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ANOTACE 

Bakalářská práce se zabývá Zásobovací logistikou společnosti SSI Schäfer, s.r.o. 

Práce se zaměřuje především na zásoby a problematiku nákladů spojených s udrţováním 

zásob. První část je zaměřena na teorii a poznatky získané z odborné literatury, které jsou 

aplikovatelné ve firmě. Jsou zde vysvětleny nejdůleţitější pojmy z oblasti logistiky se 

zaměřením na řízení zásob. Druhá část obsahuje praktické poznatky získané ve firmě SSI 

Schäfer, s.r.o. s pobočkou ve městě Hranice. Na základě teoretických poznatků jsou 

navrhována řešení vedoucí ke zlepšení stavu řízení zásob ve firmě SSI Schäfer, s.r.o. 

 

Klíčová slova: logistika, zásoby, řízení zásob, náklady, rentabilita, společnost 

 

 

ABSTRACT 

The bachelor thesis is concerned with supply logistics of SSI Schäfer, s.r.o., 

company. The thesis is focused mainly on the supplies and the costs problems connected 

with stockholding. First section is focused on the theory and pieces of knowledge acquired 

from literature, which are applicable in the business. There are explained various terms 

from the logistics domain with focus on the stock control. Second section contains 

practical knowledges obtained in the SSI Schäfer, s.r.o., company with branch office in the 

town of Hranice. On the base of theoretical knowledges there are proposed some solutions 

leading to improve the stock control status in the SSI Schäfer, s.r.o., company. 
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1. ÚVOD 

Ve své bakalářské práci se věnuji zásobovací logistice ve firmě SSI Schäfer, s.r.o. 

Je to německá rodinná firma působící na trhu od roku 1937 a má více neţ 50 pobočkami 

po  celém světě. Je jedním z největších světových dodavatelů komplexních řešení 

a výrobců komponentů v odvětvích, jako jsou logistické systémy, skladovací 

a dopravníkové systémy, zařízení dílen a závodů, logistický software a technika pro 

odpady. Ve své práci se konkrétně zabývám firmou SSI Schäfer, s.r.o. s pobočkou ve 

městě Hranice. Pobočka funguje od roku 1997 a její rozvoj probíhá dynamickým tempem. 

Práci jsem rozdělila na dvě části. První část je zaměřena na teorii a poznatky 

získané z odborné literatury, které jsou aplikovatelné ve firmě. Jsou zde vysvětleny 

nejdůleţitější pojmy z oblasti logistiky se zaměřením na řízení zásob. Popisuji zásoby 

v  různých situacích, konkrétně zásoby a jejich členění, zásoby spojené s rentabilitou 

podniku a především zásoby spojené s náklady na jejich udrţování, které představují jedny 

z nejvyšších nákladů logistiky. Náklady na udrţování zásob jsou úzce spjaty s rentabilitou 

podniku, a proto je tato tématika důleţitou součástí veškerých strategií managementu 

firem. 

Druhá část obsahuje praktické poznatky získané ve firmě SSI Schäfer, s.r.o. 

s pobočkou ve městě Hranice. Úvodem praktické části popisuji obecně celosvětovou 

společnost SSI Schäfer, s.r.o., od historie do dnešní podoby a vývoj jejich produktů. Dále 

navazuji konkrétním popisem pobočky v Hranicích. Na základě poskytnutých informací 

analyzuji zásoby z hlediska jejich členění, sleduji náklady na jejich udrţení a především 

se  zaměřuji, jak působí zásoby na rentabilitu podniku. 

Cílem mé práce je analyzovat zásoby a na základě sledování, porovnávání 

a  výpočtů zjišťuji, zda sníţením objemu zásob dosáhne podnik zvýšení rentability. 

Nadměrným drţením zásob můţe podnik přicházet o značnou část svého jmění, proto 

je  má práce zaměřena na tuto problematiku zásobování. 

Závěrem práce poskytuji firmě SSI Schäfer, s.r.o. výsledky obsahující informace 

o vlivu zásob na rentabilitu podniku a případné návrhy a doporučení, jak změny ke zvýšení 

rentability docílit. 
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2. TEORIE ZÁSOBOVACÍ LOGISTIKY 

2.1 Logistika 

Logistika je v hospodářské praxi chápána jako moderní a mladá disciplína, ovšem 

její vývoj je dlouhodobý a kořeny nalézáme jiţ ve vojenství. Uplatňovala se zejména 

při  řešení otázek zásobení, ubytování a pohybu jednotek, kde bylo nutností překonávat 

velké vzdálenosti. Nejznámějším obdobím rozvoje logistiky je počátek 60. let v USA, kde 

se  začalo chápat plánování a realizace distribuce zboţí od dodavatelů ke spotřebitelům. 

Rozvoj logistiky mají za následek vývojové trendy, mezi které patří prudký nárůst světové 

populace a prohlubující se demografická nerovnováha mezi bohatými a chudými zeměmi, 

která má za následek řadu ekologických problémů.  

Odborníci a autoři knih definují pojem logistika odlišně z důvodů oblastí 

a  odvětví, kterými se zabývají. 

2.1.1 Definice logistiky 

V kniţních publikacích, bylo zaznamenáno několik názorů na pojetí logistiky 

jiţ  v  předcházejících několika desetiletích. Z důvodu rozvoje logistiky v průběhu let, 

se  definice významně odlišují, ovšem z většiny definic vyplývá, ţe se logistika nezabývá 

pouze podnikem samotným, ale také cestou vedoucí od dodavatele ke spotřebiteli. 

Následná definice je ukázkovou a pochází od českého autora, který popisuje logistiku 

na  základě získaných vědomostí mnoha jiných odborníků a na základě zkušeností jeho 

samotného. 

„Logistika je řízení materiálového, informačního i finančního toku s ohledem 

na  včasné splnění poţadavků finálního zákazníka a s ohledem na nutnou tvorbu zisku 

v  celém toku materiálu. Při plnění potřeb finálního zákazníka napomáhá jiţ při vývoji 

výrobku, výběru vhodného dodavatele, odpovídajícím způsobem řízení vlastní realizace 

potřeby zákazníka (při výrobě výrobku), vhodným přemístěním poţadovaného výrobku 

k  zákazníkovi a v neposlední řadě i zajištěním likvidace morálně i fyzicky zastaralého 

výrobku.“ [1] 
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2.1.2 Cíl logistiky 

Cíle logistiky je z obecného hlediska nutné rozdělit do dvou částí. Na jedné straně 

logistika musí vycházet ze strategií a splňovat celopodnikové cíle, na straně druhé musí 

plnit přání zákazníků na zboţí a sluţby při minimálních celkových nákladech. Detailnější 

rozbor těchto částí nám ukazuje Obrázek č. 1., kde je zobrazeno členění cílů dle oblasti 

působení a způsobu měření jejich výsledků. 

