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Anotace 

V předložené práci je zpracována optimalizace zásob pomocí metody ABC analýzy 

a položkám s největší roční spotřebou při výrobě filtrů je navržen objednací systém. 

V první části jsou vysvětleny základní pojmy týkající se logistiky a řízení zásob. Následně 

je představen podnik Weppler Czech s.r.o. a stručně uvedena jeho historie a současná 

ekonomická situace. V praktické části je provedena ABC analýza, která rozdělí položky do 

tří skupiny podle jejich roční spotřeby při výrobě filtrů. Dále je stanoven vhodný objednací 

systém nejvíce spotřebovávaným položkám. Závěr práce je zaměřený na návrhy a 

doporučení. 
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Summary 

In the treated thesis is processed inventory optimization using the ABC analysis 

and items of the highest annual consumption in the manufacture of filters is designed 

ordering system. In the first part are explained the basic concepts related to logistics and 

inventory management. After that is introduced a company Weppler Czech s.r.o. and 

shortly its history and its current economic situation. In the practical part is performed the 

ABC analysis, which divides the items into three groups according to their annual 

consumption in the production of filters. Next, is set up appropriate ordering system the 

most consumed items. The end of the thesis is focused on the proposals and 

recommendations. 
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1. Úvod 

Jednou z oblastí, které významně ovlivňují konkurenční schopnost, finanční situaci 

každého podniku a vyžadují kvalifikované rozhodování, jsou zásoby. Tradiční způsoby 

řízení a organizační struktury, o které se v minulosti opíraly úspěšné podniky, ztrácejí dnes 

na účinnosti. Chce-li být podnik úspěšný, musí vytvořit takový řídicí systém a takovou 

organizační strukturu, které budou věnovat dostatečnou pozornost vzájemným vztahům a 

souvislostem. Podnik musí řídit materiálový tok s cílem minimalizovat celkové náklady při 

optimální úrovni služeb poskytovaných zákazníkům. 

Chceme-li se v současnosti zabývat problematikou zásob, musíme začít u zákazníka 

(spotřebitele či uživatele). Podniky existují proto, aby uspokojovaly potřeby trhu, proto 

musí zhotovovat takové výrobky nebo poskytovat takové služby, které bude zákazník nebo 

odběratel ochoten koupit a zaplatit. Výrobci a dodavatelé musí znát přání a potřeby 

zákazníka a musí se jim umět přizpůsobovat. Musí vytvářet své výrobní programy a 

nabízený sortiment podle potřeb trhu. Výrobky nebo služby musí podniky vidět nejen 

z technického hlediska konstrukce a výroby, ale také očima svých zákazníků nebo 

odběratelů a jejich potřeb. Tomu musí být přizpůsobeny všechny aktivity podniku, tedy i 

řízení zásob. 

V bakalářské práci se budu nejprve věnovat teoretické části, která se týká oblasti 

logistiky a řízení zásob. V návaznosti na teoretickou část bude představen podnik Weppler 

Czech s.r.o. Následně bude provedena ABC analýza ze skladové evidence za rok 2012 a 

doporučení objednacího systému nejvíce spotřebovávaným položkám při výrobě filtrů. 

Cílem mé bakalářské práce je zhodnotit stávající stav zásob ve skladech kovových a 

plastových sítí firmy Weppler Czech a zjistit, které zásoby jsou nejméně využívány při 

výrobě filtrů. Dalším cílem bylo nejvíce využívaným položkám nastavit vhodný objednací 

systém.  
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2. Teoretická východiska 

Logistika byla odvozena od řeckého základu „logos“, což v překladu znamená slovo 

rozum, počítání. Pojem logistika ve světové literatuře není jednoznačně vymezen, jeho 

pojetí se liší jak v jednotlivých zemích, tak u jednotlivých autorů. Jedna z definic zní 

„Logistika je integrované plánování, formování, provádění a kontrolování hmotných a 

s nimi spojených informačních toků od dodavatele do podniku uvnitř podniku a od 

podniku k odběrateli.“ [7] 

Pojem logistika má velmi dlouhou historii, která spadá do vojenství. Za časů 

Ludvíka XIV. se pod pojmem logistika rozuměly všechny činnosti související 

s ubytováním vojsk, jejich zásobováním potravinami a municí.  

 V USA začátkem 60. letech se pojem logistika také používá v civilní hospodářské 

sféře. Nejprve se logistikou rozumělo plánování a realizace distribuce zboží od výrobce ke 

spotřebitelům. Postupně se logistika rozvíjela na oblast opatřování a skladování materiálu. 

 Počátkem 80. let se logistika v průmyslově vyspělých zemích prudce rozvíjela, kde 

byl trh podnícen postupným vytvářením trhu odběratele s převahou nabídky nad poptávkou 

a se zaostřováním konkurence. Za tento rozvoj může především technický pokrok, kde 

byly automatizovány a mechanizovány výrobní a logistické procesy. Logistika je 

z hlediska hospodářské sféry mladou disciplínou, která je neustále ve vývoji. 

 „Posláním logistiky je vytvářet předpoklady a starat se o to, aby byly k dispozici 

správné materiály, ve správném čase, na správném místě, se správnou jakostí a 

s příslušnými informacemi, a to s přijatelným finančním dopadem.“ [4] 

2.1. Logistika 

Schulte definuje „Cílem každé logistické činnosti je optimalizace logistických výkonů 

s jejími komponentami, logistickými službami a logistickými náklady“. 

Logistické služby jsou zákazníkem vnímány velmi intenzivně a můžeme je rozdělit na 

čtyři základní prvky: 

 Dodací lhůta; 

 Dodací spolehlivost; 

 Dodací pružnost (flexibilita); 
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 Dodací kvalita. 

Dodací lhůta vyjadřuje čas, kdy zákazník čeká na své objednané zboží a čeká než 

k němu dorazí. Krátká dodací lhůta umožňuje zákazníkovi udržovat nižší stavy. V případě, 

že je objednané zboží umístěno na skladě, pak se dodací lhůta skládá z doby na zpracování 

objednávky, na balení, na nakládání a na dopravu. 

Dodací spolehlivost vyjadřuje, zda je dodací lhůta dodržena v určitý čas. Je to důležitý 

fakt, díky kterému si firmy vybírají své dodavatele. Nedodržování dodací lhůty může u 

zákazníků být příčinou poruchy podnikových procesů a tím vyvolávat zvýšení nákladů. 

Dodací pružnost neboli flexibilita vyjadřuje, jak systém reaguje na požadavky 

zákazníků. Do dodací flexibility můžeme zařadit udělování zakázek, kde patří odběrní 

množství, časový okamžik předání zakázky, způsob předání zakázky, druh balení a 

dopravní varianty. 

Posledním prvkem je dodací kvalita, která je rovněž velmi důležitá, protože rozhoduje o 

výběru dodavatelů. Do kvality je zahrnut způsob dopravy, množství a stav dodávky.[4] 

Logistické náklady, rovněž můžeme rozdělit do pěti nákladových bloků. 

 Náklady na řízení a systém; 

 Náklady na zásoby; 

 Náklady na skladování; 

 Náklady na dopravu; 

 Náklady na manipulaci. 

Mezi náklady na řízení a systém se zahrne formování, plánování výrobních programů a 

řízení výroby. Zvyšováním zásob se zvyšují náklady na zásoby, které zahrnují financování 

zásob nebo různých druhů pojištění, znehodnocení nebo až následné ztráty. K nákladům na 

dopravu patří náklady vnitropodnikové a mimopodnikové dopravy. Náklady na manipulaci 

se rozumí všechny náklady související s balením zboží a manipulačními operacemi. 

Firmy, které chtějí optimalizovat logistické výkony, by se měly zaměřit na výše uvedené 

logistické funkce. Aby optimalizace byla co nejúčinnější, měly by logistické služby 

dosahovat co nejvyšší úrovně, za to logistické náklady co nejnižší.[7] 
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2.2. Řízení zásob 

Pro mnoho výrobních, velkoobchodních a maloobchodních firem představují zásoby 

největší jednotlivou investici do jmění. Zásoby mnohdy představují 20% celkového jmění 

v případě výrobců a více než 50% u obchodních firem. Na firmy je veden velký nátlak ze 

strany zákazníků, kteří dnes očekávají vysokou úroveň dostupnosti výrobků. Díky těmto 

trendům mnohé podniky zvedly hladiny zásob. Udržování nadměrných zásob je pro podnik 

velkou zátěží.[3] 

Zásoby lze chápat jako bezprostřední přirozený prvek ve výrobních i distribučních 

podnicích. Zásobami podle Kubáta a Horákové rozumíme tu část užitných hodnot, které 

byly vyrobeny, ale ještě nejsou spotřebovány. Předmětem řízení zásob jsou zásoby surovin 

a pomocných materiálů, paliva, polotovarů, nářadí, náhradních dílů, zásoby rozpracované 

výroby a zásoby hotových výrobků. Zásoby mohou mít negativní a pozitivní vliv pro 

podnik. V pozitivním ohledu mohou zásoby přispívat k řešení časového, místního a 

kapacitního nesouladu mezi výrobou a spotřebou a ke krytí nepředvídaných výkyvů a 

poruch zajištující plynulost výrobního procesu. Negativní vliv zásob spočívá v tom, že váží 

kapitál, spotřebovávají další práci a prostředky, mohou nést riziko, které souvisí se 

znehodnocením, nepoužitelností či neprodejností. Investování do zásob představuje pro 

mnoho podniků jednu z největších finančních položek.[2] 

Řízení zásob pro podniky by mělo představovat efektivní zacházení a hospodaření 

se zásobami. Zásoby, po kterých není poptávka, znamenají pro podnik vynakládaní nejen 

hmotných a finančních, ale i lidských prostředků. Zato neexistence zásob v okamžiku kdy 

jsou potřebné ke splnění zakázky, vede ke ztrátám prodejů a následně i ke ztrátám 

zákazníků a dobré pověsti firmy. Cílem řízení zásob je jejich udržování na takové úrovni a 

v takovém složení, aby byla zabezpečena plynulá a nepřerušovaná výroba, ale i úplnost 

dodávek odběratelům, přičemž náklady by měly být co nejnižší. Při operativním řízení by 

se měla zodpovídat otázka, kdy a kolik objednat, či zadat do výroby pro doplnění zásoby. 

