodej 

s co nejnižšími celkovými náklady. Zásoby jsou činitelem, který významně ovlivňuje 

hospodářský výsledek každého podniku i jeho pozici na trhu, proto by jim měla být 

věnována náležitá pozornost. Vysoké zásoby snižují riziko jejich nedostatku, umožňují 

využití množstevních slev a uspokojit každou zakázku. Na druhé straně zvyšují jak potřebu 

finančních zdrojů, tak náklady na skladování. Růst zásob může také být signálem hrozících 

finančních potíží. 

Řízení zásob představuje tedy systém činností, spočívající v prognózách, analýzách, 

plánování, operativních činnostech a kontrolních operacích v rámci jednotlivých zásob i 

v rámci zásob jako celku. 

Diplomová práce je zaměřena na oblast firemních zásob. Správné zvládnutí řízení 

zásob lze označit jako konkurenční výhodu firmy. Hlavními požadavky zákazníků jsou 

nízká cena a flexibilita v dodávkách. 

Optimální množství zásob na jedné straně váže co nejmenší množství kapitálu a 

na straně druhé je dostatek zásob nutností pro stávající i budoucí objednávky (riziko 

z nedostatku zásob je minimalizováno). Tím pádem je podnik schopen reagovat 

na zákaznickou potřebu v co nejkratší době a s cenami, které jsou pro zákazníka přijatelné. 

Praktická část práce je směřována na zjištění úrovně řízení zásob ve firmě proOFFICE 

Most s.r.o. V další části se zaměřím na získání teoretických znalostí dané problematiky, 

které jsou dostupné jak z tuzemských, tak ze zahraničních zdrojů.  
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Cílem diplomové práce je provedení analýzy zásob a navrhnutí řešení, které povede 

ke zlepšení dosavadního stavu. K dosažení cíle bude provedena jedna z metod plánování a 

řízení zásob – ABC analýza. 

Podkladem pro provedení analýzy budou interní dokumenty a směrnice poskytnuté 

zástupci společnosti proOFFICE. Pokud bude zjištěn nějaký rozdíl, bude toto signálem 

pro možné budoucí změny. 
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2 Charakteristika vybrané společnosti 

Firma proOFFICE s.r.o. je celosvětově největší výrobce prospektových obalů a obalů 

na doklady. Společnost proOFFICE v Mostě vyrábí už více jak 10 let kancelářské potřeby 

z měkkého plastu. Odtud v současné době firma dodává více jak 1,5 miliardy obalů ročně 

zákazníkům ze západní a východní Evropy. Přibližně 160-členný silný tým se s plným 

nasazením věnuje vývoji vztahů se zákazníky. Na míru střižený sortiment, velice kvalitní 

produkty a vysoká flexibilita jsou jen některé z pilířů servisního konceptu firmy. 

V Mostě firma vyrábí prospektové obaly, obaly na doklady, rychlovazače, obaly 

na sešity, rozdružovače, úchytky a folie na knihy. Všechny produkty mohou na přání 

zákazníka nést individuální označení. 

Firma proOFFICE je součástí holdingu RIH – Ring International Holding AG se 

sídlem ve Vídni. RIH je skupina společností v oblasti kancelářských produktů a 

průmyslových nátěrů, je složená s celkem 30 společností, včetně 13 výrobních závodů 

rozprostřených na ploše 83 000 m2.  

2.1 Historie společnosti proOFFICE 

V roce 1995 byla založena firma proOFFICE s.r.o. prostřednictvím INTERPLAST 

spol. s.r.o. jakožto výrobce pro průhledné obaly. V roce 1997 německá společnost Herlitz 

PBS AG získala 75 % podílu firmy proOFFICE s.r.o. V následujícím roce 1998 společnost 

Herlitz PBS AG přebrala zbývajících 25 % podílu firmy proOFFICE. V dalším roce 1999 

došlo k přesunu všech výrobních strojů pro výrobu čirých obalů ze společnosti Herlitz 

v německém Berlíně do Mostu. 

V roce 2001 a 2002 největší dodavatel materiálu - skupina Renolit s.r.o., sídlící vedle 

výrobní haly proOFFICE, investovala do rozšíření výroby polypropylenových folií. 

V témže roce, tedy 2002 byla postavena nová výrobní hala (~ 3 000 m2) a nová 

administrativní budova (objem investice ~ € 2,0 milionu). V dalších letech 2006 a2007 

firma proOFFICE investovala (~ € 1,5 milionu) do nového strojového parku. Tímto bylo 

zmodernizováno vybavení a rozšířena výrobní kapacita. 
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Obrázek 1: Vstupní budova proOFFICE s.r.o. 
zdroj: [Vnitropodnikové materiály. proOFFICE spol. s r. o] 

 

V následujícím roce 2008 došlo v polovině roku k získání významného obchodního 

partnera a pozice proOFFICE byla tak na trhu ještě více posílena, ale v následujícím roce 

2009 došlo k prodeji firmy proOFFICE Rakouské společnosti Ring International Holding 

(RIH). Tato společnost přebrala veškeré náležitosti firmy proOFFICE od společnosti 

Herlitz PBS AG1  

2.2  Historie společnosti RIH AG  

Počátek firmy RIH sahá až do roku 1844. V roce 1844 byla založena společnost Christ 

Lacke, tedy jako nejstarší společnost ve skupině RIH. Krátce poté v roce 1876 Fritze Lacke 

vstoupil na trh s průmyslovými nátěry. Do skupiny RIH patří také společnost založená 

v ČR – Interkov - výrobce pákového mechanismu a kořeny firmy sahají až do roku 1891. 

Tato firma byla později odkoupena společností RIH AG a začleněna do společenství. 

O devět let později byla založena v Rakousku firma Koloman Handler GmbH na výrobu 

kroužkových pořadačů, která je též později odkoupena již silným partnerem RIH. Firma 

Rembrandtin Lack otevřela v roce 1937 svou pobočku a zprovoznila malé zařízení 

na výrobu nátěrů ve Vídni v oblasti Dunaje, tato společnost je též později odkoupena 

                                                 

1 http://www.prooffice.cz/cz/history.htm 
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strategickým partnerem RIH. V meziválečném období byla založena Slovinská firma Niko 

na výrobu pákových šanonových mechanismů a v roce 1946 začala s výrobou 

kancelářských produktů.  

V roce 2001 dnešní RIH Group získala práva k ochranné známce Koloman Handler 

AG - výrobce kroužkových pořadačů více než 100 let staré. To byl základ pro rozvoj 

koncernu. Od té doby se skupina nadále rychle rozvíjela. V následujícím roce 2002 učinilo 

vedení odvážný a důležitý krok. Díky akvizici společnosti Bensons Ring International 

Holding AG byli nejen největší evropští výrobci kroužkových pořadačů, ale je i 

distributorem mechanismů kroužkových pořadačů a příslušenství na celém 

světě. V následujících letech se společnost výrazně vyvinula a v roce 2005 měla již obrat 

ve výši 47 miliónů eur. 

V roce 2006 založil RIH AG holdingovou společnost jako druhý pilíř otevření 

nátěrové divize. Výrobce Rembrandtin Lack - průmyslové nátěry, byl plně integrovaný 

ve skupině, která je rozložena do dvou oblastí podnikání – papírnictví a průmyslové nátěry. 

Skupina se v roce 2007 rozšířila prostřednictvím integrace dalších čtyř společností. Ring 

International Holding AG získala podíly ve společnosti Interkov, přední český výrobce 

pákového mechanismu a Niko, výrobce pákového mechanismu založený ve Slovinsku. 

Obě společnosti společně dosáhly výrazného podílu na evropském trhu. Společnost nátěry 

Christ Lacke, založená v Rakouském v Linz je taktéž součástí skupiny RIH. Společnost 

Rembrandtin práškové lakování byla získána v Německu. 

V roce 2008 zůstala firemní skupina věrná svému zdárnému průběhu a na přelomu 

roku 2008 a 2009  Niko získala většinu akcií, stejně jako Fritze Lacke GmbH, proOFFICE 

a akcie italské výroby Ecopolifix práškového lakování. Obrat skupiny byl ke konci roku 

2008 149 milionů eur. Od roku 2010 dodnes - firma Rembrandtin barvy expert (dříve 

Farbteam) a firma PPH (technologie plastů) byly začleněny do společnosti RIH úspěšně 

v roce 2010. Od počátku roku 2011 patří do skupiny RIH také firma Ecopolifix, stává se 

100% členem. Švýcarská firma HWB a celý sortiment průmyslových nátěrů včetně všech 

základních laků Kluthe je od roku 2012 také součástí RIH AG.2 

                                                 

2 http://www.ringholding.com/?p=clanky/geschichte 
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2.3 Organizační struktura 

Ve firmě pracuje celkem 160 stálých zaměstnanců. Funkci statutárního orgánu 

vykonávají dva jednatelé, pan Michael Kahl a David Kubala. Své pravomoci si vzájemně 

rozdělili. Jeden se zaměřuje na interní chod firmy a druhý má v kompetenci vnější vztahy. 

Tito jednatelé jsou zároveň představitelé valné hromady. Dozorčí rada nebyla 

ve společnosti založena. Jednatel společnosti jedná za společnost samostatně. V případě 

podpisů dokumentů se uplatňuje pravidlo tzv. čtyř očí, tzn. nesmí dojít k podpisu jen 

jedním z jednatelů. Funkce ve firmě jsou rozděleny podle následujícího schématu (Obrázek 

2). 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2: Organizační struktura 
Zdroj: [interní informace společnosti] 

 

2.4 Výroba 

Výrobu představuje především lisování prospektových obalů, rychlovazačů, obalů na 

sešity, rozdružovačů a folií na knihy na automatické výrobní lince a dále pak kompletace a 

skladování. Ve firmě jsou používány moderní technologie. Výrobní zařízení je pravidelně 

kontrolováno, udržováno a seřizováno, aby pracovalo co nejspolehlivěji bez vážnějších 

poruch, které by mohly závažnějším způsobem ohrozit plynulost výrobního procesu.  

Kapacitu lisovny tvoří 30 lisů s programově řízenými parametry od výrobců Aurora, 

HD6, HD5, HD4. Výrobní linky mají kapacitu 300 000 obalů za hodinu. Produkce je 

rozprostřena na ploše 8 000 m2 v nepřetržitém provozu 24 hodin a 7 dnů v týdnu. 

Pro představu, jak taková linka vypadá, je níže umístěn obrázek automatizované linky. 

 

proOffice s.r.o. 

Controller, 
Koordinátor SAP 

Odbyt - 
Koordinátor 

OM, ISM 

Výroba Logistika Personální 
oddělení 

Nákup Obchodní oddělení/ 
příprava výroby 

Finance Odbyt 
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Obrázek 3: Automatizovaná linka výroby obalů 
zdroj: [Vnitropodnikové materiály. proOFFICE spol. s r. o] 

 

 
Obrázek 4: Automatizovaná linka výroby obalů 

zdroj: [Vnitropodnikové materiály. proOFFICE spol. s r. o] 
 

2.5 Produkty 

Firma proOFFICE má ve svém výrobním programu velmi široký sortiment obalů. 

Výrobní program je rozdělen na dvě produktové řady, a to Office Standard a Office Plus. 

Produktová řada Office Standard představuje perforované kapsy, známe také pod 

názvem eurodesky (Obrázek 5), vyráběné v různých rozměrech od A3 až A7, chrániče 
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dokumentů, tzv. L-složky, plastové složky tzv. rychlovazače, registry, archivní proužky, 

obaly na sešity, obaly na knihy. 

 

Obrázek 5: Perforované desky 
Zdroj: [interní fotografie společnosti] 

 

Produktová řada Office Plus představuje speciální děrované desky, speciální 

prospektové desky, obaly na dokumenty, speciální registry, CD-DVD obaly, samolepící 

kapsy. 

2.6 Kvalita a environment 

Firma proOFFICE vyrábí pouze z vysoce kvalitních, ověřených surovin a polotovarů. 