 

CÍLE LOGISTIKY PODNIKU 

       

    

 

 

 

 

Obrázek č. 1: Dělení cílů logistiky, zdroj: vlastní zpracování 

Mezi prioritní patří cíle vnější a výkonové. Vnější se orientují na uspokojování 

potřeb zákazníků a to přispívá k udrţení, případně i dalšímu rozšíření rozsahu sluţeb. 

Do  této skupiny logistických cílů patří.:[1] 

 zvyšování objemu prodeje, 

 zkracování dodacích lhůt, 

 zlepšování spolehlivosti a úplnosti dodávek a 

 zlepšování pruţnosti logistických sluţeb. 

Mezi sekundární patří cíle vnitřní a ekonomické. Vnitřní cíle se zaměřují 

na  sniţování nákladů při dodrţení splnění vnějších cílů a jedná se o náklady na zásoby, 

dopravu, manipulaci a skladování, na výrobu, řízení apod. 

Pro podnik je tedy hlavním cílem maximalizovat uspokojování potřeb zákazníků 

a  minimalizovat veškeré související náklady. 

VNĚJŠÍ CÍL VNITŘNÍ CÍL 

SLOŢKA 

VÝKONOVÁ 

SLOŢKA 
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Z uvedeného členění vyplývá, ţe pro podnik je řízení zásob sekundárním cílem, 

který se zaměřuje také na náklady na udrţování zásob a tato problematika bude hlavním 

tématem mé práce. 

2.2 Řízení zásob 

Řízení zásob představuje efektivní zacházení a hospodaření se zásobami 

a  respektuje všechny činitele, kteří mají vliv na účinnost jejich řízení. Řízení se zabývá 

péčí o strukturu zásob, o vyuţití a uchovávaní, o efektivní hospodaření a vyuţívání všech 

rezerv. Řízení tedy představuje komplex činností v rámci jednotlivých skupin zásob 

i  v  rámci zásob jako celku, které vytvářejí podmínky pro plnění podnikových cílů 

s  optimálními náklady a s optimální vázaností finančních prostředků v zásobách.  

Cílem řízení stavu zásob je zvyšovat rentabilitu podniku, a také udrţovat zásoby 

na takové úrovni a sloţení, aby byla zabezpečena plynulá výroba, a aby byly zásoby 

v  pohotovosti při nečekaných objednávkách, přičemţ celkové náklady s tím spojené 

by  měly být co nejniţší. Důleţité je znát, kdy objednat, kolik objednat či doplnit zásoby 

do  pohotovosti. 

2.2.1 Zásoby a jejich členění 

„Zásoby chápeme jako bezprostřední přirozený prvek ve výrobních i distribučních 

organizacích. Zásobami rozumíme tu část uţitných hodnot, které byly vyrobeny, ale ještě 

nebyly spotřebovány. Zásoby se projevují pozitivním i negativním způsobem. Pozitivní 

význam zásob je v tom, ţe přispívají k řešení časového, místního, kapacitního 

a  sortimentního nesouladu mezi výrobou a spotřebou, přispívají k tomu, aby se přírodní 

a  technologické procesy mohly uskutečňovat ve vhodném rozsahu a přispívají ke krytí 

nepředvídaných výkyvů a poruch (zajišťují plynulost výrobního procesu, pokrývají výkyvy 

v poptávce a při doplňování zásoby, aj.) Negativní vliv zásob spočívá v tom, ţe váţí 

kapitál, spotřebovávají další práci a prostředky a nesou s sebou i riziko znehodnocení, 

nepouţitelnosti či neprodejnosti.“[2] 
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Předmětem řízení zásob jsou prakticky všechny suroviny, polotovary a výrobky, 

které prochází podnikem. Tradičně se zásoby dělí do tří skupin:[3] 

 výrobní zásoby (materiály a díly spotřebovávané nebo pouţívané 

při  výrobě, včetně náhradních dílů, nástrojů, obalů a obalových 

materiálů), 

 zásoby rozpracované výroby (nazýváme téţ nedokončenými výrobky), 

 distribuční zásoby (hotové výrobky). 

Kvalita řízení a strategie zásob, které podnik uplatňuje, mají zásadní vliv 

na  rentabilitu podniku. 

2.2.2 Zásoby a rentabilita podniku 

„Zásoby představují značnou část jmění podniku. Z toho vyplývá, ţe nadměrná 

hladina zásob můţe sniţovat rentabilitu podniku ve dvou směrech: (1) čistý zisk se sniţuje 

o hotovostní náklady spojené s udrţováním zásob, tj. pojištění, daně, skladování, 

zastarávání, poškození a úroky, pokud si firma vypůjčuje speciálně na financování zásob; 

a  (2) celkové jmění se zvyšuje o částku vázanou v zásobách, coţ sniţuje obrátku jmění, 

nebo se podniku musí vzdát příleţitosti investovat do jiného, produktivnějšího jmění. 

V  kaţdém případě je výsledkem sníţení výnosnosti čistého jmění.“[4] 

 Rentabilita představuje dosahování zisku. Rozumí se tím tzv. míra 

rentability, tj. poměr zisku k základně, s jejíţ pomocí bylo zisku dosaţeno 

(např. k nákladům, trţbám, výkonům, aktivům). Mezi ukazatele patří: 

Rentabilita úhrnných vloţených aktiv ROA=zisk před zdaněním/celková 

aktiva. Tento ukazatel se povaţuje za hlavní měřítko rentability celkových 

zdrojů investovaných do podnikání. 

 Rentabilita vlastního kapitálu ROE=zisk po zdanění/vlastní kapitál. 

Ukazatel hodnotí rentabilitu kapitálu, který vloţili vlastníci podniku. 

 Rentabilita trţeb ROS=zisk/trţby. Ukazatel vytváří představu o tom, jaký 

je podíl ziskové přiráţky na celkových trţbách a liší se podle odvětví. 

Ukazatel rentability ROA, je důleţitou součástí výpočtů v praktické části, kde 

dochází ke zjišťování změny rentability podniku při sníţení objemu zásob o stanovená %. 
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2.2.3 Náklady na udržování zásob 

Náklady na udrţování zásob jsou součástí celkových logistických nákladů 

a  souvisí s výší zásob na skladě. Představují problém, kterým bývá udrţování 

nadnormativních objemů zásob. „Nadměrná hladina zásob sniţuje rentabilitu podniku, 

a  to  dvojím způsobem. Jednak se sniţuje čistý zisk o hotovostní náklady spojené 

s  udrţováním zásob (pojištění, skladování, poškození atd.) a za druhé se zvyšuje celkové 

jmění o částku vázanou v zásobách.“[5] 

Náklady se skládají z různých poloţek, které se mění v závislosti na objemu 

skladovaných zásob. Mezi tyto poloţky patří náklady kapitálu, náklady na sluţby, náklady 

na skladovací prostory a náklady na rizika znehodnocení zásob. Konkrétní náklady nám 

znázorňuje Obrázek č. 2. 

