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ABSTRAKT 

 Diplomová práce je zaměřena na analýzu a zhodnocení skladového hospodářství 

podniku KOVONA SYSTEM, a. s. 

 Teoretická část popisuje poznatky získané z literatury různých autorů týkající se vývoje 

logistiky, řízení zásob a problematiky skladového hospodářství. 

 V praktické části je představena společnost KOVONA SYSTEM, a. s. Seznámíme  

se s historií, výrobním sortimentem a technologiemi a je nastíněna finanční situace podniku. 

Pomocí metod popsaných v teoretické části je provedena analýza vybrané skupiny zásob. 

V závěrečné části je zhodnocen zjištěný stav zásob a jsou definovány případné změny 

s jejich ekonomickým dopadem. 
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ABSTRACT 

The thesis is focused on the analysis and assessment of stock holding of the company 

KOVONA SYSTEM, a. s. 

The theoretical part describes the knowledge gained from the literature by various 

authors on the development of logistics, inventory management and stock holding issues. 

In the practical part is presented by KOVONA SYSTEM, a. s. We become acquainted 

with the history, product range and technologies and we outline the financial situation. Using 

the methods described in the theoretical part analyzes the selected group of stocks. 

The final section evaluates stocks identified and defined any changes to their economic 

impact. 
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Úvod 

Logistice je v dnešním vyspělém tržním hospodářství věnována značná pozornost. 

Všichni, kdo chtějí uspět v konkurenčním boji, musí zvládnout uspokojit stále náročnější 

poptávku zákazníků. Velká pozornost je pak soustředěna zejména na zavedení logistického 

přístupu. Ten se nevztahuje jen na hmotné zboží, ale může souviset i s poskytováním určitého 

druhu služby. Mezi jednu z hlavních složek, které v současnosti ovlivňují hospodářský 

výsledek a konkurenceschopnost podniku, můžeme zařadit zásoby. Úkolem managementu 

každé firmy je soustředit se právě na řízení stavu zásob. Je potřeba udržovat rovnováhu mezi 

co nejmenším množstvím zásob z důvodů minimalizace vázaného kapitálu v zásobách, a co 

největším množstvím zásob pro plynulé zabezpečení dodávek odběratelům. Při řízení zásob je 

potřeba neustále optimalizovat a hledat nové možnosti, jak tuto činnost zefektivnit. Procesy 

skladování a samotné zásoby jsou tak považovány za jednu z nejdůležitějších částí 

logistického systému. 

Cílem diplomové práce je provedení analýzy skladového hospodářství ve společnosti 

KOVONA SYSTEM, a. s. a na základě získaných výsledků navrhnout případná zlepšení.  

V prvních čtyřech kapitolách je provedena rešerše dostupné odborné literatury. Nejprve 

je popsáno, co je to logistika, co představují zásoby a jak je řídíme. V poslední kapitole 

zabývající se teorií se můžeme seznámit se základními informacemi týkajícími se skladování, 

které se zásobami úzce souvisí. 

V další kapitole je představena společnost KOVONA SYSTEM, a. s. Popisuje se zde 

historie, systém řízení jakosti, základní ekonomické údaje, výrobní technologie a další 

informace o společnosti. Na základě poznatků z teoretické části je zhodnocen proces 

skladování a využitím kombinací metod ABC a XYZ je provedena analýza vybrané skupiny 

zásob. Z dostupných výsledků je vypočtena hladina pojistných zásob a navrženo rozmístění 

zásob ve skladovém prostoru. 

V závěru je provedeno shrnutí získaných a zpracovaných výsledků a jsou navrženy 

případné změny týkající se stavu zásob. 

Ke zpracování diplomové práce byla použitá literatura z oblasti logistiky, interní 

materiály poskytnuté společnosti a rozhovory se zaměstnanci.  

Výsledky této diplomové práce budou předány managementu podniku. Získané 

informace mohou v budoucnu posloužit jako vstupní podklady pro další kroky vedoucí  

k optimalizaci skladového hospodářství. Předložený postup a metody mohou být rovněž 

použity k analýze skladového hospodářství i pro ostatní výrobní sklady. 
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1 Logistika 

Gudehus a Kotzab se zmiňují o tom, že logistika má poskytovat správné množství zboží,  

co nejefektivněji, na správné místo, ve správném pořadí a v pravý čas. Podle autorů logistika 

v nejširším slova smyslu zahrnuje nákup a prodej. [1] 

Evropská logistická asociace označuje logistiku jako souhrn činnosti týkající se 

organizace, plánování, řízení a výkonu toků zboží. Na počátku máme vývoj a nákup, 

pokračujeme výrobou a končíme dodáním zákazníkovi. Účelem logistiky je celý proces 

optimalizovat tak, aby představoval pro firmu minimální náklady. Logistiku považujeme  

za součást strategie podniku. [2] 

1.1 Historický vývoj logistiky 

S logistikou, jako mladou vědní disciplínou, se můžeme setkat na počátku padesátých let 

minulého století. Původ slova logistika je pravděpodobně odvozen od řeckého slova 

logistikon – což znamená důmysl, rozum, nebo od slova logos – slovo, řeč, myšlenka, pojem, 

pravidlo, zákon, smysl. 

Prvky logistiky jsou spojeny s armádou. Historické kořeny sahají do 9. století, kde 

logistika řešila problémy zásobování, volbu taktiky, ubytování vojska a správný odhad situace 

o pohybu vojsk. V roce 1600 je logistika spojena s praktickým počítáním s čísly, v tomto 

období hovoříme o logistice matematické. 

Velké uplatnění dosáhla logistika v průběhu 2. světové války, kdy bylo potřeba řešit 

problémy americké armády se zásobováním. Tyto problémy vedly k rozvoji matematických 

metod, které byly nazvány operační výzkum. [3] 

V padesátých letech minulého století začíná pronikat logistika do civilního sektoru. 

Hlavním úkolem byla doprava výrobků z vyspělého severovýchodu USA ke spotřebitelům  

ve zbylých částech USA. Doprava zde byla velice zdlouhavá, a proto bylo nutno řešit, jak 

nejlépe umístit mezisklady a jaké trasy zvolit. Nastal čas využití metod a zkušeností 

používaných v armádě. Začala se rozvíjet civilní logistika. [4]  

1.2 Definice logistiky 

Definic logistiky existuje celá řada. Pernica uvádí, že první opravdová definice logistiky 

byla formulována v roce 1964 v USA: 

„Logistika je proces plánování, realizace a kontroly účinného nákladově úspěšného toku  

a skladování surovin, zásob ve výrobě, hotových výrobků a příslušných informací z místa 
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vzniku do místa spotřeby. Tyto činnosti mohou, ale nemusí zahrnovat služby zákazníkům, 

předvídání poptávky, distribuci informací, kontrolu zásob, manipulaci s materiálem, balení, 

manipulaci s vráceným zbožím, dopravu, přepravu, skladování a prodej.“
1
  

Z dalších definic pak můžeme zmínit tyto: 

„…řízení všech činností, které zajišťují pohyb a koordinaci zásobování a spotřeby při tvorbě 

časové a místní užitnosti zboží.“ ( Haskelt, Ivie, 1964) 

„…systém tvorby, řízení, regulace a vlastního průběhu materiálového toku, energie, 

informací a přemísťování osob.“ ( Ihde, 1972) 

„…projekt a provoz fyzického, řídícího a informačního systému, který má za cíl, aby výrobky 

překonávaly čas a prostor.“ (Daskin, 1985) 

„…soubor činností, zaměřených na dodání určitého množství zboží s minimálními náklady  

do místa, v němž v dané době existuje poptávka.“ (Association des Logisticiens d´ enterprise, 

1980). [5] 

1.3 Vývoj podnikové logistiky 

Podniková logistika prochází neustálým vývojem. Tento vývoj lze rozčlenit do čtyř fází: 

1. fáze – distribuce – v 60. letech se hlavní problémy soustředily na obchodní operace 

s hotovými výrobky a s nimi spojenou fyzickou distribuci, zásoby byly okrajovým 

problémem. 

2. fáze – zásobování – v 70. letech se ukázalo, že podniky vážou velké množství kapitálu 

v zásobách. Z tohoto důvodu byla pozornost obrácena i na zásobování a začala 

pronikat i do řízení výroby. 

3. fáze – integrovaná logistika – vznikají ucelené logistické řetězce a systémy, které 

spojují finální zákazníky s dodavateli. Hlavním cílem, který si podniky kladou,  

je posílení konkurenceschopnosti. 

4. fáze – optimalizace – otázkou blízké budoucnosti je optimalizovat integrované 

logistické systémy. Vývoj této fáze není zatím ukončen. [2] 

Současné průmyslové podniky vyspělých zemí se nyní nacházejí ve třetí fázi vývoje.  

Pro vstup do 4. fáze je potřeba vytvořit řadu předpokladů, hlavně v oblasti počítačové 

integrace. Tento úkol je mimořádně složitý a může trvat řadu let. 

 

                                                 
1
 Pernica[5] 
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1.4 Logistický řetězec 

Pojem logistický řetězec je klíčovým pojmem logistiky. Jedná se o propojení trhu 

spotřeby s trhy surovin, materiálů a dílů v jeho hmotném a nehmotném hledisku, které 

vychází od poptávky konečného zákazníka. Jinými slovy je to souhrn všech potřebných 

činností, aby výrobek našel cestu od výrobce ke koncovému spotřebiteli. 

Hmotné hledisko logistického řetězce představuje přemísťování věcí schopných uspokojit 

potřebu konečného zákazníka, tj. hotového výrobku. Může se jednat také o přemísťování 

osob. Nehmotné hledisko představuje přemísťování informací, které jsou nutné k přemístění 

hotových výrobků, osob nebo peněz. [5] 

Všechny procesy odehrávající se v logistickém řetězci mají mít hodnototvorný charakter. 

Přidaná hodnota roste ve směru hmotného toku, čím jsou probíhající procesy blíže  

ke spotřebiteli. V minulosti se tvrdilo, že přeprava není hodnototvorný proces, že pouze 

výroba hodnotu vytváří a přidává. Dnes již převládá názor, že hodnotu vytváří i všechny 

procesy, které hotový výrobek dopravují ke spotřebiteli a zvyšují jeho komfort při spotřebě. 

Nemůžeme zde však řadit např. úmyslné překládky při přepravě místo přímé dopravy nebo 

skladování při neúčelném vytváření zásob. [5] 

Prvky probíhající tímto procesem nazýváme aktivní nebo pasívní. Mezi pasívní prvky 

řadíme suroviny, základní a pomocný materiál, díly, nedokončené a hotové výrobky. Tyto 

prvky dostávají podobu manipulovaných, přepravovaných nebo skladovaných kusů. 

Hovoříme o nich jako o zboží. Často je uváděno, že jejich účelem je překonat čas a prostor. 

Působením aktivních prvků se uskutečňují toky pasivních prvků. Účelem je realizovat 

logistické funkce, kde aktivními prvky jsou pak technické prostředky a zařízení  

pro manipulaci, přepravu, skladování a balení. Neméně důležité jsou i technické prostředky  

a zařízení sloužící operacím s informacemi. Nedílnou součástí je rovněž i lidská složka. [5] 

Celý logistický řetězec je poskládán z jednotlivých hmotných a nehmotných toků, které 

probíhají mezi různými články ve výrobě, v dopravě a obchodě. 

V logistickém řetězci se setkáváme i s pojmem materiálový tok. Je to označení pro pohyb 

materiálu ve výrobním procesu prováděný pomocí aktivních prvků tak, aby byl k dispozici  

na určeném místě, v potřebném množství, v určeném okamžiku a s předem stanovenou 

spolehlivostí. [5] 
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2  Zásoby 

Zásoby můžeme chápat jako předměty, které byly už vyrobeny, ale nedošlo ještě k jejich 

spotřebě. Představují-li předměty zásoby, které slouží k dalšímu použití ve výrobě, pak 

hovoříme o zásobách materiálu a nakupovaných dílů. Tyto zásoby vznikají z důvodu nákupu 

materiálu pro větší množství výrobků, než kolik je požadováno v daném časovém období 

vyrobit. O zásobách rozpracované výroby hovoříme v situaci, kdy podnik v určitém časovém 

intervalu zadává do výroby více zakázek, než kolik jich v tomto čase dokončí. Další důležitou 

skupinu tvoří zásoby hotových dílů určených k prodeji, ty vznikají z důvodu vyšší výroby  

ve sledovaném období, než je samotný prodej. [4] 

Pozitivní význam zásob nalezneme v klasickém přístupu k uspořádání výroby, jedná  

se například o tyto výhody: 

 plynulá výroba, nedochází k přerušení z nedostatku materiálu, 

 využití množstevních slev při nákupu většího množství, 

 ochrana před poruchami dodávek, 

 vyšší pružnost v rozvrhování výroby, 

 překlenutí poruch výroby podniku, 

 uspokojení zákazníků v rozsahu jejich požadavků. 

