
 
 



 
 



 
 



 
 



 

 
 

Abstrakt 

Cílem této diplomové práce je posoudit současný stav řízení zásob ve společnosti XYZ. Práce 

je rozdělena na praktickou a teoretickou část. V teoretické části jsou rozvedeny pojmy jako 

logistika, zásoby a způsoby řízení zásob, tedy jednotlivé metody a modely. V praktické části 

je zanalyzován současný stav zásob a na základě provedených analýz je navrženo 

ekonomicky optimální řešení. 
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Abstract 

The aim of this thesis is to assess the current state of inventory management in a company 

XYZ. Thesis contains of theoretical and practical part. In the theoretical part are discussed 

terms like logistics, supplies and supplies control methods,  various methods and models. In 

the practical part is analyzed the current state of supplies and based on performed analyzes is 

suggested economically optimal solution. 

 

 

Key words 

Stocks, costs, supplies control methods, method ABC, method XYZ, safety stocks. 

  

 



 

 
 

Obsah 

Úvod ........................................................................................................................................... 1 

1 Logistika ............................................................................................................................. 3 

1.1 Vývoj průmyslové logistiky ......................................................................................... 4 

1.2 Cíle logistiky ................................................................................................................ 5 

2 Zásoby ................................................................................................................................ 5 

2.1 Klasifikace zásob ......................................................................................................... 6 

2.2 Náklady na zásoby ....................................................................................................... 8 

3 Řízení zásob ........................................................................................................................ 8 

3.1 Cíle řízení zásob ........................................................................................................... 8 

3.2 Teorie řízení zásob ....................................................................................................... 9 

3.2.1 Strategické řízení zásob ........................................................................................ 9 

3.2.2 Operativní řízení zásob ....................................................................................... 11 

3.3 Příznaky špatného řízení zásob .................................................................................. 12 

4 Systémy řízení zásob ........................................................................................................ 13 

4.1 Hlavní systémy řízení zásob ...................................................................................... 13 

4.1.1 Systémy řízení zásob pro nezávislou poptávku .................................................. 14 

4.1.2 Systémy řízení zásob pro závislou poptávku ...................................................... 14 

4.2 Objednací systémy ..................................................................................................... 14 

4.2.1 Metoda stálé velikosti objednávky ..................................................................... 15 

4.2.2 Stanovení pojistné hladiny zásob ....................................................................... 17 

4.2.3 Metoda stálého cyklu objednávání ..................................................................... 18 

4.3 Model ekonomického objednacího množství ............................................................ 19 

5 Metody klasifikace zásob ................................................................................................. 21 

5.1 Analýza ABC ............................................................................................................. 21 

5.2 Analýza XYZ ............................................................................................................. 22 

5.3 Analýza HML ............................................................................................................ 23 



 

 
 

5.4 Analýza SOS .............................................................................................................. 24 

6 Moderní řízení zásob ........................................................................................................ 24 

6.1 MRP ........................................................................................................................... 24 

6.1.1 MRP I ................................................................................................................. 24 

6.1.2 MRP II ................................................................................................................ 26 

6.1.3 MRP III ............................................................................................................... 26 

6.2 JIT .............................................................................................................................. 26 

7 Praktická část .................................................................................................................... 28 

7.1 Profil společnosti ....................................................................................................... 28 

7.2 Analýza zásob ............................................................................................................ 29 

7.2.1 Paretova analýza ................................................................................................. 29 

7.2.2 Analýza variability ............................................................................................. 32 

7.2.3 Matice závažnosti potencionální škody a doby dodání ...................................... 38 

7.2.4 Jednotková hodnota a sezónnost zásob .............................................................. 39 

7.2.5 Stanovení pojistných hladin zásob ..................................................................... 40 

7.2.6 Signální zásoba ................................................................................................... 43 

7.2.7 EOQ – Ekonomické objednací množství............................................................ 44 

7.3 Celkové vyhodnocení ................................................................................................ 45 

Závěr ......................................................................................................................................... 50 

Citovaná literatura .................................................................................................................... 53 

Seznam obrázků ........................................................................................................................ 55 

Seznam grafů ............................................................................................................................ 55 

Seznam tabulek ......................................................................................................................... 55 

Seznam příloh ........................................................................................................................... 55 

 

 



 

1 
 

Úvod 

Aby v dnešní nejisté době byl podnik konkurenceschopný, nestačí pouze prodávat své 

výrobky za co nejnižší cenu, ale je také zapotřebí zvyšovat pružnost výrobních kapacit, 

zkracovat dodací lhůty a snižovat nálady na zásoby, distribuci a dopravu. 

Hlavním prostředkem podniku pro dosažení konkurenceschopnosti je snižování nákladů. 

Největší rezervy při snižování nákladů lze nalézt v oblasti zásob. Z tohoto důvodu by mělo 

být cílem každého podniku najít optimální výši zásob. 

Nalezením optimální výše zásob se zabývá oblast řízení zásob. Hlavním faktorem při řízení 

zásob je variabilita spotřeby. Pokud budou zásoby plánované na základě očekávané spotřeby, 

je možné využít celou řadu exaktních metod. S rostoucí variabilitou spotřeby a dlouhými 

dodacími časy přesnost těchto metod výrazně klesá. Při optimalizaci výše zásob je nutné také 

zohlednit faktory týkající se celkového objemu zásob, potenciálních nákladů z nedostatku a 

sezónního charakteru zásob. Přesnost použitých exaktních logistických metod, vždy odpovídá 

kvalitě vstupních informací.  

Hlavním problémem zásob je, že vážou finanční prostředky, které by mohli být jinak použity 

na jiné výnosnější investice. Přesto jsou zásoby potřebné k udržení plynulosti výrobních 

operací a uspokojení poptávky trhu. Při řízení zásob musí podnik najít takovou rovnováhu 

mezi optimální výši zásob a minimálními náklady na jejich pořízení a držení, aby si zajistil 

konkurenceschopnost.  Cílem úspěšného systému řízení zásob je zvyšovat rentabilitu podniku.  

Cílem této diplomové práce je analyzovat současné přístupy k řízení zásob. Dále aplikovat 

vybrané metody klasifikace a řízení zásob ve společnosti XYZ. Na základě provedených 

analýz navrhnout změny vedoucí k optimalizaci výše zásob a snížení vázaných finančních 

prostředků a dopad navrhnutých změn ekonomicky vyhodnotit. 

Práce je rozdělena do dvou základních částí – teoretické a praktické. 

V teoretické části diplomové práce je rozpracováno, za pomocí odborné literatury, šest 

hlavních kapitol. V první kapitole je uveden pojem logistika, její etapy a cíle. V druhé 

kapitole je přiblížen pojem zásoby, jejich klasifikace a náklady na zásoby. Třetí kapitola se 

zabývá teorií řízení zásob a příznaky špatného řízení zásob. Ve čtvrté kapitole je 

specifikováno, jaké jsou nejčastěji používané systémy řízení zásob. Pátá kapitola přibližuje, 
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jakými metodami můžeme klasifikovat zásoby. A v poslední kapitole je uvedeno, jaké 

moderní metody při řízení zásob jsou dnes používány.  

V úvodu praktické části je představena společnost XYZ. V další kapitole jsou analyzovány 

hlavní zásoby, které jsou z hlediska řízení zásob nejdůležitější. V této kapitole je použita 

analýza ABC, analýza variability, matice hodnocení stupně závažnosti a doby dodání, analýza 

HLM, analýza SOS a princip stanovení pojistné zásoby, signální zásoby a ekonomického 

objednacího množství. V poslední kapitole je uvedeno celkové vyhodnocení praktické části 

s ekonomickým dopadem. 
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1 Logistika 

Pojem logistika je v dnešní době spojován hlavně s výrobou, dopravou a obchodem. Nejprve 

se tento výraz využíval v armádě jako synonymum pro dopravu, zásobování jednotek, pohyb 

na bojišti a převoz raněnných. Logistika zabezpečovala bojeschopnost vojska, tedy to, aby se 

jednotky dostaly včas na požadované místo. Až později byl tento pojem převzat do 

ekonomiky. [11] 

Působnost logistiky je v dnešní době mnohem větší než pouze ve vnitropodnikových službách 

a mnohdy slouží i jako konkurenční výhoda daného subjektu na trhu. Důležitost logistiky 

můžeme pozorovat nejen na firemní nebo národohospodářské úrovni, ale dokonce i v rozsahu 

mezinárodního nebo celosvětového hospodářství. Hlavní využití logistiky vychází ze 

správného porozumění principů a metod na mikroekonomické úrovni. Toto vede 

ke komplexnímu a učinnému hospodaření podniku. [9] 

 

Nejvýznamnější z definic pojmu logistika pochází z roku 1988 od H. C. Phola:  

„Logistika má dbát na to, aby místo příjmu bylo zásobeno podle jeho požadavku z místa 

dodání správným výrobkem, ve správném množství a stavu, ve správném čase za minimálních 

nákladů.“ 

V odborné literatuře se můžeme často setkat i s těmito definicemi logistiky:  

„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.“   

       Christof Schulte 

„Logistika je disciplína, která se zabývá celkovou optimalizací, koordinací a synchronizací 

všech činností, jejich řetězce jsou nezbytné k pružnému a hospodárnému dosažení daného 

konečného efektu.“   

   Petr Pernica 
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Nelze nezmínit velmi poučnou definici logistiky Evropské logistické asociace:  

„Organizace, plánování, řízení a výkon toku zboží vývojem a nákupem počínaje, výrobou a 

distribuci podle objednávky finálního zákazníka konče tak, aby byly splněny požadavky trhu 

při minimálních nákladech a minimálních kapitálových výdajích.“  [10] 

Různé definice se odlišují, avšak vždy jde o uspořádání toku surovin od výrobce ke 

spotřebiteli a nasycení požadavků trhu. Jinými slovy: uspořádání toků tak, aby zboží 

v potřebné jakosti a potřebném množství bylo doručeno do daného místa v určeném čase 

s vynaložením optimálních nákladů. Ačkoliv je logistika ucelený obor řešící materiálové toky 

jdoucí od výrobce ke spotřebiteli, můžeme ji rozdělit do následujících skupin:  

• zásobovací, 

• výrobní, 

• distribuční. [3] 

 

1.1 Vývoj průmyslové logistiky 

Průmyslová logistika prodělala prudký vývoj, který lze rozdělit do čtyř hlavních stupňů. 

První etapa – logistika se orientovala pouze na distribuci a převládal zde obchodní a 

marketingový přístup. Řešení zásob bylo pouze okrajové, z tohoto důvodu se projevovala 

nedostatečná výše zásob, špatné uspořádání a jejich rozmístění. 

Druhá etapa – v této etapě vývoje se začala projevovat strategie snižování nákladů a 

pozornost se začala soustředit k zásobám, ve kterých byl uložen kapitál. Při řešení problému s 

přebytečnými zásobami se využívaly matematické optimalizační metody, matematicko-

statistické metody a metody predikce. Logistika začala pronikat i do odvětví jako je 

zásobování, speciálně do nákupu a opatřování. Dále se rozšířila do řízení výroby, avšak zatím 

se neuplatňovala jako celek, ale jednotlivě pro každou funkci. 

Třetí etapa – nyní se začaly sdružovat jednotlivé systémy od výrobců až ke koncovým 

zákazníkům (tzv. integrace funkcí). Jednotlivým sdružováním vznikl logistický řetězec, který 

v praxi tvoří integrovaný logistický systém.  

Čtvrtá etapa – dochází k optimalizaci logistických systémů. Čtvrtá fáze stále probíhá. 

[11,13] 
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1.2 Cíle logistiky 

Účelem jakékoliv logistické činnosti je optimalizace logistických výkonů i s jejich součástmi, 

logistickými službami a logistickými náklady. Jedna z hlavních součástí logistiky je její 

orientace na požadavky trhu. Z těchto příčin reprezentují logistické výkony vždy 

marketingové nástroje a je důležité je takto i hodnotit. [15] 

Logistické výkony lze rozdělit na: 

a) logistické služby 

• dodací lhůta, 

• dodací spolehlivost, 

• dodací pružnost, 

• dodací kvalita. 

b) logistické náklady 

• náklady na řízení a systém, 

• náklady na zásoby, 

• náklady na skladování, 

• náklady na dopravu, 

• náklady na manipulaci. [11] 

2 Zásoby 

Dosažení hlavního cíle logistiky, tedy toho, že se výrobky dostanou od výrobce ke spotřebiteli 

a to včas a za optimální náklady souvisí s problematikou zásob. Zásoby jsou v logistice hned 

po čase dodání druhou nejdůležitější veličinou. Poněvadž zásoby na sebe vážou prostředky, 

jsou z tohoto důvodu ekonomicky nežádoucí a měly by být minimalizovány. Výroba a další s 

tím spojené procesy se ovšem bez zásob neobejdou. Z tohoto důvodu by se měli zásoby v 

první řadě optimalizovat, pochopitelně v celém logistickém řetězci. Je možné také říci, že 

zásoby zpomalují pohyb matriálu a výrobků, proto vzniká snaha o jejich snižování, popřípadě 

o úplné odstranění. Splnění těchto cílů je v praxi ovšem značně složité a to z důvodu, že v 

celém logistickém řetězci a jeho článcích dochází ke konkurenčním cílům. Kvůli tomu je 

nutné nalézat určité kompromisy, které zaručí komplexní splnění cíle. [11] 
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Zásoby mohou být hmotné (materiál, suroviny, polotovary, rozpracovaná výroba a hotové 

výrobky aj.) nebo nehmotné (goodwill, obchodní známky, obchodní tajemství, patenty a 

autorská práva aj.). [11] 

V této problematice se vyskytuje mnoho důvodů proč udržovat zásoby. Některé z nich jsou: 

• Zabezpečení proti kolísání potřeby, požadavků. 