Tyto suroviny jsou základem pro kvalitu produktů firmy. Ve výrobním procesu je 

konstantně vysoký stupeň kvality zaručen průběžnou kontrolou a zlepšovacími procesy. 

Firma využívá politiku Integrovaného systému managementu. Zavedený integrovaný 

systém managementu je prostředkem k cílevědomému a systematickému procesu 

zlepšování kvalitativních, environmentálních parametrů výrobku a aktivit. Integrovaný 

systém managementu je pravidelně prověřován a vyhodnocován z hlediska cílů, cílových 

hodnot a programů. Touto schválenou a vyhlášenou politikou se zavazuje neustále 

zefektivňovat zavedený integrovaný systém managementu. 

Firma si velice zakládá na kvalitě, a proto je zde zavedena politika jakosti. Firma 

získala certifikát ISO 9001:2009 potvrzující zavedení a používání systému managementu 

jakosti, který odpovídá ČSN EN ISO 9001:2009. Je také držitelem certifikátů ČSN EN 

ISO 14001:2005 a „Der Blaue Engel“. 

Norma ISO 9001:2009 určuje, které činnosti musí společnost realizovat a jaké zdroje 

musí mít k dispozici. Systém managementu jakosti je předmětem trvalého a 
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systematického zlepšování a odráží tak zvyšující se požadavky zákazníků a pozitivní 

změny probíhající ve společnosti. 

Norma ISO 14001:2005, tato norma byla z důvodů neustále se zvyšujících nároků 

zainteresovaných stran (společnost, zákazník, organizace) na systém ochrany životního 

prostředí a efektivní realizaci produkce zpracována pro systém environmentálního 

managementu. Jedná se o normy popisující systém řízení firem, který umožňuje snižovat 

environmentální dopady spojené s fungováním organizací. 

Der Blaue Engel (modrý anděl) je první a nejznámější ekoznačka na světě. Od roku 

1978 nastavuje standard pro ekologicky šetrné výrobky a služby, o kterých rozhoduje 

nezávislá porota na základě stanovených kritérií 

Der Blue Engel ukazuje cestu spotřebitelům k životnímu prostředí a podporuje 

ekologicky uvědomělou spotřebu. Více informací lze nalézt na webových stránkách 

www.blauer-engel.de.3 Každý měsíc portál představuje nové tipy „Blue Angel Tip of the 

Month“ pro spotřebitele, které je seznamují s aktuálními trendy a novinkami v oblasti 

ochrany životního prostředí. 

2.7 Cíl společnosti 

Firma usiluje o to, aby byla v oboru prospektových obalů vedoucí firmou pro Českou 

republiku a Evropu. Jejím cílem je dodávat široký sortiment kvalitního zboží za přijatelné 

ceny, poskytnout maximální servis s důrazem na včasnost dodávek, podporu prodeje a 

vytváření dobrých partnerských vztahů. 

2.8 Strategie firmy 

Neustálý odborný i osobní růst pracovníků, dlouhodobá spolupráce se zákazníkem 

založená na osobním kontaktu, vyhledávání stále nových příležitostí ke zvýšení odbytu, 

spolupráce s partnery, kteří jsou perspektivní na globálních trzích. 

                                                 

3 www.blauer-angel-produktwelt.de.  
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2.9 Informace z obchodního rejstříku 

Název subjektu je dle obchodního rejstříku proOFFICE s.r.o., se sídlem v obci 

Čepirohy č.p. 115, 434 01 Most s právní normou společnost s ručením omezeným a 

přiděleným identifikačním číslem 64052028 ze dne 11.12.1995 a předmětem podnikání - 

výroba kancelářských potřeb a  koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej. 
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3 Teoretické vymezení základních pojmů v oblasti řízení 

zásob 

Zásoby patří mezi oběžný neboli krátkodobý majetek podniku. Jejich 

charakteristickou vlastností je, že se při činnosti podniku spotřebovávají nebo při ní naopak 

vznikají. Zásoba je tedy libovolný ekonomický zdroj, který se v daném časovém intervalu 

plně nevyužívá, nebo se pro ně dosud nenašel konkrétní zákazník. Zásoby jsou 

definovány jako bezprostřední přirozený prvek ve výrobních i distribučních organizacích.4 

Zásoby se projevují pozitivním i negativním způsobem. Svým pozitivním významem 

přispívají k řešení časového, místního, kapacitního a sortimentního nesouladu mezi 

výrobou a spotřebou, a také slouží ke krytí nepředvídaných výkyvů a poruch. Negativa 

spočívají zejména v tom, že zásoby váží kapitál, spotřebovávají další práci a prostředky a 

nesou s sebou riziko znehodnocení. Velikost zásoby by měla být kvůli vázání kapitálu co 

nejmenší, avšak z hlediska dostatečné pohotovosti dodávek by tomu mělo být naopak. Tato 

protichůdnost vyžaduje nalezení kompromisu, který je záležitostí managementu podniku. 

Zásoby, které nenacházejí uplatnění, zapříčiňují zbytečné vynakládání prostředků 

(hmotných, finančních i lidských). Rovněž není žádoucí situace, kdy je zásob nedostatek. 

To může ohrozit celý výrobní proces podniku, vést ke ztrátám zákazníků a poškodit dobré 

jméno firmy. 

3.1 Důvody vytváření a držení zásob 

Prvotním důvodem, proč mít zásoby v podniku, je zajistit plynulost výrobního 

procesu. Dalším důvodem, proč podnik vytváří zásoby je, aby se chránil se před 

nenadálými skutečnostmi a situacemi, které by mohly podnik např. finančně poškodit. 

Jedná se např. o výpadek dodávek materiálu ze strany dodavatele, nesplnění dodávek 

z hlediska kvality a množství. Jde tedy o objemové i časové faktory, které mohou způsobit 

problémy v plynulosti výroby. Avšak skutečná výše zásob bude vždy záviset 

na konkrétním požadavku na zajištění před nepředvídanými skutečnostmi. 

                                                 

4 HORÁKOVÁ, Helena, KUBÁT, Jiří: Řízení zásob: Logistické pojetí, metody, aplikace, praktické úlohy. 
Praha: Profess Consulting, 1998. 236 s. ISBN 80-85235-55-2. 
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Na tvorbu zásob existuje mnoho názorů. Zásoby lze vnímat jak pozitivně tak i 

negativně. Zásoby se vyznačují především schopností vyrovnávat časový, objemový a 

prostorový nesoulad mezi výrobou a spotřebou. Vyrovnávají tedy rozdíly mezi nabídkou a 

poptávkou. U nabídky to může být selhání dodavatelů a u poptávky může jít například 

o sezónní spotřebu.  

Problematické u zásob je, že váží kapitál, může se pak stát, že kapitál investovaný 

do zásob chybí pro financování technického a technologického rozvoje a v neposlední řadě 

ohrožuje likviditu a důvěryhodnost podniku. Nevýhodou zásob je možné zastarávání, 

při kterém se zásoby stanou neprodejnými, mohou být také zničeny nebo odcizeny. Podle 

řady japonských expertů jsou „zásoby příčinou všeho zla ve výrobě“. Považují tvoření 

zásob za mylné a škodlivé. Jsou přesvědčení, že zásoby zakrývají řadu provozních 

problémů, špatné vyvážení kapacit, nedostatečnou pružnost nebo nedostatečnou přesnost 

v plnění termínů.5 

Velikost zásob ovlivňuje hospodářský výsledek každého podniku i jeho postavení 

na trhu. Jak vyplývá z výše uvedeného, zásoby by měly být co nejnižší kvůli vázanosti 

kapitálu, ale zároveň co největší kvůli dostatečné připravenosti podniku krýt 

nepředvídatelné události.  

Při formulaci určité strategie zásob je nutné porozumět úloze, jakou zásoby plní. 

V rámci podniku existuje pět základních důvodů, proč udržovat zásoby na jisté úrovni:  

 Umožňují podniku dosáhnout efektů (úspor) založených na rozsahu výroby,  

 Vyrovnávají poptávku a nabídku, 

 Umožňují specializaci výroby, 

 Poskytují ochranu před nepředvídatelnými výkyvy v poptávce a v době cyklu 

objednávky,  

 Poskytují jakýsi tlumič, nárazník mezi kritickými spoji v rámci distribučního 

kanálu. 6 

 

                                                 

5 HORÁKOVÁ, Helena, KUBÁT, Jiří: Řízení zásob: Logistické pojetí, metody, aplikace, praktické úlohy. 
Praha: Profess Consulting, 1998. 236 s. ISBN 80-85235-55-2. 
6 LAMBERT, D.M.; STOCK, J.R.; ELLRAM, L.M.: Logistika. Přel. E. Nevrlá. 1. vyd. Praha: Computer 
Press, 2000. 589 s. ISBN 80-7226-221-1, kap. 4, s. 82. 
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3.2 Klasifikace zásob 

Mezi zásoby patří materiál, zásoby vlastní výroby a zboží, které z této 

charakteristiky tvoří výjimku. 

Materiálem se rozumí především takové položky, které podnik nakupuje od externího 

dodavatele, popř. je vytváří ve vlastní režii a do materiálu je aktivuje. Aktivací se chápe 

situaci, kdy podnik dodá určitý výkon sám sobě. V praxi se situace, kdy by se měla 

aktivace využít, vyskytuje poměrně často. Mezi materiál patří např. suroviny a základní 

materiál, pomocné a provozovací látky, pohonné hmoty a náhradní díly, palivo, obaly, 

drobný majetek. 

Zásobami vlastní výroby jsou výrobky, polotovary, nedokončená výroba. Výrobky 

jsou zcela dokončené a připravené k prodeji. Polotovary prošly jednou nebo více 

výrobními fázemi a ve fázi, ve které se aktuálně nachází, jsou zcela dokončeny. Jako 

příklad polotovarů se uvádí například dokončený blok motoru, který se zabuduje 

do automobilu. Nedokončená výroba prošla také jednou nebo více výrobními fázemi, ale 

na rozdíl od polotovarů ve fázi, v níž se aktuálně nachází, není zcela dokončena. Typickým 

příkladem může být rozestavěný dům. 

Zboží patří mezi zásoby, tedy mezi oběžný majetek podniku. Obvykle se 

charakterizuje jako zásoba, kterou podnik nakupuje za účelem dalšího prodeje 

v nezměněném stavu. Za „nezměněný stav“ se přitom považuje i taková situace, kdy 

například obchodník nakoupí zboží ve velkoobchodním balení a prodává je 

v maloobchodním balení. 

Pohyb zboží by měl být veden na skladních (skladových) kartách, přičemž každé 

jednotlivé položce zboží by měla odpovídat jedna samostatná skladní karta. Podniky někdy 

používají „skupinových karet“, kdy položky zboží s podobným charakterem sdružují 

do skupin. 

  



Bc. Luboš Exner: Řízení zásob ve vybrané společnosti 

2013  14 

3.3 Druhy zásob 

Zásoby představují bezprostřední přirozený prvek ve výrobních i distribučních 

organizacích. Jsou často velkou a nákladovou investicí. Jejich kvalitnějším řízením lze 

dosáhnout značných úspor a zvýšit efektivnost hospodaření podniku. Předmětem řízení 

zásob jsou všechny suroviny, polotovary a výrobky, které procházejí podnikem. 

Rozeznáváme několik druhů zásob, které členíme podle různých hledisek. Rozlišovat 

druhy zásob je nezbytné pro určení správné metody jejich řízení. Velikost uvedených 

druhů zásob se liší a je ovlivňována různými činiteli. 