2.2.1. Klasifikace zásob 

Zásoby jsou rozděleny podle několika hledisek. Různí činitelé mají vliv na přiměřenou 

velikost jednotlivých druhů zásob. Rozeznávat určité druhy zásob by se měly pro správné 

zvolení metody jejich řízení. Zásoby se dělí v literatuře i jinými způsoby, použil jsem 

rozdělení zásob od Horákové a Kubáta: 
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Druhy zásob podle stupně zpracování jsou: 

 výrobní zásoby (především suroviny, základní, pomocné a režijní materiály, paliva, 

polotovary apod.); 

 zásoby rozpracovaných výrobků (polotovary vlastní výroby, nedokončené výrobky) 

 zásoby hotových výrobků (distribuční zásoby); 

 zásoby zboží (výrobky nakoupené za účelem jejich prodeje).[2] 

Druhy zásob podle funkce podniku jsou: 

 rozpojovací zásoby:  

 obratové zásoby se nazývají také běžné, nakupuje se v dávkách, přičemž jejich 

velikost je větší, než je momentální potřeba; 

 pojistné zásoby se vytváří u běžně spotřebovávaných položek za tím účelem, aby 

do určité míry na straně vstupu zachycovala výkyvy. Její výše je odvozena od 

intenzity výkyvů; 

 vyrovnávací zásoby slouží k zachycování nepředvídaných okamžitých výkyvů mezi 

navazujícími procesy ve výrobě. Jedná se o výkyvy v množství nebo čase; 

 předzásobení zásob slouží k tlumení předvídaných větších výkyvů na vstupu nebo 

výstupu. Tato zásoba se vytváří budˇ opakovaně nebo pravidelně (každoročně) 

v souvislosti se sezonním kolísáním poptávky.[4] 

 zásoby na logistické trase – jsou to zásoby, které opustily výchozí místo a doposud 

nedorazily na cílové místo. Dělí se na:  

 dopravní zásoby představují zásoby, které jsou na cestě z bodu A do bodu B. 

Dopravní čas zahrnuje okamžik, kdy je dodávka připravena k naložení až do jejího 

uskladnění a zaevidování; 

 zásoba rozpracované výroby je zásoba, která je momentálně zpracovávána ve výrobě. 

Doba výroby začíná výdejem materiálu a končí uskladněním konečného výrobku. Na 

výši zásob rozpracované výroby má vliv několik faktorů: objem výroby, sortimentní 

skladba výroby, délka výrobního cyklu, velikost výrobních dodávek, rytmus výroby a 

způsob řízení výroby; 

 technologické zásoby jsou zásoby, které před svým expandováním nebo prodejem musí 

být delší dobu uskladňovány, aby nabyly určitých vlastností. Jako příklad uvedu 

vysoušení dřeva, zrání odlitků, sýrů, vína, piva nebo různých chemikálií. Do 



Martin Pščolka – Optimalizace zásob ABC analýzou u firmy Weppler Czech s.r.o. 
 

2013  6 
 

technologické zásoby se mohou zařadit i zásoby hromadných materiálů jako skládky 

železné rudy či jiných surovin, nebo mísiče surového železa u vysokých pecí; 

 strategické zásoby jsou zásoby, které slouží k zabezpečení podniku v kritických 

situacích, jako přírodní pohromy, války, stávky apod.; 

 do spekulačních zásob se zařazují základní suroviny pro výrobu, ve snaze docílit úspor 

při nákupu. Takové materiály jsou nakupovány ve velkých dávkách a předčasně, kvůli 

očekávanému budoucímu zvýšení ceny. 

 druhy zásoby podle použitelnosti –  

 použitelné zásoby – patří tam zásoby, které se běžně prodávají a v budoucnu jsou 

spotřebovávány ve výrobě. Použitelné zásoby se dělí na 2 složky:  

o Přiměřená zásoba – jejich prodej nebo spotřebu lze očekávat v rozumné 

době; 

o Nadbytečná zásoba – v případě vzniku nadbytečné zásoby je potřeba 

zabránit jejímu dalšímu rozšiřování. 

 nepoužitelné zásoby – zásoby obvykle vzniklé v důsledku změn ve výrobě 

v podniku a zahrnují položky s nulovou spotřebou. Tyto zásoby je potřeba odstranit 

a to buď snížit jejich cenu za účelem prodeje nebo je odepsat. 

2.2.2. Náklady na zásoby 

Náklady na zásoby rozdělím rovněž podle Horákové a Kubáta a to na objednací náklady, 

náklady na držení zásob a náklady z deficitu. 

 objednací náklady – vztahují se k pořízení zásob a týkají se externího nákupu nebo 

zakázky pro vlastní výrobu. Jedná se především o náklady na jednu nákupní, výrobní 

nebo dopravní dávku. Při nákupu zásob do objednacích nákladů patří položky spojené 

s přípravou a umisťováním objednávky (výběr dodavatele, jednání o dodacích 

podmínkách a ceně, doručení objednávky a její skladování), dopravní náklady, náklady 

na přejímku, zkontrolování a uskladnění dodávky, náklady na zaevidování příjmu 

zboží, na likvidaci a úhradu faktury. 

 náklady na držení zásob – dělí se na náklady z vázanosti prostředků, náklady na 

skladový prostor a na správu zásob, náklady z rizika. 

 Náklady z vázanosti finančních prostředků nelze zachytit účetní evidencí, 

protože se jedná o tzv. náklady ze ztráty příležitosti (ušlý zisk), což je velikost 
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zisku, který by finanční prostředky mohly vynést, kdyby je podnik investoval 

jiným způsobem než do zásob; 

 Náklady na skladový prostor a na správu zásob zahrnují všechny náklady 

spojené s provozováním skladů a s evidencí zásob; 

 Náklady z rizika se týkají budoucího nebezpečí neprodejnosti a nepoužitelnosti 

zásob. Neprodejností se myslí zboží nebo hotové výrobky, zato nevyužitelnost  

se používá u výrobních zásob a rozpracované výroby. Riziko může 

představovat zkažení (potraviny), znehodnocení zestárnutím (léky, pryž), 

riziko vyjití z módy (oděvy, obuv). Náklady z rizika se pro jednotlivé skladové 

položky obvykle odhadují jako určité procento z hodnoty průměrné zásoby.[2] 

Při volbě systémů řízení zásob je určující charakter poptávky (odkud poptávka 

přichází a jak vzniká). Díky tomu můžeme rozdělit poptávku na dvě skupiny a to poptávku 

závislou a nezávislou. 

Nezávislá poptávka přichází libovolně, protože podnik nemá vliv na velikost a 

okamžik uplatnění požadavků. Především jde o poptávku zákazníků po konečných 

výrobcích, ale také o potřebu materiálu, náhradních dílů pro neplánované havárie nebo 

opravy. Nezávislá poptávka musí být predikovaná neboli předpovídaná. Proniká k zásobě 

v bodu rozpojení objednávkou zákazníka, to znamená k zásobě hotových výrobků při 

výrobě na sklad. [2] 

2.3. Druhy poptávky 

 Řízení zásob při nezávislé poptávce pracuje se stochastickými objednacími 

systémy, v nichž se vytváří pojistná zásoba. 

Závislá poptávka je na rozdíl od nezávislé poptávky odvozena z poptávky po 

konečném výrobku. Závislá poptávka jde takzvaně „proti proudu“ směrem k dodavatelům 

od bodu rozpojení objednávkou zákazníka.  

 Poptávku dále rozdělujeme podle časového průběhu na stejnosměrnou a nárazovou 

poptávku. 

Stejnosměrná poptávka je prakticky trvalá poptávka. Někdy se vyskytuje u položek 

se závislou potřebou, a to zejména při trvalé výrobě určitého výrobku nebo skupiny 
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odlišných výrobků v menších dávkách. Řízení zásob může při stejnosměrné poptávce 

vycházet z očekávané průměrné budoucí potřeby. 

Nárazová poptávka je typická pro závislou poptávku v případě, že se určitý výrobek 

zhotovuje v dávkách a výrobní zařízení se používá pro řadu výrobků. Rovněž potřeba 

materiálů a součástek pro tento druh výrobků není trvalá, nýbrž nárazová. Řízení zásob 

vychází z okamžiků a velikostí potřeb pro jednotlivé dávky výrobku. [4] 

2.4. Stanovení normy pojistné zásoby 

Pojistná zásoba se vytváří zejména při řízení zásoby položek pomocí objednacích 

systémů, plánu potřeby dodávek a hlavního výrobního plánu. Hlavním účelem pojistné 

zásoby je do určité míry zachytit odchylky skutečného průběhu zásobovacího procesu od 

průběhu, který byl očekáván či plánován. Odchylky mohou vznikat na straně vstupu 

(okamžik příjmu dodávky k doplnění zásob) I na straně výstupu (velikost poptávky). 