• Zabezpečení před výpadkem dodávky. 

• Prospěch z větších množství (rabat při odběru velkého množství). 

• Úspory na objednávacích nákladech. 

• Sezónní vlivy. 

• Zásoby z důvodu opravy či poruchy výrobních agregátů. 

• K dosažení synchronizace navazujících procesů probíhajících s rozdílným rytmem 

(tzv. vyrovnávací zásoby). [11] 

Zásoby na druhé straně prezentují určitou část majetku podniku. Díky tomu může nadměrná 

velikost zásob snižovat rentabilitu podniku a to ve dvou směrech:  

• Čistý zisk se snižuje o náklady na udržování zásob, tj. pojištění, daně, skladování, 

zastarávání, poškození a úroky aj. 

• Zásoby vážou finanční kapitál, který by mohl být použit na jiné výnosnější investice. 

V obou případech je výsledkem snížení výnosnosti čistého jmění. [7] 

 

2.1 Klasifikace zásob 

Z důvodu návaznosti finančních prostředků na zásoby vzniká určitá míra nákladovosti 

podniku. Zvláště s ohledem na operativní řízení zásob má smysl jejich členění vedoucí 

k individuálnímu přístupu k řízení v rámci těchto skupin. 

Zásoby členíme z hlediska klasifikace podle funkčních složek na: 

• běžnou,  

• pojistnou, 

• technickou (technologickou), 

• sezónní. [9] 
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Zásoba běžná také nazývaná obratová, je ta část zásob, která kryje předpokládanou potřebu 

v období mezi dvěma dodávkami. Maxima dosahuje v okamžik pravidelné objednávky a 

minima těsně před pravidelnou objednávkou. 

Pojistná zásoba je ta část zásoby, která kryje odchylky od plánované spotřeby, délky 

dodávkového cyklu a výše dodávky, jestliže přesáhnou hladinu minimálních zásob. V 

některých výrobních procesech se minimální a pojistná zásoba ztotožňují.  

Za technickou zásobu považujeme tu část surovin, materiálů a výrobků, která má krýt 

potřeby při nezbytných technologických úpravách materiálů. Tvoří se tedy tam, kde je třeba 

materiál před výdejem do spotřeby upravit, třídit, sušit atd.  

Sezónní zásobu tvoří takové množství materiálů a výrobků, které umožňují krýt spotřebu  

rovnoměrně po celý rok, ale zásoba se doplňuje jen v kratším časovém období, sezónně.  

V tomto rozdělení bývá někdy začleněna také tzv. havarijní zásoba. Ta se tvoří zvláště 

v důležitých procesech pro zajištění nejdůležitějších položek zásob. [9] 

Z důvodu signalizace zásob, řízení skladového hospodářství a kapacitních propočtů 

projektování jsou velice důležité hodnoty stavu minimálních a maximálních zásob. 

Minimální zásoba představuje stav zásoby v okamžiku před novou dodávkou (doplněním 

zásoby), pokud již byla vyčerpána běžná zásoba. Je dána výší relativně stálé složky zásob 

nebo jejich součtem (např. zásoby pojistné, technické, havarijní apod.). 

Maximální zásoba je nejvyšší stav zásob, této hladiny se dosahuje v okamžiku přijetí nové 

dodávky, tedy při doplnění zásoby. 

Pro řízení zásob je důležitým ukazatelem hodnota průměrné resp. optimální zásoby. Ta se 

v podmínkách plynulé rovnoměrné spotřeby rovná polovině průměrné dodávky. [9,17] 

Podle hlediska využití zásob můžeme členit zásoby na nepotřebné a nadnormativní. Těchto 

zásob se podnik snaží zbavit prodejem nebo likvidací.  

Nepotřebné zásoby jsou ty, které organizace nepotřebuje a nemohou být využity k plnění 

úkolů a nadnormativní (nadbytečné) zásoby jsou takové, které organizace pro svou činnost 

sice potřebuje, ale jejich množství přesahuje rozsah potřeby. [9] 
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2.2 Náklady na zásoby 

Mezi další problém zásob, a to jak existujících, tak i neexistujících, jsou jejich náklady. Pokud 

zásoby máme, tak eliminujeme možnost vzniku nedostatku, jenž by mohl narušit funkci 

podnikových pochodů. Zároveň však tímto způsobem vytváříme prostor pro vázání 

finančních prostředků v zásobách. 

V případě, že snížíme skutečné stavy zásob, snížíme tím sice jejich finanční vázanost, avšak 

můžeme tím i omezit funkčnost podniku nebo zapříčinit vznik dalších nákladů (hledáním 

dodavatele a realizací dodávky). [8] 

V praxi se náklady na jejich tvorbu, doplňování, skladování, udržování a využití rozdělují na 

3 základní skupiny: 

• Náklady na objednávku, dodávku, přejímku. 

• Náklady na udržování, skladování a správu zásob. 

• Náklady nedostatku – deficitu. [18] 

3 Řízení zásob 

Specifická skupina aktivit, která se v podmínkách vyrovnané tržní ekonomiky stává cílem 

nákupního managementu podniku, je řízení zásob. 

V moderním podniku je řízení zásob jednou z nejdůležitějších manažerských aktivit. Stručně 

řečeno je řízení zásob zabezpečování a udržování optimálního množství a druhů hmotných 

zdrojů, které podnik potřebuje pro úspěšné plnění svých cílů a to jak strategických a 

taktických, tak i operativních. Řízení zásob je důležitou součástí výrobních procesů, ale i 

jiných obchodních aktivit. Úroveň řízení zásob ovlivňuje efektivní fungování ekonomiky 

podniku. [18] 

3.1 Cíle řízení zásob 

Zásoby jsou hlavní složkou, která má vliv na spotřebu provozního kapitálu podniku. Z tohoto 

důvodu je cílem řízení zásob zvyšovat rentabilitu podniku díky kvalitnímu řízení zásob, 

předpokládat účinky podnikových strategií na stav zásob podniku a snižovat náklady 

logistických činností bez zhoršení kvality zákaznického servisu. [7] 
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Cílem řízení zásob je tedy vhodně zajišťovat zásoby v potřebné velikosti a struktuře. To vše 

musí být zároveň v souladu s kritérii ekonomické efektivnosti.  

Logistické řízení zásob se tak zaměřuje na dvě často konfliktní oblasti: 

• Výkonnost, která úzce souvisí s pohotovostí dodávky. 

• Hospodárnost, tedy snižování nákladů na zásoby. [8] 

3.2 Teorie řízení zásob 

Hlavní snahou při řízení zásob je uspokojit časový a kvantitativní rozpor mezi procesem 

výroby u dodavatele a spotřeby u odběratele. Dalším úkolem řízení zásob je tlumit nebo zcela 

eliminovat důsledky náhodných výkyvů během těchto dvou procesů, včetně jejich logických 

propojení.  

Způsoby řízení zásob lze možno rozdělit na: 

• strategické, 

• operativní. [18] 

3.2.1 Strategické řízení zásob 

Stěžejním úkolem strategie řízení zásob je optimalizace úrovně rezerv v logistickém systému. 

To lze rozdělit na tři základní strategie: 

• Řízení poptávkou. 

• Řízení plánem. 

• Adaptivní řízení. [3] 

Řízení poptávkou 

Tento postup vyplívá z faktu, že množství a pohyb zásob je ovlivněn potřebou zákazníků. Zde 

se tedy jedná o principu „pull“. Doplňování zásob probíhá až v okamžiku, když poklesne 

jejich velikost pod určenou hranici. Využití strategie „pull“ je možné po splnění následujících 

podmínek: 

• Všichni zákazníci a výrobky jsou rovnocenní z hlediska dosažení zisku dodavatele. 

• Neomezená zásoba výrobků u dodavatele. 

• Poptávka relativně stabilní, případně odchylky mají známé rozdělení. 

• Konkrétní dodávky musí být větší než poptávka v průběhu dodacího cyklu. 
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• Délka dodacího cyklu nesmí být závislá na velikosti poptávky, aby bylo možno 

kvantifikovat výkyvy v poptávce. [3] 

Řízení plánem 

U strategie řízení plánem je množství a pohyb zásob plánován předem bez ohledu na 

okamžité požadavky zákazníků. Zde hovoříme o principu „push“. Základem strategie je 

detailní plán požadavků na distribuci, vytvářející podrobný souhrn o požadavcích na zásoby v 

jednotlivých plánovacích horizontech. Velice často jsou tyto plány klasifikovány týdně. Aby 

podniku nevznikly velké finanční ztráty je zapotřebí, aby bylo pro každé období určeno:  

• Požadavky na odběr odpovídajících požadavkům zákazníků. 

• Plánované příjmy dodávek do skladů. 

• Plánované doplňovací objednávky. 

• Stav zásob na skladě v jednotlivých časových obdobích. [3] 

Pružná metoda řízení 

Tato metoda vznikla spojením obou předešlých metod. Dle podmínek se tedy někdy aplikuje 

metoda „pull“ a jindy metoda „push“. Pro volbu nejvhodnější strategie v daném období slouží 

obvykle následující pravidla: 

• Rentabilita segmentů trhu a jejich stálost. 

• Závislost či nezávislost poptávky. 

• Rizika z nejistoty v distribučním řetězci. 

• Kapacita zařízení v distribučním řetězci. [3] 

Rentabilita segmentů trhu a jejich dlouhodobá stálost je obvykle jednou z hlavních podmínek. 

Např. metodu řízení plánem použijeme na ustálených trzích, kde jsou výrobky prodávány s 

vysokým rizikem. 

Jako závislou považujeme tu poptávku, která závisí na poptávce jiného produktu. Na 

nezávislou poptávku aplikujeme princip „pull“ a na závislou poptávku využijeme řízení 

plánem.  

Pokud zohledníme nejistoty nebo omezení v distribučním řetězci, je vhodné použit řízení 

plánem. Dochází-li k defektům v dodacích cyklech, je příhodné užít řízení poptávkou. 
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Jestliže jsou zohledněny nedostatky ve výrobních, přepravních nebo skladovacích kapacitách 

je vhodné řízení plánem, v opačném případě řízení poptávkou.  

Zásoby většinou skrývají určité problémy. Budeme-li chtít problémy eliminovat a současně 

redukovat náklady na zásoby, musíme nejprve tyto problémy vznikající ze zásob snížit a až 

posléze se zabývat problematikou jejich řízení. [3] 

3.2.2 Operativní řízení zásob 

Operativní řízení zajišťuje udržení daných druhů zásob na takové úrovni a v takovém složení, 

jak se to shoduje s vnitropodnikovými potřebami s ohledem na náklady. Při operativním 

plánování zásob se využívá klasifikace zásob dle jejich funkčních složek. Funkční složky se 

znázorňují do tzv. pilového diagramu, ten je základním deterministickým modelem teorie 

řízení zásob (viz Obr. 3. 1). [8] 

Do řízení zásob (v širším pojetí) zahrnujeme tyto činností: 

• Evidence zásob – je důležitou složkou řízení zásob. Zachycuje jevy, signalizující 

hmotnou nebo hodnotovou změnu stavu zásob. 

• Analýza zásob – nástroj poznávání a hodnocení strukturálních, kvantitativních, 

kvalitativních, hmotných i hodnotových změn stavů zásob. Sleduje také činitele, které 

ovlivňují stav a pohyb zásob. 

• Kontrola zásob – Jejích úkolem je zajišťovat poznávání úrovně hospodaření se 

zásobami, jakož i stupeň dodržování určitých pravidel a pokynů nadřízených orgánů 

pro jejich usměrňování a využívání. Součástí kontroly je i kontrola způsobu likvidace 

nepotřebných, nadbytečných, popř. nepoužitelných zásob, jakož i kvalita evidence a 

analýzy zásob.  

• Vlastní regulace – je výsledkem uplatňování jednotlivých složek komplexního řízení 

zásob, tj. řízení zásob v užším pojetí. Takto chápané řízení zásob spočívá v plynulém 

sledování a hodnocení stavu a pohybu zásob na základě přijatých pravidel, jakož i 

v pružném zajišťování zpětné vazby při vzniku odchylek od žádoucího stavu a vývoje. 

Nejdůležitějšími hodnotami stavu zásob z hlediska signalizace stavů zásob, kapacitních 

propočtů a řízení skladového hospodářství jsou minimální a maximální hodnota zásob. 

Z hlediska funkčního jsou důležité zásoby běžné, pojistné, technické a sezónní. Pro řízení 

je důležité znát hodnoty průměrné lépe řečeno optimální zásoby. [8] 
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Obr. 3. 1: Pilový diagram – Schéma pohybu výrobních zásob [8] 

V případě, že určujeme signální hladiny zásob, vycházíme na jedné staně nutnosti krytí potřeb 

podniku a na straně druhé zajistění podmínek na nákupním trhu tak, abychom zajistili 

nejdůležitější potřeby při co nejméně možných nákladech. Ukazatelem dané výše zásob 

v podniku je realizovaná dodávka. Tato realizovaná dodávka se v průběhu skladování mění na 

stav zásob. [8] 

3.3 Příznaky špatného řízení zásob 

Nejdůležitější úkon při identifikaci příležitostí je rozpoznání problémových oblastí, kde lze 

logistický výkon zlepšit. Jestliže v podniku neustále vznikají problémy spojené s řízením 

zásob, bude zajisté nevyhnutelné zajistit hlubší změny procesů.  

Příznaky spojené se špatným řízením zásob: 

• Rostoucí počet nevyřízených objednávek. 

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

nemění (neklesá). 

Odchylka způsobená 
zpožděním dodávky 

Spotřeba 

Dodávka 

Dodávkový cyklus 

Zásoba technická 

Z max 

Velikost zásoby (j, Kč) 

 

Průměrná 
běžná zásoba 

Zásoba  
běžná 

Zásoba  
pojistná 

Čas (dny)  

Z min 
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• Vysoká fluktuace zákazníků. 