Zásoby lze členit podle stupně rozpracování na: 

 výrobní zásoby, což jsou zásoby nakupované od dodavatelů (materiál, včetně 

nakupovaných výrobků, polotovarů atd.), jedná se o zásoby od doby jejich 

pořízení až do jeho předání do výroby, 

 zásoby nedokončené výroby jsou zásoby vlastních polotovarů a nedokončené 

výroby. U těchto zásob je dokončena určitá fáze výrobního procesu, ale nejsou 

zcela hotové, 

 zásoby hotových výrobků jsou zcela dokončené výrobky, které byly převzaty 

výstupní kontrolou jako výrobky, které jsou již určené k dodávkám 

odběratelům, 

 zásoby zboží jsou výrobky zakoupené za účelem jejich dalšího prodeje. 

Velikost u těchto skupin zásob závisí na typu a organizaci výroby a na rozsahu 

podnikové distribuční sítě. U obchodních podniků se těžiště zásob nachází v zásobách 

zboží. V těchto podnicích mají charakter výrobních zásob především obaly a obalové 

materiály, náhradní díly a pomocné materiály.7  

Zásoby lze členit z hlediska operativního řízení zásob. Dělíme je podle jejich 

funkčních složek na: 

 běžná (obratová) zásoba je část zásob kryjící požadavky na výdej materiálu 

v období mezi dvěma dodávkami. V průběhu dodacího cyklu (mezi dodáním 

dvou po sobě jdoucích dávek) kolísá její stav mezi minimální (pojistnou) a 

maximální zásobou. Z tohoto důvodu se obvykle při propočtech pracuje 

                                                 

7 HORÁKOVÁ, Helena, KUBÁT, Jiří: Řízení zásob: Logistické pojetí, metody, aplikace, praktické úlohy. 
Praha: Profess Consulting, 1998. 236 s. ISBN 80-85235-55-2 
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s průměrnou obratovou zásobou. Její velikost se v ideálním případě rovná 

polovině velikosti dodávky, 

 pojistná zásoba tvoří část zásoby, která kryje odchylky a to od plánované 

spotřeby, plánované délky dodacího cyklu, případně i odchylky ve výši 

dodaného množství. Má za úkol tlumit tzv. náhodné výkyvy jednak na straně 

vstupu do podniku (velikost a interval dodávek) a jednak na straně výstupu 

z podniku (velikost a interval čerpání ze zásoby), 

 technická zásoba představuje množství materiálu pro technologické 

požadavky. Toto množství kryje potřebu, do doby, než je dosažena standardní 

jakost vstupujícího materiálu pro celou výrobní dávku (např. vysychání dřeva, 

zrání odlitků atd.). Je dána technickými parametry, 

 sezónní zásoba je používána, pokud lze zásobu doplňovat pouze v určitém 

období nebo je sezónní naopak spotřeba, 

 havarijní zásoba se vytváří tam, kde by nedostatek materiálu způsobil závažné 

problémy v celém výrobním procesu. Zajišťuje funkčnost podniku 

při nepředvídatelných událostech (např. krytí spotřeby při stávkách, konfliktech 

apod.). 

Dále je nutno sledovat i jednotlivé úrovně zásob, které jsou určeny vnitřními 

stanovami podniku. Jde zejména o zásobu: 

 maximální zásoba je nejvyšší stav zásoby, které je dosaženo přímo v okamžiku 

nové dodávky. Vyjadřuje stav zásoby těsně v okamžiku před jejím příchodem 

dodávky na sklad. Jde o součet pojistné, technické a havarijní zásoby, 

 minimální zásoba je stav zásoby v okamžiku před příchodem nové dodávky 

na sklad. Jde o součet pojistné, technologické a havarijní zásoby. Pokud podnik 

technologickou a havarijní zásobu neudržuje, je totožná se zásobou pojistnou, 

 objednací zásoba se také se nazývá jako bod objednávky nebo signální stav 

zásoby. Ukazuje takovou výši zásoby, při níž je třeba vystavit objednávku tak, 

aby nová dodávka došla nejpozději v okamžiku, kdy skutečná zásoba dosáhne 

úrovně minimální zásoby, 

 okamžitá zásoba, označovaná jako fyzická, dispoziční nebo bilanční zásoba. 

Fyzická zásoba udává velikost skutečné zásoby ve skladu k určitému časovému 

okamžiku. Dispoziční zásoba se rovná zásobě fyzické, zmenšené o velikost 
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uplatněných, ale ještě nesplněných požadavků na výdej. A nakonec bilanční 

zásoba je dispoziční zásoba zvětšená o velikost nevyřízených, ale potvrzených 

objednávek, 

 průměrná zásoba představuje průměrný stav zásob za zvolené období a 

v tomto smyslu stav trvalý, kolem něhož skutečné zásoby kolísají8. 

3.4 Řízení zásob 

Každý podnik se snaží zajistit kontinuitu své činnosti s určitou úrovní zásob. Jejich 

výše nemůže být nedostatečná, protože by vázl provoz, ale nemůže být ani nadbytečná, 

protože by vznikaly další dodatečné náklady a využití finančních zdrojů by bylo 

neefektivní. 

Řízení zásob proto zahrnuje postupy a varianty řešení zajišťující efektivní návaznost 

na provoz podniku.  

V řízení zásob je klíčový pohyb a tok materiálu, který ve výrobě lze charakterizovat 

jako pohyb mezi příjmem zboží, sklady výrobního materiálu, jednotlivými fázemi výroby a 

s nimi spojenými mezisklady až po sklad hotových výrobků. Z toho lze odvodit funkci 

zásob ve výrobním procesu a jejich plánování z pohledu řízení výroby a nákupu. 

Cílem řízení zásob je jejich udržování na takové (průměrné) úrovni a v takovém 

složení, aby byla zabezpečena rytmická a nepřerušovaná výroba, jakož i pohotovost a 

úplnost dodávek odběratelům, přičemž celkové náklady s tím spojené by měly být co 

nejnižší. Hlavním předmětem operativního rozhodování je zodpovězení otázky, kdy a kolik 

objednat či zadat do výroby pro doplnění zásoby9.  

Řízení zásob se kromě zásob jako takových zabývá také jejich strukturou, 

uchováváním, využitím a efektivností hospodaření s nimi. Dobré řízení zásob se pozitivně 

odráží na hospodářském výsledku a celkovém úspěchu podniku. K řízení zásob se 

přistupuje jako ke komplexu činností, které spočívají v prognózování, analýzách, 

plánování, operativních činnostech a kontrolních operacích v rámci jednotlivých skupin 

zásob. 
                                                 

8 HORÁKOVÁ, H.; KUBÁT, J.: Řízení zásob. 3. vyd. Praha: Profess Consulting, 1998. 236 s. ISBN 80-
85235-55-2, kap. 5.2, s. 68. 

9 HORÁKOVÁ, H.; KUBÁT, J.: Řízení zásob. 3. vyd. Praha: Profess Consulting, 1998. 236 s. ISBN 80-
85235-55-2, kap. 5.2, s. 68. 
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Systematická práce se zásobami, správná aplikace metod a postupů řízení zásob, 

znalost místních podmínek a diferenciace přístupu k jednotlivým druhům zásob ovlivňuje 

kvalitu řízení zásob. Řízení zásob jako takové reprezentuje komplex činností spočívajících 

„v prognózování, analýzách, plánování, operativních činnostech a kontrolních operacích 

v rámci jednotlivých skupin zásob i v rámci zásob jako celku, a které vytvářejí podmínky 

pro plnění stanovených podnikových cílů s optimálním vynaložením nákladů a s optimální 

vázaností finančních prostředků v zásobách.“10 

3.5  Příznaky špatného řízení zásob 

Aby bylo možná zlepšit výkon logistiky podniku, je třeba nejdříve najít problematické 

místo. Teprve následně je možné identifikovat příležitosti ke zlepšení. V případě, že má 

podnik opakované problémy v řízení zásob, je třeba prozkoumat problém hlouběji se všemi 

jeho příčinami a následky a poté provést rozsáhlejší změnu v souvisejících procesech. 

„Špatné řízení zásob bývá doprovázeno některými z následujících příznaků: 

• Rostoucí počet nevyřízených objednávek 

• Rostoucí investice vázané v zásobách, přičemž počet nevyřízených objednávek se 

nemění (resp. neklesá) 

• Vysoká fluktuace zákazníků 

• Zvyšující se počet zrušených objednávek 

• Pravidelně se opakující nedostatek skladovacího prostoru 

• Velké rozdíly v obrátce hlavních skladových položek mezi jednotlivými 

distribučními centry 

• Zhoršující se vztahy s odběrateli; typické je rušení a snižování objednávek ze strany 

dealerů 

• Velké množství zastaralých položek 

 

V mnoha případech lze hladinu zásob v podniku snížit pomocí některého 

z následujících opatření: 

• Vícestupňové plánování zásob. Příkladem takového plánování je ABC analýza 
                                                 

10 HORÁKOVÁ, H.; KUBÁT, J.: Řízení zásob. 3. vyd. Praha: Profess Consulting, 1998. 236 s. ISBN 80-
85235-55-2, kap. 5.2, s. 69. 
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• Analýza celkové doby doplňování zásob 

• Analýza dodacích dob. Tato analýza může vést ke změně dopravců nebo jedná se 

současnými dopravci 

• Vyloučení položek, které mají nízkou obrátku nebo jsou zastaralé 

• Analýza velikosti balení a systému slev 

• Podpora/automatizace substituce produktů 

• Zavedení formalizovaného systému objednávek a doplňování zboží 

• Hodnocení míry plnění dodávek podle jednotlivých skladových položek 

• Analýza charakteristických znaků zákaznické poptávky 

• Vytvoření formálního plánu prodeje a prognózy poptávky podle posouzení předem 

stanovených prvků 

• Rozšíření přehledu o zásobách tak, aby bylo možno sdílet informace a řízení zásob 

na různých úrovních dodávkového řetězce 
11

  

3.5.1 Schéma řízení zásob 

V případě zásob a jejich řízení je důležité udržet je na takové úrovni a v takovém 

složení, aby byla zachována rytmická a plynulá výroba, ale také i pohotovost a úplnost 

dodávek odběratelům se zachováním co nejnižších nákladů.12 Pokud se vytvářejí zásoby, je 

nezbytné vědět, proč se vytváří. Vše by mělo směřovat k optimu. Jak dostat správné věci 

na správné místo ve správném čase při minimálních nákladech, maximální kvalitě a 

v minimálním čase. Obecně v řízení zásob platí důležité pravidlo „Udržovat zásobu nikdy 

nesmí být samo o sobě cílem!“ 13. 

Je nezbytné znát odpovědi na otázky týkající se řízení zásob: Kdy objednat? Kolik 

objednat? Jak velká má být zásoba? Co má být na skladě? Jak zajistit správnost údajů 

o zásobách? Pro zodpovězení výše uvedeného je nutné mít informace, tzn. mít informační 

systém. Na následujícím obrázku (Obrázek 6) je zobrazeno obecné schéma pohybu zásob a 

jejich charakteristiky, které naznačuje, jak plyne odčerpávání zásob v podniku. 

                                                 

11 KISLINGEROVÁ, E. a kol.: Manažerské finance. 2. přepracované a doplněné vydání. Praha: C.H.Beck, 

2007, 745 s. ISBN 978-80-7179-903-0. 
12 HORÁKOVÁ, H.; KUBÁT, J.: Řízení zásob – logistické pojetí, metody, aplikace, praktické úlohy. 3. vyd. 
Praha: Profess Consulting, 1998. 236 s. ISBN 80-85235-55-2 
13 MACUROVÁ, P.; KLABUSAYOVÁ, N.: Logistika I. 1. vyd. Ostrava: VŠB Technická univerzita, 2007. 
118 s. ISBN 978-80-248-1419-3 
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Obrázek 6: Schéma pohybu zásob 
Pramen: Synek: Podniková ekonomika, 2002 

3.5.2 Optimalizace zásob 

Při optimalizaci zásob je základním kritériem minimalizace celkových nákladů 

na pořízení a udržování zásob, přičemž při uspokojování poptávky se počítá s určitou 

mírou rizika nedostatku zásob14. Základní optimalizační kritérium této metody je kritérium 

nákladové. 