Negativní vliv zásob je spojen s logistickým přístupem k uspořádání výroby, spočívá  

v nevýhodách, ze kterých můžeme vybrat například: 

 zásoby váží kapitál, který podnik vynaložil na jejich pořízení, 

 zásoby zakrývají provozní problémy,  

 zakrývají příčiny vzniku zmetků, 

 je potřeba řídit jejich výši. 

Z výše uvedeného mají zásoby velký vliv na hospodářský výsledek a pozici na trhu každé 

firmy. V zásobách můžeme spatřovat určité problémy. Snížíme-li nebo odstraníme-li zásoby, 

může se stát, že se výroba zastaví a podniku vznikají ztráty. Na druhou stranu to však 

stimuluje k co nejrychlejšímu odstranění příčiny nepříznivého stavu tak, aby situace nevznikla 

opětovně. Co se týče množství zásob, musí management podniku volit mezi určitým 

kompromisem. Vždy je důležité porovnat u konkrétního druhu zásob náklady na udržování 

zásob a náklady v případě negativních důsledků z nedostatečných zásob. Ideálním řešením  

by byly nulové zásoby, což v mnoha výrobních podnicích není reálné. [4] 
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2.1 Funkce zásob 

V logistickém řetězci plní zásoby několik funkcí. Jedná se geografickou funkci, při které 

se vytváří podmínky pro specializaci územní nebo odvětvovou. Dále je to funkce 

vyrovnávací, která je nezbytná pro plynulost výrobního procesu, umožňuje překonávat 

výkyvy v zásobování, v dopravě i samotné výrobě. Je důležitá pro zabezpečení plynulých 

dodávek. Udržování další zásoby tzv. technologické je důležité u těch surovin, kde skladování 

je část výrobního procesu např. homogenizace rud na skládkách. Poslední z funkcí, o kterých 

se Daněk zmiňuje, je zásoba spekulativní. Důvod držení těchto zásob je spojen 

s  ekonomickým prospěchem např. v budoucnosti se očekává zvýšení cen surovin, proto se 

v současné době provádí nákup ve větším množství. [6] 

2.2 Druhy zásob 

Rozdělit zásoby do jednotlivých skupin je velice důležité, abychom následně mohli 

správně vybrat metodu pro jejich řízení. Níže popsané rozdělení není uváděné ve všech 

literaturách shodně, můžeme se setkat i s jinými klasifikacemi. [7] 

2.2.1 Zásoby podle stupně rozpracovanosti 

 výrobní zásoby – pořízené suroviny, které neprošly ještě žádnou výrobní operací, 

 zásoby rozpracovaných výrobků – byla na nich provedena určitá operace, ale ještě  

to není finální výrobek, 

 zásoby hotových výrobků – jedná se již o zcela dokončený výrobek, který není ještě 

prodán zákazníkovi. [7] 

2.2.2 Zásoby podle funkce v podniku 

Pro rozhodnutí o způsobu řízení zásob je důležité jejich rozdělení podle funkce. Uvádí  

se pět základních skupin. 

1. Rozpojovací zásoby – tyto zásoby se vytvářejí pro rozpojování materiálového toku 

mezi jednotlivými články logistického řetězce nebo mezi dílčími procesy. Jejich 

úkolem je vyrovnat časový a množstevní rozdíl mezi jednotlivými procesy a zároveň 

zachytit nepříznivé jevy související s výkyvy, nepravidelnosti a poruchami. 

Rozeznáváme čtyři druhy těchto zásob: 

o obratové zásoby (běžné) – zásobou je kryta výroba nebo prodej po určitý 

časový interval, je nakupováno v dávkách, proto je množství větší než 
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okamžitá potřeba, při stejnoměrné poptávce tvoří velikost této zásoby polovina 

velikosti objednací dávky,  

o pojistná zásoba – slouží k zachycování náhodných výkyvů dodavatelských 

služeb na straně vstupu a v poptávce na straně výstupu, její velikost závisí  

na požadované úrovní dodavatelských služeb, 

o vyrovnávací zásoba – vytváří se např. před drahými stroji, aby nedocházelo 

k prostojům z nedostatku práce, řadí se zde i vyrovnávací zásobníky, 

o zásoba pro předzásobení – je spojena s poptávkou po sezonní výrobě, slouží 

pro větší výkyvy, vytváří se opakovaně nebo jednorázově. [7] 

2. Zásoby v logistickém kanále – hovoříme o toku materiálu či výrobků, které jsou již 

určeny pro konkrétní zakázku, ale nedorazily ještě do cíle. Rozlišujeme: 

o dopravní zásobu – je to tzv. zboží na cestě, 

o zásobu rozpracované výroby – do této skupiny spadají všechny materiály, které 

jsou ve stavu zpracování. [7] 

3. Technologické zásoby – do této skupiny zásob jsou zařazeny výrobky nebo materiály, 

které před dalším použitím nebo samotnou expedici jsou skladovány 

z technologických důvodů. Jedná se o součást výrobního procesu. [7] 

4. Strategické zásoby – zásoby tohoto charakteru, by měly podnik ochránit  

před situacemi, jakou jsou války, stávky, přírodní pohromy. 

5. Spekulační zásoby – pořizují se z důvodu zisku z výhodné koupě, hovoříme  

o tzv. předzásobení. [7] 

2.2.3 Druhy zásob podle použitelnosti 

 použitelné zásoby – jsou běžně používány ve výrobě a nepředpokládá se, že by nebyly 

zpracovány a prodány standardním způsobem. Jejich rozdělení je: 

o přiměřená zásoba – množství, které bude spotřebováno v dohledné době, 

o nadbytečná zásoba – představuje to, co nám zbude, odečteme-li přiměřenou 

zásobu od celkové průměrné zásoby, snažíme se o zabránění jejího dalšího 

růstu, 

 nepoužitelné zásoby – v této skupině nalezneme zásoby s nulovou spotřebou a je 

velmi pravděpodobné, že nebudou nikdy použity. Jsou to zásoby, které vzniknou  

např. při změně výrobního programu. [7] 
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2.3 Okamžitá zásoba 

Znalost tohoto druhu zásob je zapotřebí jednak při uskutečňování pravidel pro řízení 

zásob a rovněž při odsouhlasení objednávek zákazníků a před zadáním do výroby. Podniky 

používají několik veličin, které nám vypovídají o velikosti okamžité zásoby. Zmíníme  

se o dvou nejběžnějších druzích. 

Fyzická zásoba – je to skutečný stav zásob ve skladu, nejčastěji zjistitelný podle skladové 

evidence. Při přijmu položky do skladu se zásoba zvyšuje, při výdeji se snižuje.  

Dispoziční zásoba – hovoříme o ní jako o zásobě fyzické, která je zmenšená o velikost 

požadavků na výdej a zvětšená o množství umístěných, ale nevyřízených objednávek  

na doplnění zásob. Zvýšení této zásoby je spojeno s potvrzením objednávky dodavatelem 

nebo po vydání výrobního příkazu, snížení nastane při uskutečnění požadavku na výdej. [8] 

2.4 Průměrná zásoba 

Skutečná průměrná zásoba označená symbolem Zc je důležitá především z hlediska 

vázanosti finančních prostředků v zásobách. Při řízení zásob se vypočte jako součet obratové 

zásoby označované Zb a zásoby pojistné označované Zp: [8] 

 

         
 

 
            (1) 

 

Z průměrné zásoby můžeme vypočítat další dva významné ukazatele: 

 rychlost obratu zásoby no – vyjadřuje nám, kolikrát se průměrná zásoba obrátí  

ve sledovaném období. Vypočteme ji: [8] 

 

   
 

  
   (2)             

                                              

no - rychlost obratu zásoby 

P - roční velikost spotřeby 

Zc - skutečná průměrná zásoba 
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 doba obratu zásoby to – udává nám čas, po který jsou zásoby vázány v podniku  

do doby jejich spotřeby, zpravidla je vyjádřena v kalendářních dnech, pro výpočet pak 

platí: [8] 

 

   
   

  
     

  

 
   (3)  

 

to - doba obratu zásoby 

no - rychlost obratu zásoby 

P - roční velikost spotřeby  

Zc - skutečná průměrná zásoba 
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3 Řízení zásob 

Kubát a Horáková popisují, že existence zásob v době, kdy nejsou zapotřebí, znamená 

pro firmu zbytečný náklad a to nejen prostředků hmotných a finančních, ale i lidských. 

Naopak když zásoby nemáme v čase, kdy je potřeba splnit požadavky zákazníka, způsobují 

podniku ztrátu. Tato ztráta může být jak z prodeje výrobků, tak můžeme přijít i o zákazníky. 

Součástí řízení zásob, je také péče o jejich strukturu, uchovávání, využívání a efektivní 

hospodaření. Tato péče by měla být středem zájmu každého podniku. Samotné řízení zásob 

pak můžeme označit jako soubor činností, které se skládají z předpovědi, analýzy, plánování, 

operativních činností a kontrolních operací. Tyto činnosti jsou uskutečňovány jednak v rámci 

jednotlivých skupin zásob a jednak jako celku. [7]  

3.1 Druhy poptávky 

Pro použití správného systému řízení je potřeba určit druh poptávky, zda se jedná  

o poptávku závislou nebo nezávislou. Důležitý je i její časový průběh, zde pak rozlišujeme  

poptávku stejnoměrnou nebo nárazovou. 

Závislá poptávka – lze ji odvodit z poptávky po konečném výrobku. Po sestavení výrobního 

plánu můžeme vypočítat čas a velikost potřeby veškerého materiálu nutného ke zhotovení 

konečného výrobku. Tento způsob se vyskytuje u výroby zhotovované na sklad. Propočet 

jednotlivých položek vychází z hlavního výrobního plánu a pro samotný výpočet pak byl 

vyvinut systém MRP-I (Material Requirements Planning - plánování potřeby materiálu).  

U této metody jsou plánovací období krátká, týdenní i denní. 

Nezávislá poptávka – u této poptávky nemá podnik vliv na velikost a dobu uplatnění 

požadavků. Přichází libovolně a musí být předpovídána. Jedná se zpravidla o poptávku  

po konečných výrobcích a materiálech pro havárie a nepředpokládané opravy.  Pro samotné 

řízení jsou používány objednací systémy, v nichž se vytváří pojistná zásoba.  

Stejnoměrná poptávka – s touto poptávkou jsou spojeny požadavky na výdej, které 

přicházejí trvale, můžeme však zaznamenat menší velikostní výkyvy v čase.  

Nárazová poptávka – vzniká u závislé poptávky, kdy je daný výrobek podnikem zhotovován 

v dávkách jen v plánovanou dobu. [7] 

3.2 Objednací systémy 

Pomocí objednacího systému řídíme zásoby se stejnoměrnou ustálenou nezávislou 

poptávkou. V těchto systémech je při poklesu dispoziční zásoby pod objednací úroveň „B“, 
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nazývanou též signální hladina, vydán podnět pro vystavení objednávky. Signální hladina  

je řídícím parametrem pro nastavení pojistné zásoby v praxi. Vypočítáme ji jako hodnotu 

pojistné zásoby zvýšenou o očekávanou spotřebu mezi dobou objednání a dodání. Graficky 

znázorněno na obrázku 1. [9] 

 

 

 

Obrázek 1: Signální hladina zásob [9] 

 

 

 Velikost objednací úrovně je nastavena tak, aby v čase od vydání signálu o potřebě  

až po příjem materiálu do skladu spolehlivě pokryla skutečnou poptávku. Tato doba je 

nazývána dodací nebo také pořizovací lhůtou, označována symbolem L.  

Objednací systémy jsou využívány k řízení zásoby v bodu rozpojení objednávkou 

zákazníkem a rovněž k řízení zásob nejrůznějších režijních materiálů, nástrojů a pomůcek. 

Existují dva pohledy na proces objednávání, a to kdy objednat, a jak velkou dávku objednat. 

Čas objednání i velikost objednávky mohou být buď konstantní, nebo proměnlivé. Kombinací 

vznikly čtyři druhy objednacích systémů. [9] 

signální hladina 

         čas 

zásoby 

očekávaná spotřeba - d 

dodací lhůta - L 

Pojistná zásoba - Zp 



 

12 

 

3.2.1 Objednací systémy B, Q 

Podstatou je objednací úroveň „B“. Ta představuje proměnné okamžiky objednávání  

a pevné objednací množství „Q“. Pracuje tak, že pokud ekonomická zásoba klesne  

pod objednací úroveň „B“, vystavuje se objednávka k doplnění zásob „Q“. Množství „Q“  

se vypočítá pomocí vzorce EOQ (viz. kapitola 3.3) a pro „B“ platí: [9] 

 

  (   )      (4)  

 

d - očekávaná spotřeba za jednotku času 

L - dodací lhůta 

Zp - pojistná zásoba 

 

Tento systém je vhodný u položek, které mají pravidelnou, rovnoměrnou a vysokou spotřebu.  