• Zvyšující se počet zrušených objednávek. 

• Pravidelně se opakující nedostatek skladovacího prostoru. 

• Velké rozdíly v obrátce skladových položek mezi jednotlivými distribučními centry. 

• Zhoršující se vztahy s odběrateli. Typické je rušení a snižování objednávek. 

• Velké množství zastaralých položek. [7] 

4 Systémy řízení zásob 

Pro výpočet optimální výše dodávek pro tvorbu optimální výše zásob je nezbytné predikovat 

průběh budoucího čerpání ze zásob (průběh spotřeby, poptávky).  

Dle povahy čerpání ze zásob rozdělujeme: 

• Nezávislou spotřebu - náhodný průběh, může být nákupčím ovlivněn a předvídán jen 

výjimečně (havárie, neplánované opravy, změny výrobků aj.). Řízení zásob vyžaduje 

uplatnění stochastických objednacích systémů s propočtem optimální pojistné zásoby. 

• Závislou spotřebu (poptávku), lze predikovat na základě běžného přímého propočtu 

podle norem nebo ukazatelů měrné spotřeby a údajů plánu výroby a prodeje. Pro 

řízení zásob se používají deterministické modely. [18] 

4.1 Hlavní systémy řízení zásob 

Systémy řízení zásob lze rozdělit dle povahy čerpání poptávky do dvou hlavních skupin (viz 

Tab. 4. 1): 

 

Tab. 4. 1: Dělení systémů řízení zásob [21]  

 Nezávislá poptávka Závislá poptávka 

Zjišťování údajů Prognóza, predikce Výpočet 

Pouze množství Statistická metoda stanovení 
velikosti dávky (př. viz EOQ) 

Metoda plánování potřeby 
dávek 

Množství a čas 
Metoda časově rozvrženého 
objednacího okamžiku (viz 

kapitola Objednací systémy) 

Technika plánování potřeby 
materiálu MRP-1 
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4.1.1 Systémy řízení zásob pro nezávislou poptávku  

• Statistická metoda stanovení velikosti dávky  

Běžně používaná metoda řízení zásob pro uspokojování nezávislé poptávky. Z údajů za 

minulé období se vypočte například pomocí Campova vzorce (viz EOQ), jakou dodávku by 

bylo příhodné objednávat, aby objednací a skladovací náklady byly co nejnižší. S vypočtenou 

dodávkou dále uvažujeme, ale nevíme přesné okamžiky, kdy zboží objednat.  

• Metoda časově rozvrženého objednacího okamžiku  

Podle této metody jsou veličiny (velikost dodávky, pojistná zásoba aj.), které byly vypočteny 

konvenčními způsoby, doplněny ještě o další veličinu a to o čas. Je možné vypočítat, v kterém 

termínu budou muset být podány objednávky, aby se zabezpečila očekávaná potřeba. [21] 

4.1.2 Systémy řízení zásob pro závislou poptávku  

• Metoda plánování potřeby dávek  

Tuto metodu lze použít ve výrobních (montážních) podnicích. Zde se pro všechny konečné 

výrobky sestaví montážní program. Dále se pak pomocí kusovníku vypočte potřeba všech 

součástek a eventuálně se stanoví velikost těchto dávek (dávka může být dána například 

kapacitou pece aj.).  

• Technika plánování potřeby materiálu MRP-1  

Metoda je určena pro výpočet závislé poptávky v množství i čase. Používá se především ve 

výrobních podnicích. Výpočet vychází z určeného výrobního plánu, z kusovníku, z údajů o 

existujících i dosud nevyřízených objednávkách aj. Systém plánování je nastaven takovým 

způsobem, aby byl konečný výrobek dokončen v okamžiku, kdy ho požaduje zákazník. [21] 

4.2 Objednací systémy 

U nezávislé poptávky rozlišujeme čtyři základní objednací systémy podle toho, jestliže 

plánujeme pevné nebo proměnné objednací množství (velikost dodávky Q) ve spojení s 

objednávkami v pevných nebo proměnných okamžicích.  Tyto systémy jsou uvedeny v Tab. 

4. 2. [21] 
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Tab. 4. 2: Základní objednací systémy [21] 

 
Pevné objednací množství 

„Q“ 

Proměnné objednací množství 

doplňované do výše „S“ 

Objednávání 

v proměnných okamžicích 

(testuje se „B“) 

Systém B, Q: proměnný 

okamžik objednávky, pevné 

objednací množství „Q“ 

Systém B, S: proměnný okamžik 

objednávky, objednávání do 

cílové úrovně „S“ 

Objednávání v pevných 

okamžicích (testuje se „s“) 

Systém s, Q: pevný okamžik 

objednávky, pevné objednací 

množství 

Systém s, S: pevný okamžik 

objednávky, doplňování do cílové 

úrovně „S“ 

 

Z celé řady objednacích systémů pro řízení zásob našly v praxi největší uplatnění:  

• metoda stálé velikosti objednávky (systém B, Q),  

• metoda stálého cyklu objednávání (systém s, S).  

Popularita těchto modelů je zapříčiněna tím, že napomáhají s úspěchy řídit zásoby u 

materiálových položek, které jsou pravidelně nakupovány. Do této skupiny patří velké 

množství běžných podnikových zásob. Nejčastěji jde o položky s relativně stabilní, avšak 

náhodnou (stochastickou) spotřebou. 

Východiskem pro práci obou metod je tzv. model ekonomického objednacího množství 

(model EOQ). [20] 

4.2.1 Metoda stálé velikosti objednávky  

Zatímco model EOQ pracuje jen se souvislou, neměnnou a předvídatelnou výši spotřeby a 

neměnným a předvídatelným cyklem realizace objednávky, systémy pro řízení zásob již 

zohledňují i náhodný charakter uvedených proměnných. 

Pokud bychom aplikovali model EOQ a náhle by došlo k nárůstu spotřeby nebo překročení 

obvyklé délky cyklu realizace objednávky, došlo by k vyčerpání zásob a k jejich nedostatku. 

Tato situace může způsobit podniku ztráty vlivem přerušení výroby, vlivem ušlého zisku za 

nerealizovaný obchod, penále nebo zhoršení jména podniku, někdy dokonce až ztrátu 

zákazníka. Aby k této situaci nedocházelo, využívají systémy pro řízení zásob tzv. pojistnou 

zásobu.  
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Již z názvu se dá odvodit, že metoda stálé objednávky je postavena na objednávání stálého 

množství zásob. Ihned po určení daného množství se začíná objednávat stejné množství 

v každém objednacím cyklu. Různá spotřeba dané položky způsobí, že perioda mezi 

vystavením jednotlivých objednávek se liší (rozdílný objednací cyklus). Při využití systému 

stálé velikosti objednávky je nutné stanovit minimální množství zásoby, při kterém bude 

signalizována nutnost vystavit další objednávky. V okamžiku dosažení minimálního 

množství, bude nezbytné objednat stálou velikost objednávky. [20] 

Metoda stálé velikosti objednávky, systém (B, Q) tedy pracuje s následujícími parametry pro 

řízení zásob:  

• stálou velikostí objednávky Q (stanoveno pevně, většinou jako optimální velikost), 

• velikostí signální zásoby B. [20, 21] 

 
Obr. 4. 1: Průběh doplňování a spotřeby zásob v metodě stálé velikosti objednávky [20] 

Výše signální zásoby závisí na cyklu realizace objednávky R a očekávané denní spotřebě D. 

Řízení zásob pomocí metody stálé velikosti objednávky je uvedeno na Obr. 4. 1. Ke stanovení 

stálé velikosti objednávky se často využívá model EOQ a Harrisův-Wilsonův vzorec tzn. Q = 

Qopt. Vztah pro stanovení velikosti signální zásoby má následující podobu:  

B= ∗ +    [20]                  (Vzorec č. 1) 

kde:  …průměrná délka cyklu realizace objednávky, …průměrná denní velikost spotřeby 

zásob, PZ…pojistná zásoba.  

Výraz ∗ 	vyjadřuje průměrnou výši spotřeby v průběhu cyklu realizace objednávky. [20] 

Čas 

Zásoba 

B 

Q Q 

R R 
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4.2.2 Stanovení pojistné hladiny zásob  

Z důvodu nejistot v poptávce a možnosti zdržení při doplnění zásob se zásoby v podniku 

udržují nad rámcem běžných (cyklických) zásob. Při kalkulaci pojistných zásob je výpočet 

ovlivněn dvojicí faktorů, a to variabilitou poptávky a variabilitou cyklu doplnění zásob. [7] 

Pojistná zásoba se vytváří především pro pokrytí odchylek v průběhu spotřeby, ve výši 

dodávek a v délce dodávkového cyklu. Při určení vhodné pojistné zásoby bez využití 

nákladového kritéria lze uplatnit postupy propočtově: 

• intuitivní - v praxi se často volí velmi jednoduché způsoby stanovení výše pojistné 

zásoby, např. jako polovina objednacího množství,   

• statistické,  

• simulační. [17, 20] 

Zde bude využit ke stanovení pojistné zásoby statistický postup. V odborné  literatuře se 

doporučuje celkem velké množství vztahů pro výpočet pojistných zásob. Například lze použít 

následující vzorec: 

= ∗        [20]       (Vzorec č. 2) 
kde: …směrodatná odchylka spotřeby v průběhu cyklu realizace objednávky, 

k…koeficient zajištění.     

Směrodatnou odchylku spotřeby v průběhu cyklu realizace objednávky  lze stanovit na 

základě vztahu: 

= ∗ + ∗      [20]               (Vzorec č. 3) 

kde: …průměrná délka cyklu realizace objednávky, …průměrná denní spotřeba, 

…směrodatná odchylka denní spotřeby, …směrodatná odchylka cyklu realizace 

objednávky. [20]  

Koeficient zajištění k, zohledňuje ve výpočtech požadovanou úroveň služeb. V hodnotě 

úroveň služeb je obsaženo procentuální vyjádření případů, ve kterých nedojde ke vzniku 

nedostatku zásob. Tento údaj vyjadřuje pravděpodobnost, že objem spotřeby nebude během 

cyklu realizace objednávky vyšší, než disponibilní zásoba. Čím je úroveň služeb vyšší, tím je 
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i žádaná pojistná zásoba vyšší a současně rostou i náklady na udržování zásob. Na druhou 

stranu se zmenšuje možnost vzniku nedostatku zásoby a jeho dopad. Veškerá spotřeba bude 

upokojena, pokud bude stoprocentní úroveň služeb, tedy pravděpodobnost vzniku nedostatku 

zásoby bude nulová. Náklady na udržování takové to pojistné zásoby, by ale byly 

nepřijatelné. Pokud by se náklady z nedostatku vyskytly jen jedenkrát ročně, mohou být 

častokrát menší než celoroční péče o dodatečné zásoby. Z těchto tvrzení logicky vyplívá, že 

pro firmu je výhodnější udržovat takovou pojistnou zásobu, která zajistí výkyvy například 

v 90% všech případů. 

V rámci zjednodušení se v praxi předpokládá, že se bude směrodatná odchylka spotřeby 

v průběhu cyklu realizace objednávky řídit normálním rozdělením pravděpodobnosti. 

Koeficient zajištění k se definuje jako příslušný kvantil distribuční funkce normálního 

rozdělení. Tuto hodnotu lze najít pomocí statistických počítačových programů nebo 

v tabulkách ve statistické literatuře. [20] 

4.2.3 Metoda stálého cyklu objednávání  

Další metodou v tomto výčtu je metoda stálého cyklu objednávání. Tato metoda vychází ze 

stejných předpokladů jako metoda stálé velikosti objednávky. Hlavní rozdíl mezi těmito 

metodami je doba mezi jednotlivými objednávkami. U metody stálé velikosti objednávky je 

doba mezi jednotlivými objednávkami odlišná, zatímco u metody stálého cyklu objednávání, 

se objednávky vystavují v pravidelných intervalech, tzn. ve stálých objednacích cyklech. 

Objednávka je potom u metody stálého cyklu určena jako rozdíl mezi maximální úrovní 

zásoby a skutečným stavem na skladě. Vzhledem k nestejnoměrné spotřebě budou 

objednávky zřejmě různě velké (proměnlivá velikost objednávky). Do maximální úrovně „S“ 

se objednávají pouze ty zásoby, jejichž výše klesla pod úroveň „s“, kterou lze stanovit 

výpočtem.  

Metoda stálého cyklu objednávání - systém s, S tedy pracuje s následujícími parametry pro 

řízení zásob:  

• stálým cyklem objednávání C,  

• maximální úrovní zásoby S. [20, 21] 

 

Řízení zásob pomocí metody stálého cyklu objednávání je uvedeno na Obr. 4. 2. 



 

19 
 

 
Obr. 4. 2: Průběh doplňování a spotřeby zásob v metodě stálého cyklu objednávání [20] 

 

Je zřejmé, že metoda stálé velikosti objednávky nabízí výraznější zefektivnění řízení zásob. 

K aplikaci této metody v praxi je ovšem nezbytná průběžná evidence zásob, která je většinou 

spojena s vyšší pracností a dodatečnými náklady. Z tohoto důvodu je vhodné provést ABC 

analýzu zásob, která vyhodnotí skladované položky z hlediska kapitálu v nich umrtvených. 

Následně lze vytvořit způsob řízení zásob postavený na metodě stálé velikosti objednávky pro 

skupinu A, tzn. omezené množství položek s velkou roční hodnotou spotřeby. Pro ostatní 

položky (velké množství položek s nízkou roční hodnotou) lze využít méně náročnou metodu 

stálého cyklu objednávání. [20] 

4.3 Model ekonomického objednacího množství 

V oblasti tržní ekonomiky je primárním metodickým přístupem řízení zásob tzv. 

optimalizační přístup. Ten používá rozmanité matematicko-statistické nástroje teorie zásob. 