Přiměřená velikost pojistné zásoby závisí na požadované spolehlivosti zabezpečení proti 

odchylkám a na očekávané intenzitě těchto odchylek.  

S rostoucí velikosti pojistných zásob klesají náklady na: 

 Dodatečnou dodávku a její dopravu; 

 Penále za zpožděnou dodávku; 

 Náklady na sledování nevyřízených, včas nesplněných zakázek; 

 Ušlý zisk; 

 Ztráta jména. 

Výpočet pojistné zásoby je uveden ze skript z Logistického managementu od P. Macurové 

a N. Klabusayové (2.1).  

             

Kde: 

 k – pojistný faktor; 

   - směrodatná odchylka od průměrné poptávky; 

 L – dodací lhůta. 

K výpočtu je třeba znát celkovou dodací lhůtu, stanovit velikost pojistného faktoru 

„k“ a vypočítat směrodatnou odchylku od průměrné poptávky  . 
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Dodací lhůtou „L“ je myšlena průměrná pořizovací doba zahrnující dobu od zjištění 

potřeby doplnit zásobu přes vystavení a doručení objednávky dodavateli, samotné 

vyřizování objednávky, dopravu, přejímku až po uložení na sklad.  

Níže uvedená tab. 2.1 pochází ze studijních skript Logistika II. od Pavly Macurové, 

zobrazuje vztah mezi velikostí pojistné zásoby a stupněm zajištěnosti dodávek.  

Tab. 2.1 – Vztah mezi velikostí pojistné zásoby a stupněm zajištěnosti dodávek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z výše uvedené tab. 2.1 vyplývá, že je důležité zvolit stupeň zajištěnosti „sz“. Zvýšením 

této veličiny se naopak snižuje pravděpodobnost vzniku deficitu „pd“. Pojistný faktor „k“ 

úzce souvisí s výši poskytovaných dodavatelských služeb. 

Směrodatná odchylka od průměrné spotřeby (poptávky) se počítá pomocí vzorce (2.2): 

     
         

   
  

Průměrná velikost spotřeby (poptávky) se počítá pomocí vzorce (2.3): 

        
 

  

Koeficient jištění 

(K)

Stupeň zajištěnosti potřeby 

pojistnou zásobou v % (sz)

Riziko nedostatku 

zásoby v % (PD)

1,036 85 15

1,08 86 14

1,126 87 13

1,175 88 12

1,227 89 11

1,282 90 10

1,341 91 9

1,405 92 8

1,476 93 7

1,555 94 6

1,645 95 5

1,751 96 4

1,881 97 3

2,054 98 2

2,326 99 1

2,576 99,5 0,5

3,09 99,9 0,1

3,719 99,99 0,01

4,265 99,999 0,001

Zdroj:MACUROVA, P, Logistika II. 
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Kde: 

    - údaje o velikosti spotřeby (poptávky) v jednotlivých obdobích 

    - průměrná velikost poptávky 

 N – počet sledovaných období 

2.5. Objednací systémy 

K řízení zásob jednotlivých skladových položek s nezávislou (předpovídanou) 

poptávkou se používají objednací systémy. V těchto systémech je signál o potřebě vystavit 

objednávku (nebo zadat výrobní zakázku) k doplnění zásoby vydáván při poklesu 

dispoziční zásoby pod určitou výši, pod tzv. objednací úroveň. Objednací systémy jsou 

využívány jednak k řízení zásoby v bodu rozpojení objednávkou a také k řízení 

nejrůznějších pomocných a režijních materiálů. 

U nákupní objednávky se pořizovací lhůta skládá z časů trvání těchto činností: 

 „Doba reakce na signál, určení objednacího množství, výběr a jednání 

s dodavatelem; 

 Vyhotovení a doručení objednávky, případně uzavření smlouvy; 

 Dodací lhůta dodavatele; 

 Doprava do skladu; 

 Přejímka a kontrola dodávky; 

 Uskladnění dodávky a zaevidování příjmu do skladu.“[2] 

U výrobních zakázek je pořizovací lhůta závislá na způsobu plánování a operativního 

řízení výroby. Pořizovací lhůta zahrnuje tyto složky: 

 „Doba reakce na signál, určení velikosti dodávky, časované zaplánování zakázky; 

 Přípravný čas zakázky se skládá ze dvou paralelních činností: komplementace a 

vychystávání potřebných materiálů a dílů pro výrobu a z administrativní přípravy;  

 Vlastní průběžná doba výroby nebo montáže dávky obsahuje jak zpracovací a 

přestavovací časy, tak dopravní a čekací doby mezi operacemi; 

 Čas na přejímku a kontrolu hotové dodávky; 

 Čas na uskladnění dávky a na zaevidování jejího příjmu do skladu.“ [2] 
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Varianty objednacích systémů 

Objednací systémy nám dají odpověď na otázku „kdy a kolik objednat“ pro doplnění 

zásoby. Existují dvě varianty, jak pro okamžik vydání signálu o potřebě objednat, tak pro 

velikost objednávky. Jejich kombinací vznikají čtyři základní objednací systémy, které se 

označují: 

 Systém „B,Q“; 

 Systém „B,S“; 

 Systém „s,Q“; 

 Systém „s,S“. 

Každý systém používá čtyři základní veličiny: 

 Dodací lhůtu „L“ ve smyslu průměrné pořizovací doby zahrnující dobu od zjištění 

potřeby doplnit zásobu přes vystavení a doručení objednávky dodavateli, samotné 

vyřizování objednávky, dopravu, přejímku až po uložení na sklad; 

 Velikost běžné dávky „Q“; 

 Pojistnou zásobu „Zp“; 

 Spotřebu za časovou jednotku „d“ [6] 

 Systémy „B, Q“, zpravidla pracují s pevným objednacím množstvím Q, kdy je vždy 

stav zásob na skladě znám díky průběžnému monitorování. Moment objednání je 

proměnný nebo nepravidelný z důvodu závislosti na aktuálním poklesu zásoby pod 

objednací úroveň. Stanovení systému je dáno očekávanou spotřebou v průběhu dodací 

lhůty a pojistné zásoby. Objednací množství i objednací úroveň jsou předem známy a musí 

být přizpůsobovány aktuálním změnám poptávky či dodací lhůty. Použití tohoto systému je 

vhodné tehdy, když se jedná o pravidelný odběr a položky mají velkou odbytovou 

hodnotu. K výpočtu objednacího množství „B“ se používá vzorec (2.4): 

Pojistná zásoba „Zp“ je stanovena v kapitole 2.4. 

B = d. L + Zp  

Systém „B, S“ taktéž pracuje s objednací úrovní B, kdy je sledována průběžná 

změna stavu skladových zásob, ale objednává se v okamžiku dosažení stanovené objednací 

hladiny nebo v okamžiku poklesu pod tuto úroveň. Objednací množství je zde proměnlivé 
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a objednává se  do úrovně cílové hladiny S. Cílovou hladinu S získáme součtem objednací 

úrovně a velikosti dávky. K výpočtu se používá vzorec (2.5): 

Přičemž „B“ se počítá stejně jako v systému „B, Q“. 

S = B + Q 

Systém „s, Q“ pracuje s periodickou kontrolou skladových zásob, vždy po uplynutí 

intervalu I. Existují tedy pevné termíny vystavování objednávek. Je-li zjištěn stav menší 

nebo roven objednací úrovni s, vystaví se objednávka. S ohledem na neznalost uvnitř 

intervalu I je nutné, aby objednací úroveň byla vyšší než u systému (b). Cílovou úroveň 

S vypočteme ze vzorce (2.6): 

Koeficient 0,7 vychází ze zkušeností. Objednací množství Q je pevné. 

s = d(L + 0,71I) + Zp 

Systém „s, S“ pracuje s proměnným objednacím množstvím a periodickou 

kontrolou stavu zásob. Zásoby se u jednotlivých položek doplňují, v případě, že poklesnou 

pod objednací úroveň a jsou doplňovány do cílové úrovně, která je dána součtem objednací 

úrovně a velikosti dávky. Cílová úroveň se počítá stejně, jako u systému „B, S“ (2.2). 

S = B + Q 

2.6. Analýza ABC a její využití 

ABC analýza je založena na Paretově zákonitosti (80/20), která říká, že zhruba 80% 

důsledků vyplývá z 20 % počtu všech možných příčin. Uvedená čísla jsou pouze 

teoretická, vyjadřují pojmy „hodně“ a „málo“.  

Uvádí se pár příkladů:  

 Malá část počtu položek představuje většinu hodnoty spotřeby (viz obr.); 

 Menší část počtu výrobků vytváří značnou část zisku; 

 Značná část tržeb pochází od malého podílu počtu odběratelů. 

Z Paretovy zákonitosti vyplývá, že při řízení je třeba soustředit pozornost na 

omezený počet nejdůležitějších objektů (skladových položek, dodavatelů, odběratelů, 

výrobků apod.), které mají rozhodující vliv na celkový výsledek. 
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Podklady pro analýzu ABC 

Jako nejvýstižnější kritérium pro daný účel se vychází z roční hodnoty spotřeby 

(výdeje, prodeje) jednotlivých skladových položek. 

Podklad pro ABC analýzu bývá tisková sestava, kde jsou jednotlivé skladové položky 

seřazeny sestupně podle hodnoty spotřeby v analyzovaném období. Analyzované období 

by mělo zahrnovat 12 nebo 24 měsíců, protože při jiném počtu měsíců by hrozilo zkreslení 

díky sezonním vlivům na potřebu. 

