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ABSTRAKT 
 

Bakalářská práce rozebírá problematiku skladových operací a řízení zásob společnosti VZM, 

s.r.o. Teoretická část seznamuje s jednotlivými pojmy sekce zásobování. Rozebírá pojmy 

zásoba, řízení zásob a skladování. Praktická část bakalářské práce představuje společnost, 

která se zabývá výrobou zdravotnického materiálu. Hodnotí současný stav řízení zásob 

a navrhuje jeho zlepšení. Dále se zaměřuje a vyhodnocuje návaznost zásob na finanční 

prostředky. 
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ABSTRAKT 

 
Bachelor thesis analyzes the problems of warehouse operations and inventory management 

of VZM, Ltd company. The theoretical part introduces the individual concepts of  sections 

of supply. It analyzes the concepts of supply, inventory management and warehousing. 

The practical part of the thesis is representing a company engaged in the manufacture 

of medical equipment. Assesses the current state of inventory management, and proposes 

improvements. It also focuses and evaluates the continuity of supplies for funds. 
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ÚVOD 

 

Zásobování je činnost, která je tisíce let stará. Někteří autoři literatur udávají prvotní výskyt 

řízeného zásobování (logistiky), již v průběhu výstavby pyramid ve starověkém Egyptě. 

Důležitost zásobování se ukázala hlavně ve vojenské oblasti, kde jednotlivé znepřátelené 

fronty musely být pravidelně zásobovány potravinami, střelivem, zbraněmi a v neposlední 

řadě také lidmi.   

Vzhledem k rostoucímu významu a důležitosti řízení zásob pro každou dynamicky 

se rozvíjející firmu, lze definovat několik základních poznatků a porovnání. 

 

Rozdíl mezi zásobováním v minulosti a v současnosti je značný, a pro vzájemné porovnání  

ani nemusíme chodit hluboko do minulosti. 

 

Před rokem 1989 nebyl trh zcela otevřen. Některé státy, jako např. Velká Británie, měly všeho 

dostatek, a to při dodržení vysoké kvality výroby. Bohužel u států tzv. východního bloku, kam 

patřila i Československá republika, tomu bylo přesně naopak.  Sortiment zboží byl rozdělený 

do určitých oblastí, které se velmi lišily v dostupnosti a kvalitě výrobků. Některé výrobky, 

ať už byly dodávané československými nebo zahraničními výrobci byly dostupné jak 

v požadovaném množství, tak i v očekávané kvalitě. Další oblastí zboží, byly výrobky, které 

nebyly na trhu samozřejmostí.  Tyto výrobky se vyznačovaly dlouhými čekacími lhůtami 

na dodání a v mnoha případech dodané zboží nebylo kvalitní.  

 

Po roce 1989 nastal největší zlom právě v různorodosti sortimentu a dostupnosti všech 

poptávaných výrobků. Možnost výběru zboží a flexibility dodávky převažuje, až do dnešní 

doby. Zákazníci mají možnost, vybrat si výrobky z obrovské nabídky a dodací lhůty jsou 

v těchto případech minimální.   

 

V současné době se zásobování snaží o zdokonalování hlavně v oblasti řízení zásob. 

 

Řízení zásob je důležitým faktorem, který může ovlivnit ekonomickou stabilitu 

a konkurenceschopnost každé firmy a jeho prioritním úkolem je udržet zásoby na takové 

úrovni, která umožní kvalitní splnění funkce zásob, a to za co nejnižší náklady.  
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Cílem bakalářské práce je tedy porovnání současného systému řízení skladových zásob 

a navržení zlepšení s následným ekonomickým vyhodnocením dosažených přínosů. 
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1 Zásobování 

1.1 Definice zásobování 

Zásobování je činnost podniku, při níž si podnik zajišťuje potřebné suroviny a materiál 

v požadovaném množství, kvalitě, druzích ve stanovené době a ve výhodných cenách.  

Tyto suroviny a materiál používá pro svou činnost. [1] 

 

1.2 Úkoly zásobování 

Schopnost vysoké a pružné reakce na požadavky zákazníka závisí především na zásobování 

provozních prostředků od vnějších dodavatelů.  

 

Hlavní úkol zásobování se dělí na dílčí úkoly: 

 úkoly orientované na druh a spojené s uzavíráním smluv tzv. nákup, 

 správní a fyzické úkoly spojené s toky materiálů a zboží tzv. zásobování. 

 

Dílčí úkoly nákupu: 

 průzkum nákupního trhu, 

 otevření a uzavření nákupního jednání (uzavírání smluv), 

 cenová a hodnotová analýza (usilování o snižování nákupních nákladů), 

 správa nákup (vyřizování objednávek, určování odvolávek z rámcových smluv 

a provádění standardních poptávek). 

 

Dílčí úkoly zásobování 

 přejímka, kontrola zboží, 

 skladování a správa skladů, 

 vnitropodniková doprava, 

 plánování, řízení a kontrola hmotných a informačních toků. [2] 

 

 

 

Dělba úkolů závisí na velikosti podniku, podnikové struktuře, významu zásobování pro každý 

podnik a mnoha dalších faktorech.  
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Zpátky do historie 

Nedostatek zboží v 50. letech vyvolal tzv. zásobování za každou cenu.  

Docházelo k provádění cenových porovnání, které zapříčinil vývoj průmyslové infrastruktury, 

která proběhla v 60. letech. V sedmdesátých létech měl nákup významný podíl 

na hospodářském výsledku podniku a bylo nezbytné tuto funkci řídit. Důležitým bodem 

činnosti se stalo v 80. letech formování tranzitních informačních a hmotných toků. V oblasti 

zásobování došlo k rozštěpení mezi úkoly nákupu a úlohy logistiky. Náročné koncepce 

v oblasti nákupu, které podporovaly myšlení a jednání zaměřené na trh zásobování 

dominovaly v 90. letech. 

 

1.3 Zásobovací strategie 

Hlavním cílem nákupu je trvalé a stabilní zásobování výroby nebo jiné podnikatelské činnosti 

potřebných sortimentem materiálů a dílů na požadované místo za ekonomické náklady. 

Ekonomické kritérium je mimořádně důležité, protože z plateb podniku tvoří úhrady 

dodavatelům mnohdy více než 80 %. [3] 

 

Je třeba mít na mysli časovou a nákladovou náročnosti vlastního procesu nákupu. Označení 

nákupní skupina znamená – velká skupina pracovníků, kteří se podílí na realizace nákupního 

procesu. 

  

Nákup není jen prací útvaru, které jsou označovány jako nákupní oddělení. Na úspěšnosti 

nákupu se podílí plánovací útvary, výroba, výzkum, konstrukce, vývojová oddělení, útvary 

technické přípravy výroby a v neposlední řadě management podniku. Kolektiv pracovníků 

nemusí mít formální podobu, vytváří se podle toho, o jaký typ nákupní situace jde.  

 

Nákupní situace: 

 opakované, rutinní nákupní situace (dochází k pravidelným nákupům pro potřeby 

výroby, zajišťování oprav, administrativy aj.), 

 modifikované situace (zde vznikají odchylky od standardních nákupů 

např. je požadovaná změna kvality téhož nakupovaného materiálu, konstrukční úpravy 

dosud dodávaných dílů), 

 nové nákupní situace (ty vyžadují pokrytí zcela nových potřeb organizace). [3] 
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Etapy nákupního procesu 

 Specifikace potřeb organizace - potřeby organizace se většinou rozdělují na výrobní 

a nevýrobní.  Tato etapa je časově náročná. Je zde potřeba pokrýt obvykle velmi 

rozsáhlou skupiny požadavků různých organizačních útvarů podniku. 

 

 Určení druhu výrobků a jejich kvality - specifikace potřeb a jejich priorit 

je východiskem pro určení druhu výrobku, kterými lze stanové potřeby organizace 

pokrýt. Zde je třeba věnovat zvýšenou pozornosti kvalitativním nárokům, dodacím 

podmínkách a dalším službám, které bude podnik od dodavatele požadovat. 

 

 Detailní specifikace potřeb - jedná se o kritický bod nákupu, bez něhož nemůže být 

nákup úspěšný ani pro kupujícího, ani pro dodavatele. Na nákupu pro výrobní 

spotřebu se v této etapě musí podílet i možný dodavatel. Pokud tomu tak není, ztrácí 

obvykle možností být mezi potenciálními dodavateli, že při pasivním čekání 

na konečnou specifikaci potřeb by nebyl schopen tyto požadavky operativně 

uspokojit. 

 

 Identifikace dodavatelů - tato etapa je taktéž časově náročná. Informace o dodavatelích 

se získávají v různých publikacích např. internet, odborné časopisy, materiály 

z veletrhu a konferencí aj.  

 

 Analýza nabídek - po identifikaci dodavatelů následuje nabídkové řízení, 

kdy dodavatelé předají své nabídky. Ty je třeba vyhodnotit z hlediska ceny, dodacích 

podmínek, poskytovaných servisních služeb, dodávek náhradních dílů, spolehlivosti 

dodavatelů, úrovně inženýringu, referencí, úrovně výroby dodavatele aj. 