 

 

 

Obrázek č. 2: Model nákladů na udržování zásob, zdroj: vlastní zpracování 
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Náklady kapitálu 

Jelikoţ kapitál investovaný do zásob musí soutěţit s jinými kapitálovými 

příleţitostmi, které podnik má a vzhledem k hotovostním nákladům, které jsou spojené 

s udrţováním zásob lze říci, ţe proces řízení je pro podnik velmi důleţitý. Management 

musí mít důkladné znalosti a informace o nákladech a musí umět posoudit, jaký vliv bude 

mít kvalifikované rozhodnutí na rentabilitu, musí umět porovnat úspory v nákladech 

na  udrţování zásob se zvýšenými náklady na objednávání a přepravu. Finanční prostředky 

vázané v zásobách se nazývají tzv. umrtvený kapitál a platí to pro finanční prostředky 

z vlastní činnosti i pro kapitál z externích zdrojů. Podniky se z důvodu vázanosti kapitálu 

v zásobách snaţí sniţovat zásoby, neboť management chápe, ţe nadměrné zásoby 

nepřináší podniku ţádnou přidanou hodnotu. 

Náklady na služby 

Tyto sluţby se skládají z pojištění proti ohni a krádeţi, které se platí v důsledku 

drţení zásob a z daně z movitého majetku (část odpovídající zásobám). Sazby daně 

se  pohybují od nulové sazby ve státech, kde jsou zásoby od daní osvobozeny, aţ do 20% 

z vyměřené hodnoty. Při vhodném plánování lze tuto nákladovou poloţku minimalizovat 

tím, ţe si podnik vytvoří skladovou síť. Pojistné sazby závisí na materiálech pouţitých 

při  stavbě skladu, věku a na dalších skutečnostech. Většinou se daňové a pojistné sloţky 

mění z roku na rok velmi nepatrně 

Náklady na skladovací prostory 

Náklady na skladovací prostory se týkají čtyř typů skladovacích kapacit, kterými 

jsou sklady v rámci výrobních závodů, veřejné sklady, nájemní nebo smluvní sklady 

a  sklady vlastněné podnikem.  

První typ skladu v rámci výrobních závodů má převáţně fixní charakter. Pokud 

jsou také náklady variabilní, mění se podle mnoţství výrobků, které se přesunují v rámci 

výrobního zařízení, tedy v návaznosti na tok materiálu. Nikoliv podle mnoţství skladových 

zásob. Fixní náklady a náklady na rozmístění zásob nejsou z hlediska strategií zásob 

závaţné. 
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Náklady na veřejné sklady jsou zaloţeny na mnoţství výrobků a skládají 

se  z manipulačního poplatku a poplatku za skladování. Manipulační poplatky se vyměřují 

v pravidelných intervalech a jsou nákladem za přesun do skladu a ze skladu. Vyuţití 

veřejných skladů patří mezi důleţitá strategická rozhodnutí managementu.  

Na nájemní skladovací prostor se uzavírá smlouva a poplatky se nemění 

v návaznosti na úroveň a objem skladovaných zásob. Objem pronajatého prostoru 

je  zaloţen na maximálních poţadavcích na skladování, které podnik předpokládá. 

Náklady na vlastní sklady nebo soukromé sklady, mají primárně fixní charakter 

a  některé z nich se mohou měnit v návaznosti na pohyb zboţí. Ovšem do nákladů 

na  udrţování zásob se zahrnují pouze ty náklady, které mění s objemem zásob. 

Náklady z rizika znehodnocení 

Mezi náklady z rizika znehodnocení patří morální opotřebení, poškození, krádeţe 

a ztráty a přemisťování zásob. Morální opotřebení pro podnik znamená, ţe musí zboţí 

prodat se ztrátou a není jiţ prodejné za normální cenu. Jedná se o náklady drţení produktů 

na skladě po delší dobu. Tyto náklady se ukrývají v rámci účtu „náklady na vyrobení 

zboţí“ nebo „náklady na prodané zboţí“. Manaţeři mají problém získat přesné údaje 

o  tomto typu nákladů. Náklady na poškození jsou vzniklé během přepravy a jsou 

posuzovány jako náklady na pohyb zboţí nebo jsou vzniklé z důvodu manipulace 

ve  skladu a účtují se provozovateli skladu. Náklady na krádeţe jsou velmi závaţným 

problémem, jelikoţ jsou běţnější a je těţké je kontrolovat. Ztráty mohou být také 

zapříčiněny špatným vedením záznamů nebo z vyexpedování nesprávných výrobků. 

Náklady na přemisťování zásob vznikají při situacích, kdy je výrobek převáţen z jednoho 

skladu do jiného, aby se předcházelo zastarání výrobku. Například odbyt v jedné oblasti 

nezaručuje odbyt i v oblasti jiné. Proto se výrobek převáţí na místa, kde se prodá a podnik 

se vyhne zastarávání zásob ovšem za podmínky vzniku přepravních nákladů. Náklady 

na  přesuny zboţí jsou vykazovány v celkových přepravních nákladech podniku. 

Podniky se pokouší zlepšovat svou rentabilitu tím, ţe kladou důraz na zrychlení 

obratu zásob. Pokud však neuváţí dopady na celkové náklady logistického systému, můţe 

tlak na zrychlení obratu ve skutečnosti vyvolat sníţení rentability. 
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3. CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI SSI SCHÄFER 

V následující části své práce se zabývám charakteristikou firmy SSI Schäfer, 

s.r.o., konkrétně výrobním závodem ve městě Hranice. „SSI SCHÄFER je vedoucí 

dodavatel na trhu plánování a zavádění integrovaných logistických systémů a rovněž 

významný dodavatel moderních konceptů pro nakládání s odpady“1. Jeho přednost spočívá 

ve výrobních procesech, které neškodí ţivotnímu prostředí. Firma usiluje o  skloubení 

ţivotního prostředí s vývojem, výrobou a likvidací svých výrobků. 

3.1 Popis společnosti 

Název: SSI Schäfer, s.r.o. 

Sídlo: Tovární 325, Hranice 753 01 

IČO: 61060755 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

Datum vzniku: 30. 1. 1996 

Základní kapitál: 325 mil. Kč 

Předmět činnosti: Dodavatel zařízení pro sklady, 

               : Dodavatel pro dílny a závody,     

             : Dodavatel pro kancelářská zařízení, 

             : Zpracování odpadu a recyklace, 

     : Poskytování plánování, logistiky a sluţeb s tím spojených, 

             : Třídící a dopravníkové systémy. 

3.2 Profil společnosti SSI Schäfer, s.r.o. 

Společnost SSI Schäfer byla zaloţena v Německu roku 1937 Fritzem Schäferem 

a  jeho čtyřmi syny. Firma postupně expandovala z Německa a jiţ se její pobočky 

                                                 
1
 http://www.ssi-schaefer.cz/ssi-schaefer.html 

 

http://www.ssi-schaefer.cz/ssi-schaefer.html
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nacházejí na třech kontinentech v třiapadesáti zemích světa a celkově je zaměstnáno přes 

patnáct tisíc lidí.  