Nejčastěji se využívá modelu EOQ (economic order quantity model) – princip modelu je 

v podstatě stále stejný bez ohledu na to, zda se zboží vyrábí nebo objednává u externího 

dodavatele. Princip tohoto modelu vychází z porovnání nákladů spojených se zbytečně 

velkými zásobami a nákladů spojených s příliš malými zásobami. [18] 
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Model EOQ (economic order quantity model) byl definován F. W. Harrisem v roce 1915. 

Výsledkem tohoto modelu je výpočet ekonomicky optimální velikosti objednávky. Jelikož byl 

tento model zaváděn R. H Wilsonem, je v dnešní době znám jako Harrisův-Wilsonův vzorec. 

Model EOQ je založen na nepřerušené, konstantní a známé výši poptávky (spotřeby) a na 

konstantním a známém cyklu realizace objednávky. Grafické znázornění pro ekonomické 

objednací množství je znázorněno na Obr. 4. 3. [20] 

Harrisův – Wilsonův vzorec zní:  

Qopt = ∗ ∗
    [8]        (Vzorec č. 4) 

[v kvantitativních jednotkách]   

kde: Nc…náklady celkové, Nd…náklady na dodávku, Ns…náklady na skladování a 

udržování jednotky zásob [Kč/rok], M…spotřeba materiálu (období), Qopt…optimální 

dodávka,  Ncopt…optimální celkové náklady.  

 

 
Obr. 4. 3: Grafické znázornění pro ekonomické objednací množství [8] 
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5 Metody klasifikace zásob 

Cílem moderního přístupu k zásobám by neměla být pouze snaha o zásobování, které je 

synchronní s výrobou v celém sektoru součástí. Celkové řešení dle kritéria optimalizace 

nákladů lze dosáhnout jen díky diferencovanému zkoumání charakteristik jednotlivých 

součástí a následného odvození řízení zásobovacího systému. Nejvíce používané metody 

klasifikace součástí jsou založeny na použití ABC a XYZ analýz. Tyto postupy rozdělují 

soubor materiálů v podniku do tří tříd. [15] 

 

5.1 Analýza ABC  

Vilfredo Pareto (1848-1923), italský sociolog a ekonom uvedl ve své studii o rozdělení 

majetku v Miláně, že 20 % lidí kontroluje 80 % veškerého majetku. Stanovisko, že kritické 

záležitosti, jako bohatství nebo důležitost jsou akumulovány do poměrně malého počtu (lidí, 

faktorů), se proto nazývá Paretův zákon. Tento zákon je lehce aplikovatelný na náš běžný 

život. Mnoho problémů, se kterými se setkáváme, má jen malou důležitost, zatímco jen 

několik je jich kritických. I pro systémy zásob má tento zákon svou platnost. Z Paretova 

principu vychází ABC analýza. Tento typ ABC analýzy se nesmí zaměňovat se systémem 

sledování nákladů podle aktivit, pro který se také používá zkratka ABC. [7] 

Analýza pracuje s principem Paretova zákona, tedy že ve většině případů je 80% následků 

vyvoláno pouze dvaceti procenty všech možných příčin. V systému řízení to znamená, 

zaměřit se na těchto 20% položek, kterými můžeme ovládnout celou situaci. Jinak řečeno: 

ABC analýza poskytuje možnost zaměřit se pouze na zásadní část problému a tímto krokem 

zjednodušit celé řešení.  Grafické znázornění se provádí pomocí Lorenzovy křivky. 

Aplikace metody ABC při řízení zásob vyžaduje:  

• Rozdělit všechny skladové položky do několika kategorií na základě roční spotřeby, 

nejméně do tří (A, B, C), ale pokud je to vhodné, může být těchto skupin i více.  

• Každou skupinu položek řídit odlišným způsobem (tj. stanovit pro ni například různé 

velikosti objednacích dávek Q a různě velké pojistné zásoby PZ). [12, 15]  
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VYUŽITÍ KLASIFIKACE ABC PRO ŘÍZENÍ 

Kategorie A 

• Často provádět inventury, například každý měsíc. 

• U každé objednávky propočítávat očekávanou poptávku (D), velikost dávky (Q) a 

pojistnou zásobu (PZ).  

• Objednávat v malých množstvích, ale poměrně často.  

• Pravidelně vyhodnocovat předpověď poptávky. 

• Sledovat nevyřízené objednávky a provádět vhodná opatření ihned, jakmile dojde k 

překročení dodací lhůty.  

Kategorie B 

• Velikost objednacích dávek i pojistná zásoba budou větší než u položek skupiny A.  

• Ostatní opatření používat stejná, jako u skupiny A, ale méně často. 

• Používat řídicí systém „S“.  

Kategorie C 

• Objednávat velká objednací množství a tím zajišťovat vysokou úroveň dodavatelských 

služeb.  

• Inventury možno provádět nahodile, s větším časovým odstupem, například ročně.  

• Používat řídicí systém „S“ nebo systém dvou zásobníků (two bins). [21] 

Z důvodu velkého množství položek ve skladu je velice obtížné, až nemožné, vše řídit po 

jednotlivých položkách. Bylo by nutné stále znova počítat optimální velikost dávky a výši 

pojistné zásoby pro každou položku. Další možností by bylo řídit všechny položky podle 

jedné, stejně velké normy pro velikost objednací dávky a pro pojistnou zásobu. Tímto by ale 

řízení zásoby nevedlo ke snižování nákladů. Proto se doporučuje použití metody ABC a pro 

jednotlivé celky vytvořit různé normy řízení. Pokud budou optimálně odstupňovány, lze 

velice dobře eliminovat celkové náklady na minimum. [21] 

5.2 Analýza XYZ 

Ve velkých podnicích se využívá ještě podobná metoda s názvem XYZ. Ta navazuje na 

metodu ABC. V podstatě jde o to, že každá položka, tedy položka A, B i položka C se 

následně dělí ještě na části X,Y,Z podle odlišného ukazatele než je roční obrat skladu. 

Položky se obvykle člení podle spotřební struktury, potřebného prostoru ve skladu nebo podle 
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rizika zkažení aj. Díky tomu vznikne devět skupin místo tří a každá z nich by měla být řízena 

odlišně. [21] 

 

U metody XYZ se přiřazují k jednotlivým materiálům statistické váhy dle jejich struktury 

spotřeby. Symboly klasifikace mají tento význam: 

• X – konstantní spotřeba s příležitostnými výkyvy, vysoká predikční schopnost. 

• Y – spotřeba se silnějšími výkyvy, střední predikční schopnost. 

• Z – zcela nepravidelná spotřeba, nízká predikční schopnost. 

Nejvhodnější pro zásobování probíhající současně s výrobou jsou materiály nebo opracované 

předměty s kombinacemi indikátorů AX, BX a rovněž AY. Vedle ABC a XYZ analýzy je 

zapotřebí použít i další podmínky pro určení nejvhodnější varianty zásobování: 

• reprodukční časy, 

• četnost technologických změn součástí, 

• životnost a stárnutí součástí, 

• náklady na chybějící množství jako faktor ovlivňující výši zásob, 

• minimální nebo pojistné zásoby, 

• počet a vzdálenost míst spotřeby v podniku. [15] 

5.3 Analýza HML  

Princip klasifikace zásob pomocí analýzy HML je obdobný jako u analýzy ABC. Zatímco 

analýza ABC klasifikuje zásoby na základě roční spotřeby, analýza HML hodnotí 

jednotkovou cenu zásob. Zásoby jsou klasifikovány do tří skupin: 

• H (high) skupina – zásoby s vysokou cenou. 

• M (medium) skupina – zásoby se střední cenou. 

• L (low) skupina – zásoby s nízkou cenou. 

Intervaly pro jednotlivé skupiny zásob si zpravidla určí sama společnost a to na základě 

analýzy cen všech zásob. Ve skupině H jsou tedy často zásoby, jejichž cena přesahuje i 

několika set tisíc korun. Skupinu M tvoří zásoby v řádech desítek tisíc korun a skupinu L 

obsahují zásoby, jejichž jednotková cena je v tisících korun. Konkrétní hranice intervalů 

závisí na druhu zásob a charakteru výroby. [2, 6]  
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5.4 Analýza SOS 

Analýza SOS hodnotí zásoby z hlediska jejich dostupnosti v průběhu celého roku a následně 

je klasifikuje do dvou skupin a to na sezónní (S) a nesezónní (OS).  

Kategorie S obsahuje sezónní zásoby, které mohou být pořízeny pouze v určitém období 

v roce, z tohoto důvodu musí být objednávány v předstihu. Pokud spotřeba sezónních zásob 

probíhá nepřetržitě po celý rok, je velmi důležité dbát na způsob skladování. 

Kategorie OS zahrnuje nesezónní zásoby, které jsou k dispozici na trhu v průběhu celého 

roku, proto jejich cena může být výrazně nižší než v případě sezónních zásob. Mezi nesezónní 

zásoby lze zařadit železné a neželezné kovy. [1, 2, 5] 

6 Moderní řízení zásob 

Vývoj statistiky, operačního výzkumu a výpočetní techniky umožnil mimořádně rychlý 

rozvoj moderních metod řízení zásob. V počátcích byly tyto metody spíše teoriemi, a až 

s postupným uplatňováním v praxi se začali přizpůsobovat konkrétním požadavkům 

manažerské praxe. [18] 

6.1 MRP 

V 60. a 70. letech minulého století byly pro potřeby plánování a řízení zásobování výroby 

vyvinuty počítačové programy MRP I (Material Requirements planning) a MRP II 

(Manufacturing Resource Planning) a poté ještě MRP III. [3] 

Program MRP I je založen na principu minimalizace nákladů na materiálové požadavky, 

zatímco MRP II řeší i hlediska nákupní, marketingové a finanční. Spojením obou těchto verzí 

dohromady vznikl MRP III, který především zohledňuje předpověď vývoje požadavků. 

Nevýhodou těchto systému je to, že jsou vytvořeny jako standardní softwarové produkty a je 

nutné je přizpůsobovat konkrétním situacím v podniku. [18] 

6.1.1 MRP I 

Určité druhy materiálu jako jsou suroviny, základní materiál, subdodávky dílů i položky 

vyráběné vlastními prostředky mají své potřeby v závislosti na poptávce hotových výrobků. 

V případě řízení zásob se závislou poptávkou, kdy je poptávka ovlivňěna častějšími a většími 
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výkyvy, model klasické optimalizace často nevyhovuje. Pro tento účel byl vyvinut systém, 

který se osvědčil i v praxi a je označován jako „plánování materiálových požadavků“. Systém 

plánování materiálových požadavků na základě počítačového programu dovoluje plánování 

potřeb, zásob a kontrolu nákladů nákupu. Metoda dovoluje manažerům spojovat mnoho 

navzájem propojených rozhodnutí, jež se vztahují k objednávání, rozvrhování, manipulování a 

využitím zásob, materiálů a výrobků, které jsou součástí konečného produktu. MRP 

představuje moderní přístup k operativnímu řízení zásob, ale i k operativnímu řízení výroby a 

prodeje. [18] 

Na základě plánu výroby tento systém přepočítává konkrétní požadavky pro jednotlivé stroje 

a linky a srovnává je se zdroji. Pokud jsou zdroje nižší než potřeba, začne systém signalizovat 

potřebu nákupu chybějících částí.  

Tento systém je vhodné použít zejména, je-li splněna alespoň jedna z následujících podmínek: 

• Když je potřeba materiálu v průběhu výrobního procesu nesouvislá nebo velmi 

nestabilní /přerušovaná nebo zakázková výroba. 

• Když potřeba materiálu závisí na výrobě jiného komponentu nebo hotového výrobku. 

• Když nákup, dodavatelé i výroba jsou schopni zpracovávat objednávky a požadavky 

v týdenních cyklech. [3] 

Výhody: 

• Pozitivní vliv na finanční výsledky podniku. 

• Zlepšuje výkon a řízení výroby. 

• Umožňuje získávat přesnější a včasnější informace a pracovat s nižší hladinou zásob. 

• Zajišťuje vyšší spolehlivost výroby a nižší výrobní náklady. 

• Umožňuje lepší odezvu na požadavky trhu. 

Nevýhody: 

• Neoptimalizuje náklady na pořízení materiálu. 

• Při využití systému dochází ke zvýšení nákladů na přepravu a dále objednacích 

nákladů na jednotku pořizovaného množství, neboť se neuplatňuje množstevní sleva. 

• Riziko výpadku nebo zpomalení výroby při nepředvídatelných problémech 

s dodávkami, je nutno udržovat pojistnou zásobu. 

• Existují standardizované softwarové balíky, které je nutno zpravidla komplikovaně 

přizpůsobovat. [3] 
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6.1.2 MRP II 

Oproti systému MRP I se systém MRP II zabývá systémem plánování výrobních zdrojů. Jeho 

princip navazuje na MPR I a dále ho zdokonaluje. Umožňuje propojení mezi odhady vývoje 

výroby a zpracováním objednávek s tvorbou plánu výroby, řízením nákupu a operativním 

řízením výroby. Také je propojen s účetnictvím, kalkulacemi nákladů a řízením zásob. 

Jeho hlavní nevýhodou je, že v počáteční etapě plánování nebere ohled na kapacitní omezení. 