2.6.1. Klasifikace skladových položek 

Kategorie položek se označují písmeny z abecedy, kde v pořadí klesá důležitost 

daných položek. Ne vždy je nejvýhodnější rozdělit položky do tří kategorií, protože 

v závislosti na jejich struktuře bývá rozumnější zvolit více kategorií. 

Klasifikace položek začíná volbou hranic kumulovaného procentního podílu 

hodnoty spotřeby pro jednotlivé kategorie (např. 50%, 80%, 90% či 95%), pro tuto volbu 

bohužel nelze udat exaktní kritéria. Každá sestava ze tří uvedených sestav ABC může mít 

jiné hranice. Díky rozdělení tiskové sestavy, u položek na zvolených hranicích 

kumulované spotřeby se dostává předběžného zařazení položek do kategorií podle hodnoty 

spotřeby, které se dále upravují dle potřeby podle jiných hledisek. Dalšími hledisky může 

být vysoká cena položky, důležitost položky, obtížnost opatřovaní apod. 

2.6.2. Diferenciace způsobů řízení zásob 

Důvodem diferenciace je snahou snížit hodnotu celkové průměrné zásoby a přitom 

nezmenšit, či moci nezvětšit celkový roční počet objednávek 

Do skupiny „A“ se zahrnují položky, na které se klade největší důraz, téměř každodenní 

pozornost, protože tvoří nejmenší podíl ze všech položek a vytváří největší zisk. Této 

skupině se doporučují systémy „B, Q“ nebo „B, S“, protože okamžitě signalizují pokles 

dispoziční zásoby pod objednací úroveň. 

Skupina B zahrnuje položky takzvaně „středně důležité“. Tyto položky se sledují 

obdobně jako u skupiny A, zato méně intenzivně. Řídicí veličiny se stanovují individuálně, 

obvykle jednoduššími metodami.  Této skupině se doporučuji systémy „s, Q“ nebo „s, S“ 

s kratším (týdenním, nejvýše dvoutýdenním) kontrolním intervalem. 



Martin Pščolka – Optimalizace zásob ABC analýzou u firmy Weppler Czech s.r.o. 
 

2013  14 
 

Kategorie C obsahuje zpravidla nejvíce položek, které jsou pro podniky taky 

důležité, ale tvoří nejmenší zisk. Této kategorii se věnuje nejmenší pozornost.  Skupině C 

se doporučují stejně jako skupině B systémy „s, Q“ nebo „s, S“, ale s delším kontrolním 

intervalem, většinou s měsíčním plánováním.[1] 
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3. Představení podniku Weppler Czech s.r.o. 

Společnost WepplerFilter s.r.o. byla založena v roce 1994. Dne 1. 6. 2011 se společnost 

přejmenovala na Weppler Czech s.r.o. Společnost se nachází v areálu bývalého dolu Jan 

Šverma v Ostravě – Mariánských horách. WepplerCzech s.r.o. se zabývá zpracováním 

plastů, přesněji, mechanickou úpravou na zakázkách nebo výrobě zboží z plastů. 

V současnosti se společnost specializuje na výrobu plastových a kovových mikrofilmů, 

které jsou dodávané převážně do automobilového průmyslu. Produkty jsou vyráběny 

metodou vstřikování plastů a montáží kovových polotovarů. 

3.1. Historie 

 Jak již bylo řečeno výše, společnost byla založena v roce 1994, ale tomuto datu 

předcházelo mnoho událostí, které je nutné zmínit. Společnost založil současný jednatel 

Tomáš Trefil. Společnost vznikla jako pobočka podniku WepplerfilterGmbH působící 

v Německu. Důvodem založení společnosti byla specializace na optickou kontrolu 

mikrofilmu vyrobených v Německu.  V Roce 1990 vznikla společnost Trefil&Schomberg 

s.r.o., která byla v roce 2008 přejmenována na WepplerTrefil s.r.o. Časem se zvyšovaly 

nároky na výrobu a byly hledány vhodné prostory. Společnost zakoupila prostory bývalého 

dolu Jan Šverma, které byly následně zrekonstruovány. Do zrekonstruovaných prostor byly 

zakoupeny první vstřikovací lisy. Z počátku bylo asi 30 zaměstnanců v kontrole a 3 ve 

výrobě. V následujících letech, jak docházelo k nárůstu výroby, tak rostl i počet 

zaměstnanců.  

3.2. Ekonomická situace podniku 

Firma Weppler Czech s.r.o. se specializuje na výrobu plastových a kovových 

mikrofiltrů, které jsou dodávány převážně do automobilového průmyslu. Vyráběné filtry 

jsou použity v palivových, brzdových, vstřikovacích, vzduchových a ABS systémech. 

Výrobky jsou kontrolovány společností WepplerTrefil a jsou z 98% dodávány do 

společnosti WepplerFilterGmbH. Počet vyexpedovaných dílů v letech 2011 až 2012 je 

zobrazen níže v grafu 3.1. Zbytek výroby jde mezi české zákazníky, pro které společnost 

zajišťuje výrobu vystřiháváním různých tvarů z plastových a kovových sítí, montáží 

kovových a plastových filtrů. Jako české zákazníky je třeba jmenovat společnost Eurositex 

s.r.o. a Screen Servis s.r.o. 



Martin Pščolka – Optimalizace zásob ABC analýzou u firmy Weppler Czech s.r.o. 
 

2013  16 
 

Graf 3.1 – Počet vyexpedovaných dílů 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

  

0 

5 000 000 

10 000 000 

15 000 000 

20 000 000 

25 000 000 
P
o
če
t 
v
ye
x
p
ad
o
v
an
ý
ch
 d
íl
ů
 (
k
s)

 



Martin Pščolka – Optimalizace zásob ABC analýzou u firmy Weppler Czech s.r.o. 
 

2013  17 
 

4. Analýza stávajícího stavu 

Samotný postup ABC analýzy byl představen v teoretické části a její zpracování je 

k nahlédnutí v příloze č. 1 a č. 2. Cílem ABC analýzy je zhodnotit ve firmě WepplerCzech 

s.r.o. sklad kovových a plastových sítí a zjistit, které položky jsou nejméně využívány při 

výrobě filtrů. 

 Ve skladě kovových sítí se nachází 107 položek a ve skladě plastových sítí se 

nachází 136 položek. Kritérium při klasifikaci položek je hodnota roční spotřeby pro 

výrobu. Podkladem pro ABC analýzu je sestava vytvořena programem Microsoft Excel 

2007, kde jsou jednotlivé položky, jejich skladované množství, cena za jednotku a hodnota 

roční spotřeby. Používané hodnoty ze skladové evidence jsou zjištěny za rok 2012. 

4.1. ABC analýza 

Nejprve jsem uspořádal hodnoty z roční spotřeby v běžných metrech nebo metrech 

čtverečních sestupně od nejvyšší po nejnižší. Po seřazení hodnot, jsem vytvořil 

kumulovanou roční spotřebu v procentech a následně jsem zařadil jednotlivé položky do 

skupin A, B a C. Položky jsem přiřadil do skupin tak, aby co nejvíce odpovídaly  Paretovu 

pravidlu 80/20. 

 skupina A tvoří u kovových sítí 10,28%, skupina B obsahuje 28,04%  a skupina C 

obsahuje 61,68% z celkového počtu položek; 

 u plastových sítí tvoří skupina A 5,15%, skupina B 47,79% a skupina C tvoří 

47,06% z celkového počtu položek. Procentuální hodnoty jsou zaokrouhleny na dvě 

desetinná místa z důvodů minimálních rozdílů ve skupině C.  
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V následující tabulce je zobrazen kumulativní podíl hodnoty spotřeby, počet položek 

v každé skupině a procentuální vyjádření počtu položek na celku. 

Tab. 4. 1 -  ABC analýza 

Podle zjištěných údajů z výše uvedené tab. 4.1 byly vytvořeny Paretovy diagramy u 

plastových a kovových sítí, které zobrazují kumulativní podíl hodnoty spotřeby a hodnotu 

roční spotřeby jednotlivých položek. 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Výše uvedený graf nám uvádí, že první položka E21/300 vytváří 40% z celkové roční 

spotřeby a vytváří tak největší podíl na spotřebě. Spotřeba jednotlivých položek má 

klesající tvar a pro přesnější zobrazení byl vytvořen Graf 4.2 viz. níže. 

 

Skupina Kumulativní podíl hodnoty spotřeby (%) Počet položek ve skupině Podíl položek ve skupině (%)

A 80,11 11 10,28%

B 80,11-99,98 30 28,04%

C 99,98-100 66 61,68%

Celkem 107 100,00%

Skupina Kumulativní podíl hodnoty spotřeby (%) Počet položek ve skupině Podíl položek ve skupině (%)

A 80,04 7 5,15%

B 80,04-99,99 65 47,79%

C 99,99-100 64 47,06%

Celkem 136 100,00%

Plastová síť

Kovová síť

Zdroj: Vlastní zpracování  

Graf 4.1 – Paretův diagram plastových sítí  
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Zdroj: Vlastní zpracování 

Graf 4.2 detailněji ukazuje hodnotu roční spotřeby, kde je z grafu vidět, že více než 50 

položek nemá žádnou roční spotřebu. 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

 

Graf 4.3 – Paretův diagram kovových sítí 

Graf 4.2 – Hodnota roční spotřeby plastových sítí 
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Graf 4.3 uvádí, že položka E15/291-140 vytváří 17.8% z celkové roční spotřeby a vytváří 

tak největší podíl na spotřebě.  