 

 Výběr dodavatele, návrh ceny - táto fáze je výsledkem etapy analýzy nabídek.  

 

 Uzavření smlouvy a vystavení objednávky - zde se jedná o formální záležitosti. Sepíše 

se smlouva, podle které se obě strany musí striktně řídit a vystaví se objednávka 

na dané zboží. 
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 Trvalé sledování dodavatelů a jejich hodnocení - kvalitnímu managementu nestačí 

konstatace o tom, že dodavatel je schopen dodat požadovanou kvalitu materiálů, 

ale je třeba vědět, že je schopen ji dlouhodobě dodržovat.  

 

1.4 Cíle zásobování 

Základní cíle zásobování: 

 snižování nákladů, 

 zlepšování výkonů, 

 zachování autonomie. [2] 

 

Hlavním cílem zásobování je zajištění zásobovacích toků. Aby zásobovací toky byly 

co nejefektivnější je důležité provést výzkum nákupního trhu a vybrat vhodného dodavatele. 

 

Výzkum nákupního trhu 

Systematická a metodická činnost vyhledávání, získávání a zpracování informací, 

které získává podnik o nákupním trhu s informacemi vztahujícími se ke spotřebě. 

 

Jedná se o vícestupňový informační proces. 

Prvním stupněm je určení potřeby informací. Následně probíhá vyhledávání informací. 

Ve třetím kroku jsou pak informace získávány a v posledním případě zpracovávány. 

 

Cíle výzkumu nákupního trhu mohou být: 

 zlepšení průhlednosti trhu, 

 zabezpečení nositele rozhodnutí informacemi, 

 získání nových zdrojů opatřování, 

 stanovení substitučního zboží, 

 získání báze pro optimální opatřování. [2] 

 

Výběr dodavatelů a jejich hodnocení  

Prvním bodem výběru vhodného dodavatele je zjistit potencionálního dodavatele 

na relevantním trhu. Poté z nich vybrat ty, kteří nejvýhodněji uspokojí naše požadavky.  
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Při hodnocení dodavatele je nejdůležitějším hlediskem jeho výkonnost, nikoliv ke vztahu 

k předmětu zásobování jako takovému, ale rovněž k jeho nabídce tržních výkonů jako celku. 

[2] 

 

Informace, které bychom o dodavateli měli mít, jsou např. image, kapitálová základna, 

finanční a technická schopnost, výkonnost aj.    

 

Počet a druh zvolených kritérií má základní význam pro kvalitu výběrového rozhodování.  

U významných materiální nebo rozsáhlejších objemů při zásobování nemohou být jedinými 

kritérii cena, jakost a dodací lhůta. Neměli bychom zapomenout na dodací podmínky, 

spolehlivost dodacích lhůt, dodacích kapacit, druzích obalů, jednotkách balení, geografických 

vzdáleností atd.  

 

1.5 Právní aspekty zásobování  

Specifikace materiálů a zajištění jakosti: 

 materiál, který je předmětem plnění musí být přesně popsán (např. výkres), 

 dále je třeba stanovit, které zkoušky k zajištění jakosti musí dodavatel provést. 

 

Zapojení výchozích dodavatelů a výchozích materiálů: 

 z důvodu jakosti se dodavateli většinou zadávají jmenovité hodnoty pro výchozí 

materiál, nebo se určuje s tím spojený výchozí dodavatel. 

 

Formy a nástroje: 

 náklady a vlastnické poměry u forem a nástrojů musí být přesně a jednoznačně 

vymezeny, 

 existuje-li u určité formy typ chráněného vzoru, musí v každém případě zůstat 

ve vlastnictví odběratele, aby se zamezilo zneužití, 

 

Plán předzásobení a plán dodávek: 

 plánem předzásobení se rozumí vytváření skladových rezerv, 

 předzásobení musí být smluvně dohodnuta z hlediska obsahu a časového rozvržení. 
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Doba platnosti smlouvy (výpovědní lhůty): 

 doba určitá a neurčitá. 

 

Ceny: 

 smluvní ceny se zpravidla fixují na období jednoho roku a teprve po jeho uplynutí 

mohou být stanoveny nové. 

 

Smluvní penále: 

 pokud dodavatel přeruší dodávky a u odběratele dojde k mimořádné situaci, (přerušení 

výroby), poškozený má právo účtovat jako náhradu penále podle nákladových sazeb, 

předem dojednaných ve smlouvě. 

 

Vytvoření informačně-technických předpokladů: 

 pro zajištění rychlého přenosu dat je nutno ve smlouvě uvést, jaká technická zařízení 

musí mít dodavatel k dispozici. 

 

Zachování tajemství: 

 jde o požadavek zachování služebního tajemství u dodavatelsko-odběratelských 

vztahů. 

 

Všeobecné nákupní podmínky: 

 situace, které nejsou ve smlouvě ošetřeny, se vztahují právě všeobecné nákupní 

podmínky. [2] 

 

 

2 Zásoby 

2.1 Zásoba jako pojem 

Zásoby jsou chápany jako bezprostřední přirozený prvek ve výrobních a distribučních 

organizacích. Zásobami se rozumí ta část užitných hodnot, které byly vyrobeny, ale ještě 

nebyly spotřebovány. Patří mezi oběžný, nebo krátkodobý majetek podniku. [4] 
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2.1.1 Členění zásob 

Materiál – základní surovina pro výrobu, která přechází do nového výrobku a tvoří 

jeho podstatu (např. kov, dřevo). 

 Pomocné materiály (např. maziva, barvy, ředidla). 

 Obaly (např. karton, plastové fólie). 

 Pohonné hmoty (např. benzín, nafta). 

 Spojovací materiál (např. šrouby, matice, těsnění). 

 Drobné nářadí (např. frézy, závitníky, vrtáky). 

 Kancelářské potřeby (např. psaní potřeby, kancelářský papír, rýsovací pomůcky). 

 Čisticí prostředky (např. mýdla, saponáty). 

Nedokončená výroba – jedná se o rozpracované výrobky, které nejsou prodejné 

(např. roztavené železo v peci). 

Polotovary – výrobek částečně zpracovaný, který lze prodat (např. ingot, odlitek). 

Hotové výrobky – zcela dokončené výrobky, které jsou dokončené k prodeji 

(např. kliková hřídel, řetězové kolo na klikovou hřídel). 

Zboží – hotové výrobky nakoupené a připravené k dalšímu prodeji. 

Zvířata – je specifický druh zásob určený pouze pro zemědělskou výrobu 

(např. krávy, prasata, ovce). 

 

2.2 Význam zásob 

Významnou úlohu mají zásoby při zabezpečení plynulosti výrobního procesu. Pokrývají 

výkyvy v poptávce a při doplňování zásob. Je rovněž potřeba překlenout časový interval mezi 

výrobou a spotřebou. Zásoby jsou nezbytné pro krytí nepředvídatelných událostí v poptávce 

(např. doprava). Vhodná kritéria posuzování optimální výše zásob je jednou 

z nejproblémovějšího cyklu zásob. Pokud společnost udržuje zásoby mnohem vyšší, 

než je skutečná potřeba, vážou se na zásoby finanční prostředky, které by mohly být použity 

v jiných oblastech. [3] 

 

2.3 Klasifikace zásob 

Běžná zásoba: 

 v daném období kryje spotřebu mezi dvěma dodávkami, 

 vydává se průběžně podle požadavků výroby, 
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 stav zásob v průběhu cyklu kolísá mezi minimem a maximem (minimum je minimální 

stav zásoby před novou dodávkou a maximum je stav zásob těsně po dodávce 

od dodavatele). 

 

Pojistná zásoba: 

 představuje část zásob, která je na skladě navíc nad běžnou zásobou, 

 má za úkol tlumit důsledky opožděné dodávky od dodavatele. 

 

Technologická zásoba: 

 vyskytuje se u vybraných druhů zásob, 

 vzniká tehdy, kdy výrobní proces ze strany výrobce byl dokončen, ale daný produkt 

není schopen uspokojit potřeby zákazníka (např. dosušení dřeva, dozrání ovoce). 

 

Zásoba pro předzásobení 

 vytváří se z důvodu vykrytí předpokládaných výkyvů na vstupu anebo výstupu, 

 příkladem můžou být výrobky spotřebovávané v určité sezóně. 

 

Vyrovnávací zásoba: 

 zachycuje nepředvídatelné výkyvy mezi navazujícími procesy ve výrobě, které jsou 

„v průměru“ sladěny. 

 

Strategická zásoba 

 zajišťuje fungování podniku za nepředvídatelných událostí, např. při stávce 

dodavatelů, dopravní kalamity aj.  

 je nutnou rezervou pro položky, které mají klíčový význam pro chod podniku. 