V počátcích se firma zabývala především výrobou plechových a kovových 

výrobků všeho druhu, dnes je však její sortiment výroby mnohem rozšířenější, např. nabízí 

a dodává skladová sila, automatizované sklady, posuvné regály, dynamické spádové 

regály, kovové palety a kontejnery, 1600 druhů přepravek pro široké vyuţití ve všech 

odvětvích průmyslu, zařízení dílen, jako pracovní stolky, skříně, výdejní pulty, regálové 

vozíky, vozíky na nástroje i speciální kovové skříně pro nástrojárny a dále je firma 

schopna poskytovat řešení pro komplexní řízení logistiky.  

Díky rozšíření firmy SSI Schäfer po celém světě a také do východní Evropy, bylo 

v roce 1995 rozhodnuto o zařazení výroby a postavení výrobního závodu v českém městě 

Hranice. K rozhodnutí přispělo především dobré napojení na dodavatele plechů a profilů, 

coţ je pro firmu základním materiálem, dále dobrá dopravní dostupnost a kvalifikovaní 

pracovníci. První výrobní hala začala fungovat v roce 1996, kde byla zahájena výroba 

plechů, zařízení s těţištěm v oblasti skříní na nástroje a zámečnických bloků a stolů. 

V  průběhu let se firma rozvíjela a rozšiřovala svou výrobu, coţ vedlo k nakoupení dalších 

nemovitostí. V roce 1997 se otevřela hala 7, která byla zaměřena na výrobu v oblasti 

ocelářského stavebnictví. Díky rozvoji a budování výroby v oblasti ocelářského 

stavebnictví, se výrobní závod rozšířil o halu 6, kde se navíc firma zaměřila na výrobu 

obsluţných zařízení regálů. Nyní je v provozu více neţ 7 hal a mezi nejnovější patří hala 9 

vybudována a zprovozněna v roce 2009.   

V současnosti, se firma mimo výše uvedené výrobní náplně zaměřuje také 

na   manipulační techniky (řetězové a válečkové dopravníky, zvedací stoly aj.) a také 

na  výrobu staticky a dynamicky namáhavých svařovaných konstrukcí jako jsou plošiny, 

karuselové zakladače, regálové zakladače apod. 

Perfektní organizace a vývoj firmy spočívá v poskytování kompletního servisu 

zákazníkům od nabídky, vývoje, konstrukce, výroby, testování produktu v závodě 

aţ   po   instalaci, montáţ u zákazníka, záruční i pozáruční servis. 
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3.3 Výrobní program společnosti 

Výrobní program společnosti je sestaven do dvou kategorií. Rozděluje produkty 

na dynamické a statické. Mezi dynamické produkty patří přesuvné regálové systémy, 

dopravníková technika a regálové zakladače. Mezi statické patří výrobky pro skladovací 

systémy jako paletové, policové regály, vybavení dílen a kanceláří, projektová řešení 

ocelových konstrukcí hal a skladu a také transportní a manipulační palety 

pro  automobilový průmysl. Regálové systémy paletové i policové jsou vyráběny 

v  různých velikostech a nosnostech a mohou být sestavovány na přání zákazníka 

v  jakýchkoliv řadách či několikapatrových sestavách. Průběh procesu výrobní zakázky 

je  sestaven v šesti krocích. 

1. krok: Administrativa – spočívá v práci obchodního oddělení firmy, které 

přebírá objednávky a provádí jejich roztřídění dle sortimentu. Oddělení dále vypracovává 

cenové nabídky, přezkoumává poţadavky zákazníků, provádí kontrolu úplnosti 

objednávky v případě potřeby. Při nejasnostech v objednávce komunikuje se zákazníkem. 

2. krok: Vývoj nového produktu – od administrativy přechází poţadavek 

na  oddělení vývoje, jestliţe se jedná o vývojový projekt. Probíhá zde příprava, hodnotí 

se  poptávka zákazníka, nákup materiálu a dochází k přípravě realizace produktu 

po  seznámení zákazníka s cenovou kalkulací. Výrobek je testován a ověřován dle platných 

norem. 

3. krok: Přípravný proces – tímto procesem prochází objednávky standardních 

projektů a běţných zakázek, které jsou poskytnuty obchodním oddělením. Tento proces 

zahrnuje přípravu výroby a poţadavky na nákup. Výstupem je předání informací 

do  výroby. 

4. krok: Výroba – připravené materiály a výrobní podklady přebírají mistři 

a  vedoucí projektu. Mistři dohlíţejí na celý proces výroby, kontrolují jednotlivé kroky 

nutné při zpracovávání výrobku a dohlíţí na včasné obdrţení zakázek. Ve výrobě 

je  vyuţito několik stanovišť od mechanické práce a svařovny, aţ po montáţní pracoviště, 

vše pod přísnou kontrolou. 
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5. krok: Spedice – mistři expedic přijímají hotový výrobek s veškerou 

dokumentací a informací o transportu. V tomto kroku je důleţitou součástí balení produktu 

na základě podaných instrukcí mistra a následně je produkt odeslán k zákazníkovi. 

6. krok: Montáţ – pracovníci firmy dohlíţí na uvedení výrobku do provozu. 

V  případě, ţe zákazník poţadoval, také komplexní montáţ jsou dělníci připraveni externě 

u zákazníka zkompletovat a sestavit zařízení. Potvrzením protokolu je ukončen smluvní 

vztah mezi společností a zákazníkem. 
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4. SOUČASNÝ STAV ZÁSOBOVACÍ LOGISTIKY 

Následující kapitola pojednává o zásobovací logistice, konkrétně o řízení zásob 

ve  firmě SSI Schäfer s.r.o. Řízení zásob je komplexní činnost, jejíţ problematikou 

se  zabývá oddělení strategického nákupu, controllingu a vedení logistiky. Samotná 

zodpovědnost za velikost a strukturu zásob spadá pod jednotlivé produktové vedoucí. 

 Cílem je udrţovat takový stav zásob, aby nedocházelo k opakujícímu 

se  nedostatku skladovacího prostoru, či opačnému problému s přebytečným skladovacím 

prostorem, aby nevzniklo velké mnoţství zastaralých poloţek, a stále významnějším cílem 

se stává cíl přijatelně dosahovat nákladů na udrţování zásob.  

Náklady na udrţování zásob ve firmě SSI Schäfer s.r.o. představují stěţejní část 

následující kapitoly. Kapitola také pojednává o zásobách a jejich charakteristice, popisuje 

řízení skladu a závěrem dochází k výpočtům, jejichţ výsledky představují změnu 

rentability podniku při sníţení objemu zásob o 20%. Na základě dosaţeného výsledku 

případně navrhuji a doporučuji změny, týkající se řízení stavu zásob. 