Jak už bylo uvedeno výše, příliš vysoké zásoby neproduktivním způsobem vážou 

drahocenný kapitál, který bychom mohli využít jinde a mnohem rentabilněji. Ve světě je 

proto běžné uplatňování systémů regulace výše zásob, které nedovolují jejich neúměrný 

růst.15 Běžná a pojistná zásoba je při aplikaci tohoto přístupu ve velikosti, kdy zásoby 

                                                 

14 VALACH, Josef: Finanční řízení podniku. 2. Vyd. Praha: Ekopress, 1999. 133 s. ISBN 80-86119-21-1 
15 KAVAN, Michal: Výrobní a provozní management. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2002. 424 s. ISBN 
80-247-0199-5. 
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vyvolají minimální náklady na pořízení, skladování a udržování zásob a náklady vyvolané 

při nekrytí či opoždění krytí potřeb ze zásoby.16  

Pro stanovení optimální velikosti zásob se využívá matematicko-statistických metod. 

Nejčastěji se využívají klasické a optimalizační metody. 

Klasické metody, které se využívají v případech, kdy jsou podmínky dodávky 

odběratelem neovlivnitelné. Při výpočtech se odděleně stanovuje zásoba pojistná a běžná. 

Průměrný dodávkový cyklus se poté zjišťuje jako aritmetický průměr z jednotlivých 

intervalů mezi dodávkami nebo jako modus. 

Optimalizační metody se využívají, když si odběratel může určit délku dodávkového 

cyklu a velikost dodávek. Tato metoda spočívá ve stanovení výše dodávky, při které jsou 

celkové náklady spojené se zásobami minimální.17  

Míra tohoto rizika i předpoklad určitých odchylek v průběhu dodávek je předmětem 

optimalizace. Obratová a pojistná zásoba je udržována na takové úrovni, která vyvolává 

minimální náklady (pořizovací, skladovací, na udržení zásob a náklady při nekrytí 

poptávky). 

3.6 Objednací systémy 
Pro nezávislou poptávku rozlišujeme základní objednací systémy. Mají buď pevné 

nebo proměnné objednací množství „Q“ v kombinaci s objednáváním v pevně daných nebo 

proměnlivých objednacích termínech. Tyto systémy jsou uvedeny v následující tabulce. 

  

                                                 

16 SYNEK, Miloslav: Podniková ekonomika. 3. přeprac. vyd. Praha: C. H. Beck, 2002. 479 s. ISBN 80-
7179-736-7. 
17 KOŽENÁ, Marcela: Manažerská ekonomika: Teorie pro praxi. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2007. 216 s. 

ISBN 978-80-7179-673-2. 
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Tabulka 1: Typy objednacích systémů 

 Pevné objednací množství „Q“ 
Proměnné objednací množství 

doplňované do výše „S“ 

Objednávání 

v proměnných okamžicích 

(testuje se „B“) 

Systém B, Q: proměnný okamžik 

objednávky, pevné objednací 

množství „Q“ 

Systém B, S: proměnný okamžik 

objednávky, objednávání do cílové 

úrovně „S“ 

Objednávání v pevných 

okamžicích (testuje se „s“) 

Systém s, Q: pevný okamžik 

objednávky, pevné objednací 

množství 

Systém s, S: pevný okamžik 

objednávky, doplňování do cílové 

úrovně „S“ 

Pramen: Vaněček: Logistika, 1998, str. 60 

3.6.1 Systém B, Q 

Tento systém je založený na využívání objednací hladiny B. Objednávka je zadávána 

v okamžiku poklesu zásob na (popř. těsně pod) objednací hladinu. Tím je způsobeno, že 

délka dodávkového cyklu je proměnlivá a velikost objednací dávky Q je pevné. Velikost 

zásob dané položky se při každém jejím snížení porovnává s úrovní B. 

Ke zjištění optimální velikosti pevného objednacího množství „Q“ se často využívá 

tzv. Campův vzorec. 

Tento systém řízení zásob je vhodné používat v případě, že se jedná o pravidelný 

odběr a zboží má velkou odbytovou hodnotu. Je zde třeba průběžné monitorování stavu 

zásob a okamžité provedení objednávky, pokud zásoba položek klesne na určené množství 

(objednací úroveň B). 
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Obrázek 7: Systém B, Q 

odběru, rovnoměrná spotř

 

Obrázek 
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: Systém B, Q – občasné podkročení objednací úrovně v důsledku v

ěrná spotřeba 

Pramen: Vaněček: Logistika, 1998, str. 61 

Obrázek 8: Systém B, Q – objednací úroveň B, kolísající spot

Pramen: Vaněček: Logistika, 1998, str. 61 
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ě ůsledku většího posledního 

 

 B, kolísající spotřeba 
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3.6.2 Systém B, S 

Systém B, S funguje podobn

objednávaného množství, které je prom

současného stavu zásob a tzv. cílovou úrovní S.

k doobjednávání do cílové úrovn

Cílová úroveň S je vyjád

Přičemž B dostaneme obdobn

 

Použití tohoto systému je vhodné za následujících podmínek

 Položky mají velkou odbytovou hodnotu 

 Odběr je nepravidelný

 Doba spotřeby Q je n

Obrázek 

                                        

18 VANĚČEK, D.: Logistika

216 s., ISBN 80-7040-323-3 
19 VANĚČEK, D.: Logistika

216 s., ISBN 80-7040-323-3 
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funguje podobně jako systém B, Q, ale liší se od n

objednávaného množství, které je proměnlivé. Velikost objednací dávky vychází z rozdílu 

asného stavu zásob a tzv. cílovou úrovní S. U tohoto systému 

cílové úrovně. 

vyjádřena následujícím vzorcem18: 

    

emž B dostaneme obdobně jako pro systém B, Q. 

Použití tohoto systému je vhodné za následujících podmínek19: 

Položky mají velkou odbytovou hodnotu  

ěr je nepravidelný 

řeby Q je několikrát delší než objednací interval

Obrázek 9: Systém B, S – objednací úroveň B, kolísající spot
Pramen: Vaněček: Logistika, 1998, str. 62 

                                                 

Logistika. 2. přepracované vydání, České Budějovice 1998, JU ZF 
 

Logistika. 2. přepracované vydání, České Budějovice 1998, JU ZF 
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Q, ale liší se od něho výší 

nlivé. Velikost objednací dávky vychází z rozdílu 

systému tedy dochází 

objednací interval 

 

 B, kolísající spotřeba 

, JU ZF České Budějovice, 

, JU ZF České Budějovice, 
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3.6.3 Systém s, Q 

Tento systém je charakteristický pevn

první den v měsíci nebo každé pond

stanovenou objednací úrovní s

dochází pouze v určitých okamžicích. Práv

dvěma systémům. V momentu objednávky se neobjednávají všechny položky, ale pouze 

ty, jejichž množství je př

Pro určení výše objednací úrovn

kde: 

d =  průměrná 

tL =  dodací lhů

Pz =  výše pojistné zásoby

I  =  délka intervalu p

                                        

20 VANĚČEK, D.: Logistika

216 s., ISBN 80-7040-323-3 
21 VANĚČEK, D.: Logistika

216 s., ISBN 80-7040-323-3 
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Tento systém je charakteristický pevně daným momentem objednání 

ěsíci nebo každé pondělí), pevně danou velikostí objednacího množství

stanovenou objednací úrovní s. K porovnávání objednací úrovně a skute

čitých okamžicích. Právě v tom spočívá hlavní rozdíl proti p

momentu objednávky se neobjednávají všechny položky, ale pouze 

ty, jejichž množství je při kontrole stejná nebo nižší než objednací úrove

ení výše objednací úrovně s, je doporučován tento hrubý výpo

 

ů ěrná spotřeba za časovou jednotku 

dodací lhůta (v čase) 

výše pojistné zásoby 

délka intervalu při kontrolách stavu zásob (v čase)]21 

Obrázek 10: Systém s, Q 
Pramen: Vaněček: Logistika, 1998, str. 62 
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daným momentem objednání t (např. každý 

velikostí objednacího množství Q a 

ě a skutečného stavu zásob 

ívá hlavní rozdíl proti předchozím 

momentu objednávky se neobjednávají všechny položky, ale pouze 

i kontrole stejná nebo nižší než objednací úroveň s.  

tento hrubý výpočet20: 

 

, JU ZF České Budějovice, 

, JU ZF České Budějovice, 
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3.6.4 Systém s, S 

Tento systém se opět podobá předchozímu systému v tom, že se objednává v pevných 

intervalech. V tomto případě se ale mění objednací množství. Objednávají se pouze ty 

položky, jejichž zásoba klesla na nebo pod objednací úroveň s, při čemž se objednávka 

doplní zásobu do výše S. Velikost s a S, se zjistí obdobným způsobem, jako u předešlých 

systémů. 

 

Tento systém se nejlépe uplatní v takových případech, kdy podnik nepravidelně 

odebírá velké množství zásob jedné položky. 

 

Obrázek 11:Systém s, S – nerovnoměrná spotřeba 
Pramen: Vaněček: Logistika, 1998, str. 63 

3.6.5 Systém s, S 

Tento systém se opět podobá předchozímu systému v tom, že se objednává v pevných 

intervalech. V tomto případě se ale mění objednací množství. Objednávají se pouze ty 

položky, jejichž zásoba klesla na nebo pod objednací úroveň s, při čemž se objednávka 

doplní zásobu do výše S. Velikost s a S, se zjistí obdobným způsobem, jako u předešlých 

systémů. 
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Tento systém se nejlépe uplatní v takových případech, kdy podnik nepravidelně 

odebírá velké množství zásob jedné položky. 

 

Obrázek 12: Systém s, S – nerovnoměrná spotřeba 
Pramen: Vaněček: Logistika, 1998, str. 63 

3.7 Moderní metody řízení zásob 

V poslední době se vyvinula celá řada moderních metod, které se zabývají řízením 

výrobních zásob v podniku. Tyto metody většinou řeší organizaci a řízení celého 

výrobního procesu.  

Ve větších podnicích, které mají velké množství položek materiálů či zásob, by bylo 

neefektivní a také nemožné věnovat všem položkám zásob stejnou pozornost a bylo by to 

doprovázeno značným časovým úsilím a tím i náklady. Správa vlastního skladu vyžaduje 

jistou odbornost a nemalé prostředky a tak není divu, že firmy hledají možnosti jak se této 

zodpovědnosti vyhnout. Proto se dnes můžeme setkat s nejrůznějšími přístupy v řízení 

zásob, kterými jsou: Metoda ABC, Metoda JIT, outsourcing a využívání konsignačních 

skladů. 
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3.7.1 Řízení metodou ABC 

Autorem Paretova principu je italský ekonom a sociolog Vilfredo Pareto (1848-1923), 

který ve studii o rozdělení majetku obyvatel v Miláně zjistil, že 80 % veškerého majetku 

kontroluje 20 % lidí. Pravidlo rozložení důležitosti a množství lze zcela jistě použít i 

pro systémy zásob. Manažeři se dopouštějí chyb, když nakládají stejným způsobem se 

všemi produkty. Platí, že položky s velkou obrátkou zásob mají být udržovány na úrovni 

maloobchodu, položky se středně rychlou obrátkou pak na úrovni lokálních skladů a 

položky s pomalou obrátkou mají být skladovány v centrálním skladovacím místě, kterým 

může být buď sklad výrobního závodu, nebo distribuční centrum. 

Analýza ABC založená na Paretově pravidlu 80/20 říká, že velmi často 80 % důsledků 

vyplývá z 20 % počtu možných příčin. Uvedené procentuální podíly 80 a 20 neplatí 

absolutně, v konkrétních případech mohou být hodnoty jiné, např. 50/50 podle Macurová a 

Klabusayová (2002). 