3.2.2 Objednací systémy B, S 

Tento systém se liší od systému B, Q v tom, že neobjednáváme pevné množství „Q“, ale 

doobjednáváme do cílové úrovně „S“. Velikost „B“ se vypočítá jako v předešlém případě  

a pro „S“ platí: [9] 

 

      (5)  

 

B – objednací úroveň 

Q – velikost dávky 

3.2.3 Objednací systémy s, Q 

U tohoto systému s objednací úrovní „s“ je pevný jak okamžik objednání, tak i objednací 

množství „Q“. Je to systém s periodickou kontrolou zásoby. Čas, který uplyne od prvního 

podkročení úrovně „B“ do okamžiku nejbližší kontroly, je náhodný a rovná se v průměru 

polovině kontrolního intervalu „I“. Výpočet je pak následující: [9] 

 

    (       )      (6)   

 

I - délka intervalu kontrol 

d - očekávaná spotřeba za jednotku času 

L - dodací lhůta 

Zp - pojistná zásoba 
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3.2.4 Objednací systémy s, S   

Poslední ze systému je označován jako periodický s proměnlivým objednacím 

množstvím. Doobjednávají se ty položky, u kterých ekonomická zásoba poklesla pod úroveň 

„s“, do cílové úrovně „S“. Cílová úroveň se pak vypočte: [9] 

 

       (5)  

 

B – objednací úroveň 

Q – velikost dávky 

3.3 Ekonomické objednací množství EOQ (Economic Order Quantity) 

Cílem tohoto modelu je minimalizace součtu nákladů na udržování zásob a nákladů 

objednacích. Pomocí modelu EOQ můžeme určit optimální objednací množství a velikost 

objednávky. Optimální objednací dávka je v bodě rovnováhy mezi objednacími náklady  

a náklady na udržování zásob. Grafické znázornění modelu ukazuje obrázek 2. Model lze 

použít při opakovaných objednávkách, jedná se zejména o zakázkovou výrobu, nákupy 

velkoobchodníků na sklad nebo pro díly údržby. [10] 

 

 

Obrázek 2: Grafické znázornění optimální velikosti dávky [11] 

 

celkové 

náklady 

n 

 

náklady na 

udržování zásob 

objednací 

náklady 

Velikost objednávky 

Roční náklady 

EOQ 
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Vzorec pro výpočet EOQ  

    √
   

  
 (8) 

 

P - objednací náklady (na 1 objednávku) 

D - roční poptávka nebo spotřeba produktu (počet objednávek) 

C - roční náklady na udržování zásob (procento z výrobních nákladů nebo hodnoty) 

V - průměrné náklady nebo hodnota jednotky zásob [11] 

 

Lambert ve své publikaci uvádí předpoklady, za kterých je model možno používat: 

 velikost poptávky je známá a konstantní, 

 doplňování zásob je známé a konstantní, 

 nákupní ceny a přepravní náklady jsou nezávislé na objednacím množství a době 

objednávky, 

 je uspokojená veškerá poptávka, 

 nepřipouští se zásoba na cestě, 

 jedná se o nezávislé položky zásob, 

 plánovací horizont je neomezený, 

 dostupnost kapitálu není omezená. 

V praxi si tento model získal značnou pozornost, existují i jeho modifikace, které odstraňují 

hlavní nevýhody. Zohledňují například různé přepravní sazby, které jsou závislé na objemu 

přepravy nebo zahrnují množstevní slevy. [11] 

3.4 Výpočet pojistné zásoby 

Pojistná zásoba se vytváří pro nezávislou poptávku. Zachycuje odchylky zásobovacího 

procesu od průběhu, který byl naplánován. Důležité je zabývat se odchylkami, které zásobu 

zmenšují. Výše pojistné zásoby závisí na požadované spolehlivosti proti odchylkám  

a na očekávané intenzitě těchto odchylek. Pokud pojistnou zásobu zvětšujeme, roste úroveň 

služeb zákazníkům. [9] 

Při výpočtu pracujeme s normálním rozdělením pravděpodobnosti, které znázorňuje 

Gaussova křivka obr. 3. Pokud budeme vycházet z průměrné spotřeby zásoby, můžeme 
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předvídat, že s 50% pravděpodobnosti bude poptávka zákazníka menší a bude uspokojena,  

a s 50% pravděpodobnosti bude poptávka větší a vznikne nedostatek zásob. [11] 

Při výpočtu pojistné zásoby si nejprve určíme požadovaný stupeň zajištěnosti „sz“. 

V dalším kroku v tabulkách distribuční funkce normálního rozdělení k hodnotě požadovaného 

stupně zajištěnosti „sz“ přiřadíme koeficient zajištění „k“. [12] 

Následně se pak vypočítá pojistná zásoba „Zp“ dle vzorce: [12] 

 

     √  
   ̅    

    ̅̅ ̅ (9)  

 

k -  koeficient zajištění 

   - směrodatná odchylka velikosti spotřeby (poptávky) 

 ̅ - průměrná dodací lhůta  

   - směrodatná odchylka délky pořizovací doby 

 ̅ - průměrná spotřeba za časovou jednotku 

 

 

Obrázek 3: Normální Gaussovo rozdělení [11] 
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3.5 Analýza ABC 

Analýza ABC je relativně nová metoda pro klasifikaci a řízení v oblasti výroby  

a dodávek zboží. Při velkém počtu skladových položek není možné řešit řízení zásob 

individuálně pro každou položku a rovněž nelze řešit všechny položky stejně. Je vhodné 

roztřídit položky do několika skupin a ty pak řešit rozdílným způsobem. 

Hýblová hovoří o analýze ABC jako o metodě, která nám sice neodpoví, kdy a kolik máme 

objednat, ale zdokonaluje systém řízení zásob. Podstata této metody vychází z Paretova 

principu, kde 80 % důsledků vyplývá zhruba z 20 % všech možných příčin. Tento princip 

platí rovněž i v zásobování, např. ovládneme-li 20 % nejdůležitějších zásobovacích položek, 

můžeme ovlivnit chování 80 % celkového objemu zásobovacího množství materiálu. Pro lepší 

přehlednost se výsledky znázorňuji graficky obr. 4. [13], [19] 

 

 

Obrázek 4: Paretův diagram a Lorenzova křivka [2] 

 

 

 Paretova analýza zahrnuje v žebříčku problémy dle jejich významnosti, a pak  

se soustřeďuje na ty nejdůležitější. Vždy je potřeba brát v úvahu pro jaký účel je analýza 

prováděná. Principem této metody je rozdělení skladových položek do několika skupin, 

zpravidla se jedná o tři skupiny, ale není vyloučeno členění širší. Položky mohou být 

rozděleny podle různých kritérií, např. podle hodnoty jejich spotřeby, podílu na nákladech 

Počet položek v % 

Spotřeba v % 

A 

B 

C 

5 -15 15 -25 60 -80 

60 - 80 

15 - 25 

5 - 15 



 

17 

 

nebo jejich příspěvku k zisku podniku. Každé skupině je potřeba věnovat při řízení odlišnou 

pozornost. 

Rozdělení do skupin: 

 Skupina A – zahrnuje malý počet klíčových výrobků. Hovoříme o životně důležitých 

položkách. Objednávky je potřeba provádět v kratších časových intervalech  

a pravidelně je kontrolovat z důvodu vysoké hodnoty těchto výrobků. Rovněž je 

vyžadována individuální kontrola spotřeby jednotlivých druhů. Skupinu tvoří přibližně 

20 % položek, což představuje 80% podíl na hodnotě. 

 Skupina B – v této skupině je zařazeno větší množství položek než ve skupině A. 

Jejich sledování je důležité, ale ne až tak, jak v předchozím případě. Jedná se asi  

o 30 % položek, které tvoří 15% podíl na hodnotě. 

 Skupina C – tato skupina je co do počtu položek nejobsáhlejší, ale ve srovnání 

s předchozími dvěma skupinami je jejich podíl na celkovém objemu zanedbatelný. 

Skladování v delším časovém intervalu nemá pro podnik zásadní ekonomický dopad, 

řadí se zde asi 50 % položek s podílem na hodnotě 5 %. [9], [14] 

3.6 Analýza XYZ 

Analýzu XYZ můžeme použít jako doplněk metody ABC. Zatímco metoda ABC  

je založena na hodnotě roční spotřeby, metoda XYZ umožňuje k jednotlivým druhům položek 

přiřadit statistické váhy na základě jejich spotřeby.  

Do skupiny X jsou zařazeny položky s konstantní spotřebou, ale mohou se vyskytovat 

příležitostné výkyvy. Vyznačují se výbornou predikci spotřeby a není zapotřebí vytvářet 

velkou pojistnou zásobu. 

Skupina Y zahrnuje položky vykazující větší výkyvy. Střední predikce spotřeby nám 

naznačuje, abychom si vytvořili určité pojistné zásoby. 

Skupina Z jsou položky s nepravidelnou spotřebou, což představuje vysoký stupeň nejistoty. 

U této skupiny je nízká predikce spotřeby a poměrně vysoké pojistné zásoby. [12] 

Postup zpracování analýzy: [15] 

1. Shromáždíme hodnoty spotřeby jednotlivých položek za sledované období. 

2. Pro každou položku se vypočítá variační koeficient 

 

   
  

  ̅̅ ̅
    ( ) (10)     
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   - variační koeficient 

   - směrodatná odchylka spotřeby i-té materiálové položky 

 ̅  - průměrná hodnota spotřeby i-té materiálové položky 

 

 ̅   
∑   

  
 (11)      

 

   √
 

 
∑ (     ̅ )

  
    (12) 

 

n - počet období 

hij - hodnota i-té položky v j-tém měsíci 

 

3. Položky setřídíme dle variačního koeficientu vzestupně a rozdělíme je dle jeho 

hodnoty do skupin: 

Skupina X do 50 %, skupina Y od 51% - 90 % a skupina Z nad 90 %. [12] 

3.7 Just - in – Time (JIT) 

JIT je manažerský přístup, který vznikl v Japonsku v roce 1950. První z firem, která tento 

přístup přijala, byla Toyota. Úspěch spočíval ve zvyšování produktivity tím, že eliminoval 

plýtvání. Jednalo se zejména o snížení zásob a odstranění zmetků. Od svého uplatnění  

ve výrobě v roce 1970 byla metoda považována za provozní řízení přístupu určená  

pro výrobní firmy, ke zlepšení výkonů díky snižování ztrát. [16] 

V současnosti je to jedna z nejrozšířenějších logistických technologií, pomocí které 

můžeme snižovat velikost zásob na nejnižší možné množství a tím zlepšit návratnost investic.  

Principem celé metody je doručit zákazníkovi správný výrobek, v pravý čas, na požadované 

místo a v dohodnuté kvalitě. Metoda se vyznačuje objednávkami, které se řídí plánem.  

Pro úspěšné uplatnění metody je potřeba splnit určité podmínky, mezi které můžeme zařadit 

např.: 

 kvalita výrobků od dodavatele musí být stoprocentní, 

 výrobní zařízení musí být bezporuchové,  

 rovnoměrné využití kapacit, 

 zavedení týmové práce, 
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 dodavatele by měli být z blízkého okolí, což umožní snížení času dodávek a snížení 

nákladů na dopravu. 

Výsledkem této technologie je práce bez zásob nebo jen s minimálním množstvím. To lze 

uskutečnit za předpokladu přehledných materiálových toků. Zásobování musí být 

synchronizováno s výrobou, což představuje malé a velmi časté dodávky. JIT se snaží 

vyloučit ztráty na všech místech výroby, jelikož ztráty jsou nežádoucím jevem každého 

podniku a stojí nemalé finance. [6] 
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4 Skladování 

Skladování můžeme označit jako nepostradatelnou součást logistického procesu. Úkolem 

je uchovat výrobky v místě, kde vznikly nebo kde budou spotřebovány. Skladování se podílí 

na poskytování jisté úrovně zákaznického servisu a to tak, aby celkové náklady byly  

co nejnižší. Skladování je významným pojítkem mezi výrobcem a samotným zákazníkem. 