4.1 Analýza zásob firmy 

Zásoby jsou obecně chápány a rozdělovány do několika skupin. Nejzákladnější 

členění zásob je dle rozvahy na materiál, nedokončenou výrobu a polotovary, hotové 

výrobky, zvířata a zboţí.  

Společnost SSI Schäfer, ve své strategii řízení zásob, povaţuje polotovary 

a  hotové výrobky za jednotnou skupinu a nerozčleňují je dle účetního hlediska na dvě 

skupiny různého charakteru. 

Zásoby firmy SSI Schäfer tvoří: 

• nakupovaný materiál, 

• polotovary a hotové výrobky, 

• a zboţí. 

Mezi skladovaný materiál, který firma vyuţívá, pro výrobu patří:  

• laky, 

• plechy, 
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• profily, 

• a ostatní skladovaný nakupovaný materiál. 

Základní materiál vyuţívaný k výrobě produktů firmy SSI Schäfer, s.r.o., tvoří 

plechy a  profily. Jedním z hlavních důvodů zaloţení pobočky ve městě Hranice, bylo 

dobré napojení na dodavatele tohoto nejdůleţitějšího materiálu. Ovšem největší poloţkou 

zásob je jiný či ostatní skladovaný materiál, do kterého lze zařadit například montáţní 

součástky nebo plasty, určené k výrobě palet, systémových podloţek, přepravek 

a  kontejnerů. Nabízených přepravek se naskýtá více neţ 2.000 různých typů, modelů 

a  velikostí. Posledním uvedeným skladovaným materiálem jsou laky, taktéţ vyuţívány 

ve  výrobním procesu firmy. Laky jsou jedním z materiálů, které polotovar přemění 

na  hotový výrobek. 

Výdaje na skladovaný materiál firmy SSI Schäfer, s.r.o. vyjádřené v tisících Eur, 

nám podrobně uvádí následující Tabulka č. 1. Tabulka představuje přehled investic 

do  zásobovaného materiálu, konkrétně laky, plechy, profily a ostatní nakupovaný materiál 

v jednotlivých měsících, za  sledované období roku 2012.  

Z tabulky vyplývá, ţe výdaje na skladovaný materiál ve firmě nemají lineární, ani 

opakující se průběh. Výrobní závod disponuje určitou částí pojistných zásob materiálu, 

slouţících k nečekaným situacím, jako je například náhlé a nepředvídané zvýšení poptávky 

po produktech. Ostatní zásoby se vytváří aţ v okamţiku zadané zakázky, jelikoţ 

skladovací a regálové systémy vyráběné firmou SSI Schäfer, nevyţadují odběrateli 

opakující se nákupy. Touto strategií vedení firmy předchází moţnému zastarávání 

uskladněného materiálu, přeplněným skladovacím prostorům a především absence 

nadbytečných zásob nevytváří firmě tzv. mrtvé peníze. 

Uvedené informace jsou následně zpracovány a průběh zobrazuje Graf č. 1., který 

přehledně znázorňuje průběh výdajů na jednotlivé druhy materiálů. Graf dále zobrazuje 

křivku celkových investic do skladovaného materiálu, kterou protíná lineární spojnice 

trendu. Spojnice trendu přináší podniku analýzu předpovědí a budoucí odhad, kterým 

je  evidentní nárůst výdajů na celkové mnoţství skladovaného materiálu za  sledované 

období.  
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Tabulka č. 1: Výdaje za skladovaný materiál v tisících Eur za rok 2012 

Měsíce/rok 2012 Laky Plechy Profily 

Ostatní 

nakupovaný 

materiál 

Celkem 

1 190,57 1044,16 1798,47 7635,67 10668,88 

2 190,57 1044,16 1798,47 8017,83 11051,03 

3 177,93 813,27 1810,71 7225,98 10027,9 

4 215,33 917,19 1940,09 7683,56 10756,17 

5 192,67 1009,14 1967,8 7809,07 10978,68 

6 207,53 792,8 1705,73 8811,9 11517,96 

7 207,21 898,61 1900,21 8726,75 11732,79 

8 199,34 937,76 2200,99 8830,52 12168,6 

9 190,44 849,67 1961,21 9184,41 12185,73 

10 198,43 951,48 2075,85 9001,16 12226,92 

11 202,37 1035,88 2041,12 8832,96 12112,33 

12 182,82 821,21 1827,41 7873,05 10704,49 

Zdroj: firemní zpracování 

Výše uvedená tabulka je dále zpracována do obrázkového grafu č. 1. 

 

Graf č. 1: Měsíční údaje o investicích do materiálu za rok 2012, zdroj: vlastní zpracování 

 

Dalšími druhy zásob umístěných ve skladu jsou polotovary a hotové výrobky. Jak 

jiţ výše bylo uvedeno, společnosti SSI Schäfer má vlastní strategii řízení a členění zásob 

do skupin. Výrobní závod uvaţuje o uskladněných polotovarech a hotových výrobcích, 

jako o jednom zásobovaném druhu. Obecně se polotovary chápou jako rozpracované 
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výrobky, které vyţadují finální zpracování a poslední stupně úpravy. Hotové výrobky jiţ 

veškerými procesy prošly a jsou připravené k prodeji.  

Výdaje na polotovary a hotové výrobky uvedené v tisících Eur, nám znázorňuje a vykazuje 

Tabulka č. 2 a stejně, jako výše uvedený skladovaný materiál jsou za období minulého 

roku 2012. Tabulka obsahuje společně s výdaji na polotovary a výrobky také výdaje 

na  díly, které jsou vyuţívané na  externích montáţích. Díly se vyuţívají při montáţích 

hotových výrobků, jimiţ jsou například nástroje, spojovací materiál pro poţadované 

výrobky zákazníka. 

 

Tabulka č. 2: Výdaje na zásoby polotovarů, výrobků a dílů v tisících Eur 

Měsíce/rok 2012 
Polotovary a hotové 

výrobky 
Díly 

1 5537,25 337,64 

2 5913,02 16,2 

3 5200,59 215,39 

4 5913,02 0 

5 7094,97 333,06 

6 7131,55 226,92 

7 8437,14 442,12 

8 10094,9 162,22 

9 11281,43 332,59 

10 13467,07 505,35 

11 14058,64 446,34 

12 14206,14 435,08 

Zdroj: firemní zpracování 

Tabulkové údaje jsou dále aplikovány do Graf č. 2. V něm se nachází dvě křivky 

výdajů na polotovary s výrobky a díly z externích montáţí. Křivkou výdajů na polotovary 

a výrobky je protnuta spojnice trendu, která vyhodnocuje lineární průběh měsíčních výdajů 

za tento druh zásob. Z grafu lze vyčíst, ţe spojnice má tendenci extrémního nárůstu 

a  výdaje zásoby jsou pro  podnik výhledově stále více nákladnou poloţkou. 
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Graf č. 2: Měsíční výdaje na zásoby polotovarů, hotových výrobků a dílů, zdroj: vlastní 

zpracování  

 

 Poslední skladovanou zásobou je zboţí, které má ovšem v podniku minimální 

hodnotu. 