 

Spekulativní zásoba: 

 vytváří se při snaze docílit vyšších zisků, 

 může být vytvořena za cílem finanční úspory např. při nákupu zboží s nižší cenou, 

za očekávání zvýšení cen. 
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Zásoby dle použitelnosti 

Použitelné zásoby: 

 zásoba, která pravděpodobně bude spotřebována. 

  

Nepoužitelné zásoby 

 zásoba, která spotřebována nebude a to například z důvodu změn ve výrobních 

programech, inovace výrobků aj. [5] 

 

 

3 Řízení zásob 

Řízení zásob je dominantním úkolem nákupního managementu podniku. Řízení výrobních 

zásob zahrnují velmi početný a rozmanitý sortiment zásob surovin, komponentů, materiálů, 

polotovarů, náhradních dílů, nářadí, obalů a přípravků. 

 

Obecně řízení zásob zahrnuje varianty a postupy řešení zajišťující efektivní návaznost 

na provoz daného podniku. [8] 

 

3.1 Operativní a strategické řízení zásob 

3.1.1 Operativní řízení zásob 

Hlavní úkolem operativního řízení zásob je udržování daných druhů zásob materiálů v takové 

výši a struktuře, která odpovídá potřebám podnikové výroby. Výše zásob musí být 

posuzována z hlediska vlivu, který výše a struktura má na dlouhodobé ekonomické výsledky 

podniku.  

3.1.2 Strategické řízení zásob 

Strategické řízení představuje soubor rozhodnutí o množství finančních zdrojů, které firma 

může z celkových disponibilních zdrojů optimálně vyčlenit na jejich finančních krytí. 

Z některých literatur můžeme vyčíst, že se o tomto řízení zásob mluví jako o finančním řízení 

zásob. [8] 

Mezi rysy strategického řízení patří vysoký stupeň rizika. Cíle a plány jsou jen obecně 

vyjádřeny a představují dlouhý časový interval. [17] 



12 

 

3.2 Optimální zásoba 

Při optimalizaci zásob je základním kritériem minimalizace celkových nákladů na pořízení 

a udržování zásob, přičemž při uspokojování poptávky se počítá s určitou mírou rizika 

nedostatku zásob. [9] 

 

Předmětem optimalizace je míra rizika i určitých odchylek v průběhu dodávek. Obratová 

a pojistná zásoba by měla být udržována na úrovni, která vyvolá minimální náklady.  

 

3.2.1 Průměrná výše zásob 

Průměrnou výši zásob ovlivňují 3 hlavní faktory: 

 denní spotřeba, 

 doba vázanosti, 

 průběh spotřeby zásob. 

Průběh spotřeby zásob nám vyjadřuje následující vzorec 

 

PVZ = PDSZ x PDVZ 

 

kde:   PVZ   … průměrná výše zásob (Kč) 

PDSZ … průměrná denní spotřeba zásob (Kč/den) 

PDVZ … průměrná doba vázanosti zásob (dny)   [10] 

 

Podniky používají mnoho druhů materiálu, proto musíme počítat s průměrnými veličinami. 

Materiály jsou dodávány různými dodavateli v různém množství a v různě dlouhých 

dodávkových cyklech.  

Některé zásoby se stavem blíží k minimu a některé naopak k maximu, proto se celkový stav 

zásob vyrovnává na průměr. 

 

3.2.2 Optimální objednací množství 

Cílem je objednání takového množství, které vyhovuje minimu celkových nákladů spojených 

s objednáním a skladováním. 
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Menší objednací množství zvyšuje počet objednávek a tím i objednací náklady, větší 

objednací množství zvyšuje náklady skladovací.  

 

Pro zjištění průměrného stavu zásob na skladě použijeme vzorec: 

 

 

 

kde    Z …  průměrný stav zásob na skladě, 

Zp … pojistná zásoba, 

X  … objednané množství. [11] 

 

3.3 Cíl řízení zásob 

Hlavním cílem řízení zásob je udržení zásob na takové úrovni, která umožní kvalitní splnění 

funkce zásob (vyrovnávaní časového a množstevního nesouladu mezi procesem výroby 

u dodavatele a spotřeby u odběratele a zejména tlumit či zcela zachytit důsledky náhodných 

výkyvů u dvou navazujících procesů). 

Pohyb a tok materiálu je klíčovým prvkem, který lze charakterizovat jako pohyb mezi 

příjmem zboží, skladem, fázemi výroby až po sklad hotových výrobků. [8] 

 

3.4 Metody řízení zásob 

3.4.1 Metoda ABC 

Nejznámější a nejpoužívanější metodou řízení zásob je metoda ABC (někdy též Paretto 

metoda, P-Q systém apod.). Tato metody je využívaná u podniků, které skladují různé druhy 

položek ve velkém množství. Smyslel metody ABC je roztřídění sortimentu skladovaných 

a spotřebovaných druhů materiálu na tři skupin podle jejich roční spotřeby. Zásoby jsou 

rozděleny dle důležitosti do tří skupin A, B a C.  

 

Procentové vyjádření hodnoty spotřeby, které tvoří jednotlivé skupiny 

 skupina A představuje 80 %, 

 skupina B představuje 15 %, 

 skupina C představuje 5 % hodnoty spotřeby. [7] 
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Skupina A 

Do této skupiny zařadíme základní suroviny, které podnik nezbytně potřebuje pro výrobu. 

Suroviny firma spotřebovává ve velkém množství. Zásoby bývají druhotně málo početné.  

Jsou to suroviny, které jsou pro podnik nejdůležitější a také nejnákladnější. U těchto zásob 

se vyplácí výpočet optimalizace zásob, zda nemáme zásob moc a ani málo.  

 

Skupina B 

Tato skupina obsahuje zásoby, které se relativně snadno a rychle objednávají. Jejich spotřeba 

není až tak pro firmu nákladná záležitost. U těchto druhů zásob se musí pouze stanovit 

a hlídat minimální skladový limit. Pokud zásoba klesne pod určitou hranici, je to pro nákupce 

signál, aby vystavil objednávku.  

 

Skupina C 

Počtem druhů zásob je tato skupina největší. Objemem spotřeby je ve finančním vyjádření 

pro podnik nejméně významná.  

 

3.4.2 Metoda XYZ 

Metoda XYZ je podobnou metodou metody ABC. Tato metoda klasifikuje zásoby podle 

obrátkovosti.  

 

Skupina X 

Zásoby skupiny X se vyznačují vysokou obrátkovostí. Jednoduše řečeno, hodně se zásob 

se prodá a málo se jich zdrží na skladě. Materiálové položky této skupiny mají konstantní 

spotřebu a výkyvy ve spotřebě se vyskytují jen příležitostně. 

 

Skupina Y  

Ve skupině Y jsou zásoby, které mají výkyvy ve spotřebě a vyznačují se průměrnou 

obrátkovostí.  

 

Skupina Z   

Položky s nepravidelnou spotřebou zařadíme do skupiny Z, která obsahuje zásoby s nízkou 

obrátkovostí. [12] 
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3.4.3 Metoda JIP (Just in Time) 

JIT je metodou řízení, při které dochází k uspokojení poptávky po určitém materiálu 

ve výrobě v přesně dohodnutých a dodržovaných termínech podle potřeb odebírajících 

článku. 

 

Technologie JIP je určitou filozofii řízení výroby se zaměřením na identifikování 

a odstraňování ztrát, a to ve všech strukturách výroby.  

 

Koncepce neustálého zlepšování je důležitým prvkem řízení. Zjednodušeně řečeno, metoda 

JIP je založená na správném toku materiálu. [6] 

 

 

 

4 Skladování 

Skladování tvoří spojovací článek mezi výrobci a zákazníky. Zabezpečuje uskladnění 

produktů (např. surovin, dílů, hotových výrobků) v místech jejich vzniku a mezi místem 

vzniku a místem spotřeby. 

 

Poskytuje důležité informace o stavu, podmínkách skladových zásob. Sklady umožňují 

překlenout prostor a čas.  

 

Rozeznáváme tři základní funkce skladování. Jednak jde o činnost mající za úkol přesun 

zboží (produktů), dále potom jejich uskladnění a v neposlední řadě i funkci přenosu 

informací. 

 

4.1 Základní funkce skladování 

a) Přesun produktů. 

b) Uskladnění produktů. 

c) Získávání, zpracování a přenos informací o skladových činnostech. [13] 
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Přesun produktů 

 Příjem zboží – vyložení, vybalení, aktualizace záznamů, kontrola stavu zboží, 

překontrolování průvodní dokumentace. 

 Transfer či ukládání zboží – přesun produktů do skladu, uskladnění a jiné přesuny. 

 Kompletace zboží podle objednávky – přeskupování produktů podle požadavků 

zákazníka 

 Překládka zboží (cross – docking) – z místa příjmu do místa expedice, vynechání 

uskladnění. 

 Expedice zboží – zabalení a přesun zásilek do dopravního prostředku, kontrola zboží 

podle objednávek, úpravy skladových záznamů. 

 

Uskladnění produktů 

 Přechodné uskladnění – uskladnění nezbytné pro doplňování základních zásob. 