V praxi se ukazuje, že zákonitosti podobné Paretově pravidlu platí jak pro podniky, 

tak i pro jejich sortiment, např.: 

 většinu hodnoty spotřeby tvoří malá část položek, 

 velký podíl nákladů na objednávání a držení zásob způsobuje malá část 

sortimentu, 

 velká část hodnoty nákupu je odebírána od malého počtu dodavatelů, 

 významná část tržeb je tvořena prodejem sortimentu malému počtu odběratelů, 

 větší podíl počtu výdejů sortimentu ze skladu se týká převážně malé části 

sortimentu, 

 menší část sortimentu vytváří poměrně značnou část zisku. 

Z Paretovy zákonitosti vyplývá, že je potřeba se soustředit při řízení na omezený počet 

nejdůležitějších prvků (skladových položek, výrobků, dodavatelů, odběratelů) mající 

rozhodující vliv na sledovaný jev. 

Při sestavování ABC analýzy pro účely řízení zásob a následnou identifikaci položek 

do jednotlivých kategorií se vychází z ročních hodnot prodejů či výdejů. Podkladem je 

tisková sestava s hodnotou o prodejích nebo výdejích za rok pro každou skladovou 
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položku. Poté se stanoví na základ

kumulovaného procentuálního podíl

Jednotlivé kategorie jsou ozna

vyjadřující důležitost položek

kategorie, může být účelně

Klasifikace položek je dána volbou hranice k

pro jednotlivé, hodnoty 50 %, 80 %, 

Kritérium, podle kterého jsou položky za

 Skupina A: 

skupinu tvoří př

 Skupina B: 

15 – 20 % podíl na celkovém po

 Skupina C: 

60 – 80 % podíl na celkovém po

Grafická prezentace výsledk

znázorněné na následujícím obrázku (
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položku. Poté se stanoví na základě procentuálního podílu hodnoty spot

kumulovaného procentuálního podílu spotřeby pozadí seřazené sestupn

Jednotlivé kategorie jsou označovány písmeny ze začátku abecedy 

ležitost položek. Neznamená to však, že musí existovat práv

čelnější pro konkrétní strukturu sortimentu o něco v

položek je dána volbou hranice kumulovaného podílu spot

jednotlivé, hodnoty 50 %, 80 %, či 90 %. 

Kritérium, podle kterého jsou položky zařazeny do jednotlivých skupin, je následující:

 70 – 80 % podíl na celkové hodnotě roč

ří přibližně 10 – 20 % podíl na celkovém počtu prvk

 15 – 20 % podíl na celkové hodnotě roč

20 % podíl na celkovém počtu prvků. 

 5 – 10 % podíl na celkové hodnotě ročního obratu podniku, 

% podíl na celkovém počtu prvků 

Grafická prezentace výsledků ABC analýzy je prováděna pomocí Lorencové k

následujícím obrázku (Obrázek 13). 

Obrázek 13: Lorenzova křivka 

Pramen: Tomek: Nákupní marketing, 1996 
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procentuálního podílu hodnoty spotřeby a 

azené sestupně. 

čátku abecedy – A, B, C, 

. Neznamená to však, že musí existovat právě pouze tři 

jší pro konkrétní strukturu sortimentu o něco větší počet. 

umulovaného podílu spotřeby 

azeny do jednotlivých skupin, je následující: 

ě ročního obratu podniku, 

čtu prvků. 

ě ročního obratu podniku,  

ě ročního obratu podniku,  

na pomocí Lorencové křivky, 
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Do Skupiny A patří podle Tomka (1996) položky s největším podílem na obratu a 

zároveň jejím věnovaná největší pozornost. Při jejich nákupu je potřebný detailní průzkum 

dodacích podmínek (kvalita, cena, dodací lhůta) pro každou položku zvlášť. Velikost 

potřeby je určována analyticky na základě výrobních plánů, kusovníků a norem spotřeby 

materiálu. 

Při predikci potřeby a řízení zásob se používá objednací systém (B, Q) nebo (B, S). 

Tyto systémy na základě časté aktualizace dat rychleji reagují na pokles zásoby. Systém 

(B, Q) zjišťuje po každém prodeji stav zásob, průběžně se monitoruje, a proto pokles 

zásoby na úroveň signální hladiny se dá téměř okamžitě zachytit. Objednací množství Q je 

pevně stanoveno jako optimální velikost. Systém (B, Q) přichází nejčastěji v úvahu 

u položek s rovnoměrnou, pravidelnou a vysokou spotřebou. U položek skupiny A se 

vyplatí provádět neustálé monitorování stavu zásob, neboť i nepatrné snížení stavu má 

výrazný dopad na snížení nákladů na skladování zásob. 

Do Skupiny B patří položky se střední hodnotou obratu tržeb podniku. Pozornost 

věnována těmto materiálům je obvykle orientována na jednotlivé materiálové skupiny 

(ne jen na jednotlivé druhy materiálů). Velikost potřeby zásob může být určována i 

analyticky, ačkoliv většinou je postačující statistický odhad.  

U položek skupiny B je rovněž vhodný objednací systém (B, Q) anebo systém (B, S). 

Velikost dávky a pojistné zásoby bývají větší. Tyto položky se sledují méně často než 

u skupiny A. Objednací úroveň u objednacího systému (B, S) se stanoví stejně jako 

u objednacího systému (B, Q). Zásoby se doplňují do cílové úrovně S, tudíž je velikost 

objednávky proměnlivá. Při řízení zásob jsou objednávány položky skupiny B ve větších 

objednacích cyklech, protože zvýšení průměrné úrovně zásob u této skupiny položek nemá 

takový výrazný vliv na výši skladovacích nákladů jako u položek skupiny A. 

Do Skupiny C patří nízkoobrátkové položky. Položkám skupiny C je věnována 

nejmenší pozornost. Řízení zásob se provádí buď pomocí objednacího systému (B, Q) 

nebo (B, S), nebo systémem dvou zásobníků. Jak dávky, tak i pojistné zásoby jsou 

dostatečně velké s cílem, aby vždy byly tyto položky na skladě. Stále častěji jsou položky 

sortimentu C objednávány až na základě přímé objednávky od zákazníka. 
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3.7.2 XYZ analýza 

Analýza XYZ se často využívá jako rozšíření ABC analýzy. Také zde rozdělujeme 

položky do třech skupin, ale v tomto případě je kritériem možnost předpovědět budoucí 

vývoj spotřeby položky podle její spotřeby v minulosti. Podle delšího sledovaného období 

přiřezujeme jednotlivým položkám váhy. 

Rozdělení do skupin pak vypadá následovně22: 

X skupiny položek s konstantní spotřebou (pouze příležitostné výkyvy) a tedy 

s vysokou predikční schopností, 

Y skupiny položek se silnějšími výkyvy ve spotřebě (střední predikční schopnost), 

Z položky se zcela nepravidelnou spotřebou (vysoký stupeň nejistoty). 

Pokud skloubíme analýzy ABC a XYZ, logicky se dá odvodit, že největší pozornost 

bude potřeba věnovat řízení položek skupin AX, BX a AY. 

3.7.3 Řízení zásob metodou „Just In Time“ 

Just-in-time (JIT) je specifická spolupráce dodavatele a odběratele, která často 

překračují standardní tržní hranice založené na ceně a množství. Týkají se především 

dodávek, zajišťování kvality, informací, nositelů rizika a komunikace. To vede ke vzniku 

smluv a komunikačních forem se společným zájmem co nejnižších transakčních nákladů.  

Tato nejznámější logistická technologie, která vznikla počátkem 80. let v USA a 

Japonsku, se záhy rozšířila do Evropy. Jak říkají Sixta a Mačát (2005), jedná se o způsob 

uspokojování poptávky v distribučním řetězci po určitém druhu materiálu ve výrobě, nebo 

hotovém výrobku. Dodávky se uskutečňují v přesně stanovených a dodržovaných 

termínech v relaci „právě včas“ dle potřeb odebírajících článků.  

Systém fungování JIT podle Riebesmeiera (1994) lze shrnout do třech principů: 

                                                 

22 MACUROVÁ, P.; KLABUSAYOVÁ, N.: Praktikum z logistického managementu, 2002, str. 143, ISBN 
80-248-0104-3 
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 Základním principem JIT je připravovat, dohotovovat, přepravovat a montovat 

suroviny, komponenty, díly a produkty až tehdy, když je po daném prvku 

poptávka, 

 Použití JIT vede ke zlepšení plynulosti toku materiálu a také informací, 

ke zvýšení transparentnosti, k lépe plánovatelné a realizovatelné flexibilitě a 

k výraznému zlepšení disciplíny dodavatelů, přepravců a spotřebitelů, 

 Uplatnění výše uvedených obou principů vede ke snížení nákladů na celkový 

proces. 

Systému JIT Stehlík a Kapoun (2008) sledují ve dvou rovinách logistického řetězce, 

rozlišují JIT-dodávky, spadající do logistické oblasti objednávaní, a JIT-výrobou, patřící 

do výrobní logistiky. Ve výrobě se také používá podobná metoda Just-in-Sequence (JIS).  

Včasné a synchronní dodávky si vyžadují mnohem užší spolupráci mezi odběratelem a 

dodavatelem. Místo jednotlivých objednávek jsou uzavírány dohody, jejichž uskutečnění a 

naplnění předpokládá intenzivnější informační propojení. Jednotlivé dodávky probíhat jak 

na výzvu, tak i v pevně stanovených termínech dodání, např. v denních rytmech. 

V rámcových smlouvách mezi dodavatelem a odběratelem jsou stanoveny specifické 

dohody, vztahující se zpravidla na množstevní předpovědi, na volné kapacity, na zajištění 

požadované kvality, na pravidla výměny dat a informací a na množstevní a časové 

struktury jednotlivých výzev. Výzvy k dodávce stanovují závazné množství, místa a 

termíny dodání, kde rozlišujeme mezi např. denními a týdenními detailními výzvami. 

Synchronizace podnikových procesů může být mezi dodavatelem a odběratelem různé 

široce rozvinuta a může být uskutečňována na principu tzv. sekvenčních dodávek -

dodávané díly jsou mezi sebou zaměnitelné a nemusí být proto dodávány ve specifickém 

pořadí, nebo tzv. dodávek bloků - vztahujících se na jistý dohotovený blok, při němž 

dodavatelé a disponují delší fázi na přípravu. 

3.7.4 Koncept „Modular sourcing“ a využití outsoourcingu  

Neustále se zvyšují možnosti nákupu. Tlak na využívání komparativních výhod, které 

plynou z oboru či místa podnikání přispívají k rozvoji dalšího pořizovacího konceptu, 

který známe pod označením Modular Sourcing. Tento koncept se využívá především při 
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výrobě průmyslového zboží hromadné spotřeby. Je charakteristickým rozčleněním a 

přenesením montážních činností na dodavatele modelů nebo systému. Dodavatelé pak 

montují a kompletují jednotlivé díly od původních přímých dodavatelů do kompletních 

výrobních celků. Důsledkem tohoto systému však může být vznik bariér vstupu pro nové 

poskytovatele. 

Společnosti využívající outsourcing při skladování se z vlastnického hlediska 

nezbavují svých zásob, pouze je ukládají do skladu, který je provozován jinou firmou a 

jehož služby mohou využívat i jiné subjekty. Ta je za poplatek spravuje a nakládá s nimi 

dle požadavku vlastníka zboží. Potřeba investovat do zásob v tomto případě nezmizela, 

vznikají i dodatečné náklady, které firma musí uhradit za skladování a činnosti s tím 

související, nicméně celkový efekt může být pozitivní, než kdyby se firma o skladování 

zásob starala sama. Firma poskytující skladovací činnosti více podnikům může rovněž 

realizovat úspory z rozsahu. 23 

3.7.5 Konsignační sklady  

Podstatou zřízení konsignačního skladu je rozvoj obchodu a tím také upevnění pozice 

na trhu. Konsignační sklad umožňuje:  

1) maximálně přiblížit zboží zákazníkovi,  

2) výběr zboží zákazníkem,  

3) co nejkratší dodací lhůty zboží.  