Zásoby materiálů, polotovarů a hotových výrobků vyjádřené v číslech i graficky 

mají v podniku evidentní tendenci nárůstu. Zjištění přispívá k následným výpočtům, kde 

se  zaměřuji na moţnosti sníţení objemu zásob a nákladů, s výslednou změnou rentability 

podniku. 

Popis jednotlivých druhů nákladových poloţek je uveden v následující části. 

4.2 Náklady vázané v zásobách firmy 

V této kapitole budou rozebrány náklady spojené se zásobami ve firmě SSI 

Schäfer, s.r.o. Veškeré uvedené údaje o výši nákladů byly čerpány z interních zdrojů firmy. 

Náklady byly sledovány za rok 2012. 

Náklady na udrţování zásob představují významnou poloţku v oblasti řízení 

zásob v podniku. Jejich udrţování ve správné hodnotě je obtíţné a závislé 

na  kvalifikovaných rozhodnutích vedení logistiky. Jejich úkolem je správně logistické 

náklady klasifikovat a rozčlenit do skupin. 
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Model členění nákladů v podniku SSI Schäfer je pojat klasickým způsobem, 

na  náklady:  

• kapitálové, 

• na sluţby, 

• na skladovací prostory, 

• na rizika znehodnocení, 

• na likvidaci. 

Náklady kapitálu jsou poloţkou s důleţitou rolí při strategiích vedení v podniku. 

Management podniku SSI Schäfer ví, ţe nadměrné udrţování zásob a peníze v nich vázané 

znamenají pro podnik mrtvé peníze, tedy peníze s nulovou hodnotou, které podniku 

nepřinášejí výnosy. Průměrná hodnota zásob podniku SSI Schäfer ročně činí 

20  000 000,00 Eur, hodnocené úrokem 1,4% p. a. Z toho vyplývá, ţe sníţení ročních 

průměrných zásob, vytvoří rezervu peněz, která dále podniku přinese výnos v podobě 

úroku.  

Náklady na sluţby jsou pro podnik poloţkou obsahující pojištění. Pojištění platí 

v důsledku drţení zásob a jeho rozsah nabízí např. pojištění proti krádeţi nebo ohni. 

Pojištění zásob se odvíjí od budovy, ve kterém se nachází. Je prozkoumán materiál, věk 

budovy a další skutečnosti. Náklady na pojištění představují částku 14 300,00 Eur za rok.  

Podnik SSI Schäfer je výrobním závodem, zabývajícím se výrobou skladových 

regálů a tato skutečnost umoţňuje firmě vyuţívat vlastní sklady s vlastními produkty. Mezi 

vlastní výrobky slouţící ve skladech firmy patří např. skladovací věţe zaloţené 

na  vertikálním principu, slouţící k uskladnění drobných dílů. Systém je vysokorychlostní, 

šetřící úloţný prostor i spotřebu energie. Dalším firemním produktem jsou paletové regály 

pro moţnost skladování zásob na paletách, zakladačové regály a mnoho dalších. Náklady 

na skladovací prostory firmy SSI Schäfer činí přibliţně 58 372,00 Eur za rok. 

Náklady na rizika znehodnocení pro firmu znamenají náklady na zestárnutí zásob, 

jejich poškození a krádeţe. Rizikům se firma snaţí předcházet, ale přesto se znehodnocení 

zásob kaţdoročně vyskytuje. Náklady za předešlý rok pro firmu činily přibliţně 15 680,00 

Eur. 
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Poslední poloţkou spojenou s náklady na udrţování zásob je likvidace. 

Ta  zahrnuje částku, vydanou za likvidaci poškozených a nepovedených výrobků. Částka 

činí podniku za poslední rok cca 10 000,00 Eur. 

Souhrn jednotlivých nákladů znázorňuje Tabulka č. 3., která obsahuje nákladové 

poloţky v Euro měně. 

 

Tabulka č. 3: Náklady na udržování zásob v Euro měně 

Nákladová položka Eura 

Kapitál 20 000 000,00 

Pojištění 14 300,00 

Skladovací prostory 2 288,00 

Rizika znehodnocení 400 000,00 

Likvidace 10 000,00 

Celkem 20 426 588,00 

Zdroj: vlastní zpracování 

Podíl jednotlivých druhů nákladů na udrţování zásob, dále znázorňuje obrázkový 

Graf č. 3. Údaje jsou vyjádřeny v procentech po zaokrouhlení. 

 

   Graf č. 3: Jednotlivé druhy nákladů v %, zdroj: vlastní zpracování 
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Z výše uvedené tabulky vyplývá, ţe celkové náklady na drţení zásob činí 

20 426 588,00 Eur a z toho je více neţ 97% nákladů na investici. Náklady na drţení zásob 

tvoří velkou část z nákladů celkových. Jejich výše je uvedena v následující kapitole 

o  rentabilitě podniku. 

4.3 Rentabilita podniku 

Tato kapitola je zaměřena na výpočty s údaji, které byly poskytnuty vedením 

firmy SSI Schäfer.  

Cílem řízení zásob je zvyšovat rentabilitu podniku a minimalizovat celkové 

náklady logistických činností při uspokojování poţadavků na zákaznický servis. 

Rentabilita můţe být zvyšována buď sniţováním nákladů, nebo zvyšováním prodeje. 

Sníţení nákladů je moţné dosáhnout odstraněním mrtvých zásob, přesnějším 

prognózováním poptávky, urychlením objednávek nebo kvalitnějším plánováním zásob. 

Při nadměrném mnoţství zásob se rentabilita podniku sniţuje dvojím způsobem: 

• sniţuje se čistý zisk o hotovostní náklady spojené s drţením zásob, 

• zvyšuje se celkové jmění o částku vázanou v zásobách. 

Na základě daných moţností je vybrána situace, jak reaguje rentabilita podniku 

na  sniţování nadměrného mnoţství zásob o 20%, kdy náklady na drţení zásob tvoří 

podniku SSI Schäfer, s.r.o. průměrně 22% z jejich hodnoty.   

Z poskytnutých informací vedením firmy SSI Schäfer, nám důleţité údaje 

o  hospodaření podniku za rok 2012, které jsou nutné ke zjištění reakce rentability 

na  sníţení nákladů, uvádí Tabulka č. 4 v české měně. 