 Časově omezené uskladnění – týká se zásob nadměrných (nárazníkové zásoby); 

důvody jejich držení: 

1. Sezónní poptávka. 

2. Kolísavá poptávka. 

3. Úprava výrobků spekulativní nákupy. 

4. Zvláštní podmínky obchodu. 

 

Přenos informací 

 Přenos informací se týká stavu zásob, stavu zboží v pohybu, umístění zásob, vstupních 

a výstupních dodávek, zákazníků, personálu a využití skladových prostor.  

 

 

 

4.2 Druhy skladů 

Sklady dělíme podle různých kritérií.  

Kritéria dělení jsou následující: 

 fáze horotvorného procesu, 

o vstupní sklady, 

o mezisklady, 

o odbytové sklady, 
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 stupeň centralizace, 

o centralizované sklady, 

o decentralizované sklady, 

 kompletace, 

o sklady orientované na materiál, 

o sklady orientované na spotřebu, 

 počet možných nositelů potřeb, 

o všeobecné sklady, 

o přípravné sklady, 

o příruční sklady, 

 ochrana před povětrnosti, 

o skladování v budovách, 

o nekryté sklady, 

 stanoviště, 

o vnější sklady, 

o vnitřní sklady, 

 správa skladu 

o vlastní sklady, 

o cizí sklady. [14] 

 

 

4.3 Technologie práce skladů 

Společnost, která pracuje s informačním systémem, se snaží o maximální a efektivní využití 

vlastností informačního systému. Cílem je dosáhnout optimalizace svých procesů a zvyšování 

produktivity práce.  

 

Příkladem takových optimalizačních kroků může být automatizace skladového hospodářství 

využitím technologie čárových kódů.  

 

Výhody čárových kódů: 

 urychlení průběhu zpracování inventur zásob skladovaných materiálů, 

 minimalizace chyb ve skladové evidenci, 

 zajištění okamžité informovanosti o stavu a umístění zásob ve skladu, 
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 zjednodušení a zrychlení práce skladníků, 

 poskytnout nové služby zákazníkům, požadujícím identifikaci pomocí čárových kódů. 

[15] 

 

4.4 Velikost skladů 

S velikostí skladů neúprosně souvisí počet skladů. Jde o dvě protichůdné záležitosti, 

které jsou vzájemně propojené rozhodnutím. Panuje mezi nimi vztah nepřímé úměry, tedy 

s rostoucím počtem skladů se průměrná velikost skladu snižuje a naopak.  

 

Řada faktorů určuje, jak by měl být sklad velký. Měřítko velikosti, tj. jakým způsobem 

se vlastně velikost skladu bude měřit je prvním článkem k definování. Hodnotíme velikost 

skladu pomocí velikosti skladové plochy nebo objemu skladového prostoru. Při inzerci 

a propagaci veřejné sklady nejčastěji používají skladové plochy měřené v m
2
. 

 

Údaj jen o velikosti skladové plochy však nestačí pro využití možnosti moderních 

skladovacích zařízení, které umožňují uskladnění zboží vertikálně. Z tohoto důvodu se více 

využívá k měření velikosti skladu hodnoty skladového prostoru v m
3
.   

 

Kubický prostor se vztahuje k celkovému objemu prostoru, který je k dispozici uvnitř daného 

zařízení. [14] 

 

Velikost skladů ovlivňuje mnoho faktorům. Faktory, které stanovují velikost skladů patří: 

 úroveň zákaznického servisu, 

 velikost trhu, který bude sklad obsluhovat, 

 počet skladovaných produktů, 

 používaný systém manipulace s materiálem (velikost uliček apod.), 

 typ použitého skladu (regály, police apod.), 

 pohyb zboží ve skladu, 

 celková doba výroby produktu, 

 velikost kancelářských prostor v rámci skladu. [14] 
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Vlivy faktorů 

K zajištění uskladnění vyššího objemu zásob se zvyšují požadavky na skladovací prostor. 

S růstem velikosti trhu nebo počtu trh se bude požadovat další skladovací prostor. 

Pokud podnik dodává větší počet produktů nebo produktových skupin, a pokud mají produkty 

různorodý charakter, je zde potřebný větší skladovací prostor.  

 

Požadavky na velikost skladu budou vyšší, pokud mají výrobky velké rozměry, pokud 

celková doba výroby je vysoká, pokud se používá manuální systém manipulace s materiálem, 

pokud se ve skladu budou realizovat i administrativní, prodejní nebo počítačové aktivity 

a pokud je poptávka kolísavá nebo nepředvídatelná. [14] 

 

Velikost skladu souvisí s typem použití manipulačního zařízení. [14] 

 Pro lepší manipulaci se daným zbožím je výhodnější zakoupit dražší a kvalitnější 

manipulační zařízení. Úkolem manažera je vybrat nejvýhodnější alternativu, která odpovídá 

úrovni zákaznického servisu.  

 

Při stanovení velikosti skladů má také důležitý význam poptávka. Je logické, že podnik musí 

dodržet vyšší hladinu zásob, pokud poptávka zvýrazňuje výrazné výkyvy nebo 

je nepředvídatelná. To se projeví na větších požadavcích na prosto a tím i na větší sklad. 

V rámci vlastního skladu nemusí být celý skladový prostor. V těchto případech se využívá 

kombinace vlastních a veřejných skladovacích zařízení.  
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5 Představení společnosti 

 

Pro mou bakalářskou práci jsem si vybrala společnost VZM s.r.o., která se víc jak tři desetiletí 

zabývá výrobou zdravotnického materiálu. VZM s.r.o. je dynamická společnost s neustálým 

progresivním růstem, která se specializuje na výrobu a distribuci operačního krytí.  

 

Zaměstnanci společnosti mají dlouholeté zkušenosti v jednotlivých specifických oborech. 

Díky těmto zkušenostem a znalostem, má firma na trhu významné jméno a vyznačuje 

se kvalitními výrobky.  Cílem společnosti je bezpečí jak pro pacienta, tak i pro lékaře.  

 

Hlavním podnikatelským záměrem společnosti je zásobování nemocnic a ostatních 

zdravotnických zařízení po celé České republice. Spolupráce s dodavateli a odběrateli 

je podložena smlouvami, na základě kterých je zajištěna kvalita zboží za výhodné ceny. 

VZM s.r.o. se snaží o plynulé dodávky v požadované kvalitě a zajišťuje, dodej materiálu 

na cílová oddělení s velmi krátkou dodací lhůtou.  

 

5.1 Historie společnosti 

 

Společnost VZM, s.r.o. vznikla v roce 1971 v tehdejší Československé republice. Hlavní 

obchodní činností této společnosti byla od samého počátku dodávka zdravotnického 

materiálu, především z oblasti obvazového materiálu. V této sféře dosáhla úspěchů 

v celoevropském měřítku.  

 

V 80. letech se sortiment rozšířil o další nabídku výrobků. Pro zajímavost, hlavní zlom nastal 

v oblasti rouškování. Společnost přichází na trh s jednorázovým rouškováním. V minulosti 

se roušky praly a byly využívány vícenásobně.  

 

Jednou z nejnovějších oblastí, na kterou se společnost v současnosti specializuje, 

je seskupování jednotlivých nástrojů a pomůcek do jednoho setu. Tato výroba je na samém 

počátku. I přes malou zkušenost firma již dnes dodává sety nemocnicím po celé 

České republice. Největší výhodou setů je zrychlení přípravy před operačními výkony.  Set 

obsahuje všechny pomůcky, které operatér při daném výkonu potřebuje.  
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Společnost VZM, s.r.o. je považována za významného výrobce a distributora zdravotnického 

materiálu. 

 

5.2 Organizační struktura 

 

Organizační struktura je odvozena od uplatňování rozhodovacích pravomocí mezi 

jednotlivými organizačními jednotkami. Organizační struktura je proto navržena tak, aby byla 

co nejpřehlednější. V čele společnosti stojí majitel společnosti, jednotlivé pracovní pozice 

jsou přesně definovány. Každý vedoucí má přehled, kdo je jeho podřízeným a naopak. 

Organizační struktura firmy je znázorněna na obr. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 Organizační struktura 
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5.3 Výrobní sortiment 

 

Společnost má široké portfolio zdravotnického materiálu. Nejvýznamnější část tvoří 

jednorázové rouškování a jednorázové operační oblečení, dále obvazy a obinadla, povlaky 

atd.  

 

Společnost se nově zaměřuje na výrobu setů pro jednotlivé chirurgické obory (Traumatologie, 

Chirurgie, Oftalmologie, Gynekologie, Urologie aj.). Sety se skládají jak ze samotných 

výrobků společnosti, tak ze zboží, které podnik nakupuje a je jeho dalším distributorem.  

 

 

6 Skladové operace 

 

Skladové operace představují jednotlivé fáze od dodání materiálu na sklad, až po expedici 

hotových výrobků odběratelům. 

 

Příjem materiálu na sklad: 

 převzetí materiálu skladníkem na sklad, 

 provedení fyzické kontroly dodaného zboží, dle dodacího listu, 

 provedení kontroly jakosti zboží. 