Srovnáme-li s předchozím případem (outsourcingem ve skladování), firma zásoby 

v konsignačním skladu nevlastní, tím také odpadá nutnost je financovat. Veškerou 

zodpovědnost i náklady přebírá dodavatel. Další výhodou je také, že provozovatel 

konsignačního skladu poskytuje odklad splatnosti, který v lepším případě může být shodný 

s délkou dodavatelského úvěru konečnému zákazníkovi a tím odpadá nutnost financování 

zásob.  

                                                 

23 KISLINGEROVÁ, E. a kol.: Manažerské finance. 2. přepracované a doplněné vydání. Praha: C.H.Beck, 
2007, 745 s. ISBN 978-80-7179-903-0. 
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4 Analýza současného stavu v oblasti zásob 

Zásobování je pojato v širším pojetí jako komplexní celek začínající výběrem 

vhodných dodavatelů a konče výdejem skladovaného materiálu do výroby. Cílem 

společnosti je udržovat zásoby v optimálním objemu, struktuře a kvalitě, a to takovým 

způsobem, aby nedošlo k jejich nedostatku, což by mohlo ohrozit výrobu a zapříčinit 

neplnění závazků ke svým odběratelům.  

4.1 Nákup zásob 

Společnost proOFFICE s.r.o. stejně jako mnoho obdobných společností, se zabývá 

výrobou a prodejem svých výrobků a proto je také nucena držet určitou úroveň zásob. Tyto 

zásoby však neslouží pro překonávání časového nesouladu mezi objednávkou a dodávkou 

zboží. Jedná se zde spíše o držení zásob z důvodu lepších nákupních podmínek ve větším 

množství a jako určitý přebytek a pojistná zásoba v případě poškození zboží nebo jeho 

nefunkčnosti. 

V rámci snahy podniku o celkové snižování stavu zásob mají nákupčí pokyn, 

objednávat pouze materiály a součástky potřebné pro splnění již zadaných zakázek, 

případně provádět některé strategické nákupy. Přesto se ale stává, že se nahromadí 

„zbytkové zásoby“, kterých se podnik delší dobu snaží zbavit [interní informace]. 

4.1.1 Vstupní suroviny 

V proOFFICU se vstupní suroviny rozdělují na folie a ostatní.  

Základní surovinou je polypropylen (PP). Tato surovina je polymer, tj. výrobky 

z ropy. Kvalita a vlastnosti těchto surovin vstupují do finálního výrobku a musí proto 

disponovat určitými vlastnostmi. Tyto je potřeba upravovat dle požadavků zpracovatele. 

Pro dosažení požadovaných vlastností jednotlivých druhů hotového výrobku v podobě 

tzv. eurodesek se tato používá ke zpracování finálního výrobku. 

Mezi ostatní suroviny patří obalovací materiál, příbalové letáky, kartony, ražební 

pásky a palety.  
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4.2 Proces objednávání surovin 

Nákup a plán spotřeby surovin vychází z plánu výroby. Výrobní plány se vypracovávají 

s ročním předstihem a společnost musí mít v té době přehled o poptávce po své produkci 

(strategický plán). 

Požadavky na materiálovou potřebu v proOFFICU zabezpečuje informační systém SAP 

APO (MRP II – viz informační systém společnosti) a veškerý nákup zásob firma 

zpracovává přes objednávku. 

Nákup materiálu a surovin zajišťuje v proOFFICU oddělení materiálové zásobování 

(MTZ). V tomto oddělení je vždy přítomen disponent. Výstupní sestava ze systému SAP 

APO plní při rozhodování o vystavení objednávky a nákupu podpůrnou funkci, kdy 

referentům MTZ poskytne informace o tom, co, kdy a v jakém množství se bude vyrábět, 

kolik je pro tuto výrobu zapotřebí vstupních surovin a dále disponibilní množství těchto 

položek na skladech. Referenti MTZ dále provedou kontrolu na plán výroby i kontrolu 

aktuálních (účetních) stavů zásob.  

Plánování a objednávání surovin je zároveň závislé na dodacích lhůtách a kapacitních 

možnostech dodavatelů. Důležitou roli hraje i zkušenost pracovníka (disponenta) MTZ, 

který musí ještě posoudit kapacitu příslušné výrobní linky, zohlednit nestandard (odpad) 

vzniklý při výrobě (který se částečně vrací zpět do výroby), počítat s případnou 

nadspotřebou, odstávkami linek a v neposlední řadě se řídí i aktuálními cenami na trhu. 

Dalším faktorem při nakupování a objednávání především základních vstupních surovin 

jsou pojistné zásoby a dodržování maximálních limitů skladových zásob vstupních 

surovin. Teprve po zohlednění všech výše uvedených faktorů objednají pracovníci MTZ 

požadované množství jednotlivých druhů surovin. 

Na veškeré vstupní suroviny, u kterých je stanoven maximální limit zásob se obvykle 

vystavuje nákupní (rámcová) smlouva, která se uzavírá zpravidla na delší období. Zde je 

možné smluvně lépe ošetřit např. dodací a především platební podmínky, kdy je 

oboustranně výhodné např. využívání skont a bonusů za dřívější platbu nebo za větší 

odebrané množství. 

Nedělitelnou a velmi významnou součástí logistiky jsou informace. Informační tok 

v logistickém řetězci je na rozdíl od toku materiálového obousměrný. Informační systém je 
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pro ně hlavním zdrojem informací o prognóze poptávky, dodavatelích, údajích o cenách, 

výrobních plánech, stavu zásob materiálu, plánů dodávek, nákupů do zásoby a další. 

Podnik pracuje v procesu objednávek pomocí systému SAP. Na základě nadefinované 

minimální zásoby. 

Bez systémů, které podporují elektronické zpracování dat, by nebylo možné toto velké 

množství dat zpracovávat. Na trhu existuje řada softwarových programů pro tuto oblast. 

„Enterprise Resource Planning (ERP) je informační systém pro plánování 

podnikových zdrojů na základě softwaru SAP. Ten umožňuje přesně plánovat výrobu, plně 

využívat výrobní kapacity a snížit stav zásob při dodržování naplánovaných termínu.“
24

 

Úkolem systémů ERP je zapojení do logistického řetězce a propojení ekonomických 

aplikací v podniku tak, aby poskytovaly včasná a přesná data a informace pro manažerská 

rozhodnutí. 

Standardním software pro logistiku je mySAP SCM, který je těsně spojen 

s vnitropodnikově zaměřeným ERP systémem mySAP R/3. Zahrnuje různé logistické 

úkoly a dá se do něj zapojit skladové hospodářství a doprava. Jak píše dále Stehlík a 

Kapoun, tento systém dále usnadňuje komunikaci mezi podnikovými útvary, např. 

výrobou, nákupem, skladem, prodejem, financemi a controllingem 

4.2.1 SAP R/3 

Společnost proOFFICE využívá špičkový ERP systém SAP R/3, který je založen 

na filozofii MRP II a je klasickým ERP výrobním systémem, z čehož plynou určitá 

omezení. Tento jinak výkonný systém neumí reagovat v reálném čase na relevantní změny 

a neobsahuje optimalizační prostředky. Výrobce SAP dále uvedl na trh produkt SAP APO 

(Advanced Planner and Optimizer ), který pomáhá tato omezení překonávat 

4.2.2 SAP APO  

Společnost proOFFICE využívá i moduly systému SAP APO, který ve společnosti 

zabezpečuje a koordinuje řízení komplexního logistického řetězce. Usnadňuje především 

plánování odbytu, pomáhá vytvářet nákupní, výrobní, skladové a dopravní plány, 

                                                 

24 STEHLÍK, Antonín; KAPOUN, Josef: Logistika pro manažery. 1. vyd. Praha: Ekopress, s. r. o., 2008. 
266 s. Ekonomie. 2/08. ISBN 978-80-86929-37-8. str. 250. 
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kontroluje disponibilitu surovin, rezervuje suroviny, pomáhá s plánováním výroby i 

tvorbou detailních rozvrhů za účelem optimalizace zdrojů a tvorby reálných plánů. 

Podnikový informační systém SAP APO zajišťuje celkovou optimalizaci po celé délce 

logistického řetězce firmy proOFFICE. 

4.2.3 MRP II 

Systém MRP II pokrývá celý soubor činností, které jsou zapojeny do plánování a řízení 

výrobních operací podniku. Skládá se s různých funkčních modulů a zahrnuje výrobní 

plánování, plánování požadavků na zdroje, základní plán výroby, plánování materiálových 

požadavků (MRP I), řízení dílen a nákup.“ 

Výhody MRP II: 

 snížení zásob (až o jednu třetinu) 

 zvýšení obratu zásob 

 zvýšení spolehlivosti dodávek 

 snížení nákladů na nákup 

 minimalizace přesčasů 

Výše uvedené výhody vedou k tak značným úsporám, že převýší vysoké počáteční 

náklady spojené s implementací tohoto systému. 

 

4.2.4 Dodavatelé a odběratelé 

ProOFFICE má v současné době 57 dodavatelů, 6 z nich považují za velmi 

významné. Dodací doba je individuální podle dodavatelů v rozmezí od několika dnů 

do 6 týdnů. Někteří dodavatelé mají vytvořen konsignační sklad a v tomto případě je 

dodávka materiálu do 24 h. Z celkového počtu dodavatelů je většina zahraničních a jen 

malá část tuzemských. Většina zahraničních dodavatelů pochází z EU, zejména 

z Německa. Vzhledem k interním informacím a na žádost firmy proOFFICE s.r.o., 

nebudou jména všech dodavatelů a odběratelů zveřejněna. 

 Základní surovina (folie) se do proOFFICU dodává ve formě folie, tato folie se 

dodává tzv.: na roli a to na paletách. Tato folie je vyráběna a dodávána zahraničním 
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dodavatelem, firmou Profol Czech s.r.o, která má výrobnu v těsné blízkosti společnosti 

proOFFICE. Tento fakt je důležitým strategickým bodem v dopravě a skladování 

Firma proOFFICE má v současné době 54 kupujících zákazníků, mezi největší patří 

Lüreco s 38 % podílu na obratu a Herlitz s 28 % podílu na obratu. Většinu zákazníků má 

PO v západní Evropě a cca 11% obratu firmy je v ČR. Tito odběratelé považuji 

za strategické partnery v oblasti prodeje výrobků vyráběné firmou proOFFICE s r.o.  

4.2.5 Zásoby a jejich dělení ve firmě proOFFICE s.r.o. 

Společnost proOFFICE má ve svém informačním systému evidovány všechny druhy 

zásob (přibližně 5 000 položek), dle jejich kmenového záznamu, který je již při zakládání 

do informačního systému dále členěn do tzv. řad dle druhů a to následujícím způsobem 

Tabulka 2: Dělení zásob 

Název Řada Průměrný podíl za 3 roky [%] 

Suroviny č. 1 46,84 

Polotovary č. 2 1,24 

Výrobky č. 3 46,04 

Náhradní díly č. 4 3,36 

Obchodní zboží č. 5 7,59 

Zdroj: [interní informace] 

Vedení společnosti proOFFICE spatřuje jako jednu z možností zlepšení i oblast řízení 

zásob, konkrétně oblast řízení vstupních surovin a právě proto se dále ve své práci budu 

věnovat pouze této oblasti zásob (suroviny - řada č. 1) 

Každá řada je dále členěna do jednotlivých tříd. Ke každé řadě zásob je přidělena 

oprávněná osoba, tzv. disponent, jejímž úkolem je veškerá správa vstupních surovin 

od přehledu stavu a pohybu zásob, přes objednání a sledování jednotlivých surovin až 

po dodání na sklad.  