Postupem času se skladování stalo jednou z nejdůležitějších součástí logistického systému 

podniku. O skladování hovoříme jako o podnikovém logistickém systému, který má za úkol 

produkty uskladnit v místech, kde vznikají a mezi místy vzniku a jejich spotřeby. Rovněž nám 

poskytuje informace o množství, podmínkách a uložení těchto produktů. [11] 

Gwynne se zmiňuje, že skladům bylo v minulosti přiřazováno, že jsou to pouze 

nákladová střediska a jen zřídka se vyskytla zmínka, že vytvářejí přidanou hodnotu. Skoková 

změna skladových operací nastala s růstem E-Commerce (obchodní transakce realizované 

pomocí internetu) a zvyšujícími se nároky ze strany spotřebitelů. Sklady se tak staly 

důležitým kolečkem v dnešním moderním dodavatelském řetězci. Jejich efektivní řízení je 

rozhodující pro minimalizaci nákladů. [17] 

4.1 Distribuční centrum a sklad 

V praxi se můžeme setkat se dvěma termíny a to sklad a distribuční centrum. Tyto pojmy 

nejsou zcela totožné, i když bývají často zaměňovány. Sklady slouží k uskladnění všech typů 

produktů, na rozdíl od distribučních center, které udržují jen minimální zásoby a to především 

těch výrobků, po kterých je největší poptávka. Rozdíly můžeme zaznamenat v několika 

dalších činnostech. Zboží ve skladech projde operacemi přejímka, uskladnění, expedice  

a nakládka. V distribučním centru probíhá pouze přejímka a expedice. Sklady se podílejí  

na přidané hodnotě výrobků jen minimálním počtem činností na rozdíl od distribučního 

centra, kde poskytovaný podíl na přidané hodnotě je velký. Zaměřením skladů je 

minimalizace provozních nákladů při současném plnění dodávek, distribuční centra směřují 

k maximalizaci zisku uspokojováním potřeb zákazníků. [11] 

Oblast skladování vyžaduje efektivní řízení, a proto je důležité pochopení funkcí 

skladování, výhody a nevýhody veřejných a soukromých skladů. Je potřeba znát metody  

a strategie pro zlepšení skladového výkonu a optimálního rozmístění skladových kapacit.  
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4.2 Skladové funkce 

Mezi tři základní funkce podle Lamberta patří: 

 přesun produktů: 

o příjem zboží – součástí je fyzické vyložení a vybalení zboží, aktualizace 

databáze, kontrola kvality a úplnosti dodávky s dodacím listem, 

o transfer nebo ukládání zboží – přemístění zboží k uskladnění nebo k výstupní 

expedici, 

o kompletace zboží – seskupování zboží dle požadavků zákazníka, vytváření 

balicích listů, 

o překládka zboží (cross-docking) – zde se vynechává funkce uskladnění a zboží 

je z příjmu ihned přemístěno do expedice, 

o expedice zboží – sestavení a zabalení zakázky dle zadaných objednávek  

a následná nakládka do dopravního prostředku, 

 uskladnění produktů: 

o přechodné uskladnění – hovoříme o uskladnění na dobu nezbytně nutnou  

pro základní doplnění zásob, 

o časově omezené uskladnění – uskladnění se týká zásob, které jsou větší, než je 

pro doplnění potřeba, jsou to tzv. pojistné zásoby, uchováváme je z důvodu 

sezonní nebo kolísavé poptávky, 

 přenos informací – skladové hospodářství nelze efektivně řídit bez včasných  

a přesných informací o stavu zásob a zboží a jejich umístění. Pro usnadnění  

a zrychlení se ve většině podniků využívá elektronická výměna dat (EDI – Electronic 

Data Interchange) a technologie čárových kódů. [11]  

Podle Daňka skladování souvisí s existencí zásob a sklady mohou plnit tyto funkce: 

 vyrovnávací – vyrovnává nesoulad nejčastěji mezi výrobou a zákazníkem, 

 technologická – zabezpečuje určité technologické procesy, které by bez skladování 

nabyly možné, 

 spekulativní – navyšuje skladové zásoby při očekávaném zvýšení cen. [6] 

4.3 Druhy skladů 

Sklady můžeme rozdělit dle různých hledisek. Daněk uvádí nejčastější rozdělení podle: 

 konstrukce - podlažní a regálové, 

 druhu zboží -  pro sypké, kusové a tekuté materiály, 
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 vlastnictví – vlastní a cizí, 

 způsobu skladování – pevné, volné a náhodné, 

 toku materiálu – běžné, průchozí a cross-docking, 

 možnosti přístupu – veřejné a soukromé. [6] 

 

 

 

Obrázek 5: Typová struktura skladů [18] 

 

Schulte uvádí dělení podle hodnototvorného procesu, stupně centralizace, kompletace, 

počtu možných nositelů potřeb, ochrany před povětrností, stanoviště a správy skladu. Podle 

vybavení skladů dělí hlavní skladovací systémy dle obr. 5. [18] 
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4.3.1 Typy skladování  

 soukromé skladování 

 centrální skladování 

 veřejné skladování 

 smluvní skladování 

 dodávky maloobchodním zákazníkům 

 Cross-Docking – distribuční směšovací centrum. [13] 

4.4 Sklady vlastní nebo veřejné      

V souvislosti s rozmístěním skladů si podniky kladou otázku ohledně využití skladů 

vlastních nebo veřejných (cizích). Při řešení této otázky je potřeba vzít v úvahu celkové 

náklady na skladování u jednotlivých variant a poskytovanou úroveň zákaznického servisu. 

[13] 

 Veřejné skladování – výhody: 

 uchování kapitálu – nemáme kapitálové investice, 

 přizpůsobení kapacity v době sezónnosti, 

 snížení rizika stárnutím zařízení, 

 efektivní využití moderních manipulačních zařízení a odborných znalostí zaměstnanců 

 pružnost, 

 daňové výhody. [13] 

Veřejné skladování – nevýhody: 

 komunikační problémy,  

 v určitých lokalitách malý rozsah služeb, 

 ne vždy je skladový prostor dostupný. [13] 

Soukromé skladování – výhody: 

 přímá zodpovědnost za zboží, 

 pružnost v oblasti rozšíření, renovace, uspořádání, 

 z dlouhodobého hlediska méně nákladné, 

 využití svých lidských zdrojů, 

 daňové přínosy. [13] 

Soukromé skladování – nevýhody: 

 z krátkodobého hlediska malá pružnost, 
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 finanční omezení – dlouhodobá investice a vysoké nároky na řízení. [13] 

4.5 Manipulace s materiálem 

4.5.1 Manipulační jednotky 

Manipulační jednotky nám usnadňují manipulaci přemísťovaného materiálu pomocí 

manipulačních zařízení. Manipulační jednotky dělíme na jednotky prvého řádu a druhého 

řádu. 

Manipulační jednotky prvého řádu 

Řadíme zde manipulační jednotky určené pro ruční manipulaci. Podstatou je,  

aby základní manipulační jednotka putovala až ke spotřebiteli, aniž by byla dělena. Tato 

jednotka představuje minimální objednací, odběrné a dodací množství. Mezi základní 

manipulační jednotky patří lepenkové krabice, bedny plastové, lepenkové a plechové, 

přepravky plastové a plechové. Hmotnost těchto jednotek se pohybuje do 15 kg. Manipulace 

je prováděna pomocí jednoduchých manipulačních zařízení nebo ručně. [6] 

Manipulační jednotky druhého řádu 

Manipulační jednotky druhého řádu jsou odvozeny od rozměrů dopravních prostředků  

a úzce souvisí s přepravními jednotkami prvého řádu. Jejich velikost je zpravidla tvořena  

16 – 64 těmito jednotkami. Řadíme zde balíky, svazky, palety. Hmotnost těchto jednotek  

se pohybuje v rozmezí 250 – 1000 kg, mohou však být až do 5000 kg.  Manipulace se provádí 

pomocí nízkozdvižných a vysokozdvižných vozíků, stohovacích jeřábů nebo regálových 

zakládačů. [6] 

4.5.2 Manipulační prostředky 

K přepravě materiálu se kromě manipulačních jednotek používají i další manipulační 

prostředky, mezi které řadíme: 

 roltejnery – použití je vhodné zejména v maloobchodní síti pro přesun menšího 

množství materiálu, osazená kolečka nám usnadňují manipulaci, 

 přepravní skříně – pevný obal, chránící materiál před poškozením, je zde možnost 

skříně uzamknout nebo zaplombovat, 

 kontejnery – chrání zboží před poškozením nebo ztrátou, snadná manipulace mezi 

dvěma dopravními prostředky. [6] 
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4.5.3 Manipulační zařízení 

Manipulační zařízení jsou nezbytnou součástí každého skladu. Slouží k manipulaci 

s materiálem od jeho vstupu do skladu až po expedici. Jedná se zejména o: 

 dopravní vozíky – nejrozšířenější manipulační prostředek při ložných nebo 

skladovacích operacích,  

 jeřáby -  slouží především k manipulaci s těžkými břemeny, nosnost se pohybuje  

do několika set tun,  

 zakládače – určené především pro regálové sklady kusového materiálu, pohybují  

se v uličkách jen o 80 až 100 mm širších než je příčný rozměr manipulační jednotky  

a tím snižují nároky na skladovací plochu. [6] 

 

 

  



 

26 

 

5 Profil vybrané společnosti KOVONA SYSTEM, a. s. 

Vznik společnosti KOVONA SYSTEM, a. s. je datován rokem 2000 a to odkoupením 

výrobních aktiv části společnosti KOVONA KARVINÁ, a. s. Primární aktivitou firmy  

je velkosériová kovová výroba a mimo subdodávek na průmyslové trhy se firma orientuje  

na výrobu vlastních finálních produktů. 

5.1 Historie firmy 

Dne 19. 04. 2000 byla společnost zapsána do obchodního rejstříku vedeného Krajským 

soudem v Ostravě. Právní forma společnosti je akciová společnost – a. s.  

V době zahájení podnikatelské činnosti byly aktivity zaměřeny na výrobu lehkých 

policových regálů, výrobu kovových interiérových prvků a povrchovou úpravu práškovými 

nástřikovými hmotami. Z této doby stojí za zmínku spolupráce při výrobě disků 

automobilových kol pro společnost Škoda Auto, a. s. 

V prvním roce podnikání firma započala jednání se společností IKEA, a to v oblasti 

velkosériové výroby kancelářského nábytku. Podařilo se uskutečnit dlouhodobý kontrakt, 

který nastartoval razantní růst společnosti v dalších letech. 

Na přelomu let 2003 – 2004 docházelo ke stálému navyšování zakázek, což vedlo 

k rozšíření výrobních prostor. V Českém Těšíně byl vybudován nový výrobní závod s vysoce 

automatizovanou technologií pro velkosériovou výrobu skládaných židlí. Kapacita této 

výroby byla 3 mil. kusů ročně. 

V roce 2007 byl učiněn významný krok k rozšíření výrobně technologických možností. 

Společnost KOVONA SYSTEM, a.s. se stala jediným vlastníkem společnosti KOVONA 

KARVINÁ, a. s. Záměrem této strategické akvizice bylo rozšíření o výrobu těžších kovových 

uzavřených i otevřených profilů, dělení materiálu ve svitcích a jiné aktivity související  

při zpracování hutních materiálů. Společnost v tomto roce ukončila etapu zavádění moderních 

technologií pro výrobu a zpracování dlouhých výrobků. V kombinaci s laserovým řezacím 

strojem a spuštěním rekonstruované lakovací linky došlo v závodě v Karviné k ucelenému 

procesu zpracování a finální úpravy výrobků větších rozměrů.  Rok 2007 byl úspěšný, zájem 

zákazníků o subdodávky v oblasti velkosériové kovovýroby byl rostoucí, a to vedlo 

společnost k rozhodnutí rozšířit výrobní prostor v Českém Těšíně o novou halu. 

Následovalo několik dalších úspěšných let a v roce 2011 byla otevřená nová výrobní 

hala, ve které jsou umístěny technologie pro výrobu za studena válcovaných ocelových 

profilů a jejich finalizaci. 
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 V letošním roce proběhla fúze, kterou zanikla KOVONA KARVINÁ, a. s. a jediným 

právním subjektem se stala KOVONA SYSTEM, a. s. 

Úspěšný rozvoj společnosti je možný díky významným konstruktérským počinům. 

Jedním z nich je skládací židle JEFF pro společnost IKEA. Těchto lehkých, skladovatelných  

a bezpečných židlí bylo do současné doby vyrobeno 20 000 000 kusů. Produkt nachází své 

zákazníky v Evropě, Americe, Asii i Austrálii. Rovněž uplatňování četných zkušeností 

v oblasti kombinování kovů s jinými materiály přináší úspěchy. Jedná se především o využití 

v nábytkářském průmyslu. 

Během své dvanáctileté historie získala KOVONA SYSTEM, a. s. i několik ocenění.  

K nejvýznamnějším můžeme řadit v roce 2005 ocenění v rámci „Českých 100 nejlepších 

firem“ v kategorii „Nejlepší investor MPSV“, 3. místo v soutěži „Exportér roku“ v roce 2004 

a „Nejlepší dodavatel IKEA“ v roce 2002. [20]   

5.2 Systém řízení jakosti 

Dokonalost výrobního procesu a míra spokojenosti zákazníka je vyjadřována 

nejsledovanějším parametrem a tím je kvalita. Pomoci aplikace FMEA se společnost snaží 

odhalit všechny potenciální vady produktu a přijímá opatření, která zabrání jejich vzniku  

ve fázi výroby. Ve výrobě je uplatňován systém samokontroly a současně je prováděna  

i nezávislá kontrola. Samozřejmostí je celoprocesní testování kvality od vstupní kontroly,  

až po nakládkovou. Spokojenost zákazníků je pak každoročně prověřována marketingovými 

průzkumy. [21] 

Společnost KOVONA SYSTEM, a. s. má zaveden systém managementu kvality  

dle normy ČSN EN ISO 9001:2009. Systém je zdokumentován v Příručce managementu 

kvality, ve které jsou definovány zásady, postupy a opatření pro činnost ve všech fázích 

výrobního cyklu. Certifikace je prováděna BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. 

s r. o. Testování shody produktů s požadavky nejnáročnějších platných norem zajišťuje TÜV 

NORD Czech, s. r. o. V řadě případů je však společnost certifikována přímo nadnárodními 

společnostmi, kterým dodává své výrobky. Požadavky na získání těchto certifikátů mnohdy 

překračují rámec ISO norem. [21] 
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5.3 Organizační struktura 

Společnost z hlediska rozhodovacích pravomocí uplatňuje systém organizační struktury 

liniového typu. Ve vedení společnosti stojí ředitel a v další linií se pak nacházejí ostatní úseky 

jemu přímo podřízené. Přehledné schéma ukazuje obrázek 6. 