V situaci, kdy dojde k nesouladu zdrojů s potřebami, je nutno tento problém řešit mimo 

systém a výpočty provést znovu. [3] 

6.1.3 MRP III 

MRP III je nádstavbou MRP II, přičemž navíc zohledňuje chování dodavatelů, stanovuje 

optimální zásoby a zohledňuje vyjímečné požadavky. [3] 

6.2 JIT 

V poslední době se přikládá velká důležitost metodě „Just-in-time“, která řeší vztahy mezi 

dodavatelem a odběratelem v otázce režimu dodávek. Při uplatnění této metody dochází 

k zásadní změně mezi dodavatelem a odběratelem. Cílem této metody, která se začala vyvíjet 

v Japonsku, jsou nulové zásoby a stoprocentní jakost. Tohoto cíle však jde, dosáhnou jen tak, 

že dodavatel i odběratel provádí dokonalou spolupráci a jejich souhra je tak dokonalá, že se 

zásoby na obou stranách stávají zbytečnými. Vhodně aplikovaná metoda JIT znamená vyšší 

jakost, produktivitu, menší zásoby, a přizpůsobení změnám poptávky na trhu. [18, 19] 

Podmínky pro úspěšné uplatnění JIT jsou: 

• Stoprocentní kvalita výrobků, polotovarů (objednaného materiálu). 

• Snižování velikosti výrobních (objednacích) dávek. 

• Rovnoměrné využití kapacit. 

• Bezporuchový chod výrobního (dopravního) zařízení. 

• Modulární struktura výrobků a standardizace komponentů. 

• Aplikace skupinové technologie. 

• Zavedení nového systému řízení jakosti. 

• Nový systém zásobování (opírající se o spolupráci s dodavateli). 

• Zavedení týmové práce. [3] 
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Při splnění výše uvedených podmínek bude správný výrobek dodán ve správném čase, ve 

správném množství, na správné místo a v co nejvyšší kvalitě. Dá se tedy říci, že výrobky jsou 

vyrobené v čase, kvalitě a množství a dopraveny právě tehdy, kdy je odběratel potřebuje. [3] 

Zavedení filosofie JIT v podniku sleduje následující cíle: 

• Odstranění nepotřebných skladových zásob – snaha udržovat nulové zásoby. 

• Redukce zásob v meziskladech a dílenských mezioperačních zásobnících na nejnižší 

možnou úroveň. 

• Snížení hodnoty oběžného majetku (materiálu, součástek, výrobků). 

• Zkrácení průběžného času (u jednotlivých procesů, ale i celkové průběžné doby 

zakázky). 

• Zlepšení dodavatelské spolehlivosti – okamžitá reakce na požadavky zákazníka. 

Metoda JIT má samozřejmě i své nevýhody. Při využití této metody dochází ke snižování 

komplexnosti výroby, výrobce konečného výrobku sám potřebné komponenty nevyrábí, ale 

jejich výrobu přenechává jiným dodavatelům. Zavedení této metody vede ke zvýšení nároků 

na přepravu se všemi jejími nepříznivými ekologickými efekty. [8] 
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7 Praktická část 

Náplní praktické části je analyzovat a klasifikovat dvacet hlavních položek, které jsou pro 

společnost XYZ z hlediska řízení zásob nejdůležitější. Informace o zásobách byly poskytnuty 

s cílem zlepšení současného stavu řízení zásob. 

7.1 Profil společnosti 

V rámci dohody o utajení informací nebude jméno společnosti v diplomové práci zveřejněno. 

Proto tuto firmu budu dále nazývat společnost XYZ. 

Společnost XYZ založili dva společníci v roce 1999 jako společnost s ručením omezeným. 

Základní kapitál činil 100 000 Kč.  Společnost XYZ je střední strojírenská firma, která se 

zabývá hlavně zakázkovým zpracováním plechu, kovových profilů a trubek. 

Předmětem podnikání je především:  

• zprostředkování v oblasti obchodu a služeb v rozsahu živnosti volné,  

• koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej,  

• kovoobráběčství. 

Výrobní program společnosti XYZ tvoří rozmanité množství finálních výrobků i jednotlivých 

komponentů. Výrobky jsou vyráběny na zakázku. Typické výrobky jsou např. počítačové 

skříně, schránky, opláštění strojů, dílenské vybavení, mřížky, regály, kontejnery, dveře, vrata, 

díly pro automobilový průmysl, topení a nejrůznější výpalky. 

Zpracování plochých materiálů je pro společnost hlavní výrobní náplní. Používá strojní 

zařízení značky Trumpf - lasery, prostřihávací lisy a ohraňovací lisy. Převážnou část 

plechových dílů, které vyrobí, dále dílensky zpracovává do finální podoby. V dílně svářeči a 

brusiči sestavují jednotlivé komponenty do finálních výrobků a opracovávají povrchy a hrany 

do žádané kvality. Zde se provádějí také operace jako lisování matic, bodování, letování a 

leštění. 

Trubky a profily společnost zpracovává pomocí laserového CNC stroje Tubematic. Toto 

zařízení vypálí v trubkách a profilech přesné libovolné otvory, dle požadavku zákazníka. 

Ohýbání trubek a profilů provádí společnost na CNC ohýbačce BLM DYNAM 3. Ohýbačka 

může numericky řízeným ohybem realizovat téměř libovolnou křivku. Část vyrobených 

trubek a profilů společnost opět dílensky opracovává. 
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7.2 Analýza zásob 

Součástí dohody o utajení informací, byla také podmínka, že veškeré údaje v této práci budou 

utajeny. Z toho důvodu jsem v praktické části neuvedla u jednotlivých položek zásob 

konkrétní názvy, ale číselné označení. Také jsem údaje o množství a spotřebě jednotlivých 

položek upravila podle předem určeného koeficientu. 

V této kapitole jsem analyzovala dvacet hlavních položek. Pro analýzu těchto položek jsem 

využila údaje o množství a spotřebě za rok 2012. Použila jsem analýzu ABC, analýzu 

variability, matici hodnocení stupně závažnosti a doby dodání, analýzu HLM, analýzu SOS a 

princip stanovení pojistné zásoby, signální zásoby a ekonomické objednací množství.  

7.2.1 Paretova analýza 

Jako první hodnocení zásob, kterou jsem provedla, byla klasifikace zásob pomocí Paretovy 

analýzy, která je také označována jako analýza ABC. Podrobnější informace o této analýze 

jsem již uvedla v kapitole 5.1.  

Jak uvádí pan prof. Ing. Drahoš Vaněček, CSc. ve svých skriptech Logistika: Základem této 

metody je Paretova zákonitost, že ve většině případů je 80% důsledků vyvoláno pouze dvaceti 

procenty všech možných příčin.  Pro řízení z toho vyplývá požadavek zaměřit se na těchto 20 

%, na tento omezený počet položek a tím snadněji ovládnout celou situaci.   

V prvním kroku jsem zjistila pro každou položku její roční spotřebu a výpočet podílu 

jednotlivých položek na celkové roční spotřebě. Vše jsem přehledně zapsala do Tab. 7.1. 

Celková hodnota spotřeby u skladových zásob činila 85.205.000 Kč a podíl jednotlivých 

položek z celkového objemu zásob se pohyboval od 0,1 až do 14,9 %.  

Následně v Tab. 7. 2 jsou seřazeny položky od největší po nejmenší a určeny hodnoty 

absolutních a relativních kumulativních četností a poté všechny položky rozděleny do skupin 

A, B, C podle jejich výše spotřeby. 

Z Tab. 7. 2 vyplynulo, že: 

Skupina A -  je tvořena dvěma položkami, jejichž celková roční spotřeba činila 49 200 000 

Kč, což v celkovém součtu tvořilo 57,74 % spotřeby zásob a procentuální podíl na celkovém 

počtu položek tvořil jen 10 %. Tyto položky jsou pro společnost klíčové, proto je nutné tuto 
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skupinu zásob pravidelně sledovat a snažit se, aby těchto položek bylo co nejméně.  Položky 

se podílejí na spotřebě takto: č. 4 - 31,30 %, č. 14 – 26,44 %. 

Tab. 7. 1: Roční spotřeba zásob, (vlastní zpracování) 

 

Skupina B -  je tvořena čtyřmi položkami, které se podílejí na spotřebě zásob 35,35 %. 

Celková roční spotřeba činí 30 120 000 Kč zásob a procentuální podíl na celkovém počtu 

položek tvořil 20 %. Tyto položky jsou středně klíčové. Řízení těchto položek je pro 

společnost také důležité z hlediska optimalizace hladin zásob. 

Skupina C - je tvořena největším počtem položek a to čtrnácti. Procentuální podíl těchto 

položek na celkovém počtu položek tvořil 70 %, avšak na hodnotě spotřeby zásob se podílely 

jen 6,91 %.  Celková roční spotřeba činila pouze 5 885 000 Kč. Tyto položky jsou pro 

společnost nevýznamné, vyžadují tedy velmi malou pozornost. 

 

Položka Hodnota spotřeby (Kč)
Podíl z celkového 
objemu zásob (%)

1. 5 320 000 6,24
2. 126 000 0,15

3. 560 000 0,66
4. 26 670 000 31,30
5. 725 000 0,85
6. 8 790 000 10,32

7. 952 000 1,12
8. 843 000 0,99
9. 150 000 0,18
10. 9 560 000 11,22
11. 123 000 0,14
12. 369 000 0,43
13. 258 000 0,30
14. 22 530 000 26,44
15. 147 000 0,17
16. 6 450 000 7,57
17. 658 000 0,77
18. 458 000 0,54
19. 357 000 0,42
20. 159 000 0,19

∑ 85 205 000 100
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Tab. 7. 2: Výsledky Paretovy analýzy, (vlastní zpracování) 

 

Položky ve skupinách A, B tvoří společně 93,09 % z celkové spotřeby zásob. Jedná se tedy o 

klíčové položky, které jsou pro společnost nejdůležitější a měla by se jim věnovat největší 

pozornost. Grafické znázornění jednotlivých skupin A, B, C pomocí Lorencovi křivky je 

ukázáno na Obr. 7. 1.  

 

 

Položka Spotřeba (Kč) % Kum.abs.č. Kum.rel.č. Skupina % skupiny
4. 26 670 000 31,30 26 670 000 31,30

14. 22 530 000 26,44 49 200 000 57,74

10. 9 560 000 11,22 58 760 000 68,96
6. 8 790 000 10,32 67 550 000 79,28

16. 6 450 000 7,57 74 000 000 86,85
1. 5 320 000 6,24 79 320 000 93,09

7. 952 000 1,12 80 272 000 94,21
8. 843 000 0,99 81 115 000 95,20
5. 725 000 0,85 81 840 000 96,05

17. 658 000 0,77 82 498 000 96,82
3. 560 000 0,66 83 058 000 97,48

18. 458 000 0,54 83 516 000 98,02
12. 369 000 0,43 83 885 000 98,45
19. 357 000 0,42 84 242 000 98,87
13. 258 000 0,30 84 500 000 99,17
20. 159 000 0,19 84 659 000 99,36
9. 150 000 0,18 84 809 000 99,54

15. 147 000 0,17 84 956 000 99,71
2. 126 000 0,15 85 082 000 99,86

11. 123 000 0,14 85 205 000 100,00

A 10 - 57,74

B 20 - 35,35

C 70 - 6,91

 

P
ro

ce
nt

ní
 o

bs
ah

 s
ku

pi
n 

z 
ce

lk
u 

[%
] 

Množství položek v jednotlivých skupinách [%] 

Obr. 7. 1: Grafické zobrazení Paretovy analýzy, (vlastní zpracování) 
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Největší skupiny A a B, vyžadují největší pozornost a případné špatné řízení těchto skupin 

může znamenat pro společnost výrazné problémy. Je tedy velmi důležité stanovit u těchto 

položek optimální výši zásoby. Pro zjištění správné výše zásob je nutné také určit variabilitu 

spotřeby u jednotlivých položek, riziko nedostatku a dobu dodání. 

 

7.2.2 Analýza variability 

Jako druhé hodnocení zásob, jsem zvolila klasifikaci zásob pomocí analýzy variability nebo 

také známou jako analýza XYZ. Více o této metodě jsem již uvedla v kapitole 5.2.  

Analýzu XYZ, jsem zvolila proto, že úzce navazuje na metodu ABC a to tím, že jednotlivé 

skupiny ABC rozšíří o další tři části, tedy o skupiny X, Y, Z, podle ukazatele spotřební 

struktury zásob. Velikost odchylek (výkyvů) ve spotřebě jednotlivých položek, lze zjistit 

pomocí hodnoty variačního koeficientu, což umožní také v budoucnu snadnější určení výše 

pojistných zásob. Místo tří skupin zásob tak vznikne devět skupin a každá z nich by měla být 

řízena odlišně. 

V předchozí Paretově analýze, se ukázalo, že většinu celkové spotřeby tvořily položky ve 

skupinách A – B, z toho důvodu jsem analyzovala pouze tyto klíčové položky. Položky ve 

skupině C nebyly dále analyzovány. 

Analýza variability spotřeby je provedena u šesti klíčových položek za rok 2012. Nejprve 

jsem zjistila pro jednotlivé položky jejich jednotkovou cenu, počet kusů za rok a také jsem 

zjistila jejich spotřebu pro jednotlivé měsíce. Z dostupných dat je následně vypočten průměr, 

směrodatná odchylka a variační koeficient. Výsledky jsou přehledně zapsány do Tab. 7. 3. 

Položky jsou rozděleny podle variačního koeficientu do tří skupin a to tímto způsobem: 

• X: do 50 % Vx. 

• Y: 50 - 90% Vx. 

• Z: nad 90 % Vx. 