Pro přesnější zobrazení hodnoty roční spotřeby byl vytvořen graf 4.4, z kterého je zřejmé, 

že více než 60 položek má nulovou roční spotřebu. 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

4.1.1. Skupina A 

Do skupiny A jsem u kovových sítí zařadil 11 položek, které představují 80,11% 

kumulovaného podílu na spotřebě a jejich podíl ke všem položkám, které jsou ve skladu 

kovových sítí, je 10,28%. Ve skupině A u plastových sítí je 7 položek, které představují 

80,04% kumulovaného podílu na spotřebě a jejich podíl ke všem položkám je 5,15%. 

Položky jsem se snažil rozdělit tak, aby co nejvíce odpovídaly Paretovu pravidlu 80/20. 

Tyto položky jsou pro firmu nejdůležitější, protože mají největší roční spotřebu a nevážou 

na sebe vysoké finanční náklady spojené s pořízením materiálu a jeho uskladněním. Těmto 

zásobám by se měla věnovat největší pozornost a zajistit jim pravidelné dodávky. 

Položkám ve skupině A se budu detailněji věnovat. 

 

 

 

Graf 4.4 – Hodnota roční spotřeby kovových sítí 
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4.1.2. Skupina B 

Do skupiny B jsem u kovových sítí zařadil 30 položek, které představují 28,04% 

podíl ke všem položkám. Ve skupině B se u plastových sítí nachází 65 položek, které 

představují 47,79% podíl ke všem položkám ve skupině. Položky ve skupině B jsou pro 

firmu taktéž důležité, ale věnuje se jim menší pozornost než položkám ve skupině A. 

Položky ve skupině B by se měly objednávat méně častěji a ve větších dávkách na rozdíl 

od skupiny A. 

4.1.3. Skupina C 

Ve skupině C u kovových sítí je 66položek, které představují 61,68% podíl ke všem 

položkám. Ve skupině C je u plastových sítí je 64 položek, které představují 47,06% podíl 

ke všem položkám. Tato skupina zahrnuje nejvíce položek, které nemají žádnou roční 

spotřebu. Všechny položky v této skupině vykazují nulový zisk a vážou na sebe vysoké 

náklady na uskladnění.  

4.2. Výpočet pojistné zásoby 

Firma Weppler Czech s.r.o. nemá stanovenou pojistnou zásobu. Účelem pojistné zásoby je 

do určité míry zachycovat odchylky průběhu zásobovacího procesu od průběhu, který byl 

očekáván nebo plánován. Mít stanovenou pojistnou zásobu je pro firmy v dnešní době 

důležité, protože může kterákoliv složka v zásobovacím režimu selhat. Zavedením vhodné 

pojistné zásoby se tyto nežádoucí výkyvy minimalizují.  

Pojistná zásoba bude vypočtena u 5 položek s největším podílem na roční spotřebě 

ze skladu plastových a kovových sítí. Toto kritérium jsem zvolil vzhledem k počtu položek 

u kovových a plastových sítí ve skupině „A“. Ve skladu plastových sítí se jedná o položky 

E21/300, E21/533, E21/2521, E21/700, E21/2510 a ve skladu kovových sítí se jedná o 

položky E15/291-140, E15/436, E15/451, E15/640, E15/483. Podkladem pro výpočet byly 

vytvořeny tabulky 4.3 a 4.4, která obsahuje výše uvedené položky a jejich spotřebu 

v jednotlivých měsících roku 2012. Jednotlivé položky jsou uskladněny v běžných 

metrech. 
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Tab. 4.3 - Spotřeba položek za rok 2012(Plastové sítě) 

Rok 

2012 E21/300 E21/533 E21/2521 E21/700 E21/2510 

Leden 83913 28940 2444 0 81 

Únor 85241 46991 3625 0 4895 

Březen 79363 42869 15970 0 5798 

Duben 51285 50367 3277 5557 5190 

Květen 53681 55437 14864 9264 4325 

Červen 56067 41801 34228 7465 13139 

Červenec 73 099 51481 2519 6793 412 

Srpen 74 156 52533 1178 4670 326 

Září 66919 19695 7559 35 677 

Říjen 89 188 53128 977 4807 9812 

Listopad 77 971 50768 2924 12303 6231 

Prosinec 77 001 61922 0 7822 0 

Celkem 867884 555932 89565 58716 50886 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Tab. 4.4 – Spotřeba položek za rok 2012 (Kovové sítě) 

Rok 2012 E15/291-140 E15/436 E15/451 E15/640 E15/483 

Leden 11436 7019 3078 4804 5260 

Únor 9023 5598 5186 6723 3395 

Březen 3869 6478 8478 7804 244 

Duben 5276 5411 5614 6841 0 

Květen 292 6594 3602 0 0 

Červen 13241 5780 3802 5241 1715 

Červenec 10531 7050 4270 0 3671 

Srpen 9633 3732 2869 0 2504 

Září 6566 5296 5251 0 3978 

Říjen 11429 2557 6186 11495 6373 

Listopad 12942 6293 7916 390 43 

Prosinec 3083 2151 2872 898 5161 

Celkem 97321 63959 59124 44196 32344 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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V níže uvedené tab. 4.5 jsou zobrazeny hodnoty položky E21/300. Nejprve vypočtu 

průměrnou velikost poptávky    a následně vypočtu směrodatnou odchylku  . Hodnota n je 

12, podle počtu měsíců v roce. 

Tab. 4.5 – Výpočet směrodatné odchylky u položky E21/300 

Rok 2012 

 
      -    

 
          

Leden 83913 11589,33 134312647,1 

Únor 85241 12917,33 166857500,4 

Březen 79363 7039,33 49552213,8 

Duben 51285 -21038,7 442625495,1 

Květen 53681 -18642,7 347549020,4 

Červen 56067 -16256,7 264279211,1 

Červenec 73 099 775,33 601141,8 

Srpen 74 156 1832,33 3357445,4 

Září 66919 -5404,67 29210421,8 

Říjen 89 188 16864,33 284405738,8 

Listopad 77 971 5647,33 31892373,8 

Prosinec 77 001 4677,33 21877447,1 

Suma 867884   1776520657 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Hodnotu průměrné poptávky    u položky jsem počítal pomocí vzorce (2.3): 

  = 72 323,67 

Směrodatnou odchylku   jsem počítal pomocí vzorce (2.2): 

             

Hodnota průměrné poptávky je 72 323,67bm a směrodatná odchylka je 12 708,34 bm. 

Vzhledem k počtu položek byla vytvořena tab. 4.6, kde jsou vypočítány hodnoty 

průměrné poptávky a směrodatné odchylky u ostatních položek. Postupovat budu stejně 

jako u předchozí položky E21/300. 

 

 

 

 



Martin Pščolka – Optimalizace zásob ABC analýzou u firmy Weppler Czech s.r.o. 
 

2013  24 
 

Tab.  4.6 – Výpočty hodnot průměrné poptávky a směrodatné odchylky ostatních položek 

Položky - 

Plastové 

sítě 

     
Položky - 

Kovové sítě 

 
   

  

E21/300 72 323,67 12 708,34 E15/291-140 8110,08 4 216,43 

E21/533 46 327,67 11 747,44 E15/436 5329,92 1 659,28 

E21/2521 7463,75 9 923,68 E15/451 4927 1 885,42 

E21/700 4893 4 142,25 E15/640 3683 3 974,54 

E21/2510 4240,5 4 220,22 E15/483 2695,33 2 293,07 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

V tabulce 4.6 jsou dopočteny ostatní hodnoty průměrné poptávky a směrodatné odchylky 

ostatních položek. Výsledky směrodatné odchylky použiji při výpočtu pojistné zásoby.  

Při výpočtu pojistné zásoby použiji vypočtené hodnoty výše směrodatných 

odchylek u jednotlivých položek. Dodací lhůta L je 1 týden, tedy 0,24 měsíce. Firma 

Weppler Czech s.r.o. chce mít co nejmenší riziko nedostatku zásoby k nepřetržité výrobě i 

při nečekaném výpadku v zásobovacím režimu. Zvolil jsem riziko nedostatku zásoby na 

10%, tedy hodnota „k“ z výše uvedené tabulky 4.2 je 1,282. Nejprve vypočtu pojistnou 

zásobu pro položku E21/300 a ostatní položky dopočtu do tabulky. 

Pro výpočet pojistné zásoby u položky E21/300 použiji vzorec (2.1): 

                            

             

Pojistná zásoba u položky E21/300 je 7 981,46 bm. Výsledky pojistné zásoby u 

ostatních položek jsou vypočteny v Tab. 4.7. 

Tab. 4.7 – Pojistná zásoba ostatních položek 

Položky - 

Plastové sítě Zp 

Položky - 

Kovové sítě Zp 

E21/300 7 981,46 E15/291-140 2648,13 

E21/533 7 377,97 E15/436 1 042,10 

E21/2521 6 232,50 E15/451 1 184,14 

E21/700 2 601,54 E15/640 2 496,20 

E21/2510 2 650,50 E15/483 1 440,16 

Zdroj: Vlastní zpracování  
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4.3. Stanovení objednacích systémů 

Pomocí ABC analýzy jsem stanovil ze skladu kovových a plastových sítí položky, které 

mají největší roční spotřebu. Jedná se o položky ze skupiny A. Těmto položkám je třeba 

věnovat největší pozornost, protože mají největší roční spotřebu. Tyto položky jsou citlivé 

vůči firemním odběratelům, je důležité jim nastavit vhodné objednací systémy, aby byly 

uspokojovány potřeby zákazníků a aby byly uskladněny v potřebném množství 

k nepřetržité výrobě. Špatně zvolené objednací systémy mohou vést ke kolísavé výrobě a 

mohou vést až ke ztrátě odběratele. Aby se zabránilo vzniku takových situací, tak se 

stanovují vhodné objednací systémy.  