 

 

Obrázek 6: Organizační struktura [25] 

 

5.4 Základní ekonomické údaje 

Ke zhodnocení hospodářské situace společnosti byly použity účetní výkazy za období 

2008 – 2012. 

Společnost dosáhla v roce 2008 tržby ve výši 1 099 788 tis. Kč. Na výši této částky  

se především podílely tržby z prodeje materiálu, které již v následujících letech nebyly tak 

vysoké, a proto byl v roce 2009 zaznamenán pokles tržeb. Od tohoto roku však můžeme 

pozorovat pozvolný vzestup jak tržeb, tak i zisku po zdanění. Příznivá situace byla způsobena 

navyšováním zakázek, rozšiřováním výroby a hledáním nových zákazníků. Tato skutečnost 
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nám dokazuje, že společnost nemá větší problémy a její ekonomická situace je příznivá. 

Vývoj tržeb a zisků znázorňuje graf 1. 

 

 

Graf 1: Vývoj tržeb a zisku v období 2008 - 2012 v tis. Kč 

 

Zdroj: Účetní výkazy společnosti, vlastní zpracování  

5.5 Sortiment společnosti 

Tradičními produkty jsou kovové regály vyráběny v několika typových řadách, v široké 

škále rozměrů, barev a nosností. Své uplatnění nacházejí jak v průmyslových, tak 

spotřebitelských aplikacích. V nabídce nalezneme kovové regály, regály s policemi 

z laminované nebo surové dřevotřísky. Z hlediska montáže jsou spojované šrouby nebo 

bezšroubové, které umožňují rychlou montáž i demontáž.  

Kromě regálů je vyráběna řada dalších užitečných produktů sloužících k vybavení dílny, 

pracovny nebo garáže. Součástí nabídky jsou i potřebné pomůcky k usnadnění práce a udržení 

pořádku. Jedná se především o dílenské stoly v několika variantách, dílenské vozíky  

a závěsné stěny. 

Z dalšího nabízeného sortimentu stojí za zmínku psací stůl určený ke kancelářskému  

i domácímu použití, lis na PET láhve a univerzální skládací šatní věšák. Ve výčtu sortimentu 

nesmíme opomenout jeden z nejlépe prodávaných produktů společnosti, kterou je skládací 

židle JEFF.  

Velkosériová kovovýroba je realizována zvládáním těchto technologických procesů: 

 válcování otevřených a uzavřených tenkostěnných trubek a profilů, 
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 dělení trubek, profilů a plošného materiálu včetně technologie řezání laserem, 

 bezdeformační ohýbání tenkostěnných trubek a profilů,  

 tváření plechů lisováním a ohraňováním, 

 vysekávání a děrování plechů, trubek a profilů, 

 automatické závitování a flowdrill (jedná se o unikátní technologii tváření otvorů  

a závitů do uzavřených profilů, trubek a tenkých plechů), 

 odporové a obloukové svařování včetně technologie robotického svařování, 

 povrchová úprava práškovými nátěrovými hmotami. [22] 

5.6 Popis výrobní haly 

V diplomové práci je zpracováno skladové hospodářství výrobní haly, která se zabývá 

výrobou válcovaných otevřených a uzavřených tenkostěnných trubek a profilů. Profily  

a trubky jsou válcovány na pěti výrobních linkách – SWAH 1, 2, 3, PLZEŇ a ARENCO.  

Ocelové profily jsou zpravidla vyráběny ze za tepla válcovaných pásů jakosti S 235,  

po dohodě S 355, označovaného jako HRC svitky, ze za studena válcovaného pásu jakosti  

DC 01 označovaného CRC svitky nebo z pozinkovaného pásu. 

Otevřené válcované profily jsou nabízeny v rozsahu těchto možností: 

 L profily – 15 x 15 – 150 x 150 mm (rovnoramenné, nerovnoramenné), 

 U profily – základna 15 – 300 mm, výška 15 – 120 mm, 

 C profily – základna 25 – 300 mm, výška 20 – 120 mm, lemy 6 – 50 mm, 

 speciální profily – max. rozvinutého materiálu 700 mm. 

Tloušťka vstupního materiálu je 1,5 – 6 mm, délka 1500 – 12000 mm, standardně 6000 mm, 

speciální délky jsou dodávány po dohodě.  

Hlavními odběrateli válcovaných profilu jsou Ferona, a. s., JIRY spol. s r. o., FERRUM 

Plzeň, s. r. o., FAVEX, s. r. o. a Feromat Brno, s. r. o. [23] 

Výrobní hala nemá své samostatné skladovací prostory. Vstupní materiál – ocelové 

svitky a zároveň hotové výrobky určené k expedici jsou uskladněny přímo na hale. 

Ocelové svitky jsou přiváženy kamióny do výrobní haly a následná manipulace se vstupním 

materiálem i hotovými výrobky je prováděna pomocí mostových jeřábů DEMAG o nosnosti  

5 a 10 tun. K uskladnění ocelových svitků slouží stojany, které jsou rozměrově univerzální 

obr. 8. Ve stojanech lze uskladnit svitky různých šířek i průměrů. Přesná evidence uložení 

jednotlivých rozměrových druhů není vedena a materiál je ukládán tam, kde je volné místo. 

Tento způsob skladování má pak za následek časovou ztrátu, při zdlouhavém hledání daného 
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materiálu, při vychystávání k jednotlivým válcovacím linkám. Tyto nedostatky v současném 

uspořádání jsou pravděpodobně způsobeny tím, že výroba na této hale byla zahájena teprve 

v roce 2012 a ne vše zde funguje tak, jak by mělo. Nabízí se tak prostor pro zlepšování  

ve všech oblastech výrobního procesu. 

 

 

Obrázek 7: Linka na válcování otevřených a uzavřených tenkostěnných profilů [24] 

 

 

 

Obrázek 8: Uložení ocelových svitků ve stojanech 

Zdroj: vlastní zpracování 
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5.6.1 Řízení zásob 

Společnost využívá informační systém ORFERT, ve kterém jsou evidovány všechny 

skladové položky. K samotnému řízení těchto zásob, např. nastavením pojistných zásob,  

je prozatím systém využit na zkoušku pouze u jednoho druhu výrobku. Sledování  

a objednávání potřebného materiálu ve výrobě otevřených profilů funguje na lidské intuici  

a letitých zkušenostech daných pracovníků. Zadané objednávky jsou porovnávány s aktuálním 

stavem a poté je provedena případná objednávka. Materiál se následně odepisuje po vyrobení 

daného výrobku. 

Velikost objednacího množství vstupního materiálu je určena v návaznosti na přepravní 

možnosti, kdy se v nákupním oddělení snaží o maximální vytížení kamionů a častokrát hraje 

důležitou roli i cena. V mnoha případech je využívána množstevní sleva poskytovaná 

dodavateli, a na základě toho je určitý druh materiálu nakupován ve větším množství, než je 

potřeba. 

Oblast řízení zásob ocelových svitků je velmi specifická. Nákupní oddělení objednává 

materiál daných tlouštěk v různých šířkách od 1000 – 1500 mm, o hmotnosti 5 – 24 t dle 

výrobních možností jednotlivých dodavatelů. Dodací lhůty se pohybují v rozmezí 3 až 8 

týdnů. Není však výjimkou, že se mnohdy čeká i déle, vše je závislé na ocelářských 

společnostech. Mezi hlavní dodavatele můžeme zařadit ArcelorMittal Ostrava a.s., U. S. Steel 

Košice, s.r.o., DUTRADE Maďarsko, EXPONO Steelforce, a.s. nebo H. W. Pietrzak Holding 

Sp. z o. o. Polsko. 

Po dodání materiálu probíhá v závodě v Karviné dělení svitků na potřebné šíře. Takto 

nadělené ocelové svitky jsou pak dle potřeby výroby naváženy do skladových prostor  

ve výrobní hale otevřených profilů. 
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6 Analýza zásob 

V praktické části je zpracována analýza zásob skladového hospodářství ocelových svitků 

rozdělených podle tlouštěk a jakostí. V loňském roce 2012 bylo ve výrobě vedeno celkem  

33 takovýchto položek materiálů. Jednotlivé položky se dále dělí podle šířky pásů, které 

vstupují do výroby. Vznikne tak cca 209 dílčích skladových položek, se kterými se ve výrobě 

můžeme setkat. Zabývat se v současné době všemi těmito dílčími položkami by bylo neúčelné 

vzhledem k tomu, že nákupní oddělení je takto nenakupuje, ale jak již bylo uvedeno, podnik 

si je dělí na potřebné rozměry sám. Pro analýzu byly poskytnuty údaje o spotřebě a cenách 

sledovaných položek za loňský rok 2012. K optimalizaci zásob byla využita metoda ABC, 

metoda XYZ a výpočet pojistné zásoby u vybraných položek. 

6.1 Rozdělení zásob metodou ABC 

V prvním kroku zpracování byla pro jednotlivé položky z denních výkazů spočítána 

měsíční spotřeba v kilogramech. Poté byla spočtena celková roční spotřeba a z těchto hodnot 

pak byla vyčíslena pro každou položku celková roční hodnota spotřeby v korunách. V dalším 

kroku bylo provedeno dle celkové roční hodnoty seřazení položek sestupně. U každé položky 

byl vypočten procentuální podíl na celkové hodnotě a z tohoto podílu vypočten kumulativní 

procentní podíl. Posledním bodem bylo rozdělení do jednotlivých skupin A, B, C na základě 

Paretova pravidla. Jak již bylo popsáno v teoretické části, skupina A zahrnuje položky 

podílející se na roční spotřebě zhruba 60 % – 80 %. Skupina B pak obsahuje položky se 

spotřebou 15 % – 25 % a zbývající položky s celkovou hodnotou spotřeby 5 % – 15 % 

obsahuje skupina C. Toto rozdělení považujeme za doporučující, jelikož ne vždy a v každém 

podniku tento poměr rozdělení zásob můžeme uplatnit. Pro samotné rozdělení bylo využito 

klasifikace do tří základních skupin, což je pro tento případ dostačující. Výsledky rozdělení 

do skupin dle procentuálního podílu na celkové hodnotě jsou uvedeny v tabulce 1.  

 

Tabulka 1: Rozdělení metodou ABC dle celkové hodnoty spotřeby 

Pol. 
č. 

Název položky                     
Celková 
hodnota 

spotřeby (Kč) 

Procentuální 
podíl (%) 

Kumulativní 
podíl (%) 

Skupina 

9 2.80 - S 235 JR za tepla 24 837 227,05 23,279 23,279 A 

11 3.70 - S 235 JR za tepla 23 880 915,93 22,382 45,661 A 

6 1.90 - S 235 JR za tepla   16 280 343,83 15,259 60,920 A 

29 4.00 - S 235 JR mořený 8 030 989,66 7,527 68,447 B 

13 4.70 - S 235 JR za tepla  7 293 301,98 6,836 75,282 B 
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8 2.50 - S 235 JR za tepla 6 697 521,96 6,277 81,559 B 

27 6.00 - S 355JR+N za tepla    3 854 638,24 3,613 85,172 B 

1 2.50 - S 350GD+Z275 pozink   2 684 325,64 2,516 87,688 B 

20 3.00 - S 355 MC za tepla 2 503 283,65 2,346 90,034 B 

17 4.00 - S 355 JR za tepla    2 052 911,01 1,924 91,958 B 

21 4.00 - S 355 MC za tepla    1 458 821,27 1,367 93,326 B 

19 2.80 - S 355 MC za tepla 1 344 126,63 1,260 94,585 B 

18 5.00 - S 355 JR za tepla  1 048 467,36 0,983 95,568 C 

33 5.00 - S 355JRC+N za tepla 769 997,39 0,722 96,290 C 

5 1.50 - S 235 JR za tepla   546 746,27 0,512 96,802 C 

16 3.00 - S 355 JR za tepla    394 822,89 0,370 97,172 C 

26 5.00 - S 355JR+N za tepla    362 674,92 0,340 97,512 C 

24 2.90 - DX51 D Z100 pozink   357 190,40 0,335 97,847 C 

3 5.00 - S 350GD+Z275 pozink   343 975,98 0,322 98,169 C 

2 3.50 - S 350GD+Z275 MAC pozink 327 428,80 0,307 98,476 C 

28 2.50 - S 235 JR mořený 289 868,29 0,272 98,748 C 

22 5.00 - S 355 MC za tepla   231 045,81 0,217 98,964 C 

32 4.00 - S 355JRC+N za tepla 184 237,25 0,173 99,137 C 

7 2.00 - S 235 JR za tepla mořený 180 177,00 0,169 99,306 C 

10 3.50 - S 235 JR za tepla 161 787,30 0,152 99,458 C 

14 5.00 - S 235 JR za tepla 140 900,46 0,132 99,590 C 

15 6.00 - S 235 JR za tepla  137 229,51 0,129 99,718 C 

23 2.00 - DX51 D Z100 pozink    86 178,10 0,081 99,799 C 

4 2.00 - S220GD+Z100 MAC pozink 79 056,20 0,074 99,873 C 

31 0.90 - DC01 za studena 67 900,62 0,064 99,937 C 

12 4.00 - S 235 JR za tepla    36 080,00 0,034 99,971 C 

25 4.00 - S 460za tepla         31 098,59 0,029 100,000 C 

30 3.00 - S 460 MC za tepla 322,56 0,000 100,000 C 
 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Pro lepší přehlednost jsou výsledky analýzy shrnuty v tabulce 2 a v grafu 2 podle jejich 

procentuálního podílu na celkové spotřebě a podílu na celkovém počtu analyzovaných 

položek. 