Rozdělení surovin do tříd: 

• 1. třída – PP folie 

• 2. třída – ražební pásky, příbalový leták, obalový materiál (PE, PP),  
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• 3. třída – skládačky, kartony, palety 

• 4. třída – ostatní 

 

Jedná se o nejběžnější typ materiálů, které jsou používány nejčastěji pro výrobu 

nejvíce vyráběného a prodávaného výrobku – tzv. eurodesek., dále pak doplňkový materiál 

sloužící k témuž účelu. Tím jsou: Folie F, Ražební páska RP, Obalovací materiál OP, 

Příbalové letáky EIN, Skládačky SK, Kartony KA, Etikety ETP, Palety PAL, Ostatní OST  

Veškeré zásoby držené firmou na skladě z této skupiny jsou určeny pro zhotovení 

nejběžnějších typů prospektových obalů, obalů na doklady a ostatních výrobků z PP. 

Vzhledem k velmi rozdílné variaci těchto produktů, není možné držet veškerý sortiment 

na skladových zásobách.  

Ve skladovém hospodářství firmy je možné nalézt více druhů skladových materiálů, 

sloužících k výrobě obalů z PP. Pro názornost a kvůli rozsahu této práce jsem si vybral 

pouze nejvíce používané typy materiálů, které má firma na skladě. 

4.2.6 Členění dle měsíců  

Suroviny řady č. 1, ve firmě proOFFICE tvoří 46,84 % z celkových zásob firmy, tudíž 

je pro firmu důležité tyto zásoby analyzovat a kontrolovat. Jedním z ukazatelů je sledování 

obrátkovosti zásob, jak je patrné z následující tabulky (Tabulka 3). Nejvíce sledovaným a 

také v tomto případě pozitivním výsledkem je zvýšení podílu zásob, které mají obrátkovost 

kratší, než 1 měsíc. Dle zveřejněných hodnot jsou to 2% mezi obdobím roku 2009 – 2011.  

Na druhou stranu je pro firmu negativním ukazatelem tohoto hodnocení nárůst podílu 

zásob bez pohybu. V tomto případě je to navýšení z r. 2009 o 3% na 7% v r. 2011. 

Dalším důležitým ukazatelem pro firmu proOFFICE je vývoj hodnoty zásob hotových 

výrobků, které tvoří 46,04% z celkových zásob, jak je uvedeno v tabulce č. 1. Stejně tak, 

jako u sledování surovin, je i zde cílem celkový stav zásob snižováním což se v porovnání 

s rokem 2011 s rokem 2102 Hotové výrobky jak je patrné z níže uvedené tabulky 

V porovnání v hotových výrobcích je sice zaznamenám nárůst ze 4% na 7%, toto bylo 

způsobeno tím, že došlo k ukončení spolupráce s jedním ze zákazníků. Tento si 

do současné doby hotové zboží neodebral a zboží je uskladněno na externích skladech 

společnosti proOFFICE. 
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Tabulka 3: Členění surovin  

Zásoby surovin 2011 2012 

Popis CZK % CZK % 

pro menší než 1 měsíc 7 176 914 26 7 365 112 24 

pro 1 a 2 měsíce 3 427 980 12 3 365 304 11 

pro 2 až 4 měsíce 3 040 681 11 2 552 686 8 

pro 4 až 12 měsíců 5 734 402 20 4 770 420 16 

pro delší jak 1 rok 3 896 780 14 4 031 801 13 

pro delší jak 3 roky 3 809 097 14 5 737 023 19 

bez pohybu 1 003 352 4 2 074 122 7 

Celkový výsledek 28 089 206 100 29 896 468 100 

Zdroj: [interní informace] 

Graf 1: Pohyb zásob - surovin firmy proOFFICE s.r.o. v letech 2011 - 2012 

 
Pramen: [interní informace], [vlastní zpracování]  
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Tabulka 4: Členění hotových výrobků 

Zásoby hotových výr. 2011 2012 

Popis CZK % CZK % 

pro menší než 1 měsíc 10 352 988 25 7 620 480 22 

pro 1 a 2 měsíce 14 750 233 36 8 199 836 24 

pro 2 až 4 měsíce 5 317 484 13 5 517 490 16 

pro 4 až 12 měsíců 4 068 040 10 3 509 128 10 

pro delší jak 1 rok 2 252 243 6 2 093 771 6 

pro delší jak 3 roky 2 414 633 6 4 577 568 13 

bez pohybu 1 738 830 4 2 516 671 7 

Celkový výsledek 40 894 451 100 34 034 944 100 

Zdroj: [interní informace] 

Graf 2: Pohyb zásob – hotových výrobků firmy proOFFICE s.r.o. v letech 2011 - 2012 

 
Pramen [interní informace], [vlastní zpracování]  
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2009 na hodnotu 73 % 2011.

Tabulka 5: Aktiva společ

roky 

Aktiva celkem 

Oběžná aktiva [tis. K

Zásoby [tis. K

Podíl oběžných aktiv na aktivech celkem [%]

Podíl zásob na oběžných aktivech [%]

Graf 3: Vývoj aktiv a zásob firmy proOFFICE s.r.o. v

Zdroj: [vlastní zpracování]
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2011. Podíl zásob na oběžných aktivech postupně stoupal z

% 2011.  

: Aktiva společnosti proOffice s.r.o. 

 2009 20010
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žných aktiv na aktivech celkem [%] 63,11 48,69

ěžných aktivech [%] 37,98 62,66

Zdroj: [interní informace], [vlastní zpracování] 

: Vývoj aktiv a zásob firmy proOFFICE s.r.o. v letech 2009 -2011 

Zdroj: [vlastní zpracování], [účetní výkazy firmy proOFFICE s.r.o. 2009-2011
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to o 10 milionů Kč oproti roku 2009. Jaké jsou tedy důvody rostoucího podílu zásob 

na oběžných aktivech podniku a zda se na těchto faktorech podílí i skladba zásob a 

nakládáním s nimi, se pokusím rozklíčovat v dalších kapitolách své práce. 

4.3.1 Limity vstupních surovin 

Vedení společnosti si je vědomo, že vysoké skladové zásoby váží kapitál, nicméně 

prioritou při řízení zásob je zajištění plynulé výroby. 

Pro základní vstupní surovinu (PP + PE) stanovil proOFFICE třídenní pojistnou 

zásobu, která je kontrolována informačním systémem, přičemž dodací lhůty této suroviny 

jsou 2 dny. Ostatní vedlejší suroviny se plánují a objednávají podle výše hladiny zásob. 

Pokud zásoba klesne pod určitou hranici, která je stanovena vnitropodnikovou směrnicí, 

vystaví oddělení MTZ novou objednávku. 

Pro zajištění optimální výše skladových zásob vstupních surovin stanovilo vedení 

společnosti také maximální limity zásob. 

Maximální limit zásob je opět rozdělen na základní a vedlejší vstupní suroviny. 

U základní suroviny (folie) je limit zásob stanoven v naturálních jednotkách (tuny) a 

u vedlejších surovin je limit uváděn ve finančním vyjádření (miliony Kč). Maximální limit 

se však netýká všech vstupních surovin, ale pouze těch, které váží nejvíce peněz. 

Konkrétně PP folie a kartonáž a tzn. surovin 1. a 3. třídy. 
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4.4 Doba obratu zásob a obrat zásob ve společnosti 

proOFFICE s.r.o. 

Intenzitu využití zásob ve společnosti proOFFICE demonstruji na základě dvou 

známých ukazatelů. Prvním je doba obratu zásob a druhým je rychlost obratu zásob (viz 

Tabulka 6). Platí, že čím vyšší je rychlost obratu zásob a kratší doba obratu zásob, tím lépe. 

Ukazatel doby obratu zásob vyjadřuje, kolik dní jsou peníze vázány v zásobách. 

Pro podnik je zpravidla vhodné, aby doba obratu zásob byla co nejkratší.  

Doba obratu se vyjadřuje dle vztahu:  

[ ]dny360
tržby

zásoby
obratu doba ⋅=  

Ukazatel obratu zásob vyjadřuje, kolikrát za sledované období proběhne přeměna 

zásob do peněžní podoby. Ukazatel by měl naopak dosahovat vysokých hodnot. Ukazatel 

se počítá dle vztahu: 

zásoby

tržby 
zásobobrat =  

Ukazatel označuje průměrný počet dnů, po které jsou zásoby vázány podnikem 

do doby jejich spotřeby nebo prodeje. Pokud se obrat zásob zvyšuje a doba obratu zásob 

snižuje, je situace v podniku na dobré úrovni. 

Rychlost pohybu zásob při vytváření a poskytování produktu se tedy vyjadřuje 

ukazateli obratu zásob a doby obratu zásob. Tyto ukazatele charakterizují rychlost procesu 

přeměny finančních prostředků vložených do nákupu surovin, materiálu a nakupovaných 

dílů v zásoby rozpracovanosti, poté v zásoby hotových výrobků (nacházejících se výrobě, 

resp. v různých fázích distribuce) a v tržby, po jejichž inkasování může dojít k opakování 

celého koloběhu. 
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Společnost proOFFICE vykazuje: 

Tabulka 6: Výpočet doby obratu a obratu zásob  

roky rok 2009 rok 2010 rok 2011 

Zásoby [tis. Kč] 86 432 82 225 76 633 

Tržby [tis. Kč] 522 557 615 893 596 504 

Doba obratu zásob [dny] 59,54 48,06 46,25 
Obrat zásob 6,05 7,49 7,78 

Zdroj: [interní informace], [vlastní zpracování] 

 

Graf 4:Vývoj doby obratu firmy proOFFICE s.r.o. – 2009 až 2011 

 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

Graf 5: Vývoj rychlosti obratu firmy proOFFICE s.r.o. – 2009 až 2011 

 

Zdroj: [vlastní zpracování] 
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Z výše uvedených výpočtů za rok 2011 je patrné, že společnost proOFFICE vykazuje 

poměrně vysokou obratovost zásob. Rychlost obratu 7,78 znamená, že během jednoho 

roku se každá položka zásob přibližně 8krát prodá a opět nakoupí. V porovnání s rokem 

2009 můžeme pozorovat dle výše uvedených kritérií, zrychlování obratovosti zásob, kdy 

tato rychlost byla na hodnotě 6,05.  

Doba obratu za rok 2011 s hodnotou 46,25 dnů je poměrně krátká a znamená, že každá 

položka zásob nezůstává ve společnosti déle než padesát dní. Opět v porovnání 

s předchozími roky dochází ke zrychlování doby obratu, kdy v roce 2009 byl tento údaj 

na hodnotě 59,54 dnů. Tyto údaje naznačují, že by ve společnosti neměly vznikat problémy 

s nízkoobrátkovými zásobami. Praxe však ukazuje, že i tato společnost nízkoobrátkové 

zásoby, respektive bezobrátkové zásoby vykazuje. 

Jedním z důležitých údajů je také hodnota zásob, která postupně ve sledovaném 

období od roku 2009 do roku 2011 klesá a to z částky 86 432 tis. Kč na 76 633 tis. Kč, což 

je o 11,34 % na hodnotu 88,66 %. Cílem firmy a jejího vedení je redukovat zásoby na co 

nejnižší hodnotu, v tomto případě je to pro firmu velmi dobrý situace dobrý ukazatel 

v oblasti hodnoty zásob a pozitivní vliv cash-flow.  

4.5 Bezobrátkové zásoby  

Ve společnosti proOFFICE jsou vytvořeny bezobrátkové zásoby, které tvoří minimální 

procentuální podíl na celkových zásobách (cca 7 %). Tyto zásoby vznikají především díky 

vývoji nových výrobků. Tvoří je jak materiály, které byly pro účely vývoje nových 

výrobků nakoupeny a nebyly všechny pro tyto účely spotřebovány a dále výrobky, které 

jsou v této fázi nabízeny zákazníkům, a očekává se jejich prodej. Další část 

bezobrátkových zásob tvoří hotové výrobky, které si zákazník neodebral, poté co ukončil 

spolupráci se společností proOFFICE. 

Tyto zásoby ale společnost nevykazuje jako mrtvé zásoby, což jsou zásoby, po kterých 

po dlouhou dobu není vykázána poptávka. Tyto zásoby má společnost uskladněny 

na externích skladech a jsou dále nabízeny významným strategickým partnerům. 