Uskladnění: 

 pokud materiál nejde přímo do výroby, uloží se na sklad  

 každý uložený materiál má své katalogové číslo 

Kontrola dodávky s objednávkou: 

 po příjmu materiálu na sklad, administrativa skladu porovnává dodací list 

s objednávkou. 

Výdej materiálu do výroby: 

 materiál je vydán do výroby k dalšímu zpracování 

Příjem zboží z výroby: 

 po dokončení výroby se zboží přiveze do expedičního skladu, 

 dochází k označení zboží a vystavení dokladů o expedici. 

Expedice zboží odběrateli: 

 skladníci předávají zboží s doklady řidiči. 
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6.1 Dodávky materiálu 

 

Materiál je dodáván na základě vystavených objednávek. Tyto objednávky rozlišujeme 

na jednorázové a pravidelné. 

 

Jednorázové objednávky jsou neplánované, jejímž úkolem je krýt náhlé problémy, 

které se mohou ve výrobě vyskytnout.  

 

Pravidelné objednávky se vystavují i na půl roku dopředu. Jsou dodávány v pravidelných 

intervalech. Ceny dodávaného materiálu na základě těchto objednávek jsou vázány 

smlouvami.  

 

Materiál je dodáno na sklad firmy VZM, s.r.o. Skladníci převezmou materiál s dodacím 

listem a fakturou. Za účasti řidiče jsou povinni materiál zkontrolovat poškození dodávky 

a potvrdit převzetí. K přepočítání materiálu dochází, až po odjezdu řidiče. V případě, 

že množství neodpovídá účetním dokladům, je skladník povinen tuto skutečnost oznámit 

administrativě skladu, která následně tento problém vyřeší.  

 

6.2 Skladování  

 

Ve společnosti VZM, s.r.o. se materiál a zboží skladuje ve vyčleněných samostatných 

budovách za přísných skladovacích a hygienických podmínek. Sklady musí být aseptické, 

tedy nesmí obsahovat choroboplodné zárobky. Teplota se pohybuje od 15° C do 25° C 

a vlhkost od 40 % do 60 %. Materiál i hotové výrobky musí být umístěny na paletách, 

popřípadě v regálech nebo ve skříních. Při skladování zdravotnického materiálu musíme 

rozlišit, zda je se jedná o nesterilní nebo sterilní materiál. Nesterilní materiál nemá tak přísné 

podmínky pro skladování. Může být uložen na paletách jednoduchých obalech. 

Nejlepším skladovacím prostředkem, pro skladování sterilního zdravotnického materiálu jsou 

skříně. Ve kterých je materiál chráněn jak před mechanickým poškozením, tak před prašností, 

která se hojně ve skladech vyskytuje.  

 

Při skladování je nutné zdravotnický materiál zabezpečit proti mechanickému poškození 

obalem. V praxi rozlišujeme 4 druhy obalů: jednorázový, sekundární, přepravní a obaly 

pro materiál s dlouhou expirační lhůtou.  
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Jednorázovým obalem se uzavírá sterilní zdravotnický prostředek. Obal tvoří prvotní ochranu 

před mechanickým poškozením.  

 

Sekundární obal osahuje jeden nebo více jednorázových obalů. Zde je materiál taky 

sterilizován. 

Přepravní, neboli transportní obal zajišťuje ochranu před poškozením při jeho přemísťování. 

Musíme mít na paměti, že po vložení zdravotnického materiálu do obalu, je zde ještě dlouhá 

cesta, než se zdravotnický materiál dostane k pacientovi.  

 

Zdravotnický materiál s dlouhou expirační lhůtou je uložen v dvojitém obalu, který zaručuje 

nepršení dlouhé lhůty použitelnosti.  

 

Přijatý materiál je uskladněn v materiálně technickém skladu. Hotové výrobky jsou 

skladovány v expedičním skladu.   

 

Pro lepší manipulaci se skladovými zásobami jsou používána různá manipulační zařízení 

a manipulační jednotky. Zkracují dobu přesunu zboží z jednoho místa do druhého.  

 

Manipulační zařízení: 

 zvedáky  

o slouží pro zvedání středně a velmi těžkých břemen do menších výšek, 

 regálové zakladače  

o pomáhají při zakládání a vyskladňování jednotlivých regálových buněk, 

o ukládá zboží do výšky 40 m, 

o velkou výhodou je vysoká přesnost a bezpečnost v úzkých regálových uličkách, 

 vysokozdvižné vozíky 

o představují manipulační prostředky pro zacházení s paletami. 

 

Manipulační jednotky 

 krabice, 

 bedny, 

 přepravky 
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6.3 Expedice zboží 

 

Expedice zboží probíhá na základně přijatých objednávek. Výroba zdravotnického materiálu 

je realizována v souladu s požadavky z konkrétních objednávek. Po dokončení výroby 

se zboží s průvodním listem převezeno do expedičního skladu. V této fázi je zboží 

již sterilizované a zabalené v ochranném obalu.  

 

Po převezení zboží na sklad probíhají následné kroky: 

 plná kontrola zboží (průvodního listu s objednávkou), 

 balení (probíhá na základě balícího listu), 

 vystavení průvodních dokladů (dodací list) a dokladů o expedici. [18] 

 

 

 

7 Řízení zásob 

 

Řízení zásob společnosti VZM, s.r.o. představuje soubor činností, které představují efektivní 

hospodaření se zásobami. Je důležité udržovat zásoby na takové úrovni, aby byla zabezpečená 

plynulá a nepřerušovaná výroba.  

 

Členění zásob podniku 

 Materiál – jedná se o materiál, který vchází přímo do výroby a je ve výrobě přímo  

spotřebovávaný, např. netkaná textilie. 

 Zboží – výrobky, které podnik sám nevyrábí. Je pouhým zprostředkovatelem prodeje 

těchto výrobků, např. svorky a skalpely, které jsou součástí operačních setů. 

 Hotové výrobky – dokončené výrobky, připravené k expedici, např. jednorázové 

roušky. 

 Nedokončená výroba – výrobky nedokončené výroby prošly jednou nebo více 

výrobními fázemi, ale jejich výroba není zcela dokončena. 
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7.1 Analýza aktuálního stavu řízení zásob 

 

Současné řízení zásob probíhá výlučně na základě poptávky odběratelů. Hranice pojistné 

zásoby není stanovení a kalkulována. Vzhledem k absenci detailních rozborů zásob dochází 

k nedostatečnému vykrytí požadavků nebo naopak ke zbytečnému předzásobení konkrétní 

komoditou. Aktuálně používaný systém nedefinuje optimální hladiny skladových zásob. 

Jako prioritní se jeví nutnost, provést kategorizaci zásob.  

 

Pro výpočet současné situace stavu zásob s návazností na optimalizaci, jsem zvolila metodu 

ABC. Položky jsem rozdělila podle Parettova principu 80:20. Ke každé položce byla 

přiřazena roční spotřeba. Dále došlo k výpočtu podílu jednotlivé položky na celkové roční 

spotřebě. Položky byly následně rozděleny do jednotlivých kategorií dle kumulativního počtu, 

viz tab. 1. Detailní přehled jednotlivých položek jak do množství, tak do spotřeby je přiložen 

v příloze č. 1. 

 

 

Tab. 1 Souhrnný přehled ABC analýzy 

Kategorie 
Počet 

položek 

Celková 

spotřeba v Kč 

Celková 

spotřeba v % 

Podíl na celkovým počtu 

položek v % 

A 10 795 122,82 34,5 12,50 

B 14 805 562,76 34,0 17,50 

C 16 565 046,73 24,0 20,00 

D 39 185 334,75 7,5 48,75 

E 1 0,00 0,0   1,25 

Celkem  80 2 351 067,06 100% 100% 

 

Skupina A obsahuje položky, které jsou pro společnost nejdůležitější. Tyto položky 

se nejvíce podílejí na spotřebě. Jedná se o 10 položek, které představují 12,5 % z celkového 

množství 80 položek. Roční spotřeba těchto položek činí 795 122,82 Kč. Na celkové roční 

spotřebě se tedy podílí z 34,5 %.  

 

Skupina B obsahuje položky, které jsou pro společnost středně důležité. Jedná se 

 o 14 položek, které představují 17,5 % z celkového množství 80 položek. Roční spotřeba 

těchto položek činí 805 562,76 Kč. Na celkové roční spotřebě se tedy podílí z 34,0 %. 
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Skupina C zahrnuje položky, které jsou pro společnost méně důležité. Jedná se o 16 položek, 

které představují 20 % z celkového množství 80 položek. Roční spotřeba těchto položek činí 

565 046,73 Kč. Na celkové roční spotřebě se tedy podílí z 24,0 %. 

 

Skupina D zahrnuje položky, které jsou ve společnosti nově vyráběné. Jedná se o 39 položek 

z celkového množství 80 položek. Celková roční spotřeby činí 185 334,75 Kč. Na celkové 

roční spotřebě se tedy podílí z 7,5 %. 