Důležitým faktem u objednacích systémů je hlídat si objednací úroveň. V případě, 

že stav zásoby poklesne pod objednací úroveň, je vyslán signál o potřebě vystavit 

objednávku nebo zadat výrobní zakázku. Pro skupinu „A“, tzn. pro skupinu s největší roční 

spotřebou jsou vhodné systémy („B, Q“) a („B, S“), protože jsou využívány pro omezený 

počet položek s vysokou hodnotou obratu nebo spotřeby. Rozdíl mezi výše uvedenými 

systémy je v objednacím množství, kdy u systému B, Q je objednací množství („Q“) pevné 

a u systému B, S se vždy objednává do cílové úrovně („S“).  

Ve výpočtech jsem počítal s tím, že rok má 50 týdnů. Roční spotřeba je odvozena 

ze skladové evidence firmy a dodací lhůta „L“ je 1 týden, tedy 0,24 měsíce. Jednotlivé 

položky jsou uskladněny v „bm“ neboli v běžných metrech. Průměrná spotřeba „d“ 

v jednotlivých měsících byla vypočítaná v tab. 4.8. Firmě WepplerCzech s.r.o. byla 

stanovenou pojistná zásoba „Zp“, která je uvedena v tabulce 4.8. Velikost dávky je 

stanovena jako průměrná spotřeba za 1 týden, protože firma doplňuje zásoby do skladu 

každý týden. 
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Tab. 4.8 – Podklady pro objednací systémy 

Plastové sítě 

Název položky Jednotky Roční spotřeba  Průměrná měsíční spotřeba L  Zp 

E21/300 bm 867884 72323,67 0,24 7 981,46 

E21/533 bm 555932 46327,67 0,24 7 377,97 

E21/2521 bm 89565 7463,75 0,24 6 232,50 

E21/700 bm 58716 4893 0,24 2 601,54 

E21/2510 bm 50886 4240,5 0,24 2 650,50 

Kovové sítě 

Název položky Jednotky Roční spotřeba  Průměrná měsíční spotřeba L  Zp 

E15/291 - 140 bm 97321 8110,08 0,24 2648,13 

E15/436 bm 63959 5329,92 0,24 1 042,10 

E15/451 bm 59124 4927 0,24 1 184,14 

E15/640 bm 44196 3683 0,24 2 496,20 

E15/483 bm 32344 2695,33 0,24 1 440,16 

 

Použití systému B, Q 

Nejprve vypočtu objednací hladinu „B“, kterou znázorním v tabulce níže. U systému B, Q 

je vždy znám stav zásob na skladě. Jednotlivé veličiny jsou popsány v teoretické části. 

Samotný výpočet byl prováděn v Microsoft Excel 2007 a následně přenesen do tabulek 4.9 

a 4.10. Pro výpočet objednací hladiny „B“ použiji vzorec (2.4): 

Tabulka 4.9 – Výpočet objednací hladiny „B“  

Plastové sítě 

Název položky Jednotky B Zp d L 

E21/300 bm 25339,14 7 981,46 72324 0,24 

E21/533 bm 18496,61 7 377,97 46328 0,24 

E21/2521 bm 8023,8 6 232,50 7463,8 0,24 

E21/700 bm 3775,86 2 601,54 4893 0,24 

E21/2510 bm 3668,22 2 650,50 4240,5 0,24 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z výše uvedených údajů vyplývá, že by měla být vystavena objednávka u jednotlivých 

položek plastových a kovových sítí pokud zásoba klesne pod hodnotu „B“. U položky 

E21/300 se bude objednávat v případě, že zásoby klesnou pod úroveň 25 339,14 bm.  

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Tab. 4.10 – Výpočet objednací hladiny „B“ 

Kovové sítě 

Název položky Jednotky B Zp d L 

E15/291 - 140 bm 4594,5492 2 648,13 8 110,08 0,24 

E15/436 bm 2321,2808 1 042,10 5 329,92 0,24 

E15/451 bm 2366,62 1 184,14 4 927 0,24 

E15/640 bm 3380,12 2 496,20 3 683 0,24 

E15/483 bm 2087,0392 1 440,16 2 695,33 0,24 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z výše uvedených údajů vyplývá, že by měla být vystavena objednávka u jednotlivých 

položek plastových a kovových sítí pokud zásoba klesne pod hodnotu „B“. Ve skladu 

kovových sítí u položky E15/291-140 bude vystavena objednávka, pokud zásoba klesne 

pod hranici4 594,55 bm.  
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5. Návrhy a doporučení 

Pro zjištění, které zásoby jsou nejméně využívány, byla použita ABC analýza. Podkladem 

pro ABC analýzu byla tisková sestava jednotlivých položek s jejich roční spotřebou. Ve 

skladu plastových sítí se nachází 136 položek a ve skladu kovových sítí je 107 položek. 

Položky byly pomocí Paretova pravidla 80/20 roztříděny podle jejich roční spotřeby do 

skupin A, B a C. 

Do skupiny A bylo zařazeno u plastových sítí 7 položek a jejich podíl ke všem 

položkám je 5,15%. Těchto 7 položek představuje 80,04% podíl hodnoty spotřeby. Ve 

skladu kovových sítí se nachází 11 položek a jejich podíl ke všem položkám ve skupině je 

10,28%. Těchto 11 položek představuje 80,11% podílu hodnoty spotřeby ke všem 

položkám ve skupině. Položky ze skupiny mají největší obrátkovost a díky jejich vysoké 

obrátkovosti nevážou na sebe vysoké náklady na skladování. Položky ve skupině A by 

měly být řízeny systémy (B, Q). Tento systém má pevnou hladinu B, pod kterou když 

zásoby klesnou, tak bude vystavena objednávka. Firma Weppler Czech by se měla na tyto 

stěžejní položky zaměřit, protože jsou pro nepřetržitý výrobní proces zásadní.  

Do skupiny B bylo zařazeno u plastových sítí 65 položek, které představují 19,95% 

hodnotu roční spotřeby ke všem položkám. Ve skladu kovových sítí bylo do této skupiny 

zařazeno 30 položek, které mají 19,87% podíl hodnoty spotřeby ke všem položkám ve 

skupině. Tyto položky by se měly řídit systémem (B, Q) jako skupina A, ale je vhodné také 

použít systém (B, S). Systém (B, S) se liší od systému (B, Q) tím, že objednává do cílové 

úrovně S. Položky této skupiny mají výrazně menší podíl hodnoty roční spotřeby.  

Do skupiny C byly zařazeny ostatní položky, které nemají žádnou roční spotřebu, 

doslova nulovou spotřebu. Tyto položky jsou uskladněny a nevážou na sebe žádny zisk 

z jejich spotřeby, ale vážou na sebe vysoké náklady na uskladnění. Ve skladu plastových 

sítí se nachází 64 položek, kde jejich podíl položek ve skupině je 47,06%. Ve skladu 

kovových sítí se nachází 66 položek a jejich podíl položek ve skupině je 61,68%. Na tyto 

položky by se měla firma taktéž zaměřit, protože vážou na sebe pouze náklady v podobě 

nájmu, spotřeby elektrické energie, jejich správy apod. Pro tuto skupinu je vhodné nastavit 

systém s periodickou kontrolou stavu. Cílem stanovení systému této skupině je 

minimalizovat náklady na skladování. 
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V další části bakalářské práce jsem se zaměřil na pět položek ze skupiny A, skladu 

plastových a kovových sítí, které mají největší hodnotu roční spotřeby. Jak již bylo řečeno 

výše, těmto položkám byl navržen objednací systém (B, Q). Firma Weppler Czech nemá 

stanovenou pojistnou zásobu. Mít stanovenou pojistnou zásobu je pro firmy v dnešní době 

velké konkurence důležité. Účelem pojistné zásoby je minimalizovat výkyvy 

v zásobovacím režimu a zajistit nepřetržitou výrobu. Pro přesnější stanovení objednacího 

systému byla navržena pojistná zásoba jednotlivým položkám. Při rozhodování o výši 

pojistné zásoby jsem postupoval podle pravidel odborné literatury a vzhledem 

k požadavkům firmy. 

 Ve skladu plastových sítí byla u položky E21/300 navržena pojistná zásoba 

7 981,46 bm a objednací úroveň B je 25 339,14 bm, pod kterou když zásoby klesnou, tak 

bude vystavena objednávka. U položky E21/533 je pojistná zásoba 7 377,97 bm a 

objednací úroveň B je 18 496,61 bm. U položky E21/2521 je pojistná zásoba 6 232,5 bm a 

objednací úroveň B je 8 023,8. U položky E21/700 je pojistná zásoba 2 601,54 bm a 

objednací úroveň B je 3775,86 bm. U položky E21/2510 je pojistná zásoba 2650,5 bm a 

objednací úroveň je 3668,22 bm. 

Ve skladu kovových sítí byla navržena pojistná zásoba u položky E15/291-140 ve 

výši 2648,13 bm a objednací úroveň B je 4594,55 bm. U položky E15/436 je pojistná 

zásoba 1 042,1 bm a objednací úroveň B 2321,28 bm. U položky E15/451 je pojistná 

zásoba ve výši 1 184,14 bm a objednací úroveň 2366,62 bm. U položky E15/640 je 

pojistná zásoba 2 496,2 bm a objednací úroveň 3380,12 bm. U položky E15/483 je pojistná 

zásoba 1 440,16 bm a objednací úroveň B je 2 087,03 bm. 