Tabulka 2: Procentuální rozdělení položek A, B, C 

Skupina 

položek 

Počet 

položek  
Celková hodnota 

spotřeby (Kč) 
Podíl z počtu 

položek (%) 
Podíl z celkové 

hodnoty (%) 

A 3 64 998 486,81 9,09  60,92 

B 9 35 919 920,04 27,27  33,67 

C 21 5 777 185,70 63,64  5,41 

Celkem 33 106 695 592,55 100,00 100,00 

 

Zdroj: vlastní zpracování  
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Skupina A 

Z vypočtených hodnot byly do této skupiny zařazeny 3 stěžejní položky. Jedná se o materiály 

válcované za tepla tloušťky 2,8; 3,7 a 1,9 mm. Toto množství tvoří 9,09 % z celkového počtu 

33 položek. Na celkové hodnotě spotřeby materiálu se podílely 60,92 %, což činí 64 998 

486,81 Kč. 

Skupina B 

Tuto skupinu tvoří 9 položek, které představují 27,27 % z celkového počtu. Hodnota spotřeby 

činila 35 919 920,04 Kč, což je 33,67 % z celkové hodnoty. 

Skupina C 

Poslední skupina je tvořena zbylými 21 položkami, které tvoří 63,64 %. Tyto položky  

se v loňském roce spotřebovávaly nejméně. Jejich podíl na celkové hodnotě činil 5,41 %, což 

odpovídalo hodnotě 5 777 185,70 Kč. 

 

 

Graf 2: Procentuální rozdělení položek A, B, C 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

 

Výsledky je rovněž možné zobrazit pomocí Lorenzovy křivky, kde jsou viditelné jednotlivé 

proporce mezi danými skupinami, graf 3. 
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Graf 3: Lorenzova křivka roční spotřeby 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

6.2 Analýza XYZ 

Analýza XYZ nazývána též analýzou variability slouží pro lepší poznání vyrovnanosti 

spotřeby jednotlivých položek a tudíž pro optimálnější rozhodování při řízení zásob. Jiná 

bude strategie řízení u položek s občasnou spotřebou a jiná pro ty, které vstupují do výroby 

nahodile. U spotřeby ocelových svitků dochází během roku k výkyvům ve spotřebě,  

proto bude vhodné analýzu ABC o tuto metodu rozšířit. Velikost výkyvu ve spotřebě 

stanovíme pomocí variačního koeficientu. Ten je možno vypočítat podle vzorce č. 10, který  

je blíže popsán v teoretické části. Z výsledků pak můžeme snadněji nastavit výši pojistných 

zásob.   

Výchozími hodnotami pro následující výpočty byla spotřeba materiálu v jednotlivých 

měsících, která je uvedena v  tabulce 3. 

 

Tabulka 3: Spotřeba materiálových položek  

Spotřeba v jednotlivých měsících (kg) 

Pol. 
č. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

9 86 767 161 696 195 750 90 631 134 931 134 562 130 437 124 378 252 701 206 458 231 271 127 010 

11 146 268 195 194 247 666 205 210 143 348 75 874 150 791 163 916 168 364 120 510 121 184 43 253 

6 49 560 138 312 91 459 132 214 60 550 87 456 46 018 130 592 122 700 139 784 144 618 48 138 

29 0 0 0 0 0 0 0 0 86 647 327 881 110 935 4 396 

0 

A 9,09 % 

   60,92 % 
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C 100 % 
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13 85 605 52 859 23 114 68 193 65 556 53 425 40 605 0 0 7 095 74 703 33 040 

8 31 297 20 101 56 742 20 232 0 44 352 55 219 75 492 56 462 35 824 68 401 45 374 

27 0 19 255 0 0 37 620 0 27 660 23 540 78 065 52 952 0 5 998 

1 62 104 0 34 020 577 23 797 0 24 000 0 1 0 0 0 

20 0 3 155 39 791 11 302 42 179 3 140 25 638 0 12 448 0 0 0 

17 5 920 0 30 730 0 30 096 0 8 407 4 360 43 854 0 8 464 0 

21 4 516 13 888 0 0 0 0 2 499 69 874 0 0 1 680 2 238 

19 0 6 917 0 0 1 080 51 303 0 0 0 27 864 0 0 

18 0 0 0 7 754 0 0 1 692 0 0 0 35 440 22 780 

33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 240 

5 0 1 738 0 0 12 087 0 0 7 618 0 3 526 0 13 316 

16 0 29 843 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

26 0 12 255 0 0 0 10 000 0 0 0 0 0 0 

24 0 0 19 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 0 13 374 0 5 000 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 0 0 7 312 0 10 780 0 0 

28 0 0 0 0 0 0 0 0 19 167 0 0 0 

22 8 313 0 0 0 0 0 1 260 0 0 0 5 500 0 

32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 978 

7 0 0 0 0 10 355 0 0 0 0 0 0 0 

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 564 0 0 

14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 860 4 220 0 

15 0 0 0 0 9 860 0 0 0 0 0 0 0 

23 0 5 542 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 0 0 0 0 0 0 0 5 084 0 0 0 0 

31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 883 3 531 

12 0 0 0 2 200 0 0 0 0 0 0 0 0 

25 0 0 1 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

30 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Za pomocí programu MS Excel byl u každé položky z  jednotlivých měsíčních spotřeb 

vypočítán celkový součet za daný kalendářní rok, poté vypočítána průměrná měsíční spotřeba 

a směrodatná odchylka. Z výsledných hodnot byl vypočítán variační koeficient každé 

položky. 

Jak již bylo uvedeno v teoretické části, do skupiny X řadíme položky s variačním 

koeficientem do 50 %, do skupiny Y od 50 % - 90 % a do poslední skupiny spadají položky 

s koeficientem nad 90 %. 

Zpracované výsledky analýzy jsou uvedeny v následující tabulce 4. Variační koeficient  

se pohybuje v rozmezích 32,38 % – 331,66 %. V tabulce 5 je pak přehledně sestaveno 

rozdělení do jednotlivých skupin.  
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Tabulka 4: Zpracování analýzy XYZ 

Pol. č. 
Celková 
spotřeba 

(kg) 

Průměrná 
spotřeba 

(kg) 

Směrodatná 
odchylka 

(kg) 

Variační 
koeficient 

(%) 
Skupina 

9 1 876 592 156 382,67 51 346,22 32,83 X 

 11 1 781 578 148 464,83 53 056,82 35,74 X 

6 1 191 401 99 283,42 38 142,94 38,42 X 

29 529 859 44 154,92 93 069,72 210,78 Z 

13 504 195 42 016,25 28 351,30 67,48 Y 

8 509 496 42 458,00 21 024,69 49,52 X 

27 245 090 20 424,17 24 210,02 118,54 Z 

1 144 499 12 041,58 19 185,28 159,33 Z 

20 137 653 11 471,08 15 119,44 131,80 Z 

17 131 831 10 985,92 14 495,30 131,94 Z 

21 94 695 7 891,25 19 066,68 241,62 Z 

19 87 164 7 263,67 15 341,34 211,21 Z 

18 67 666 5 638,83 11 016,47 195,37 Z 

33 54 240 4 520,00 14 991,14 331,66 Z 

5 38 285 3 190,42 4 784,99 149,98 Z 

16 29 843 2 486,92 8 248,17 331,66 Z 

26 22 255 1 854,58 4 172,44 224,98 Z 

24 19 040 1 586,67 5 262,38 331,66 Z 

3 18 374 1 531,17 3 826,77 249,93 Z 

2 18 092 1 507,67 3 444,77 228,48 Z 

28 19 167 1 597,25 5 297,48 331,66 Z 

22 15 073 1 256,08 2 614,23 208,13 Z 

32 12 978 1 081,50 3 586,93 331,66 Z 

7 10 355 862,92 2 861,97 331,66 Z 

10 11 564 963,67 3 196,12 331,66 Z 

14 10 080 840,00 1 907,90 227,13 Z 

15 9 860 821,67 2 725,16 331,66 Z 

23 5 542 461,83 1 531,73 331,66 Z 

4 5 084 423,67 1 405,14 331,66 Z 

31 4 414 367,83 984,21 267,57 Z 

12 2 200 183,33 608,05 331,66 Z 

25 1 450 120,83 400,76 331,66 Z 

30 20 1,67 5,53 331,66 Z 
 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Tabulka 5: Analýza XYZ - rozdělení položek do skupin 

   Skupina 
položek 

Počet 
položek  

Variační koeficient 
(%) 

Podíl počtu 
položek (%) 

X 4 do 50  12,12 
Y 1 od 50 do 90  3,03 
Z 28 nad 90  84,85 

Celkem 33   100 
 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Výsledky analýzy variability ukázaly, že většina skladových položek je zařazena do skupiny 

Z, což znamená, že jejich variační koeficient je vyšší než 90 %. Z tabulky je patrné, že se 

jedná celkem o 28 položek, které tvoří 84,85 % z celkového počtu. Materiálová spotřeba je  

u těchto druhů velmi nepravidelná. Průběh výkyvů ve spotřebě v této skupině je znázorněn  

pro položku č. 5 s variačním koeficientem 149,98 %, graf 4.  

 

Graf 4: Průběh spotřeby položky č. 5 

 

Zdroj: Vlastní zpracování  

 

Do druhé skupiny Y spadá pouze jedna položka. Jedná se o položku č. 13 s variačním 

koeficientem 67,48 %. Spotřeba materiálu vykazuje silnější výkyvy. Zásoby u tohoto 

materiálu bude možné předvídat jen omezeně. Průběh nepravidelnosti ve spotřebě znázorňuje 

graf 5. 
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Graf 5: Průběh spotřeby položky č. 13 

 

Zdroj: Vlastní zpracování  
 

Poslední skupinu zásob s pravidelnou spotřebou a občasnými výkyvy tvoří skupina X,  

ve které se vyskytují pouze tři položky s variačním koeficientem v rozmezích  

32,83 % – 49,52 %. Velikost těchto zásob bychom měli být schopni dobře předvídat. Grafický 

průběh spotřeby si můžeme znázornit u položky č. 9 s variabilitou 32,83 %, v grafu 6. 

 

Graf 6: Průběh spotřeby položky č. 9 

 

Zdroj: Vlastní zpracovaní 
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Kombinace analýz ABC a XYZ 

Z výsledných hodnot Paretovy analýzy a analýzy variability je v tabulce 6 sestavena jejich 

vzájemná kombinace. Srovnání těchto výsledků je důležité jednak pro souhrnné hodnocení, 

tak následně pro určení dalšího postupu v řízení zásob jednotlivých položek. Pro přehlednost 

jsou v tabulce uvedeny pouze počty jednotlivých položek.  

 

Tabulka 6: Kombinace analýz ABC/ XYZ 

 
  Analýza ABC počet položek 

    A B C 

A
n

al
ýz

a
 

X
Y

Z 

X 3 1 0 

Y 0 1 0 

Z 0 7 21 
 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Kombinací obou analýz vzniklo 5 skupin materiálů. Jak je z tabulky patrné ve skupině AY, 

AZ, CX, CY se nevyskytuje žádná ze sledovaných položek. 

Skupina AX je zastoupena 3 druhy. Jsou to materiály, které se vyznačují vysokou hodnotou 

spotřeby a spotřebou pravidelnou. 

Ve skupině BX je zařazena jen jedna položka, u které je spotřeba pravidelná s menšími 

výkyvy. Na celkové hodnotě spotřeby se podílí pouze 6 %. 