 

Skupina E zahrnuje pouze 1 položku, která vykazuje nulovou spotřebu, tzv. mrtvou zásobu. 

Tuto zásobu je vhodné prodat, nebo nabídnout zpět k odkupu dodavateli za nižší cenu. 

Položka představuje 1,25 % z celkového množství 80 položek.   

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



28 

 

7.2 Návrh na zlepšení  

 

Vzhledem k tomu, že celková zásoba činí 80 položek, nebylo by účelné analyzovat všechny 

skladové položky. Po domluvě s konzultantem společnosti bylo rozhodnuto, že v další části 

práce bude počítáno s položkami skupiny A. Tyto položky jsou znázorněny v následující 

tab. 2. 

 

 

Tab. 2 Položky určené k optimalizaci 

Produkt MJ Množství 
Cena za 

MJ v Kč 
Celkem v Kč 

% z 

celku 

Kumulativně 

v % 

Rouška operační 

samolepící 
150x200cm 

ks 12 540 7,85 98 439,00 4,187 4,19 

Povlak na RTG 

přístroj 105x105cm 
ks 7 800 12,00 93 600,00 3,981 8,17 

Nákrčník  ks 10 541 7,98 84 117,18 3,578 11,75 

Gáza sterilní 

kompresy  

10x10cm (á:100ks) 

bal 15 213 5,32 80 933,16 3,442 15,19 

Rouška prošívaná 

45x45cm (á:5ks) 
bal 8 451 8,81 74 453,31 3,167 18,36 

Prostěradlo modré 

jednorázové 
120x220cm 

ks 3 265 22,68 74 050,20 3,150 21,50 

Rouška operační 

dvouvrstvá 

100x150cm 

ks 10 920 6,77 73 928,40 3,144 24,65 

Rouška prošívaná 
12x47cm (á:5ks) 

bal 4 112 17,67 72 659,04 3,090 27,74 

Rouška operační bez 

otvoru 150x200cm 
ks 1 254 57,20 71 728,80 3,051 30,79 

Povlečení jednorázové ks 3 001 23,73 71 213,73 3,029 33,82 

Celkem za vybrané položky skupiny A 795 122,82 33,820 

  Celkem za všechny položky 2 351 067,06 100,000 

 

 

 

Nedílnou součástí procesu řízení zásob je stanovení výše poptávky jednotlivých položek. 

Lze vycházet z minulé spotřeby materiálu. Přehled spotřeby je uveden v tab. 3. 
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Tab. 3 Přehled spotřeby pro rok 2012 

Produkt MJ 
1. pololetí 

1 2 3 4 5 6 

Rouška operační 
samolepící 150x200cm 

ks 995 721 997 815 1 045 1 180 

Povlak na RTG přístroj 
105x105cm 

ks 604 347 441 650 650 725 

Nákrčník  ks 823 763 864 875 845 956 

Gáza sterilní kompresy 

10x10cm (á:100ks) 
bal 996 925 1 222 998 1 268 1 495 

Rouška prošívaná 

45x45cm (á:5ks) 
bal 448 306 597 541 704 821 

Prostěradlo modré 

jednorázové 120x220cm 
ks 229 203 215 258 251 333 

Rouška operační 

dvouvrstvá 100x150cm 
ks 779 731 793 832 821 1 074 

Rouška prošívaná 

12x47cm (á:5ks) 
bal 321 287 325 336 337 382 

Rouška operační bez 

otvoru 150x200cm 
ks 95 91 100 93 95 113 

Povlečení jednorázové ks 231 213 247 253 221 261 

Produkt MJ 
2. pololetí  

7 8 9 10 11 12 

Rouška operační 
samolepící 150x200cm 

ks 1 243 1 319 1 096 1 021 986 1 122 

Povlak na RTG přístroj 
105x105cm 

ks 832 886 741 634 586 704 

Nákrčník  ks 1 024 1 161 965 825 646 794 

Gáza sterilní kompresy 

10x10cm (á:100ks) 
bal 1 573 1 681 1 532 1 168 1 121 1 234 

Rouška prošívaná 

45x45cm (á:5ks) 
bal 967 1 036 991 632 632 776 

Prostěradlo modré 

jednorázové 120x220cm 
ks 354 339 308 256 243 276 

Rouška operační 

dvouvrstvá 100x150cm 
ks 1 096 1 058 1 045 854 902 935 

Rouška prošívaná 

12x47cm (á:5ks) 
bal 394 401 386 299 301 343 

Rouška operační bez 

otvoru 150x200cm 
ks 115 123 119 101 98 111 

Povlečení jednorázové ks 270 273 267 252 250 263 
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Z tab. 3 je patrné, že v průběhu roku 2012 dochází k rozdílné spotřebě jednotlivých položek. 

Rapidní nárůst spotřeby zaznamenáváme v letních měsících. Důvodem je skutečnost, 

že v těchto měsících probíhají letní prázdniny. Rodiče s dětmi odjíždějí na dovolené, zvyšuje 

se objem dopravy a bohužel dochází k častým dopravním nehodám.  

 

Uvedené údaje poslouží k provedení výpočtu celkové spotřeby, průměrné měsíční spotřeby 

a směrodatné odchylky za rok 2012. Výpočty jsou uvedeny v následující tab. 4. 

 

K výpočtu směrodatné odchylky použijeme následující vzorec: 

               [16] 

 

 

Tab. 4 Celková spotřeba, průměrná spotřeba a směrodatná odchylka pro rok 2012 

Produkt MJ 
Celková 

spotřeba 

Průměrná 

měsíční 

spotřeba 

Směrodatná 

odchylka  

Rouška operační samolepící 150x200cm ks 12 540 1 045 166 

Povlak na RTG přístroj 105x105cm ks 7 800 650 149 

Nákrčník  ks 10 541 878 131 

Gáza sterilní kompresy 10x10cm (á:100ks) bal 15 213 1 268 249 

Rouška prošívaná 45x45cm (á:5ks) bal 8 451 704 223 

Prostěradlo modré jednorázové 120x220cm ks 3 265 272 50 

Rouška operační dvouvrstvá 100x150cm ks 10 920 910 129 

Rouška prošívaná 12x47cm (á:5ks) bal 4 112 343 39 

Rouška operační bez otvoru 150x200cm ks 1 254 105 11 

Povlečení jednorázové ks 3 001 250 19 

 

 

Dále odhaduji snížení spotřeby v následujícím roce. Tato změna probíhá základě změny 

ve vztahu k úhradové vyhlášce. Dochází k poklesu plateb od zdravotních pojišťoven, následně 

k omezení nebo přesunutí plánovaných operačních výkonů a v konečném důsledku k redukci 

spotřeby jednotlivých položek zásob.  

 

Zvolený odhad je znázorněn v tab. 5. Je zde rozdělena předpokládaná spotřeba 

do jednotlivých měsíců v roce. Následná tab. 6 vyjadřuje odhadovanou spotřebu pro rok 2013. 
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Tab. 5 Přehled odhadované spotřeby pro rok 2013 

Produkt MJ 
1. pololetí 

1 2 3 4 5 6 

Rouška operační 

samolepící 150x200cm 
ks 971 703 973 795 1 020 1 151 

Povlak na RTG    

přístroj  105x105cm 
ks 589 339 430 634 634 707 

Nákrčník  ks 803 744 843 854 824 933 

Gáza sterilní    kompresy 
10x10cm (á:100ks) 

bal 972 902 1 192 974 1 237 1 459 

Rouška prošívaná 
45x45cm (á:5ks) 

bal 437 299 582 528 687 801 

Prostěradlo modré 
jednorázové 120x220cm 

ks 223 198 210 252 245 325 

Rouška operační 

dvouvrstvá 100x150cm 
ks 760 713 774 812 801 1 048 

Rouška prošívaná 

12x47cm (á:5ks) 
bal 313 280 317 328 329 373 

Rouška operační bez 

otvoru  150x200cm 
ks 93 89 98 91 93 110 

Povlečení jednorázové ks 225 208 241 247 216 255 

Produkt MJ 
2. pololetí 

7 8 9 10 11 12 

Rouška operační 

samolepící 150x200cm 
ks 1 213 1 287 1 069 996 962 1 095 

Povlak na RTG    

přístroj   105x105cm 
ks 812 864 723 619 572 687 

Nákrčník  ks 999 1 133 941 805 630 775 

Gáza sterilní    kompresy 

10x10cm (á:100ks) 
bal 1 535 1 640 1 495 1 140 1 094 1 204 

Rouška prošívaná 

45x45cm (á:5ks) 
bal 943 1 011 967 617 617 757 

Prostěradlo modré 

jednorázové 120x220cm 
ks 345 331 300 250 237 269 

Rouška operační 
dvouvrstvá 100x150cm 

ks 1 069 1 032 1 020 833 880 912 

Rouška prošívaná 
12x47cm (á:5ks) 

bal 384 391 377 292 294 335 

Rouška operační bez 
otvoru  150x200cm 

ks 112 120 116 99 96 108 

Povlečení     

jednorázové 
ks 263 266 260 246 244 257 
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Tab. 6 Odhadovaná spotřeba pro rok 2013 