Dělení do tří skupin je nejběžnější a této práci vyhovuje. Někdy se ale může stát, že dané 

meze variability jsou nevyhovující a proto je v některých případech navrhnuto detailnější 

dělení na více skupin (např. X1, X2 atd.).  
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Položka
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4. 26 670 000 1 636 16300 0 1200 0 0 6600 0 0 1900 0 0 6600 0 1358,3 2415,73 177,85 Z

14. 22 530 000 1 310 17200 5500 0 0 0 5400 0 0 0 5300 0 1000 0 1433,3 2306,63 160,93 Z

10. 9 560 000 946 10110 820 820 910 840 790 820 870 840 850 830 900 820 842,5 33,70 4,00 X

6. 8 790 000 1 787 4920 420 980 150 860 230 90 560 350 170 640 330 140 410,0 280,74 68,47 Y

16. 6 450 000 682 9460 980 1320 950 220 990 120 450 1400 950 290 1120 670 788,3 412,61 52,34 Y

1. 5 320 000 807 6590 550 540 440 520 500 510 630 580 570 530 520 700 549,2 63,70 11,60 X

Tab. 7. 3: Výsledky analýzy variability pro klíčové položky zásob, (vlastní zpracování)  
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Jednotlivé skupiny se vyznačují takto: 

• X – konstantní spotřeba, vysoká predikční schopnost (odhad budoucích hodnot 

skutečného průběhu). 

• Y – spotřeba se silnějšími výkyvy, střední predikční schopnost. 

• Z – zcela nepravidelná spotřeba, nízká predikční schopnost. 

Z Tab. 3 vyplývá, že skupinu X tvoří položky zásob č. 1 a 10. Variabilita těchto položek je 

11,6 % a 4 %. Graf 7. 1 ukazuje vývoj variability položky zásob č. 1 a Graf 7. 2 znázorňuje 

položku zásob č. 10. Červená přímka je průměrná hodnota spotřeby za rok 2012 a modrá pak 

ukazuje skutečný vývoj spotřeby, vše je vyjádřeno v kusech. Veškeré níže uvedené grafy 

v této kapitole jsou zpracovány autorkou. 

 

Graf 7. 1: Variabilita u položky zásob č. 1, Vx (11,6 %) 

 
Graf 7. 2: Variabilita u položky zásob č. 10, Vx (4 %) 
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Z grafu jasně vyplývá, že reálný vývoj spotřeby položek ve skupině X, se během roku 

pohyboval vždy okolo průměrné spotřeby. Nenastali zde žádné velké výkyvy či prodlevy, 

spotřeba tedy byla konstantní. Tento fakt umožňuje dobrou predikci (předpověď) spotřeby 

zásob a možnost nižších pojistných zásob. 

Skupinu Y tvoří položky zásob č. 6 a 16. Variabilita těchto položek je 68,47 % a 52,34 %. 

Graf 7. 3 ukazuje vývoj variability položky zásob č. 6 a Graf 7. 4 znázorňuje položku zásob č. 

16. Z grafů je patrné, že dochází k silnějším výkyvům (odchylek) ve spotřebě zásob. Tyto 

položky mají střední predikci spotřeby. 

 

Graf 7. 3: Variabilita u položky zásob č. 6, Vx (68,47 %) 

 

Graf 7. 4: Variabilita u položky zásob č. 16, Vx (52,34%) 
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Skupinu Z tvoří položky zásob č. 4 a 14. Variabilita těchto položek je 177,85 % a 160,93 %. 

Graf 7. 5 ukazuje vývoj variability položky zásob č. 4 a Graf 7. 6 znázorňuje položku zásob č. 

14. 

Položky skupiny Z mají nejvyšší variabilitu, tedy u nich dochází k největším výkyvům, což 

také potvrzuje vývoj křivky o roční spotřebě. Spotřeba je nepravidelná, to má za následek také 

nízkou predikci spotřeby. 

 

Graf 7. 5: Variabilita u položky zásob č. 4, Vx (177,85 %) 

 

Graf 7. 6: Variabilita u položky zásob č. 14, Vx (160,93 %) 

Pro ucelené celkové hodnocení jsem výsledky Paretovy analýzy a analýzy variability vložila 

do matice, která je níže zobrazena na Obr. 7. 2 Při řízení zásob pro jednotlivá pole matice se 

používají zcela odlišné metody. Pro položky zásob ležící v poli AX a BX se často využívá 
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metoda stálé velikosti objednávky či princip stálého cyklu objednávání. To závisí na strategii 

a způsobu řízení společnosti, jaký způsob zvolí. Čím se položky nacházejí blíže levému 

hornímu rohu (AX), tím je lze snadněji řídit a optimalizovat jejich výši pojistných zásob. 

Naopak pravý dolní roh (CZ) matice zahrnuje většinou položky, které lze řídit jen okrajově. 

 
Obr. 7. 2: Matice výsledků Paretovy analýzy a analýzy variability, (vlastní zpracování) 

 

Z Obr. 7. 2 je patrné, že klíčové položky lze rozdělit do tří skupin. Jednotlivé položky zásob 

jsem rozdělila do skupin následujícím způsobem: 

I. Skupina - BX - položky č. 10 a 1 - Zásoby s konstantní spotřebou, vysokou predikcí 

spotřeby a podle Paretovy analýzy mají střední objem. 

II. Skupina – BY - položky č. 6 a 16 – Středně objemné zásoby, které mají ale silnější výkyvy 

ve spotřebě a střední predikční schopnost. 

III. Skupina – AZ - položky č. 4 a 14 – Velmi objemné zásoby, které mají současně zcela 

nepravidelnou spotřeba, nízkou predikci spotřeby. 

Vysoká pravidelnost spotřeby první skupiny zásob umožňuje navrhnout nižší pojistné zásoby, 

musí se však zohlednit doba dodání. U třetí skupiny zásob s nepravidelnou spotřebou je nutné 

posupovat individuálně a brát ohled na míru rizika související s problémy s dobou dodání a 

nedostatku zásob. 
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7.2.3 Matice závažnosti potencionální škody a doby dodání 

Jako třetí hodnocení zásob jsem zvolila matici závažnosti a doby dodání. Při řízení zásob je 

velmi důležité znát závažnost potencionální škody, která by mohla vzniknout v budoucnu 

při nedostatku zásob. Proto jsem klíčové položky zásob rozdělila do níže uvedených tří 

rizikových skupin podle výše potencionální škody: 

Skupina I. – potencionální škoda nedostatku zásoby v této skupině může pro společnost 

znamenat škodu nepřevyšující 150 000 Kč. Chybějící materiál by v okamžiku vzniku 

takovouto škodu nevytvářel, ale při vzniku vícero nepříznivých faktorů v určitý moment by 

mohlo být této hranice dosaženo.  

Skupina II. - při nedostatku zásob je hodnota škody do 300 000 Kč. 

Skupina III. – hodnota škody z nedostatku zásob může dosahovat, až do výše miliónu korun. 

Problémy z nedostatku zásob můžou narušit kontinuálnost výrobních procesů.   

Druhý faktor, který je důležitý znát při řízení zásob, je hodnocení klíčových položek zásob z 

hlediska dodacích lhůt. Společnost pracuje s širokou škálou zásob a ty mohou mít různé 

dodací časy. Klíčové položky zásob jsem rozdělila do tří následujících skupin a to podle 

dodacích lhůt: Skupina T1 - dodání do 10 dnů; Skupina T2 - dodání do 20 dnů; Skupina T3 

- dodání do 30 dnů. 

Při rozdělení klíčových položek zásob je nutné zohlednit variabilitu a spolehlivost dodavatele, 

proto jsem hodnoty dodacích lhůt (časů) zprůměrovala. Tyto výkyvy od průměru v dodacích 

lhůtách může společnost odstranit správnými odběratelsko – dodavatelskými vztahy. 

Výsledné zařazení zásob do skupin podle obou faktorů jsem zobrazila v matici na Obr. 7. 3.  

 
Obr. 7. 3: Matice závažnosti potencionální škody a doby dodání, (vlastní zpracování) 
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Z matice je zřejmé, že největší škodu při nedostatku mohou napáchat položky č. 4 a 14, které 

jsou také objemově největší (patří do skupiny A). Položka č. 4 má také nejdelší dodací lhůtu 

ze všech položek a to až 30 dní. Naopak položky č. 10 a 1 nezpůsobují při nedostatku vážnější 

škody a jejich dodací lhůty jsou nejkratší. Položky č. 6, 16 a 14 mají dodací lhůtu do 20 dnů.  

Položka č. 6 jako jediná spadá do skupiny II, kde hodnota škody nedostatku zásoby je na 

střední úrovni. 

7.2.4 Jednotková hodnota a sezónnost zásob 

V další kapitole jsem určila jednotkovou hodnotu (analýza HML) klíčových položek zásob. 

Jednotkovou cenu lze vyjádřit např. na kus, tunu, kilogram, litr aj. Jednotková hodnota se 

mnohdy také využívá při plánování pojistných zásob. Klíčové zásoby jsou klasifikovány do 

tří kategorií:  

• H (high) kategorie: nad 1500 Kč. 

• M (medium) kategorie: 1 000 – 1 500 Kč. 

• L (low) kategorie: 1 – 1 000 Kč. 

Položky zásob č. 1, 10 a 16 mají nejnižší jednotkovou hodnotu a proto jsem je zařadila do 

kategorie L. Kategorie M (1 000 – 1 500 Kč) obsahuje jen položku č. 14 a nejvyšší 

jednotkovou hodnotu mají položky č. 6 a 4, proto jsem tyto položky zařadila do kategorie H. 

Dále jsem zhodnotila klíčové položky podle faktoru sezónnosti (analýza SOS). Tato metoda 

může položky rozdělit do dvou tříd a to podle dostupnosti:  

• Sezónní – S: zahrnuje zásoby, které jsou dostupné jen v určitém období v roce. Nákup 

těchto zásob musí společnost plánovat s předstihem. 

• Nesezónní – OS: zásoby, které jsou dostupné po celý rok. Tyto položky neprodělávají 

významnější cenové změny během roku.  

Všechny klíčové položky jsou dostupné v průběhu celého roku, a proto jsem všechny položky 

zařadila do nesezónních zásob. Tento výsledek koresponduje s dostupnosti surovin v těžkém 

průmyslu obecně. 
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7.2.5 Stanovení pojistných hladin zásob 

Další důležitou součástí procesu řízení zásob je určení hladin pojistných zásob. Více o tomto 

tématu jsem již uvedla v kapitole 4.4.1.  

Pro exaktní určení výše pojistných zásob je důležité, aby tyto zásoby vykazovaly vysokou 

pravidelnost ve spotřebě, z tohoto důvodu jsem hladinu pojistných zásob určila pouze pro 

skupinu I. - BX – tedy pro položky č. 10 a 1. Položky ve skupině I. vykazují nejvyšší 

pravidelnost ve spotřebě (skupina X) a zároveň tvoří velký objem z celkového množství zásob 

(skupina B). Skupinu I. lze nalézt v kapitole 7.2.2 na Obr. 7. 2.: Matice výsledků Paretovy 

analýzy a analýzy variability. 

U položek č. 10 a 1 jsem analyzovala hodnoty denní spotřeby a délku cyklu realizace (dodání) 

objednávky za běžný měsíc (30dní). Z těchto hodnot jsem vypočetla průměry. Dále jsem 

určila směrodatnou odchylku denní spotřeby  a směrodatnou odchylku cyklu realizace 

objednávky . Veškeré hodnoty jsem přehledně zapsala do Tab. 7. 4. 

Při výpočtu optimální hladiny pojistných zásob pro vybrané položky je použit vzorec č. 5: 

= ∗ ∗ + ∗      [20]    (Vzorec č. 5) 

kde: 

…průměrná délka cyklu realizace objednávky, …průměrná denní spotřeba, 

…směrodatná odchylka denní spotřeby, …směrodatná odchylka cyklu realizace 

objednávky, k…koeficient zajištění.  

Koeficient zajištění k, se používá k zohlednění požadované úrovně služeb. Úroveň služeb 

vyjadřuje procento případů, kdy nedojde ke vzniku nedostatku zásoby. Čím větší je úroveň 

služeb, tím vyšší je požadovaná pojistná zásoba a s ní spojené náklady na udržování zásob, ale 

tím menší je možnost vzniku nedostatku zásoby. Směrodatná odchylka vyjadřuje intenzitu 

kolísání velikosti poptávky, spotřeby, dodávek či délky intervalu nejistoty. [14, 20]  

Hodnoty koeficientu zajištění při určité úrovni služeb jsou zobrazeny v Tab. 7. 5. Pro 

stanovení pojistných zásob jsem zvolila odlišné koeficienty úrovně služeb 85 %, 92 %, 99 %.  
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Tab. 7. 4: Vývoj spotřeby u vybraných položek, (vlastní zpracování) 

 

Spotřeba 
D

Dodání 
R

Spotřeba 
D

Dodání 
R

Den Ks Dny Ks Dny

1. 28 18
2. 27 19
3. 29 3 19 3
4. 26 21
5. 28 19
6. 29 18 3
7. 26 19
8. 26 18
9. 30 6 17 3

10. 28 16
11. 26 18
12. 28 19
13. 27 20 4
14. 29 5 18
15. 28 19
16. 28 18
17. 29 18
18. 30 17 5
19. 27 17
20. 27 6 19
21. 29 20
22. 28 21 4
23. 30 20
24. 27 4 19
25. 26 18
26. 25 17 4
27. 31 18
28. 30 18
29. 28 19
30. 27 6 18 4

Průměr 27,90 5,00 18,50 3,75
σ 1,47 1,15 1,15 0,66

p.č.10 p.č.1
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Tab. 7. 5: Hodnoty koeficientu úrovně obsluhy, (vlastní zpracování)

 
 

Výpočet pojistné zásoby pro položku č. 10: 

PZ = k ∗ R ∗ σ + D ∗ σ     [20] 

% = 1,036 ∗ 5 ∗ 1,47 + 27,9	 ∗ 1,15 	 = 33,4 Ks 

% = 1,405 ∗ 5 ∗ 1,47 + 27,9	 ∗ 1,15 	 = 45,3 Ks 

% = 2,326 ∗ 5 ∗ 1,47 + 27,9	 ∗ 1,15 	 = 75 Ks 

Výpočet pojistné zásoby pro položku č. 1: 

PZ = k ∗ R ∗ σ + D ∗ σ      [20] 

% = 1,036 ∗ 3,75 ∗ 1,15 + 18,5	 ∗ 0,66   = 12,9 Ks 

% = 1,405 ∗ 3,75 ∗ 1,15 + 18,5	 ∗ 0,66 = 17,4 Ks 

% = 2,326 ∗ 3,75 ∗ 1,15 + 18,5	 ∗ 0,66 = 28,8 Ks 

Koeficient zajištění (k) Úroveň služeb (%) Riziko nedostatku zásoby (%)

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
2,051 98 2
2,326 99 1
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Nejvyšší pojistná zásoba je vždy nejvyšší u úrovně služby 99 %, při které je riziko nedostatku 

zásob pouze 1 %. Naopak nejnižší PZ je u úrovně služeb 85 %. Položka č. 10 má vyšší 

hodnoty směrodatných odchylek než položka č. 1, což naznačuje výkyvy ve spotřebě, přesto 

hodnoty nejsou výrazně odlišné. Z výpočtů dále vyplynulo, že položka č. 10 má také delší 

časy dodání než položka č. 1. 