Ve skupině BY je opět jen jedna položka. Jedná se o materiál, který podléhá v jednotlivých 

měsících větším výkyvům ve spotřebě, ale na celkové hodnotě spotřeby se podílí 6,8 %. 

Předvídat zásoby u této položky bude již obtížnější. 

Skupina BZ je zastoupena 7 položkami, které se vyznačují střední spotřebou, ale ta je 

v průběhu sledovaného období velmi nepravidelná. 

Poslední skupina CZ je nejobsáhlejší. Zahrnuje 21 položek materiálů, které se do výroby 

v uplynulém roce dostaly jen velmi zřídka. V mnoha případech se jedná o jednu nebo dvě 

spotřeby ve sledovaném období.  

6.3 Výpočet pojistné zásoby 

Při seznamování s problematikou řízení zásob ve společnosti bylo zjištěno, že u výše 

sledovaného materiálu nejsou nastaveny ani propočteny výše pojistných zásob u žádné 

z položek. Pojistná zásoba hraje v mnoha případech velmi důležitou roli, neboť snižuje riziko 
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např. ze zvýšené poptávky nebo zpožděné dodávky materiálů.  Z výsledků kombinace analýz 

ABC a XYZ byly vybrány pro další propočty položky ze skupiny AX. Jedná se o materiály  

č. 9, 11 a 6. Tato skupina se podílí na celkové hodnotě spotřeby 60,9 % a rovněž vykazuje 

během roku pravidelnou spotřebu. Samotný výpočet bude proveden pro dva stupně 

zajištěnosti (úrovně obsluhy), a to pro 90 % a 99 %. Konkrétní koeficient zajištěnosti  

pro danou úroveň obsluhy vychází z normálního rozdělení. Jednotlivé hodnoty koeficientů 

zajištěnosti jsou sestaveny v tab. 7. Nastavíme-li úroveň obsluhy na 90 %, bude pojistná 

hladina zásob určena tak, aby pokryla příslušná procenta výkyvu dle Gaussovy křivky. 

V daném případě bude riziko z nedostatku zásob činit 10 %. 

 

Tabulka 7: Vybrané hodnoty koeficientu zajištění [12] 

Koeficient 
zajištění (k) 

Stupeň zajištěnosti 
(úroveň obsluhy) v 

% 

Riziko 
nedostatku 
zásoby v % 

1,036 85 15 
1,080 86 14 

1,126 87 13 

1,175 88 12 
1,227 89 11 
1,282 90 10 
1,341 91 9 

1,405 92 8 
1,476 93 7 

1,555 94 6 

1,645 95 5 

1,751 96 4 
1,881 97 3 
2,054 98 2 
2,326 99 1 

  
. 

 

Stanovení hladiny pojistných zásob bude vypočítáno dle vzorce č. 9. Ve vzorci jsou 

zohledněny dodací lhůty a spotřeba za časovou jednotku. Ucelený přehled hodnot vývoje 

spotřeby v daném roce a doby trvání cyklu objednávky materiálu je shrnut pro všechny tři 

sledované položky v tab. 8.  
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Tabulka 8: Vývoj spotřeby vybraných položek 

Položka č. 9 Položka č. 11 Položka č. 6 

měsíc 
spotřeba 

(kg) 

doba 
dodání 

(měsíce) 
měsíc 

spotřeba 
(kg) 

doba 
dodání 

(měsíce) 
měsíc 

spotřeba 
(kg) 

doba 
dodání 

(měsíce) 

1. 86 767 1,57 1. 146 268 1,37 1. 49 560 3,47 

2. 161 696 5,10 2. 195 194 5,10 2. 138 312 1,67 

3. 195 750 1,67 3. 247 666 1,67 3. 91 459 3,97 

4. 90 631 6,47 4. 205 210 4,83 4. 132 214 0,67 

5. 134 931 1,13 5. 143 348 2,53 5. 60 550 1,40 

6. 134 562 1,60 6. 75 874 1,77 6. 87 456 1,73 

7. 130 437 0,17 7. 150 791 0,53 7. 46 018 1,60 

8. 124 378        1,63 
 

8. 163 916 0,17 8. 130 592 0,10 

9. 252 701 0,70 9. 168 364 1,63 9. 122 700 1,67 

10. 206 458 2,27 10. 120 510 0,70 10. 139 784 1,67 

11. 231 271 2,33 11. 121 184 2,27 11. 144 618 1,17 

12. 127 010 1,20 12. 43 253 1,53 12. 48 138 1,67 

    1,67           1,40 

    1,40             

průměr 156 382,67 2,06 průměr 148 464,83 2,01 průměr 99 283,42 1,71 

σ 51 346,22 1,57 σ 53 056,82 1,48 σ 38 142,94 0,98 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Výpočet pojistné zásoby „Zp“ pro položku č. 9: 

 

     √  
   ̅    

    ̅̅ ̅ (9) 

 

   - směrodatná odchylka velikosti spotřeby (poptávky) 

 ̅ - průměrná dodací lhůta  

   - směrodatná odchylka délky doby dodání 

 ̅ - průměrná spotřeba za časovou jednotku 

k -  koeficient zajištění 

 

  (    )        √                                           

  (    )        √                                           
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Výpočet pojistné zásoby „Zp“ pro položku č. 11: 

     √  
   ̅     

   ̅   (9) 

  (    )        √                                            

  (    )        √                                            

 

Výpočet pojistné zásoby „Zp“ pro položku č. 6: 

     √  
   ̅     

   ̅  (9) 

  (    )        √        
                                   

  (    )        √                                           

 

 

Při nastavení úrovně obsluhy 99 % vzniká riziko z nedostatku zásob 1 %, při této úrovni bude 

hodnota pojistných zásob nejvyšší. V mnoha případech však držet tak vysokou pojistnou 

zásobu není zrovna efektivní, ať už z ekonomických důvodů nebo skladovacích možností, 

proto byla vypočítána zásoba i pro úroveň obsluhy 90 %. Vzhledem k tomu, že v současnosti 

není nastavena žádná pojistná zásoba, mohlo by být množství pro úroveň obsluhy 90 % 

dostačující. 

6.4 Rozmístění skladových zásob  

Jak již bylo v práci popisováno, materiálové zásoby byly uskladňovány na vybraném 

místě, ale bez jakéhokoli sytému a evidence. V průběhu vypracování diplomové práce došlo 

k výrobě dalších potřebných stojanů sloužících k uložení ocelových svitků. Dříve vyhrazený 

prostor byl přestavěn a stojany uloženy tak, aby manipulace s materiálem byla snadná a mohl 

být zaveden určitý systém evidence. Po konzultaci s pracovníky výroby bylo přistoupeno 

k samotnému rozmístění jednotlivých druhů a navrženo požadované množství pro jednotlivé 

druhy. Snahou bylo provést uložení tak, aby odpovídalo výsledkům analýzy ABC a XYZ. 

Nejblíže výrobním linkám by měly být umístěny materiály s největší a častou spotřebou.  

Na obrázku 9 je vyobrazen výřez výrobní haly. Barevnými obdélníky jsou znázorněny 

sektory, ve kterých jsou rozmístěny stojany s jednotlivými druhy materiálů. Jak je z obrázku 9 

patrné, záměr se podařilo uskutečnit. Nejblíže výrobním linkám je umístěna položka č. 9, 
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která je spotřebována nejčastěji. V tabulce si pak můžeme všimnout, že jednotlivé položky  

dle tlouštěk materiálu jsou dále rozděleny do podskupin podle šířek pásů. Toto dělení bylo 

provedeno po dohodě s pracovníky výroby pro lepší přehlednost a evidenci. Evidenci uložení 

svitků bude nyní provádět skladník. Jeho úkolem bude při příjmu nebo výdeji zaznamenat  

do tabulky MS EXCEL množství a přesné umístění v daném stojanu. Novým uspořádáním  

tak dojde k efektivnímu hospodaření s časem při přípravě materiálů k jednotlivým výrobním 

linkám. Dispozice skladovacích prostor umožňuje uchovávat potřebné druhy materiálů 

v množství bez jakýchkoli pojistných zásob. V případě jejich pořízení bude potřeba následně 

tuto situaci vyřešit. 
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Linka SWAH 3 
A 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

   
                            

  

    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13       

Umístění   Druh materiálu Množství  

Sektor 1A - 1F jakost S 355 JR a S 355 MC 70 t 

Sektor 2A - 2D páska válc. za studena, pozink 50 t 
Sektor 2E - 2F, 3E - 3F tl. 2,5 jakost S 235, 50 t 

Sektor 3A - 3D tl. 4,7 šíře dělence do 200 mm, jakost S 235 50 t 

Sektor 4A - 4F tl. 4,7 šíře dělence nad 200 mm, jakost S 235 70 t 

Sektor 5A - 5D tl. 1,9 šíře dělence do 60 mm, jakost S 235 50 t 
Sektor 6A - 7B tl. 1,9 šíře dělence nad 60 mm, jakost S 235 60 t 

Sektor 7C - 9B tl. 3,7 šíře dělence nad 200 mm, jakost S 235 70 t 

Sektor 9C - 10B tl. 3,7 šíře dělence do 200 mm, jakost S 235 50 t 

Sektor 10 C - 11 D tl. 2,8 šíře dělence od 80 - 130 mm, jakost S 235 70 t 
Sektor 12 A - 12 D tl. 2,8 šíře dělence nad 130 mm, jakost S 235 50 t 

Sektor 13 A - 13 D tl. 2,8 šíře dělence do 130 mm, jakost S 235 50 t 
 

Obrázek 9: Rozmístění skladových zásob 
 

Zdroj: Interní materiály společnosti, vlastní zpracování  
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7 Celkové vyhodnocení 

Zpracováním analýzy ABC byly na základě procentuální spotřeby rozděleny všechny 

sledované položky do tří základních skupin. Rozdělením byl získán ucelený přehled  

o velikosti spotřeby a množství vázaných finančních prostředků v jednotlivých skupinách.  

Pro položky s největším podílem na celkové spotřebě můžeme zpravidla udržovat nízkou 

pojistnou hladinu zásob a tudíž objednávat menší množství. Výsledkem pak bude menší 

finanční objem vázaný v zásobách, který by mohl být využit efektivnějším způsobem. 

Vzhledem k tomu, že tato analýza nebere v úvahu výkyvy ve spotřebě, byla provedena  

i analýza XYZ. Kombinací obou těchto metod vzniklo 5 skupin. Byl získán souhrnný přehled 

o jednotlivých skupinách a materiálových položkách, které jsou dále zpracovány.  

Ve skupině AX nalezneme tři druhy materiálů, jedná se o položku č. 9: tl. 2,8 – S 235 JR 

za tepla, položku č. 11: tl. 3,7 – S 235 JR za tepla a položku č. 6: tl. 1,9 – S 235 JR za tepla. 

Spotřeba jednotlivých druhů je u této skupiny během sledovaného období pravidelná. 

Variační koeficient se pohybuje v rozmezí 32,83 – 38,42 %, což je hodnota směřující k horní 

hranici 50 % pro položky X. Tato vyšší hodnota bude způsobena výkyvy ve velikosti 

jednotlivých měsíčních spotřeb. Pojistné hladiny byly vypočítány pro všechny tři položky  

a to pro úrovně obsluhy 90 % a 99 %. Souhrnný přehled s ekonomickým vyčíslením je 

zpracován v tabulce 9.  

Jak je patrné z výsledků, při úrovni obsluhy 90 % bude v zásobách vázáno 10 248 487,89 

Kč. Ztráta z umrtvení kapitálu pak bude při úrokové sazbě 0,6 % (p. a.), což je v současné 

době průměr poskytovaný bankovními domy, činit 61 490,93 Kč. Pokud by byla udržována 

pojistná zásoba na nejvyšším stupni zajištěnosti 99 %, vzroste finanční hodnota pojistných 

zásob až na 18 594 370,38 Kč. Ztráta z umrtvení kapitálu by pak dosahovala částky  

111 566,22 Kč. Celkovou částku z umrtvení kapitálu by společnost získala, pokud by finance, 

které budou vázány v zásobách, uložila na termínovaný vklad v některém z bankovních domů. 

Současná úroková sazba sice patří mezi jednu z nejnižších za uplynulé období, ale i tak by 

bylo dosaženo určitého zisku, který je možné dále investovat. V současné době není  

u analyzovaných položek z této skupiny nastavena žádná pojistná hladina. Z výše uvedených 

výsledků tedy bylo managementu navrženo nastavit pojistné hladiny zásob vycházející  

z výpočtu pro úroveň obsluhy 90 %. Výše zásob by pokryla přibližně dvouměsíční spotřebu, 

což by mohlo být u těchto hutních výrobků postačující i přesto, že se dodací termíny pohybují 

kolem 4 – 8 týdnů. Společnosti sice vzrostu náklady na držení  zásob, ale v případě výkyvu 

v dodávkách nebo při navýšení objednávek bude podnik schopen své závazky plnit. 
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Skupina BX je zastoupena jednou položkou č. 8. Variační koeficient ve výši 49,52 % 

nám naznačuje, že zde již dochází k určitým výkyvům spotřeby. Rovněž tak u položky č. 13, 

zařazené do skupiny BY, dochází k nepravidelné spotřebě. Variační koeficient dosáhl hodnoty 

67,48 %.  Jistě by stálo za zvážení i zde nastavit určitou pojistnou zásobu, která by mohla být 

kombinací výpočtu a praktických zkušeností nákupčích. Pokud se firma bude chtít vyhnout 

vysokým zásobám, bude vhodné spotřeby pravidelně kontrolovat. 