Produkt MJ 
Celková 

spotřeba 

Změna 

spotřeby 

v % 

Odhadovaná 

spotřeba  

Odhadovaná 

průměrná 

měsíční 

spotřeba  

Směrodatná 

odchylka  

Rouška operační 

samolepící 

150x200cm 

ks 12 540 2,5 12 234 1 020 161 

Povlak na RTG 

přístroj 

105x105cm 

ks 7 800 2,5 7 610 634 153 

Nákrčník  ks 10 541 2,5 10 284 857 134 

Gáza sterilní 

kompresy 

10x10cm 

(á:100ks) 

bal 15 213 2,5 14 842 1 237 255 

Rouška 

prošívaná 

45x45cm (á:5ks) 

bal 8 451 2,5 8 245 687 228 

Prostěradlo 

modré 
jednorázové 

120x220cm 

ks 3 265 2,5 3 185 265 51 

Rouška operační 

dvouvrstvá 

100x150cm 

ks 10 920 2,5 10 654 888 131 

Rouška 

prošívaná 

12x47cm (á:5ks) 

bal 4 112 2,5 4 012 334 40 

Rouška operační 

bez otvoru 

150x200cm 

ks 1 254 2,5 1 223 102 11 

Povlečení 

jednorázové 
ks 3 001 2,5 2 928 244 19 

 

7.3 Srovnání současné situace a návrhu  

 

Pro porovnání současného stavu zásob a návrhu je nutné stanovit výši pojistné zásoby.  

Společnost doposud neměla stanovenou výši pojistné zásoby ani u jednoho z produktů. 

Tato skutečnost představuje riziko, že pokud dojde např. k navýšení spotřeby, dodání menšího 

množství materiálu nebo dokonce ke zpoždění dodávky, výrobou mohou provázet nečekané 

výpadky nebo dokonce dojde i k nedodání zboží odběrateli.  
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Pojistná zásoba bude vypočtena pomocí následujícího vzorce: 

 

     [16] 

 

Ve vzorci ,,Zpoj"
  

je stupeň zajištění (představuje  pravděpodobnou výši zajištění), 

,,k" je koeficient zajištěnosti (vyjadřuje pravděpodobnou výši deficitu)  a ,,σ" již vypočtenou 

směrodatnou odchylku.  

 

Pro koeficient zajištěnosti jsou stanoveny následující násobky: 

Pojistná zásoba násobku 0 * σ 

 pravděpodobnost vzniku deficitu je 50 % 

 stupeň zajištěnosti činí 50% 

 

Pojistná zásoba násobku 1 * σ 

 pravděpodobnost vzniku deficitu je 15,87 % 

 stupeň zajištěnosti činí 84,13 % 

Pojistná zásoba násobku 1,5 * σ 

 pravděpodobnost vzniku deficitu je 6,68 % 

 stupeň zajištěnosti činí 93,32 % 

Pojistná zásoba násobku 2 * σ 

 pravděpodobnost vzniku deficitu je 2,28 % 

 stupeň zajištěnosti činí 97,72 % 

 

Pro jednotlivé položky byl proveden výpočet velikosti pojistné zásoby, pro jednotlivé stupně 

zajištěnosti. Dále byly přepočteny jednotlivé násobky pojistné zásoby a všechny výsledné 

hodnoty jsou zobrazeny v tab. 7.  
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Tab. 7 Velikost pojistné zásoby pro rok 2013, dle jednotlivých stupňů zajištění  

Produkt MJ 

Odhadovaná 

průměrná 

měsíční 

spotřeba  

Směrodatná 

odchylka  

Pojistná 

zásoba 

1*σ 

Pojistná 

zásoba 

1,5*σ 

Pojistná 

zásoba 

2*σ 

Rouška operační 

samolepící 150x200cm 
ks 1 020 161 161 242 323 

Povlak na RTG přístroj 

105x105cm 
ks 634 153 153 229 305 

Nákrčník  ks 857 134 134 201 268 

Gáza sterilní kompresy 
10x10cm (á:100ks) 

bal 1 237 255 255 382 510 

Rouška prošívaná 
45x45cm (á:5ks) 

bal 687 228 228 342 456 

Prostěradlo modré 
jednorázové 120x220cm 

ks 265 51 51 77 103 

Rouška operační 

dvouvrstvá 100x150cm 
ks 888 131 131 197 263 

Rouška prošívaná 

12x47cm (á:5ks) 
bal 334 40 40 60 81 

Rouška operační bez 

otvoru 150x200cm 
ks 102 11 11 17 22 

Povlečení jednorázové ks 244 19 19 29 39 

 

7.4 Zhodnocení použité metody optimalizace zásob 

Po zhodnocení spotřeby materiálu pro jednotlivé měsíce za rok 2012, viz tab. 4, a s ohledem 

na odhadovaný pokles spotřeby pro rok 2013, viz tab. 6 navrhuji stanovení výše pojistné 

zásoby ve velikosti 1,5*σ. Tato výše pojistné zásoby představuje 93,32 % míru zajištění.  

Vzhledem k předchozí absenci pojistné zásoby a výši rizika, kterou firma podstupovala 

je výše zásob optimální. Dle mého názoru by vyšší míra pojistné zásoby byla neekonomická.  

 

7.5 Optimální velikost zásob s návaznosti na finanční prostředky 

Vzhledem k současnému nepříznivému vývoji ekonomiky společnost plánuje snížit objem 

výroby o 2,5 %, při současném zavedení hladiny pojistné zásoby. V důsledku čehož dojde 

ke snížení finančního objemu zásob o 2 295,70 Kč, viz tab. 8. 
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Tab. 8 Výpočet rozdílu vázanosti finančního objemu zásob 

  2012 2013 

Produkt 

Cena 

za MJ v 

Kč 

Spotřeba 

za 

množství 

v ks 

Spotřeba 

celkem v 

Kč 

Odhad. 

spotřeba v 

ks 

Odhad. 

spotřeba  v 

Kč 

Plán. 

zásoba v 

ks 

Plán. 

zásoba v 

Kč 

Celková 

spotřeba 

v Kč 

Rouška 

operační 

samolepící 

150x200cm 

7,85 12 540 98 439,00 12 234 96 038,05 242,22 1 901,41 97 939,46 

Povlak na 

RTG 

přístroj 

105x105cm 

12,00 7 800 93 600,00 7 610 91 317,07 228,79 2 745,47 94 062,54 

Nákrčník    7,98 10 541 84 117,18 10 284 82 065,54 200,93 1 603,40 83 668,95 

Gáza 
sterilní 

kompresy 

10x10cm 

(á:100ks) 

5,32 15 213 80 933,16 14 842 78 959,18 382,45 2 034,63 80 993,81 

Rouška 

prošívaná 
45x45cm 

(á:5ks) 

8,81 8 451 74 453,31 8 245 72 637,38 342,37 3 016,29 75 653,67 

Prostěradlo 

modré 

jednorázové 

120x220cm 

  22,68 3 265 74 050,20 3 185 72 244,10 77,19 1 750,68 73 994,77 

Rouška 

operační 

dvouvrstvá 

100x150cm 

  6,77 10 920 73 928,40 10 654 72 125,27 197,24 1 335,32 73 460,59 

Rouška 

prošívaná 

12x47cm 

(á:5ks) 

  17,67 4 112 72 659,04 4 012 70 886,87 60,45 1 068,13 71 955,00 

Rouška 

operační 

bez otvoru 

150x200cm 

  57,20 1 254 71 728,80 1 223 69 979,32 16,69 954,74 70 934,06 

Povlečení 

jednorázové 
  23,73 3 001 71 213,73 2 928 69 476,81 28,97 687,46 70 164,27 

Celkem      795 122,82         792 827,12 

Rozdíl  2 295,70   
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Díky odhadovanému poklesu poptávky a zavedení pojistných zásob došlo k mírnému poklesu 

finančních prostředků vázaných ve skladových zásobách. Lze konstatovat, že z dlouhodobého 

hlediska dojde také k poklesu vstupních nákladů. Společnost má díky detailnějšímu 

plánování, lepší vyjednávací pozici vůči svým subdodavatelům a zároveň konkurenční 

výhodu ve vztahu ke svým odběratelům.  
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ZÁVĚR 

 

Předmětem bakalářské práce ,,Problematika zásobování ve výrobní společnosti“, bylo provést 

návrh optimalizace řízení zásob ve společnosti VZM, s.r.o. Nalézt adekvátní míru výše zásob 

je nelehkou záležitostí. Samotné řízení zásob patří k nejdůležitějším manažerským aktivitám 

podniku. Zásoby jsou pro společnost důležitým článkem. Zajišťují plynulost výroby a jejich 

úkolem je uspokojit potřeby zákazníka. Jelikož zásoby vážou značné množství finančních 

prostředků, mohou při správném řízení těchto zásob napomoci k dosažení lepších 

podnikových výsledků. Hlavním metodickým přístupem k řízení zásob jsou matematicko-

statistické základny teorie zásob. Vzhledem k současné moderní době se uplatňují počítačové 

systémy řízení zásob, jako je např. koncepce JIT a systém ABC.  