Výši pojistných zásob ovlivňují výkyvy ve spotřebě, doba dodání zásob, ale také především 

výši potenciální škody v případě nedostatku zásob a dostupnost surovin v průběhu roku. V 

dnešní době je však velmi těžké odhadnout budoucí vývoj trhu a proto je exaktní metoda 

určení výše pojistných zásob, čím dál méně využívána. 

7.2.6 Signální zásoba 

V další části je vypočtena signální zásoba opět pro položky č. 10 a 1. Více o této metodě jsem 

již uvedla v kapitole 4.2.1   

Výši signální zásoby ovlivňuje cyklus realizace objednávky R a očekávaná denní spotřeba D. 

Signální zásoba se především využívá při řízení zásob metodou stálé velikosti objednávky, 

kde tato zásoba signalizuje potřebu objednat stálou velikost objednávky.  

Vztah pro stanovení velikosti signální zásoby jsem vypočítala podle vzorce č. 6:  

B= ∗ +     [20]         (Vzorec č. 6)

    

kde:  … průměrná délka cyklu realizace objednávky, … průměrná denní velikost spotřeby 

zásob, PZ…pojistná zásoba.   

Signální zásoba pro položku č. 10 při různých PZ: 

PZ (85%): 

B= 27,9 ∗ 5 + 33,4 = 172,9 Ks 

PZ (92%): 

B= 27,9 ∗ 5 + 45,3 = 184,8 Ks 

PZ (99%): 

B= 27,9 ∗ 5 + 75	= 214,5 Ks 
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Signální zásoba pro položku č. 1 při různých PZ: 

PZ (85%): 

B= 18,5 ∗ 3,75 + 12,9 = 82,3 Ks 

PZ (92%): 

B= 18,5 ∗ 3,75 + 17,4 = 86,8 Ks 

PZ (99%): 

B= 18,5 ∗ 3,75 + 28,8	= 98,2 Ks 

Použité hodnoty ve vzorcích jsem použila z předešlé kapitoly a to zejména z Tab. 7. 4. 

Z výpočtů vyplívá, že čím je větší pojistná zásoba, tím je i vyšší signální zásoba. Nejvyšší 

hodnotu signální zásoby měla položka č. 10 s pojistnou zásobou 75 kusů. 

 

7.2.7 EOQ – Ekonomické objednací množství 

V této kapitole jsem vypočítala ekonomické objednací množství pro položky č. 10 a 1. Tento 

model může stanovit optimální velikost dodávky v měrných jednotkách. Více informací o této 

metodě jsem již uvedla v kapitole 4.3.  

Ekonomické objednací množství jsem vypočítala pomocí následujícího vzorce č. 7: 

Dopt = ∗ ∗
∗     [16]       (Vzorec č. 7)

    

kde:  

Dopt…optimální velikost dodávky, Nd…náklady na jednu dodávku (Kč), S…roční spotřeba 

materiálu (Ks), Ns… roční náklady na skladování (%), p…hodnota (cena) jednotky zásob 

(Kč).  [16] 

Pro výpočet signální zásoby jsou dány objednací náklady na jednu dodávku ve výši 900 Kč a 

roční náklady na udržování zásob jsou určeny odhadem ve výši 11 %. Provedla jsem výpočet 

a výsledné hodnoty ekonomického objednacího množství v měrných jednotkách jsem 

přehledně uvedla v Tab. 7. 6. 
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Tab. 7. 6: Výsledné hodnoty ekonomického objednacího množství v měrných jednotkách, (vlastní zpracování) 

 

Výpočet optimální velikost dodávky pro položku č. 10: 

Dopt = ∗ ∗
∗    = 

∗ ∗
, ∗    418 Ks   [16]  

Optimální počet dodávek = 10 110 : 418  24 dodávek za rok, to jsou 2 dodávky za měsíc. 

Výpočet optimální velikost dodávky pro položku č. 10: 

Dopt 
∗ ∗
∗   =

∗ ∗
, ∗   365 Ks   [16]  

Optimální počet dodávek = 6590 : 365  18 dodávek za rok, tj. 1 dodávka v lichém měsíci a 

2 dodávky sudém měsíci. 

Z výpočtů vyplynulo, že u položky č. 10 je optimální velikost dodávky 418 Ks a optimální 

počet dodávek za rok je 24. Objednací náklady na jednu dodávku jsou 900 Kč. Z těchto údajů 

plyne, že roční objednací náklady při optimální velikosti a počtu dodávek by činili 21 600 Kč. 

Optimální velikost dodávky u položky č. 1 je 365 Ks a optimální počet dodávek za rok je 18.  

Roční objednací náklady při optimální velikosti a počtu dodávek by dosahovalo 16 200 Kč. 

 

7.3 Celkové vyhodnocení 

Pomocí výše provedených analýz je možné klíčové položky zásob rozdělit do tří skupin a pro 

jednotlivé skupiny navrhnout optimální výši pojistných zásob a způsob jejich řízení. Aby bylo 

možné relevantně určit optimální výši pojistné zásoby u jednotlivých položek, je nutné nejen 

zohlednit variabilitu spotřeby, ale také posoudit důsledky, které plynou z jejich nedostatku a v 

neposlední řadě dodavatelské podmínky (čas dodání). 

Položka Měrná jednotka
Objednací 

náklady  (Kč) 
(Nd)

Roční 
spotřeba (Ks) 

(S)

Náklady na 
udržování zásob (%) 

(Ns)

Jednotková 
cena (Kč) 

(p)
EOQ (ks)

10. ks 900 10 110 11 946 418

1. ks 900 6 590 11 807 365
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Jednotlivé položky zásob jsem rozdělila do skupin následujícím způsobem: 

I. Skupina - BX - položky č. 10 a 1 - Zásoby s konstantní spotřebou, vysokou predikcí 

spotřeby a podle Paretovy analýzy mají střední objem. 

II. Skupina – BY - položky č. 6 a 16 – Středně objemné zásoby, které mají ale silnější výkyvy 

ve spotřebě a střední predikční schopnost. 

III. Skupina – AZ - položky č. 4 a 14 – Velmi objemné zásoby, které mají současně zcela 

nepravidelnou spotřeba, nízkou predikci spotřeby. 

 

První skupinu zásob tvoří položky č. 10 a 1. U těchto položek s konstantní spotřebou, tedy 

s minimálními výkyvy ve spotřebě, lze statistickým způsobem určit výši pojistné i signální 

zásoby. Potencionální škoda nedostatku zásoby je na nejnižší úrovni (I.), zásoby jsou 

dostupné po celý rok, doba dodání je krátká a to do 10 dnů (T1). Díky těmto faktům lze tento 

typ zásob velmi dobře plánovat. Přehled výsledků všech provedených analýz pro položky č. 

10 a 1 je uveden v Příloze 1. Současná výše pojistných zásob je určena jako 0,5 násobek 

průměrné měsíční spotřeby. 

V kapitole 7.2.5 jsou uvedeny propočty pojistných zásob pro různé koeficienty úrovně služeb 

(85, 92, 99 %). Pokud spotřeba bude stále pravidelná a doba dodání se nezmění, lze doporučit 

použití některé exaktně vypočtené hladiny pojistných zásob. Doporučila bych 92% úrovně 

služeb.  Pokud by pojistná výše byla stanovena na úroveň služeb 92%, riziko vzniku škody by 

nastalo v 18%. V případě položky č. 10 by pojistná zásoba tedy činila 46 Ks a signální zásoba 

185 Ks. Současný stav pojistné zásoby u této položky je 421 Ks. Rozdíl mezi skutečnou a 

navrhovanou hodnotou by činil 375 Ks a došlo by k úspoře 354 987 Kč. Stejným způsobem 

jsem vypočetla i hodnoty pro položku č. 1 (viz Příloha 1). Celková úspora (tedy snížení 

nákladů) pro položky č. 10 a 1 při navrhovaných pojistných zásobách by byla 562 049 Kč. 

Pro tuto skupinu zásob doporučuji způsob řízení pomocí metody stálého cyklu objednávání, 

která je vhodná pro položky s pravidelnou spotřebou a dobou dodání. Tato metoda je méně 

náročná na náklady než metoda stálé velikosti objednávky. Při stanovení počtů dodávek za 

rok či výše velikosti objednávky se může společnost řídit orientačně hodnotami vycházejícími 

z modelu ekonomického objednacího množství. 
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Druhou skupinu zásob tvoři položky č. 6 a 16. Z hlediska variability patří tyto položky do 

skupiny Y, nelze tedy předvídat jejich přesnou spotřebu. Potencionální škoda nedostatku 

zásoby je na nejnižší úrovni pouze u položky č. 16 (I.). Položka č. 6 má riziko nedostatku 

zásob na střední úrovni (II.). To znamená, že v případě nedostatku této položky hrozí 

společnosti vyšší ztráta než u položky č. 16. Zásoby jsou dostupné po celý rok a jejich doba 

dodání je do 20 dní (T2). Díky těmto skutečnostem již nelze u tohoto typu zásob určit pojistné 

zásoby statistickým postupem. Výsledky všech provedených analýz pro položky č. 6 a 16 jsou 

uvedeny v Příloze 2.  

Statický postup určení pojistných zásob by byl v případě těchto položek neobjektivní. 

Výpočet by byl zatížen značnou chybou vzhledem k nežádoucím výkyvům ve spotřebě a delší 

době dodání. Současná výše pojistných zásob je určována intuitivně, podle zkušeností 

pracovníků nákupu a to ve výši 1,5 násobek maximální výše měsíční spotřeby. Tato výše 

pojistných zásob se mi zdá přehnaná i přes možnost potencionální škody z nedostatku. 

Hladina pojistných zásob by mohla být nastavena u položky č. 6 jako 1,3 násobek a u položky 

č. 16 jako 1,2 násobek maximální výše měsíční spotřeby. U položky č. 6 bych zvolila násobek 

vyšší, protože riziko z nedostatku je na střední úrovni (II.) a také jednotková hodnota je vyšší 

(patří do skupiny H). Tedy v případě nedostatku této položky by společnosti hrozily větší 

ztráty než při nedostatku zásoby č. 16. Pojistná zásoba by tedy u položky č. 6 byla okolo 

1 274  Ks a u položky č. 16 okolo 1 680 Ks. V příloze 2 jsou vypočteny úspory při snížení 

pojistných zásob na doporučené hodnoty. Celková úspora by tedy činila 636 534 Kč. 

Pro tuto skupinu zásob doporučuji způsob řízení vycházející z řídicího systému „S“. 

Principem takového systému je, že objednací množství je doplňované až do maximální úrovně 

zásoby „S“. Objednací množství je tedy proměnné.  

Do této skupiny patří systém s, S (pevný okamžik objednávky, doplňování do cílové úrovně 

„S“), tedy jinak známá jako metoda stálého cyklus objednávání a systém B, S (proměnný 

okamžik objednávky, objednávání do cílové úrovně „S“), který vychází z principů metody 

stále velikosti objednávky. Řídicí systém „S“ je vhodné použít pro ty položky, které po 

klasifikaci analýzou ABC patří do skupiny B. Předností těchto metod je, že pomocí 

proměnného objednacího množství, mohou pokrýt i menší výkyvy ve spotřebě. Přesto 

převážná část výkyvů ve spotřebě je kryta pojistnými zásobami. 
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Poslední třetí skupinu tvoří velmi objemné položky č. 4 a 14, které mají současně zcela 

nepravidelnou spotřebu a nízkou predikci spotřeby. Potencionální škoda nedostatku zásoby je 

na nejvyšší úrovni (III.) u obou položek, tedy nedostatek těchto zásob může způsobit 

společnosti vážné škody. Zásoby jsou dostupné po celý rok. Doba dodání je poměrně dlouhá. 

V případě položky č. 4 je doba dodání až 30 dní (T3) a u položky č. 14 je doba dodání do 20 

dnů (T2). Přehledné vyhodnocení skupiny III. pro položky č. 4 a 14 je uvedeno v Příloze 3.  

Současná výše pojistných zásob u této skupiny je také určena intuitivně, podle zkušeností 

pracovníků nákupu a to ve výši 2,1 násobku maximální výše měsíční spotřeby. Vzhledem 

k dlouhé době dodání a vysoké variabilitě spotřeby, není možné u těchto položek použít 

statistický postup výpočtu pojistných zásob. Pro určení optimální výše pojistných zásob je 

možné využít postup simulační, který by modeloval potencionální poptávku. Tento postup je 

ale v dnešní době vzhledem k náhlým změnám na trhu neefektivní.  