Firma Weppler Czech objednává všechny své zásoby na 25 týdnů dopředu, protože 

to je smluvně dané s její mateřskou společností. Tyto zásoby kupuje s množstevní slevou. 

Prvním návrhem je mít zásoby rozdělené do tří skupin podle hodnoty jejich spotřeby a 

každé skupině zvolit optimální intenzitu objednávání podle jejich spotřeby při výrobě. 

Dalším návrhem je ukázkové nastavení objednacího systému (B, Q) u 5 nejvíce 

spotřebovávaných položek ve skladu plastových a kovových sítí. Položkám byla stanovena 

pojistná zásoba tak, aby stupeň zajištěnosti činil 90%.    
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6. Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo zhodnotit stávající stav zásob ve skladech kovových a 

plastových sítí firmy Weppler Czech a zjistit, které zásoby jsou nejméně využívány při 

výrobě filtrů. Dalším cílem bylo nejvíce využívaným položkám nastavit vhodný objednací 

systém. Současný stav zásob ve firmě Weppler Czech není příznivý, protože ve skladech 

leží mnoho zásob, které nejsou využívány a vážou na sebe vysoké náklady na skladování.  

V teoretické části práce jsem se zaměřil na základní oblasti řízení zásob, které patří 

do logistiky. 

V praktické části jsem nejprve představil firmu Weppler Czech s.r.o., kde jsem 

uvedl její historii a současnou ekonomickou situaci.  

Na základě údajů z výpisu skladové evidence za rok 2012, byla vytvořena ABC 

analýza, která rozdělila položky ze skladu kovových a plastových sítí do tří skupin A, B a 

C. Kritérium pro rozdělení položek byla roční spotřeba uvedených položek pro výrobu. Ve 

skupině C se nacházejí položky, které jsou nejméně využívány při výrobě filtrů.   

Dalším cílem práce bylo stanovení vhodného objednacího systému. Stanovila se 

pojistná zásoba pěti nejvíce využívaným položkám při výrobě filtrů. Určení pojistné 

zásoby sloužilo k přesnějšímu stanovení objednacích systémů. Následně bylo pěti nejvíce 

spotřebovávaným položkám stanoven systém „B, Q“, který byl pro danou skupinu, 

vzhledem k jejich spotřebě nejúčelnější. 

Zásoby a jejich řízení jsou nedílnou součásti podnikání a spadají do velmi náročné 

oblasti logistiky. Zásoby by měly být sledovány nepřetržitě, protože vysoké množství 

zásob na sebe váže vysoké finanční náklady na skladování. Firmy si musí zvolit optimální 

metodu objednávání, aby se těmto událostem předcházelo.    
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Příloha č. 1 – ABC analýza plastových sítí 

Číslo položky Název položky Roční spotřeba (bm/m2) Jednotka Hodnota roční spotřeby (%) Kumulovaná hodnota rocni spotřeby (%) Skupina 

1 E21/300 847339,7566 bm 40,77% 40,77% A 

2 E21/533 521243,2625 bm 25,08% 65,84% A 

3 E21/2521 89571,1332 bm 4,31% 70,15% A 

4 E21/700 58586,4566 bm 2,82% 72,97% A 

5 E21/2510 50892 bm 2,45% 75,42% A 

6 E21/760 50396,7451 bm 2,42% 77,84% A 

7 E21/1150 45655,2375 bm 2,20% 80,04% A 

8 E21/2000 44802,0692 bm 2,16% 82,20% B 

9 E21/2400 42906 bm 2,06% 84,26% B 

10 E21/1600 38178,1867 bm 1,84% 86,10% B 

11 E21/200 31664,6 bm 1,52% 87,62% B 

12 E21/2240 31149,7684 bm 1,50% 89,12% B 

13 E21/290 25538,4649 bm 1,23% 90,35% B 

14 E21/1500 18354,4744 bm 0,88% 91,23% B 

15 E26/319 14708,5092 bm 0,71% 91,94% B 

16 E24/280 11266,2 bm 0,54% 92,48% B 

17 E22/100 11020,336 bm 0,53% 93,01% B 

18 E21/1580 9535,7807 bm 0,46% 93,47% B 

19 E26/312 8964,6312 bm 0,43% 93,90% B 

20 E21/2170 8806,0828 bm 0,42% 94,32% B 

21 E26/309 8679,6968 bm 0,42% 94,74% B 

22 E21/2500 8346,954 bm 0,40% 95,14% B 



Martin Pščolka – Optimalizace zásob ABC analýzou u firmy Weppler Czech s.r.o. 
 

2013  35 
 

23 E21/2910 - 80 8324,4834 bm 0,40% 95,54% B 

24 E21/540 7115,1509 bm 0,34% 95,89% B 

25 E21/2540 7072,4025 bm 0,34% 96,23% B 

26 E21/2420 6700,3991 bm 0,32% 96,55% B 

27 E21/2910 - 75 6527,9711 bm 0,31% 96,86% B 

28 E24/180 5725,911 bm 0,28% 97,14% B 

29 E21/2060 5428,8371 bm 0,26% 97,40% B 

30 E26/313 4519,6867 bm 0,22% 97,62% B 

31 E23/042 4484,888 bm 0,22% 97,83% B 

32 E26/332 4121,8805 bm 0,20% 98,03% B 

33 E22/160 3113,475 bm 0,15% 98,18% B 

34 E21/2790 2917,8828 bm 0,14% 98,32% B 

35 E24/200 2613,7881 bm 0,13% 98,45% B 

36 E21/1200 2359,2819 bm 0,11% 98,56% B 

37 E21/880 2088,8698 bm 0,10% 98,66% B 

38 E21/2690 2069,2254 bm 0,10% 98,76% B 

39 E21/2140 1616,472 bm 0,08% 98,84% B 

40 E21/1690 1465,3716 bm 0,07% 98,91% B 

41 E21/1430 1424,2558 bm 0,07% 98,98% B 

42 E21/2470 1391,83 bm 0,07% 99,04% B 

43 E22/140 1350 bm 0,06% 99,11% B 

44 E22/190 1344,53 bm 0,06% 99,17% B 

45 E21/919 1225,2672 bm 0,06% 99,23% B 

46 E21/1060 1225 bm 0,06% 99,29% B 
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47 E21/120 1146,1032 bm 0,06% 99,35% B 

48 E21/1440 1102,62 bm 0,05% 99,40% B 

49 E21/1460 1025 bm 0,05% 99,45% B 

50 E21/1950 993,7353 bm 0,05% 99,50% B 

51 E21/1883 954 bm 0,05% 99,54% B 

52 E21/860 883,9483 bm 0,04% 99,58% B 

53 E23/141 839,212 bm 0,04% 99,63% B 

54 E23/210 810,876 bm 0,04% 99,66% B 

55 E21/1971 754,6176 bm 0,04% 99,70% B 

56 E29/018 571 ks 0,03% 99,73% B 

57 E21/960 528 bm 0,03% 99,75% B 

58 E21/1970 526,7949 bm 0,03% 99,78% B 

59 E21/2880 518,2635 bm 0,02% 99,80% B 

60 E23/180 485,1 bm 0,02% 99,83% B 

61 E21/1520 378 bm 0,02% 99,85% B 

62 E23/130 374,8596 bm 0,02% 99,86% B 

63 E21/703 325,2116 bm 0,02% 99,88% B 

64 E29/016 295 ks 0,01% 99,89% B 

65 E21/2380 294,9177 bm 0,01% 99,91% B 

66 E24/120 293,0895 bm 0,01% 99,92% B 

67 E29/015 269 ks 0,01% 99,93% B 

68 E21/2160 244,183 bm 0,01% 99,95% B 

69 E21/1985 220,4377 bm 0,01% 99,96% B 

70 E21/1720 214,9741 bm 0,01% 99,97% B 
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71 E26/329 204,788 bm 0,01% 99,98% B 