 

Tabulka č. 4: Hospodaření podniku uvedené v korunách za rok 2012 

Celkové položky Koruny 

Výnosy 2 408 951 000,00 

Náklady 2 324 796 000,00 

Aktiva 1 530 683 000,00 

Zásoby 642 725 000,00 

Zisk před zdaněním 84 155 000,00 

Náklady na drţení zásob 524 365 266,00 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Z údajů uvedených v tabulce č. 4. lze vypočítat a zjistit rentabilitu podniku SSI 

Schäfer, za období minulého roku 2012. Rentabilitou se rozumí schopnost dosahovat 

výnosu na základě vloţených prostředků. Existuje mnoho různých typů rentability např. 

rentabilita investic, vlastního kapitálu nebo aktiv. Pro výpočty je vyuţita poslední varianta 

rentabilita aktiv ROA, coţ je pojem, který označuje produkční sílu a poměřuje zisk 

s  celkovými aktivy investovanými do podnikání bez ohledu na způsob financování. 

Podstatné je tedy to, zda podnik dokáţe efektivně vyuţít svoji majetkovou bázi. Výpočet 

vychází ze vzorce: 

• ROA=zisk před zdaněním/celková aktiva.  

ROA podniku SSI Schäfer, při dosaţeném zisku 84 155 000,00 Kč a celkových 

aktivech 1 530 683 000,00 Kč, činí 5,5%. 

Po sníţení původních zásob o 20% se změní velikost zásob vázáných v aktivech 

firmy, celková aktiva, náklady na drţení zásob a také se změní zisk a  rentabilita podniku. 

Výsledný stav těchto poloţek po sníţení zásob nám uvádí  následující Tabulka č. 5, 

vyjádřené v české měně. 

 

Tabulka č. 5: Změna podnikového stavu po snížení zásob o 20% v korunách 

Celkové položky Koruny 

Aktiva 1 402 138 000,00 

Zásoby 128 545 000,00 

Zisk před zdaněním 112 434 900,00 

Náklady na drţení zásob 496 085 366,00 

Zdroj: vlastní zpracování 

Změny objemu zásob jsme docílili vynásobením 20% s původním objemem zásob. 

Tento výsledek je zachycen v tabulce č. 5. Díky změně objemu zásob se nám sníţí potřeba 

kapitálu a s ním spojená celková aktiva. K výsledku jsme došli odečtením sníţených zásob 

od původních aktiv. Další změna je sníţení nákladů na drţení zásob, která vychází 

ze  součinu sníţených zásob o 20% a nákladů na drţení zásob v procentech. Sníţení 

nákladů na drţení zásob má pro podnik pozitivní vliv. Uspořenou částku můţe podnik 
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vyuţít pro investice nebo ji zúročí.  V dalším případě tato částka zvýší podniku zisk, jiţ 

uvedený v tabulce výše.  

Při zvýšeném zisku 112 434 900,00 Kč a celkových aktivech 1 402 138 000,00 Kč 

činí nová rentabilita 8%. 

Rentabilita podniku se navýší o 2,5%. Tato skutečnost vychází za  předpokladu, 

ţe při sníţeném objemu zásob se nezmění objem prodejů. Sníţený objem prodeje, by měl 

zpětně negativní vliv na rentabilitu podniku.  

Podnik SSI Schäfer je pobočkou německé firmy, a tudíţ obchodují v cizí měně, 

konkrétně euro měně. Tabulka č. 6 uvádí výsledky se změnou rentability v eurech. 

 

Tabulka č. 6: Změna rentability podniku v eurech  

Nákladové množství v % Zisk v € Rentabilita v % 

22% nákladů 3 298 902,40 5,5 

20% nákladů 4 407 483,40 8 

Rozdíl 1 108 581,00 2,5 

Zdroj: vlastní zpracování 

Podnik docílil zvýšení zisku o 1 108 581,00 €. Tabulkové údaje uvádí Graf č. 4, 

popisujícího nárůst zisku v  €  po  sníţení objemu zásob.  

 

 

Graf č. 4: Změna zisku po snížení objemu nákladů na zásoby v Euru, zdroj: vlastní 

zpracování 
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Na základě propočtů a jejich výsledků, bylo zjištěno, ţe sníţením objemu nákladů 

na drţení zásob podnik SSI Schäfer je schopen efektivněji hospodařit a zvyšovat 

rentabilitu. Ovšem i přes pozitivní výsledky, musí podnik brát ohled na další faktory 

ovlivňující rentabilitu, jako je např. (očekávaný) objem prodeje, míra zadluţení, daňové 

zatíţení apod. V následující kapitole předkládám návrhy a řešení pro podnik SSI Schäfer. 
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5. NÁVRHY A ŘEŠENÍ 

Vývoj zásob a úroveň jejich řízení v podniku SSI Schäfer, ve výše uvedených 

kapitolách, lze hodnotit na dobré úrovni, jelikoţ management oddělení logistiky, klade 

důraz na správné řízení zásob. 

Management podniku SSI Schäfer poskytl interní zdroje, obsahující údaje 

o  zásobách za rok 2012, náklady na jejich drţení, rozvahu a výkaz zisků a ztrát. 

Ze  získaných materiálů, jsem vybrala údaje podstatné pro výpočty, jejichţ úkolem bylo 

zjistit, zda podnik můţe náklady na drţení zásob sníţit a jaký to má vliv na rentabilitu 

podniku. Při analyzování zásob a nákladů na jejich udrţování bylo zjištěno, ţe je moţnost 

náklady více sníţit.  

Sníţení nákladů na drţení zásob je moţno provést několika způsoby. V této 

kapitole nabídnu podniku SSI Schäfer návrhy a moţnosti, jak sníţení nákladů docílit. 

5.1 ABC analýza 

ABC analýza je jednou z metod, jak efektivně řídit zásoby a další moţností, jak 

můţe podnik SSI Schäfer sníţit náklady na drţení zásob. Principem této metody 

je  rozčlenění zásob do tří (moţno i více) skupin na A, B, C. Od toho se odvíjí název 

metody. Základem analýzy je tzv. „Paretovo pravidlo“, které říká, ţe ve většině případů 

pouze 20% všech příčin vyvolá 80% důsledku. Tím je myšleno, ţe 80% skladových zásob 

má 20% podíl na celkové době obratu zásob. 

Jejím smyslem je rozdělení problémů dle významnosti a takto se určí priority při 

jejich řešení. Rozhodnutí o tom, které poloţky zařadit do skupin A, B, C záleţí na situaci 

v podniku. Ve skupině A se nacházejí zásoby, které přináší zhruba 80% trţeb, ve skupině 

B jsou zásoby přinášející okolo 15% trţeb a ve skupině C jsou zásoby s 5%. „Konkrétně 

v  logistice se někdy při hodnocení obrátkovosti skladových zásob objevuje kategorie D, 

což jsou zásoby, které leží ve skladu déle než rok (tj. déle než trvá v mikroekonomii krátké 

období a také déle, než 1 hospodářský rok, což má i své účetní a daňové dopady)“
2
 

Pro upřesnění je následně vloţen Obrázek č. 3 zobrazující ABC analýzu. 