Vývoj nových výrobků má pro proOFFICE velký význam. Bezobrátkové zásoby, které 

díky němu vznikají, jsou nutností a zároveň málo významnou položkou ve srovnání 

s přínosy, které společnosti přinášejí. 
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4.5.1 Problémy s dodávkami zboží od dodavatelů 

Firma ProOFFICE se potýká se dvěma velkými problémy týkající se dodávek zboží 

od dodavatelů. Prvním z nich je, že dodavatelská firma nedodá určité položky 

z objednávky vůbec nebo dodá úplně něco jiného, než bylo poptáváno. Tím pádem dochází 

k záměně zboží. Za druhé se nevyhnou nekvalitnímu zboží. Běžně dodávka obsahuje až 

deset procent položek, u kterých se vyskytla výrobní vada či poškození vzniklé přepravou. 

U výše popsaných problémů tak vzniká situace, kdy je zboží fyzicky na skladě, ale 

ve skutečnosti je pro své vady a poškození nepoužitelné. 

Další problém ve spojitosti s poškozeným zbožím se vyskytuje ve způsobu řešení 

reklamací a tím vznikají finanční náklady. Od doby zaplacení částky za objednané zboží 

trvá dodavatelské firmě cca týden, než expeduje dodávku do ProOFFICU. Vzniklé vady a 

poškození se zjistí až ve chvíli, kdy se vychystává zboží pro odběratele. ProOFICE 

kontaktuje daného dodavatele zboží a dodá mu seznam reklamací včetně fotodokumentace.   

Z fotografií je ale špatně viditelné poškození a tak čeká na návštěvu obchodního zástupce 

dodavatelské firmy. To může trvat i měsíc než OZ dorazí, zboží překontroluje a uzná 

reklamaci. Vrácení částky za reklamované zboží se děje formou dobropisu, který se 

započte s další fakturou.  

Všechny zmíněné skutečnosti značně ovlivňují náklady a cash-flow firmy. 
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5 Návrh opatření 

5.1 Rozdělení zásob metodou ABC 

V průběhu získávání informací jsem ve firmě zjistil několik problémů, závažných i 

méně podstatných. Ne o všech, zde mohu psát, protože jsem narazil na bariéru, která 

souvisí jednak s personálním obsazením společnosti a jednak se situací na trhu a 

konkurencí. 

Společnost má dlouhodobě stálé dodavatele, nové dodavatele pracovníci společnosti 

nehledají a ani se touto problematikou nezabývají. Vzhledem k velikosti nakupovaných 

dodávek materiálu dodavatelé sami aktivně reagují na situaci na trhu a podmínky dodávek 

ať už finanční či technické sami zvýhodňují. Problémy v zásobování nastávají ojediněle a 

jsou způsobeny většinou dopravou, protože dodavatelé jsou převážně z Německa.  

Stav zásob, jejich objednávky a spotřebu řeší, jak jsem již uvedl, tzv. disponenti pro 

jednotlivé kategorie materiálu (viz tabulka č.7). Každý disponent má na starost jednu 

skupinu dle druhu materiálu a musí mezi sebou navzájem komunikovat a konzultovat 

množství a velikost dodávek v závislosti na produkci, ale vzájemně se mezi sebou 

nezastupují. Kontroluje je jeden společný vedoucí MTZ. 

Tabulka 7: Rozdělení materiálu do skupin 

Druh materiálu Pořadová čísla skupin Disponent 

Folie 1-11 A 

Ražební pásky 12-15 B 

Obalový materiál 16-18 C 

Příbalové letáky 19-22 D 

Kartony 23-34 E 

Zdroj: [interní informace] 

Určování množství nákupu zásob řídí systém SAP, jak jsem již popsal. Za základní 

nedostatek považuji to, že pracovníci se naprosto spoléhají na vyhodnocení situace 

systémem, ale nejsou schopni popsat, jakým způsobem a proč systém záležitosti 

zásobování vyhodnocuje právě tak, jak se to děje. Protože se vyrábí na různých výrobních 

linkách, které jsou odlišného stáří a mají rozdílnou chybovost, stává se, že podle toho 
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na které lince se v daný moment produkuje je spotřeba materiálu vyšší, nebo nižší. Tato 

problematika není v systému zohledněna a v případě, kdy materiál dochází, sami 

disponenti ručně v systému nastavují parametry pro objednávání a to bez koncepce a 

aplikace některé z popsaných metod, ale pouze dle vlastního uvážení, zkušeností a praxe.  

Ve společnosti se nikdy neprováděla analýza ABC pro materiálové položky. ABC 

analýzou materiálových položek podle roční spotřeby jsem zjistil, že v materiálových 

položkách se objevuje materiál s nulovou spotřebou. Jedná se o materiál, který zabírá 

místo ve skladu a váže finanční prostředky v řádech několika milionů Kč. Materiál 

nepodléhá zkáze a z tohoto hlediska nenutí pracovníky společnosti se jím dále zabývat. 

Vzhledem k tomu, že je uskladněný materiál kvalitativně v pořádku, navrhuji, aby se 

prodal. Při získávání těchto údajů a konzultacemi s odpovědnými pracovníky společnosti 

jsem s překvapením zjistil, že toto nikoho ve firmě vůbec nenapadlo.  

Pro správné roztřídění položek metodou ABC na jednotlivé kategorie, byla 

z informačního systému společnosti proOFFICE nejdříve zjištěna průměrná měsíční 

spotřeba jednotlivých položek a jejich nákupní cena. Dále byla průměrná měsíční spotřeba 

vynásobena nákupní cenou a součtem všech těchto hodnot byla získána celková hodnota. 

Pro společnost proOFFICE dodávalo v roce 2011 výrobní materiál celkem 24 firem, 

z čehož se pouze pět zařadilo do skupiny A. Tyto firmy označujeme jako stěžejní 

dodavatele, proběhlo u nich téměř 80 % materiálu. Skupinu B tvoří sedm středně 

významných dodavatelů, podílejících se přibližně 14 % na ročním objemu nákupů. 

Zbývajících dvanáct firem bylo zařazeno do skupiny C, do níž spadají málo významní 

dodavatelé. Jedná se o nejpočetnější skupinu, jejich podíl na celkovém objemu nákupu je 

však nejmenší, tvoří pouhých necelých 7 %. 

V další fázi byly vypočteny procentuální podíly jednotlivých položek na celkové 

hodnotě, které byly následně sestupně seřazeny a roztříděny do kategorií A, B a C.  
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Tabulka 8: Výsledky ABC analýzy dodavatelů podle objemu nákupů 

Skupina Počet 
dodavatelů 

Počet 
dodavatelů 

[%] 

Kumulativní počet 
dodavatelů [%] 

Celkový objem 
nákupů [%] 

Kumulativní 
objem nákupů 

[%] 

A 5 28,33 28,33 79,28 79,28 

B 7 29,17 57,50 14,18 93,46 

C 12 42,50 100,00 6,54 100,00 

Celkem 24 100 100 

Zdroj: [interní informace] 

 

Z evidence materiálových položek se mi po zdlouhavém zjišťování podařilo získat 

potřebná data. Ke každé evidované materiálové položce je přiřazena její cena za jednotku a 

počet spotřebovaných jednotek za rok 2011. Hodnotu celkové roční spotřeby jsem vypočetl 

jako součin jednotkové ceny a spotřebovaného množství. Materiálové položky jsem seřadil 

sestupně podle velikosti spotřeby za rok 2011. U každé položky jsem musel výsledek 

vyjádřit v procentech, protože hodnotu peněžní mi společnost nedovolila zveřejnit. Tím 

jsem stanovil podíl spotřeby jedné materiálové položky na celkové spotřebě všech druhů 

materiálu. Následně jsem vytvořil sloupce kumulativních hodnot těchto spotřeb v 

procentním vyjádření. Na základě Paretova pravidla 80/20, resp. jeho modifikovaného 

kritéria 80/14/7 pro kumulativní hodnoty ABC analýzy, došlo k rozdělení materiálových 

položek, podle kumulativní hodnoty spotřeby vyjádřené v procentech, do tří skupin takto: 

Tabulka 9: ABC analýza - Rozdělení materiálových položek 

Skupina % podíl na spotřebě materiál 

A 80 Folie 

Ražební pásky 

B 14 Obalový materiál 

Příbalové letáky 

C 7 kartony 

Zdroj: [interní informace] 

 

Veškeré výpočty jsou oproti skutečnosti upraveny koeficientem na základě požadavku 

ze strany vedení společnosti. 
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Rozdělení materiálových položek do třech skupin má své opodstatnění zejména 

v odlišných přístupech k jednotlivým skupinám. Materiálové položky zařazené do skupiny 

A by se měly objednávat poměrně často a v menších množstvích, aby se v nich nevázaly 

značné finanční prostředky. K těmto položkám se přistupuje individuálně a stanovuje se 

velikost pojistné zásoby. Důležité je provádět jejich pravidelnou analýzu, často 

aktualizovat příslušné propočty. Ve společnosti k nim patří zejména folie a ražební pásky. 

Pro skupinu B platí, že dodávky by měly být méně časté než u předchozí kategorie, ale 

ve větším objednávaném množství. Také pojistná zásoba se stanovuje vyšší. V této 

kategorii je především obalový materiál a také příbalové letáky.  Poněkud odlišný přístup 

je uplatňován u skupiny C, kde se pojistná zásoba udržuje na poměrně vysoké úrovni a 

patří sem právě kartony.  

Bylo by nepochybně velmi zajímavé rozpracovat detailně jednotlivé položky, které 

uvádím v předchozím textu. Bohužel další konkrétní údaje, než ty, které jsem již uvedl, 

jsou z hlediska společnosti natolik citlivé, že mi pro další práce nebyly poskytnuty. 

Nicméně jsem provedl zásadní rozklíčování druhů materiálů do skupin dle metody ABC a 

nyní je na společnosti, aby toho dále využila, aplikovala je do systému SAP, který toto 

umožňuje a tím našla východisko k další optimalizaci celého procesu.  
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6 Závěr 

Řízení zásob je jednou ze stěžejních činností, která přispívá k úspěchu firmy. Kvalitní 

řízení zásob zvyšuje schopnost podniku uspokojovat požadavky zákazníků a zároveň 

dosahovat zisku. Pro firmu by mělo být proto důležité udržování zásob ne nutně 

s minimálními, ale spíš s optimálními náklady. 

Problematika zásob ve vybraném podniku je skutečně v současné době klíčovým 

faktorem v řízení podniku. V získávání informací pro svoji práci jsem však narazil i 

na problém, který mi znemožňuje dále rozpracovat návrh řešení této problematiky, a to 

nemožnost získat některé údaje. Stejně jako jiné podniky, i mnou vybraná společnost 

některé informace považuje za natolik interní, že mi není ochotna je poskytnout k další 

analýze a zkoumání. Proto jsem se již nemohl dopracovat konkrétnějším výsledkům. 

Nicméně jsem přesvědčen, že tak jak navrhuji v kapitole 5, je metoda ABC správným 

východiskem a cestou k řešení řízení zásob ve společnosti, k ozdravění skladby zásob a 

k optimálnímu nakládání s nimi v průběhu celého výrobního procesu.  

Jak uvádím v kapitole 5, je stěžejní a možné v systému SAP tyto poznatky aplikovat a 

zajistit plynulé zásobování za využití této metody tak, aby velikost zásob nevázala 

nadbytečné množství finančních prostředků a přitom negativně neovlivňovala plynulost 

výroby. Zcela klíčový je ale postoj odpovědných pracovníků společnosti a chuť k tomu, 

tyto kroky vůbec podniknout. Je to z toho důvodu, že společnost funguje, dosahuje zisku a 

zatím obstojí v konkurenčním prostředí natolik, že se nikdo v podniku touto problematikou 

dosud nezabýval. Otázkou je, jak dlouho je tato situace udržitelná a kdy nastane správná 

chvíle pro využití mých poznatků. 
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