72 E21/2080 200 bm 0,01% 99,99% B 

73 E21/260 89,6395 bm 0,00% 99,99% C 

74 E23/160 64,9132 bm 0,00% 99,99% C 

75 E21/2410 38,6 bm 0,00% 100,00% C 

76 E21/2660 23,5026 m2 0,00% 100,00% C 

77 
E21/2910 
zkuš.2 22,6862 m2 0,00% 100,00% C 

78 E21/2910 zkuš. 22,6862 m2 0,00% 100,00% C 

79 E21/2920 13,3694 bm 0,00% 100,00% C 

80 E21/220 4,4795 m2 0,00% 100,00% C 

81 E21/2460 4,4795 m2 0,00% 100,00% C 

82 E21/014-3 0 bm 0,00% 100,00% C 

83 E21/1000 0 bm 0,00% 100,00% C 

84 E21/1020 0 bm 0,00% 100,00% C 

85 E21/1040 0 bm 0,00% 100,00% C 

86 E21/1080 0 bm 0,00% 100,00% C 

87 E21/1140 0 bm 0,00% 100,00% C 

88 E21/1240 0 bm 0,00% 100,00% C 

89 E21/1300 0 bm 0,00% 100,00% C 

90 E21/1480 0 bm 0,00% 100,00% C 

91 E21/160 0 bm 0,00% 100,00% C 

92 E21/1683 0 bm 0,00% 100,00% C 

93 E21/1684 0 bm 0,00% 100,00% C 
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94 E21/1860 0 bm 0,00% 100,00% C 

95 E21/1960 0 bm 0,00% 100,00% C 

96 E21/1980 0 bm 0,00% 100,00% C 

97 E21/1989 0 bm 0,00% 100,00% C 

98 E21/2180 0 bm 0,00% 100,00% C 

99 E21/2200 0 bm 0,00% 100,00% C 

100 E21/2280 0 bm 0,00% 100,00% C 

101 E21/2340 0 bm 0,00% 100,00% C 

102 E21/2360 0 bm 0,00% 100,00% C 

103 E21/2390 0 bm 0,00% 100,00% C 

104 E21/2490 0 bm 0,00% 100,00% C 

105 E21/2520 0 bm 0,00% 100,00% C 

106 E21/2550 0 bm 0,00% 100,00% C 

107 E21/2580 0 bm 0,00% 100,00% C 

108 E21/2590 0 bm 0,00% 100,00% C 

109 E21/2620 0 bm 0,00% 100,00% C 

110 E21/2630 0 bm 0,00% 100,00% C 

111 E21/2640 0 bm 0,00% 100,00% C 

112 E21/2650 0 m2 0,00% 100,00% C 

113 E21/2680 0 bm 0,00% 100,00% C 

114 E21/620 0 bm 0,00% 100,00% C 

115 E21/640 0 bm 0,00% 100,00% C 

116 E21/660 0 bm 0,00% 100,00% C 

117 E21/900 0 bm 0,00% 100,00% C 
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118 E21/920 0 bm 0,00% 100,00% C 

119 E21/990 0 bm 0,00% 100,00% C 

120 E23/020 0 bm 0,00% 100,00% C 

121 E23/021 0 bm 0,00% 100,00% C 

122 E23/022 0 bm 0,00% 100,00% C 

123 E23/023 0 bm 0,00% 100,00% C 

124 E23/100 0 bm 0,00% 100,00% C 

125 E23/120 0 bm 0,00% 100,00% C 

126 E23/200 0 bm 0,00% 100,00% C 

127 E24/100 0 bm 0,00% 100,00% C 

128 E24/160 0 bm 0,00% 100,00% C 

129 E24/220 0 bm 0,00% 100,00% C 

130 E24/240 0 bm 0,00% 100,00% C 

131 E24/260 0 bm 0,00% 100,00% C 

132 E25/100 0 bm 0,00% 100,00% C 

133 E25/160 0 bm 0,00% 100,00% C 

134 E25/180 0 bm 0,00% 100,00% C 

135 E26/310 0 bm 0,00% 100,00% C 

136 Exy/xyyx 0 m2 0,00% 100,00% C 

136 Celkem 2078571,294   100,00%     

Zdroj: Vlastní zpracování  
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Příloha č. 2 – ABC analýza kovových sítí 

Číslo položky Název položky Roční spotřeba (bm/m2) Jednotka Hodnota roční spotřeby (%) Kumulovaná roční spotřeby (%) Skupina 

1 E15/291 - 140 95960,5125 m2 17,80% 17,80% A 

2 E15/436 63804,391 bm 11,84% 29,64% A 

3 E15/451 59128,7642 bm 10,97% 40,61% A 

4 E15/640 43301,8193 m2 8,03% 48,64% A 

5 E15/483 31432,872 bm 5,83% 54,47% A 

6 E15/319 31026,732 bm 5,76% 60,22% A 

7 E15/310 27635,1692 bm 5,13% 65,35% A 

8 E15/260 25233,346 m2 4,68% 70,03% A 

9 E15/681 21199,1 m2 3,93% 73,96% A 

10 E15/450 18413,2032 bm 3,42% 77,38% A 

11 E15/443 14737,1507 m2 2,73% 80,11% A 

12 E15/661 14055,079 m2 2,61% 82,72% B 

13 E15/610 13121,294 bm 2,43% 85,15% B 

14 E15/423 12489,6953 bm 2,32% 87,47% B 

15 E15/452 12119,4449 m2 2,25% 89,72% B 

16 E14/100 11390,3 bm 2,11% 91,83% B 

17 E15/291 - 125/4,4 7315,1243 m2 1,36% 93,19% B 

18 E15/671 5956,9426 bm 1,11% 94,29% B 

19 E15/413 4057,4015 m2 0,75% 95,05% B 

20 E15/453 3443,6385 bm 0,64% 95,69% B 

21 E15/662 3010,434 m2 0,56% 96,24% B 

22 E15/448 2892,3114 m2 0,54% 96,78% B 
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23 E15/293 2783,333 ks 0,52% 97,30% B 

24 E15/487 2454,354 bm 0,46% 97,75% B 

25 E15/305 2157,8475 bm 0,40% 98,15% B 

26 E15/600 1616,625 m2 0,30% 98,45% B 

27 E15/481 1608,123 m2 0,30% 98,75% B 

28 E15/480 1196,0845 bm 0,22% 98,97% B 

29 E15/092 1085,9612 bm 0,20% 99,17% B 

30 E15/437 924,866 m2 0,17% 99,35% B 

31 E15/143 742,6641 m2 0,14% 99,48% B 

32 E15/306 655,0236 m2 0,12% 99,60% B 

33 E15/320 402,2405 bm 0,07% 99,68% B 

34 E14/130 356,525 bm 0,07% 99,75% B 

35 E15/500 296,4679 m2 0,05% 99,80% B 

36 E15/440 283,176 m2 0,05% 99,85% B 

37 E15/142 246,1993 m2 0,05% 99,90% B 

38 E11/260 230,34 bm 0,04% 99,94% B 

39 E11/220 123,876 bm 0,02% 99,96% B 

40 E11/320 62,6481 m2 0,01% 99,98% B 

41 E13/120 26,4938 bm 0,00% 99,98% C 

42 E15/142 zkuš. 17,7232 bm 0,00% 99,98% C 

43 E13/240 17,1111 bm 0,00% 99,99% C 

44 E15/318 16,588 bm 0,00% 99,99% C 

45 E15/300 13,2336 bm 0,00% 99,99% C 

46 E12/180 8,7462 bm 0,00% 99,99% C 
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47 E11/200 5,9573 bm 0,00% 100,00% C 

48 E13/100 5,5531 m2 0,00% 100,00% C 

49 E15/530 5,0028 bm 0,00% 100,00% C 

50 E11/120 3,565 bm 0,00% 100,00% C 

51 E13/341 1,9655 m2 0,00% 100,00% C 

52 E15/520 1,928 m2 0,00% 100,00% C 

53 E14/140 1,285 bm 0,00% 100,00% C 

54 E15/620 1,1822 m2 0,00% 100,00% C 

55 E13/180 0,7125 bm 0,00% 100,00% C 

56 E15/302 0,6539 bm 0,00% 100,00% C 

57 E13/260 0,4155 bm 0,00% 100,00% C 

58 E10/100 0 m2 0,00% 100,00% C 

59 E11/004 0 bm 0,00% 100,00% C 

60 E11/008 0 bm 0,00% 100,00% C 

61 E11/140 0 bm 0,00% 100,00% C 

62 E11/180 0 bm 0,00% 100,00% C 

63 E11/210 0 bm 0,00% 100,00% C 

64 E11/240 0 bm 0,00% 100,00% C 

65 E11/300 0 bm 0,00% 100,00% C 

66 E11/340 0 bm 0,00% 100,00% C 

67 E11/440 0 bm 0,00% 100,00% C 

68 E12/005 0 m2 0,00% 100,00% C 

69 E12/120 0 bm 0,00% 100,00% C 

70 E12/140 0 bm 0,00% 100,00% C 
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71 E12/160 0 bm 0,00% 100,00% C 

72 E13/140 0 bm 0,00% 100,00% C 

73 E13/200 0 bm 0,00% 100,00% C 

74 E13/280 0 bm 0,00% 100,00% C 

75 E13/300 0 bm 0,00% 100,00% C 

76 E13/320 0 bm 0,00% 100,00% C 

77 E13/320 zkuš. 0 bm 0,00% 100,00% C 

78 E13/380 0 bm 0,00% 100,00% C 

79 E13/400 0 bm 0,00% 100,00% C 

80 E14/100n 0 bm 0,00% 100,00% C 

81 E14/120 0 bm 0,00% 100,00% C 

82 E14/130 zkuš. 0 bm 0,00% 100,00% C 

83 E14/180 0 bm 0,00% 100,00% C 

84 E15/120 0 bm 0,00% 100,00% C 

85 E15/143 zkuš. 0 bm 0,00% 100,00% C 

86 E15/160 0 m2 0,00% 100,00% C 

87 E15/170 0 m2 0,00% 100,00% C 

88 E15/180 0 m2 0,00% 100,00% C 

89 E15/200 0 bm 0,00% 100,00% C 

90 E15/220 0 m2 0,00% 100,00% C 

91 

E15/291 - 

125/3,85 0 m2 0,00% 100,00% C 

92 E15/400 0 bm 0,00% 100,00% C 

93 E15/420 0 bm 0,00% 100,00% C 
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94 E15/432 0 m2 0,00% 100,00% C 

95 E15/438 0 bm 0,00% 100,00% C 

96 E15/441 0 m2 0,00% 100,00% C 

97 E15/540 0 bm 0,00% 100,00% C 

98 E15/560 0 bm 0,00% 100,00% C 

99 E15/580 0 bm 0,00% 100,00% C 

100 E15/650 0 bm 0,00% 100,00% C 

101 E15/663 0 bm 0,00% 100,00% C 

102 E15/700 0 bm 0,00% 100,00% C 

103 E16/120 0 m2 0,00% 100,00% C 

104 Exx/xxx 0 bm 0,00% 100,00% C 

105 N39 0 bm 0,00% 100,00% C 

106 N39a 0 bm 0,00% 100,00% C 

107 SPÖRL zkuš. 0 bm 0,00% 100,00% C 

107 Celkem 539079,197   100%     

Zdroj: Vlastní zpracování 