                                                 
2
http://www.businessvize.cz/rizeni-a-optimalizace/paretova-abc-analyza-mocny-nastroj-v-

logistice-marketingu-i-obchodu 
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Obrázek č. 3: ABC analýza, zdroj: vlastní zpracování 

 

U poloţek A je důleţité provádět kaţdodenní či průběţnou kontrolu stavu zásob. 

Poloţku B je moţno kontrolovat jednou týdně a poloţka C potřebuje nejméně pozornosti. 

Při soustředění pozornosti managementu na poloţku A, je kladen důraz na ty produkty, 

které nejvíce přispívají k prodeji a rentabilitě podniku. 

Prvním krokem před zavedením metody, je zaměření úsilí firmy na vytyčení 

cílových skupin, coţ je důleţitou myšlenkou, aby podnik soustředil své finanční prostředky 

do té skupiny zásob, které jsou pro výrobu důleţité. Nebezpečnou situací, která můţe 

při  pouţití metody nastat, je opomenutí důleţité poloţky. 

Podniku SSI Schäfer, bych doporučila zváţit myšlenku zavedení této metody 

ve  firmě. Oddělení logistiky roztřídí zásoby do skupin, dle významnosti 

od  nejvyuţívanějších zásob aţ po nejméně vyuţívané. Tím se podnik vyhne nadměrnému 

skladování zásob, a zbytečnému investování do zásob s nízkou návratností. 

Tato metoda přispívá ke zdokonalení řízení zásob v podniku. 
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5.2 Prognózování 

Existuje mnoho jiných řešení, jak sníţit náklady na udrţování zásob, neţ je výše 

uvedená analýza, například prognózováním.  

Prognózování se zabývá předvídáním budoucího vývoje. Cílem je získat 

představu o budoucím stavu, která je zaloţena na určitých způsobech předvídání. Získané 

předpovědi mají důleţitý význam pro řízení rizik, strategické řízení a plánování. 

Prognózování můţe podnik SSI Schäfer provádět na základě průzkumu záměru kupujících 

nebo podle kvalifikovaných odhadů.  

Prognózování podniku přináší odhady o budoucím prodeji, podnik pracuje 

na  základě poptávky po výrobku a doplňování zásob je prováděno průběţně.  

Tato metoda je opět moţností, jak podnik můţe sníţit náklady na udrţování 

zásob, přesněji jak sníţit náklady na kapitál. 

5.3 Systém FIFO 

Jednou z moţností, jak dosáhnout sníţení nákladů je systém FIFO. Význam této 

zkratky je First In, First Out, coţ v českém překladu znamená první dovnitř, první ven. 

Jedná se o univerzální metodu řízení, organizování a manipulace pohybu. Systém 

předpokládá, ţe první zásoby vstupující na sklad, první ze skladu odejdou, to znamená, 

ţe  na skladě zůstávají zásoby nabyté později. 

Vyuţíváním systému FIFO podnik předchází zastarávání zásob, coţ je jednou 

z  nákladových poloţek a díky vhodné organizaci toho systému, dochází také ke sniţování 

manipulačních nákladů. 

Rizika znehodnocení v podniku SSI Schäfer, dle výše uvedených tabulek, tvoří 

druhou největší nákladovou poloţku. Sníţení této nákladové poloţky je moţno díky 

zavedení systému FIFO ve skladech podniku. Na základě těchto informací, je vytvoření 

systému FIFO, jedním z mých návrhů a doporučení, jak můţe podnik sníţit náklady 

na  drţení zásob. 

V kapitole návrhy a řešení pro podnik SSI Schäfer, byly uvedeny tři metody, které 

lze vyuţít pro zlepšení řízení zásob a ke sníţení nákladů na udrţování zásob, a tím vznikly 
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moţnosti, jak podnik můţe zvýšit svou rentabilitu. Osobním doporučením pro firmu SSI 

Schäfer, je zavedení metody ABC analýzy, díky které dochází ke sníţení zásob velmi 

výrazně a selektivní skladovací politika podniku se vyplatí. 
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6. ZÁVĚR 

Téma „řízení zásob v podniku SSI Schäfer“ je tématem velmi rozsáhlým. 

Strategie a řízení zásob zahrnuje mnoho poloţek od objednávek, metod řízení, skladování 

aţ po prodej. Ve své práci jsem se zaměřila na analýzu zásob a na jejich náklady 

na  udrţení. Cílem mé práce bylo zaměřit se na sníţení těchto nákladů o 20% a zajistit 

podniku SSI Schäfer zvýšení rentability. Tento cíl byl splněn. 

Bakalářskou práci jsem vypracovávala na základě poskytnutých interních zdrojů 

podniku SSI Schäfer, za pomoci odborné literatury s tématem související. Z dostupných 

zdrojů jsem analyzovala stav zásob za minulý rok 2012. Zásoby jsem rozčlenila do druhů 

dle norem podniku, charakterizovala a zapsala do tabulek a grafů. Dále jsem zpracovala 

náklady na udrţení zásob podniku, které jsem taktéţ charakterizovala a zavedla do tabulek 

a grafů. 

Stěţejní část práce tvořily výpočty, jejichţ výsledkem bylo zjištění, zda sníţení 

objemu zásob bude mít vliv na rentabilitu podniku. Náklady na zásoby činily za rok 2012 

průměrně 22% a výsledkem bylo dosáhnout sníţení nákladů na 20%. Na základě výpočtů 

bylo zjištěno, ţe sníţení mnoţství nákladů na zásoby bude mít pozitivní vliv 

pro  hospodaření podniku a rentabilita se zvedne o 2,5%. 

Z výpočtů, které jsem provedla, lze vyvodit několik návrhů a řešení. Navrhla jsem 

tři metody, kterými lze dosáhnout sníţení nákladů na drţení zásob. Velkou poloţkou 

tvořící náklady je kapitál investovaný do zásob a další poloţkou jsou náklady na  rizika 

znehodnocení. Doporučila jsem zavedení metody ABC analýzy, která ve firmě není 

zavedena. Vysvětlila jsem její klady, které spočívají především ve sníţení investovaného 

kapitálu, sníţení rizik znehodnocení zásob a zastarávání. 

Zlepšení řízení zásob je jedním ze strategických cílů společnosti. Vedení logistiky 

se snaţí pomocí efektivního řízení zásob začlenit mezi moderní firmy, které stále hledají 

oblasti pro moţnost zlepšování. 

Problematika, kterou jsem se ve své práci zabývala, je důleţitou součástí 

logistiky, především částí optimalizace nákladů. Dle odborné literatury a praktického 

výzkumu, je logistickým cílem uspokojování potřeb zákazníků při minimálních nákladech. 

To podniku přináší kladný hospodářský výsledek a vysokou rentabilitu. Pomocí účinného 
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řízení zásob, můţe firma SSI Schäfer, s.r.o. dosáhnout sníţení nákladů, vyššího vyuţití 

personálů, zvýšení produktivity a tím i lepších ekonomických ukazatelů. 
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