 

Tabulka 9: Celkové zhodnocení 

  
položka č. 9 položka č. 11 položka č. 6 

Průměrná 
měsíční spotřeba 

(kg) 156 382,67 148 464,83 99 283,42 

Zp 90 % (kg) 329 549,51 296 858,28 139 599,61 

Zp 99 % (kg) 597 919,00 538 605,58 253 282,90 
Vázanost 

kapitálu Zp 90 % 
(Kč) 4 361 681,19 3 979 195,76 1 907 610,94 

Vázanost 
kapitálu Zp 99 % 

(Kč) 7 913 627,49 7 219 664,07 3 461 078,81 
Úroková sazba 

(%) 0,60 

Získaný úrok          
Zp 90% (Kč) 26 170,09 23 875,17 11 445,67 

Získaný úrok          
Zp 99% (Kč) 47 481,76 43 317,98 20 766,47 

Vázanost kap. 
celkem 

 Zp 90 % (Kč)     
10 248 487,89 

Vázanost kap. 
celkem                

Zp 99 % (Kč)     
18 594 370,38 

Celkem získaný 
úrok Zp 90 % (Kč)     

61 490,93 

Celkem získaný 
úrok Zp 99 % (Kč)     

111 566,22 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 Další skupinou, u které je hodnota roční spotřeby nezanedbatelná je skupina BZ.  

Je zastoupena 7 položkami, které se vyznačují vysokou variabilitou pohybující se v rozmezí 
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118,54 % - 241,62 %. U této skupiny nebude vhodné nastavovat pojistné hladiny výpočtem, 

jelikož bychom na skladě drželi nadměrné množství materiálu. Plánování této spotřeby  

by mělo vycházet ze spotřeb v minulém roce, plus předpokládané navýšení v následujícím 

období. Kalkulace bude založena na odhadu dalšího vývoje spotřeby a do určité míry  

i na zkušenostech pracovníků výroby a nákupu.  

Skupina CZ je zastoupena nejpočetněji. Obsahuje 21 materiálových položek z celkového 

počtu 33. U položek této skupiny se předpokládá vyšší pojistná zásoba, což v našem případě 

nebude zrovna ekonomicky výhodné. Podíváme-li se na výsledky jednotlivých analýz, 

zjistíme, že se jedná o materiál s vysokou variabilitou, která se pohybuje v rozmezí 195,37 % 

– 331,66 %. Při nastavení pojistné hladiny zásob obvyklým způsobem bychom dosáhli 

vysokých hodnot. Ty by byly důsledkem velkých výkyvů ve spotřebě a dlouhých dodacích 

lhůt, které se pohybují až 8 týdnů. Z tabulky měsíčních spotřeb je patrné, že se jedná převážně 

o výrobu na zakázku a tudíž bude materiál objednáván až po obdržení objednávky  

a v požadovaném množství. Zde není vhodné nastavovat pojistné hladiny, jelikož by zbytečně 

vázaly finanční prostředky a zabíraly místo ve skladu. 

V dalším kroku bylo provedeno rozmístění materiálových položek. Z výsledku provedené 

analýzy ABC byly tři položky s nejčastější spotřebou uloženy nejblíže výrobním linkám. 

V dalších sektorech jsou pak na základě analýzy a konzultace s vedením výroby uloženy 

vybrané druhy ze skupiny B a na konci skladového prostoru je vyhrazeno místo pro položky 

ze skupiny C. Zde již není konkrétně určen druh podle tloušťky a jakosti, ale jen obecně podle 

jakosti. Tyto druhy se spotřebovávají velmi nepravidelně a bude zde docházet k časté výměně 

podle zakázek. 

V současné době bude aktuální přehled o jednotlivých položkách v kompetenci 

skladníků. Nové uspořádání skladového prostoru jistě přinese celkové zlepšení úrovně jejich 

práce a dojde k odbourání časové ztráty při vychystávání materiálu k výrobním linkám. Vše 

ale bude záviset na jejich odpovědném přístupu k manuální evidenci pomocí tabulek. Tento 

způsob by mohl být v další etapě zefektivněn nahrazením evidence počítačovým softwarem, 

který pracuje s čárovými kódy jednotlivých materiálových položek. Propojením 

s informačním systémem by tak zainteresovaní pracovníci získali rychlý přehled  

o jednotlivých spotřebách. Došlo by tak k odbourání současného zapisování některých 

informací do tabulek.  

Vzhledem k tomu, že výroba na hale válcování otevřených a uzavřených profilů funguje 

zhruba rok, je zde prostor pro zlepšování, ať už v oblasti řízení zásob nebo samotného 

skladování.   
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Závěr 

 Řízení zásob je v současnosti věnována značná pozornost. Hlavním důvodem je 

vázanost finančních prostředků v zásobách, na druhé straně je snahou podniku dostat všem 

svým závazkům kvalitně a včas.  

V diplomové práci bylo zpracováno skladové hospodářství výrobní haly válcování 

otevřených profilů společnosti KOVONA SYSTEM, a. s. Konkrétně byly zpracovány 

materiálové položky ocelových svitků. 

 Hlavním cílem diplomové práce byla analýza současného stavu řízení zásob a pomocí 

vybraných metod zásoby klasifikovat. Následně stanovit výši pojistných zásob a provést 

ekonomické zhodnocení. 

V první fázi vypracování praktické části diplomové práce bylo zapotřebí seznámit  

se s podnikem samotným, jeho výrobou a procesy, které zde probíhají. Po shromáždění  

a ucelení všech získaných podkladů, bylo přistoupeno k samotnému zpracování dat.  

Při návrhu řízení zásob bylo využito metod ABC a XYZ. Ze získaných výsledků byly  

pro tři nejdůležitější položky stanoveny hladiny pojistných zásob. Ekonomické zhodnocení 

bylo provedeno na základě vyčíslení hodnoty kapitálu, který bude vázán v nově vzniklých 

pojistných zásobách. U doporučené varianty úrovně obsluhy 90 % bude velikost tohoto 

kapitálu pro všechny tři navrhovaná množství činit 10 248 487,89 Kč a náklady z umrtveného 

kapitálu při úrokové sazbě 0,6 % pak budou 61 490,93 Kč. Tyto peníze by podnik získal, 

pokud by je uložil na termínovaný vklad a nevázal je v zásobách. Zda management podniku 

přistoupí ke změnám a bude udržovat u materiálu ocelové svitky určité pojistné zásoby, to už 

je na jeho posouzení a rozhodnutí. Vznik pojistných zásob nese nároky na nové skladovací 

prostory, které bude v případě zavedení nutno řešit. Výroba hutního sortimentu se orientuje 

především na zakázkovou výrobu, z čehož je zřejmé, že se podnik snaží neudržovat zbytečné 

zásoby. Z provedených analýz však vyplynulo, že určité druhy materiálu vstupují do výroby 

pravidelně. Toto zjištění by mohlo být signálem pro vytvoření určitého množství pojistných 

zásob zejména u klíčových položek, které mají vliv na zisk společnosti. Výše pojistných 

zásob společnost zatíží o jistou finanční částku, ale je potřeba zvážit, zda se vyplatí tyto 

peníze držet v zásobách pro případ výkyvu v poptávce.  

Řízení zásob ocelových svitků je svým způsobem specifické. Vlastní proces pořízení 

zásob je v současné době závislý na výrobních možnostech ocelářských firem, ne vždy může 

být nakoupeno právě to, co je potřeba a v určitém časovém období. Častokrát je materiál 

nakupován ve větším množství, než je požadavek, neboť je využíváno množstevních slev. 
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Tyto skutečnosti mohou způsobit ve výrobním programu určité problémy z důvodu 

neuspokojení poptávky. Právě proto by měla společnost udržovat pojistné zásoby v určité výši 

alespoň u nejdůležitějších skupin, aby dostala svým závazkům vždy včas.  

V současné době společnost pracuje s informačním systém ORFERT. Dle informací 

pracovníka nákupu nejsou ještě všechny jeho funkce plně využívány. Data se zavádějí  

do systému postupně, tak jak je zapotřebí. Snahou je, aby byl systém využíván v budoucnu  

v plném rozsahu. Množství zásob, výši pojistné hladiny zásob nebo dobu objednání, tak bude 

možno zjistit během několika kliknutí v počítači.  

Vzhledem k tomu, že se v daném podniku tento systém řízení zásob nevyužívá, mohl  

by navržený postup v předložené diplomové práci posloužit jako vzor při řízení zásob  

i pro jiné druhy materiálových položek vyskytujících se na dalších výrobních halách. 
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Příloha 1: Spotřeba v jednotlivých měsících 

Spotřeba v jednotlivých měsících v kg 

Poř. 
č. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

1 62 104 0 34 020 577 23 797 0 24 000 0 1 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 0 0 7 312 0 10 780 0 0 

3 0 0 0 0 0 13 374 0 5 000 0 0 0 0 

4 0 0 0 0 0 0 0 5 084 0 0 0 0 

5 0 1 738 0 0 12 087 0 0 7 618 0 3 526 0 13 316 

6 49 560 138 312 91 459 132 214 60 550 87 456 46 018 130 592 122 700 139 784 144 618 48 138 

7 0 0 0 0 10 355 0 0 0 0 0 0 0 

8 31 297 20 101 56 742 20 232 0 44 352 55 219 75 492 56 462 35 824 68 401 45 374 

9 86 767 161 696 195 750 90 631 134 931 134 562 130 437 124 378 252 701 206 458 231 271 127 010 

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 564 0 0 

11 146 268 195 194 247 666 205 210 143 348 75 874 150 791 163 916 168 364 120 510 121 184 43 253 

12 0 0 0 2 200 0 0 0 0 0 0 0 0 

13 85 605 52 859 23 114 68 193 65 556 53 425 40 605 0 0 7 095 74 703 33 040 

14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 860 4 220 0 

15 0 0 0 0 9 860 0 0 0 0 0 0 0 

16 0 29 843 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

17 5 920 0 30 730 0 30 096 0 8 407 4 360 43 854 0 8 464 0 

18 0 0 0 7 754 0 0 1 692 0 0 0 35 440 22 780 

19 0 6 917 0 0 1 080 51 303 0 0 0 27 864 0 0 

20 0 3 155 39 791 11 302 42 179 3 140 25 638 0 12 448 0 0 0 

21 4 516 13 888 0 0 0 0 2 499 69 874 0 0 1 680 2 238 

22 8 313 0 0 0 0 0 1 260 0 0 0 5 500 0 

23 0 5 542 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

24 0 0 19 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

25 0 0 1 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

26 0 12 255 0 0 0 10 000 0 0 0 0 0 0 

27 0 19 255 0 0 37 620 0 27 660 23 540 78 065 52 952 0 5 998 

28 0 0 0 0 0 0 0 0 19 167 0 0 0 

29 0 0 0 0 0 0 0 0 86 647 327 881 110 935 4 396 

30 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 

31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 883 3 531 

32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 978 

33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 240 
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Příloha 2: Roční spotřeba 

Roční spotřeba 

Poř. 
č. 

celkem kg Kč/kg celkem Kč 

1 144 499 18,58 2 684 325,64 

2 18 092 18,10 327 428,80 

3 18 374 18,72 343 975,98 

4 5 084 15,55 79 056,20 

5 38 285 14,28 546 746,27 

6 1 191 401 13,66 16 280 343,83 

7 10 355 17,40 180 177,00 

8 509 496 13,15 6 697 521,96 

9 1 876 592 13,24 24 837 227,05 

10 11 564 13,99 161 787,30 

11 1 781 578 13,40 23 880 915,93 

12 2 200 16,40 36 080,00 

13 504 195 14,47 7 293 301,98 

14 10 080 13,98 140 900,46 

15 9 860 13,92 137 229,51 

16 29 843 13,23 394 822,89 

17 131 831 15,57 2 052 911,01 

18 67 666 15,49 1 048 467,36 

19 87 164 15,42 1 344 126,63 

20 137653 18,19 2 503 283,65 

21 94695 15,41 1458821,27 

22 15 073 15,33 231 045,81 

23 5 542 15,55 86 178,10 

24 19 040 18,76 357 190,40 

25 1 450 21,45 31 098,59 

26 22 255 16,30 362 674,92 

27 245 090 15,73 3854638,24 

28 19 167 15,12 289 868,29 

29 529 859 15,16 8 030 989,66 

30 20 16,13 322,56 

31 4 414 15,38 67 900,62 

32 12 978 14,20 184 237,25 

33 54 240 14,20 769 997,39 
 