Hladina pojistných zásob u položek č. 4 a14 by mohla být jen mírně snížena na 2 násobek 

maximální výše měsíční spotřeby. Vzhledem k dlouhé dodací lhůtě a velkému riziku 

nedostatku zásob (III.), bych hladiny pojistných zásob u těchto položek více nesnižovala, i 

když je výpočet založen na maximální výši měsíční spotřeby. Přesto nastavení optimální 

hladiny u takto variabilních zásob je velmi složité a často nepřesné.  

Navržená pojistná zásoba by tedy u položky č. 4 činila 13 200Ks. Rozdíl mezi skutečnou a 

navrhovanou hodnotou pojistné zásoby by činil 660 Ks a došlo by k úspoře 1 079 890 Kč. 

Stejným způsobem jsem vypočetla i hodnoty pro položku č. 14 (viz Příloha 3). Celková 

úspora při snížení pojistných zásob na doporučené hodnoty by činila 1 800 326 Kč. 

Pro tuto skupinu zásob bych doporučila operativní způsob řízení, tedy podrobné sledování 

hladin zásob a pravidelné doplňování v krátkých časových intervalech. K optimalizaci stavu 

zásob je nutné provádět odhad plánované spotřeby, který bude zahrnovat nejen potvrzené 

objednávky, ale i odhad o spotřebě za minulá období.  

 

 

 

 



 

49 
 

Závěr celkového vyhodnocení 

Veškerá navrhnutá doporučení ohledně způsobu řízení jednotlivých skupin zásob je pouze 

můj osobní názor. Je velice pravděpodobné, že společnost nebude moci realizovat pro zvolené 

skupiny odlišné pojetí řízení, je ale důležité, aby vedení chápalo odlišný charakter 

jednotlivých skupin. Je pouze na vedení firmy, aby při volbě způsobu řízení zásob zvážila své 

finanční možnosti a veškerá rizika, která plynou z nedostatku zásob. 

Pokud by společnost realizovala všechna navrhnutá snížení pojistných hladin zásob, celková 

úspora finančních prostředků by činila 2 998 909 Kč. V případě, že by tento vázaný kapitál 

byl vložen na spořicí účet u banky (při roční úrokové míře 2%) získala by společnost na 

úrocích teoreticky 59 978 Kč ročně (viz Tab. 7. 7). 

Tab. 7. 7: Celkové vyhodnocení úspor, (vlastní zpracování) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Položky Očekávané úspory při snížení zásob

Skupina I. 10, 1 562 049 Kč

Skupina II. 6, 16 636 534 Kč

Skupina III. 4, 14 1 800 326 Kč

2 998 909 Kč

59 978 KčÚroková míra 2 %

Celkem úspory
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Závěr 

Každý podnik, který chce být konkurenceschopný, by měl udržovat hladinu zásob na takové 

úrovni, aby byla zajištěna plynulost výrobních operací při minimalizaci nákladů. Ukazatel 

úspěšného řízení zásob je především zvýšení rentability podniku.  

Cílem této diplomové práce bylo posoudit současný stav řízení zásob ve společnosti XYZ. Na 

základě provedených analýz navrhnout doporučení na zlepšení současného stavu a dopad 

doporučení ekonomicky vyhodnotit. 

Na úvod praktické části jsem uvedla několik základních informací o společnosti XYZ.  

V druhé kapitole byla provedena analýza dvaceti hlavních položek. Pro jejich rozbor byly 

použity tyto metody: analýza ABC, analýza variability, matice hodnocení stupně závažnosti a 

doby dodání, analýza HLM, analýza SOS a princip stanovení pojistné zásoby, signální zásoby 

a ekonomické objednací množství.  

V první podkapitole jsem klasifikovala hlavní položky pomocí Paretovy analýzy. Tato 

analýza rozdělila položky do tří skupin ABC podle výše spotřeby. Do nejobjemnější skupiny 

A patří položky č. 4 a 14. Ve skupině B jsou položky č. 10, 6, 16 a 1. Skupiny A, B se podílejí 

celkem na spotřebě 93,09 %. Skupinu C tvoří největší počet položek, ale podílejí se na 

spotřebě pouze 6,91 %. Z tohoto důvodu jsem dále analyzovala pouze klíčové položky 

skupiny A, B. 

V druhé podkapitole jsem klíčové položky klasifikovala analýzou variability. Podle 

variačního koeficientu jsem položky rozdělila do tří skupin XYZ podle pravidelnosti ve 

spotřebě. Položky č. 10 a 1 s konstantní spotřebou a vysokou mírou predikce patří od skupiny 

X. Ve skupině Y jsou položky č. 6 a 16, které mají již výkyvy ve spotřebě a skupinu Z tvoří 

položky č. 4 a 14 se zcela nepravidelnou spotřebou. 

Z výsledků obou analýz jsem vytvořila matici (viz Obr. 7. 2). Z matice je patrné, že klíčové 

položky lze rozdělit do tří skupin. Jednotlivé položky zásob jsem rozdělila do skupin 

následujícím způsobem: I. Skupina - BX - položky č. 10 a 1, II. Skupina – BY - položky č. 6 a 

16, III. Skupina – AZ - položky č. 4 a 14. 

Pro kompletnost informací, jsem ve třetí podkapitole vytvořila matici závažnosti 

potencionální škody a doby dodání (viz Obr. 7. 3) pro jednotlivé klíčové položky. Z matice je 
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zřejmé, že největší škodu při nedostatku mohou napáchat položky č. 4 a 14 a položka č. 4 má 

také nejdelší dodací lhůtu a to až 30 dní. Naopak položky č. 10 a 1 nezpůsobují při nedostatku 

vážnější škody a jejich dodací lhůty jsou nejkratší. Položky č. 6, 16 a 14 mají dodací lhůtu do 

20 dnů.  Položka č. 6 jako jediná spadá do skupiny II., kde hodnota škody nedostatku zásoby 

je na střední úrovni. 

Ve čtvrté podkapitole jsem klíčové položky rozdělila do skupin podle jejich jednotkové 

hodnota a sezónnosti zásob. Položky zásob č. 1, 10 a 16 mají nejnižší jednotkovou hodnotu 

(kategorie L). Kategorie M obsahuje jen položku č. 14 a nejvyšší jednotkovou hodnotu mají 

položky č. 6 a 4 (kategorie H). Všechny klíčové položky jsou dostupné v průběhu celého 

roku, tedy mají nesezónní charakter. 

V páté a šesté podkapitole jsem exaktním způsobem určila pojistnou a signální zásobu. Pro 

použití exaktních metod je důležité, aby analyzované zásoby vykazovaly vysokou 

pravidelnost ve spotřebě, z tohoto důvodu jsem dále analyzovala pouze položky v skupině I. - 

BX – tedy položky č. 10 a 1. Pro stanovení pojistných zásob jsem zvolila odlišné 

koeficienty úrovně služeb 85 %, 92 %, 99 %.  Pro výsledné pojistné zásoby při různých 

koeficientech úrovně služeb jsem určila i výši signální zásoby.  

V poslední sedmé podkapitole jsem učila ekonomické objednací množství opět jen pro 

skupinu I – BX - tedy pro položky č. 10 a 1. Z výpočtů vyplynulo, že u položky č. 10 je 

optimální velikost dodávky 418 Ks a optimální počet dodávek za rok je 24. Optimální 

velikost dodávky u položky č. 1 je 365 Ks a optimální počet dodávek za rok je 18.   

V závěru praktické části jsem provedla celkový souhrn výsledků všech provedených analýz. 

A navrhla optimální výši pojistných zásob a způsob řízení pro jednotlivé skupiny.   

Současná výše pojistných zásob ve skupině I. je určena jako 0,5 násobek průměrné měsíční 

spotřeby. Doporučila jsem vypočítat pojistné a signální zásoby u této skupiny exaktním 

způsobem.  Úroveň služeb jsem určila 92%, riziko vzniku škody by tedy nastalo v 18%.  

V případě položky č. 10 by pojistná zásoba tedy činila 46 Ks a signální zásoba 185 Ks a 

v případě položky č. 1 by pojistná zásoba činila 18 Ks a signální zásoba 87 Ks. Celková 

úspora pro položky č. 10 a 1 při navrhovaných pojistných zásobách by byla 562 049 Kč. Pro 

tuto skupinu zásob bych doporučila způsob řízení pomocí metody stálého cyklu objednávání. 
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Pojistné zásoby pro skupinu II. jsem určila intuitivním způsobem, vzhledem k nežádoucím 

výkyvům ve spotřebě. Současná výše pojistných zásob je ve výši 1,5 násobek maximální výše 

měsíční spotřeby. Hladina pojistných zásob by mohla být nastavena u položky č. 6 jako 1,3 

násobek a u položky č. 16 jako 1,2 násobek maximální výše měsíční spotřeby. Pojistná zásoba 

by tedy u položky č. 6 byla okolo 1 274  Ks a u položky č. 16 okolo 1 680 Ks. Celková úspora 

při navrhovaných pojistných zásobách u položky č. 6 a 16 by tedy činila 636 534 Kč. Pro tuto 

skupinu zásob bych doporučila způsob řízení vycházející z řídicího systému „S“. Principem 

takového systému je, že objednací množství je doplňované až do maximální úrovně zásoby 

„S“.  

Současná výše pojistných zásob u skupiny III. je určena také intuitivně a to ve výši 2,1 

násobku maximální výše měsíční spotřeby. Hladina pojistných zásob u položek č. 4 a 14 by 

mohla být jen mírně snížena na 2 násobek maximální výše měsíční spotřeby. Z důvodu velké 

závažnosti potencionální škody nedostatku zásob (III.) u obou položek. Navržená pojistná 

zásoba by tedy u položky č. 4 činila 13 200 Ks a u položky č. 14 by se jednalo o 11 000 Ks. 

Celková úspora při snížení pojistných zásob na doporučené hodnoty by tedy činila 1 800 326 

Kč. Pro tuto skupinu zásob bych doporučila operativní způsob řízení, tedy podrobné sledování 

hladin zásob a pravidelné doplňování v krátkých časových intervalech. 

Pokud by společnost realizovala všechna mnou navrhnutá snížení pojistných hladin zásob, 

celková úspora finančních prostředků by činila 2 998 909 Kč. 
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Příloha 1: Vyhodnocení skupiny I. 

 

Položka č. 10 č. 1

Roční spotřeba (Kč) 9 560 000 5 320 000

Podíl z celkového objemu zásob (%) 11,22 6,24

Podíly celkem (%)

Paretova an. - skupina B B

Jednotková cena (Kč) 946 807

Roční spotřeba (Ks) 10 110 6 590

Průměrná měsíční spotřeba (Ks) 842,5 549,2

Směrodatná odchylka 33,7 63,7

Variační koeficient 4,0 11,6

An. variability - skupina X X

Závažnost rizika nedostatku - skupina I. I.

Doba dodání - skupina T1 T1

An. HML - hodnota jednotky - skupina L L

An. SOS - sezónost zásob - skupina OS OS

Pojistná zásoba - 92 % (Ks) 45,3 17,4

Signální zásoba (Ks) 184,8 86,8

EOQ - optimální velikost dodávky (Ks) 418 365

Optimální počet dodávek za rok 24 18

Doporučení - způsob řízení zásob
 Metoda stálého cyklu 

objednávání
 Metoda stálého cyklu 

objednávání

Součastný stav PZ (Ks) 421 275

Doporučení - PZ (Ks) 46 18

Rozdíl (Ks) -375 -257

Rozdíl (Kč) -354 987 -207 063

Celkem (Kč)

17,46

-562 049
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Příloha 2: Vyhodnocení Skupiny II. 

 

Položka č. 6 č. 16

Roční spotřeba (Kč) 8 790 000 6 450 000

Podíl z celkového objemu zásob (%) 10,32 7,57

Podíly celkem (%)

Paretova an. - skupina B B

Jednotková cena (Kč) 1 787 682

Roční spotřeba (Ks) 4 920 9 460

Průměrná měsíční spotřeba (Ks) 410,0 788,3

Maximální měsíční spotřeba (Ks) 980,0 1 400,0

Směrodatná odchylka 280,7 412,6

Variační koeficient 68,5 52,3

An. variability - skupina Y Y

Závažnost rizika nedostatku - skupina II. I.

Doba dodání - skupina T2 T2

An. HML - hodnota jednotky - skupina H L

An. SOS - sezónost zásob - skupina OS OS

Doporučení - způsob řízení zásob Řídicí systém „S“ Řídicí systém „S“

Součastný stav PZ (Ks) 1 470 2 100

Doporučení - PZ (Ks) 1 274 1 680

Rozdíl (Ks) -196 -420

Rozdíl (Kč) -350 171 -286 364

Celkem (Kč)

17,89

-636 534
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Příloha 3: Vyhodnocení Skupiny III. 

 

Položka č.4 č.14

Roční spotřeba (Kč) 26 670 000 22 530 000

Podíl z celkového objemu zásob (%) 31,30 26,44

Podíly celkem (%)

Paretova an. - skupina A A

Jednotková cena (Kč) 1 636 1 310

Roční spotřeba (Ks) 16 300 17 200

Průměrná měsíční spotřeba (Ks) 1 358,3 1 433,3

Maximální měsíční spotřeba (Ks) 6 600,0 5 500,0

Směrodatná odchylka 2 415,7 2 306,6

Variační koeficient 177,8 160,9

An. variability - skupina Z Z

Závažnost rizika nedostatku - skupina III. III.

Doba dodání - skupina T3 T2

An. HML - hodnota jednotky - skupina H M

An. SOS - sezónost zásob - skupina OS OS

Doporučení - způsob řízení zásob Operativní řízení zásob Operativní řízení zásob

Součastný stav PZ (Ks) 13 860 11 550

Doporučení - PZ (Ks) 13 200 11 000

Rozdíl (Ks) -660 -550

Rozdíl (Kč) -1 079 890 -720 436

Celkem (Kč)

57,74

-1 800 326