 

V prvních částech bakalářské práce byly shrnuty poznatky z odborných literatur, 

které seznamují s problematikou zásobování, s jeho úkoly a cíly, vysvětlující jednotlivé 

pojmy.  Teoretickou částí se zabývaly první čtyři kapitoly. První kapitola byla zaměřena 

na zásobování, jeho hlavní úlohy a cíle. V druhé kapitole byl vysvětlen pojem zásoba, dále 

její význam a klasifikace. Třetí kapitola byla nejvýznamnější. Tato kapitola definovala řízení 

zásob a jeho metody. Čtvrtá kapitola charakterizovala skladování a jeho funkce.  

 

V následujících třech kapitolách byla provedena analýza současného systému řízení zásob 

společnosti. Z výsledků analýzy vyplynulo, že řízení zásob probíhalo výlučně na základě 

poptávky odběratelů, hranice pojistné zásoby nebyla stanovena. Bylo zjištěno, že vzhledem 

k absenci detailních rozborů, docházelo k nedostatečnému vykrytí požadavků nebo naopak ke 

předzásobení, které bylo pro společnost zbytečné.  

Analýzou současného stavu zásob byla provedena diverzifikace zásob pomocí metody ABC. 

Jednotlivé zásoby, dle podílu na spotřebě, byly rozděleny do skupin A, B, C, D a E. Položky 

skupiny A byly vybrány pro další výpočet optimalizace. Pro zjištění optimální velikosti 

pojistné zásoby, bylo třeba odhadnout, zda spotřeba pro následující rok bude vyšší či nižší. 

Vzhledem k úhradové vyhlášce, kdy dojde k poklesu plateb od zdravotních pojišťoven bylo 

odhadnuto, že spotřeba pro příští rok klesne. Následně z odhadované spotřeby byla vypočtena  

výše pojistné zásoby.  

 

Hladina pojistné zásoby byla navržena tak, aby pokryla případné problémy v dodávkách 

materiálu a zároveň nevázala finanční prostředky, které by mohly být použity jinde.  
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Dle mého názoru je výpočet výše pojistné zásoby pro společnost velkým přínosem. Výroba 

co do  množství zásob bude plynulá, pokud se nevyskytnou nadměrné výkyvy v dodávkách 

nebo nenastanou  závažnější skutečnosti, které by mohly plynulost výroby narušit.  
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SEZNAM ZKRATEK 

 

např.     například 

 

tzv.     takzvaně 

 

aj.     a jiné 

 

atd.     a tak dále 

 

tj.     to je 

 

apod.     a podobně 

 

Kč     koruna česká 

 

ks     kus 

 

bal     balení 

 

MJ     měrná jednotka 

 

cm     centimetr 

 

m     metr 

 

m
2
     metr čtvereční 

 

m
3
     metr krychlový 
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Příloha č. 1 

 

Produkt MJ Množství 
Cena za MJ 

v Kč 

Celkem v 

Kč 

% z 

celku 

Kumulativně 

v % 
Kategorie 

Rouška operační 
samolepící 

150x200cm 

ks 12 540 7,85 98 439,00 4,187 4,19 A 

Povlak na RTG 

přístroj 105x105cm 
ks 7 800 12,00 93 600,00 3,981 8,17 A 

Nákrčník  ks 10 541   7,98 84 117,18 3,578 11,75 A 

Gáza sterilní 

kompresy 10x10cm 

(á:100ks) 

bal 15 213 5,32 80 933,16 3,442 15,19 A 

Rouška prošívaná 

45x45cm (á:5ks) 
bal 8 451 8,81 74 453,31 3,167 18,36 A 

Prostěradlo modré 

jednorázové 

120x220cm 

ks 3 265   22,68 74 050,20 3,150 21,50 A 

Rouška operační 

dvouvrstvá 

100x150cm 

ks 10 920   6,77 73 928,40 3,144 24,65 A 

Rouška prošívaná 
12x47cm (á:5ks) 

bal 4 112   17,67 72 659,04 3,090 27,74 A 

Rouška operační bez 

otvoru 150x200cm 
ks 1 254   57,20 71 728,80 3,051 30,79 A 

Povlečení 

jednorázové 
ks 3 001   23,73 71 213,73 3,029 33,82 A 

Rouška sterilní na 

popáleniny 
ks 21 458 3,21 68 880,18 2,930 36,75 B 

Pokrývka hlavy  ks 15 300   4,36 66 708,00 2,837 39,59 B 

Gáza sterilní 
skládaná 23x23cm 

(á:10ks) 

bal 12 541 5,23 65 589,43 2,790 42,38 B 
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Produkt MJ Množství 
Cena za MJ 

v Kč 

Celkem v 

Kč 

% z 

celku 

Kumulativně 

v % 
Kategorie 

Rouška operační s 

otvorem 100x120cm 
ks 2 142   29,41 62 996,22 2,679 45,06 B 

Rouška operační bez 
otvoru 75x100cm 

ks 4 521   13,46 60 852,66 2,588 47,64 B 

Prostěradlo bílé 

jednorázové 

80x200cm 

ks 11 242 5,21 58 570,82 2,491 50,14 B 

Gáza sterilní přířez 

16x25cm (á:10ks) 
bal 12 100 4,78 57 838,00 2,460 52,60 B 

Plášť operační  ks 2 451 23,00 56 373,00 2,398 54,99 B 

Tampon sterilní 

30x50cm 2 obal bez 

RTG proužku (á:5ks) 

bal 9 500 5,65 53 675,00 2,283 57,28 B 

Gáza sterilní 

kompresy 10x12.5cm 
s RTG proužkem 

(á:5ks) 

bal 8 542 6,25 53 387,50 2,271 59,55 B 

Tampon sterilní 

20x20cm 2 obal bez 

RTG proužku 

(á:10ks) 

bal 7 454   6,81 50 761,74 2,159 61,71 B 

Prostěradlo bílé 

jednorázové jemné 

100x220cm 

ks 1 542   32,67 50 377,14 2,143 63,85 B 

Rouška operační s 
otvorem 100x150cm 

ks 1 212   41,10 49 813,20 2,119 65,97 B 

Gáza sterilní 

skládaná 25x25cm 

(á:5ks) 

bal 9 547 5,21 49 739,87 2,116 68,08 B 

Rouška operační s 

otvorem 45x65cm 
ks 5 874   7,70 45 229,80 1,924 70,01 C 

Tampon sterilní 

stáčený 9x9cm 

(á:5ks) 

bal 9 000 5,00 45 000,00 1,914 71,92 C 

Prostěradlo bílé 

jednorázové 

150x240cm  

ks 9 021 4,90 44 202,90 1,880 73,80 C 
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Produkt MJ Množství 
Cena za MJ 

v Kč 

Celkem v 

Kč 

% z 

celku 

Kumulativně 

v % 
Kategorie 

Návlek na obuv  ks 12 100 3,56 43 076,00 1,832 75,63 C 

Gáza sterilní přířez 
12x120cm (á:2ks) 

bal 5 474 7,21 39 467,54 1,679 77,31 C 

Rouška sterilní 

dvouvrstvá 50x70 
ks 12 121 3,25 39 393,25 1,676 78,99 C 

Obinadlo pružné 

12cm x 5m   
ks 11 254 3,21 36 125,34 1,537 80,52 C 

Tampon sterilní 

stáčený 50x50cm  

(á:5ks) 

bal 9 000 4,00 36 000,00 1,531 82,06 C 

Prostěradlo bílé 

jednorázové 

140x220cm 

ks 2 300   15,39 35 397,00 1,506 83,56 C 

Přířezy sterilní 23x23 
skládané 18 vrstev 

(á:5ks) 

bal 1 541 21,50 33 131,50 1,409 84,97 C 

Rouška operační s 

otvorem 75x100cm 
ks 4 000 8,12 32 480,00 1,382 86,35 C 

Gáza sterilní 

kompresy 5x5cm 

(á:100ks) 

bal 3 254 9,64 31 368,56 1,334 87,69 C 

Rouška operační 

samolepící 

100x150cm 

ks 6 547 4,28 28 021,16 1,192 88,88 C 

Tampon sterilní 

20x20cm 2 obal s 

RTG proužkem 

(á:30ks) 

bal 5 452 5,00 27 260,00 1,159 90,04 C 

Tampon sterilní 

30x30cm 2 obal s 

RTG proužkem 
(á:10ks) 

bal 3 541 7,00 24 787,00 1,054 91,09 C 

Set sterilní 2 obal 

Gynekologie 
bal 1 212   19,89 24 106,68 1,025 92,12 C 

Obinadlo pružné 

10cm x 5m   
ks 2 454   9,36 22 969,44 0,977 93,09 D 
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Produkt MJ Množství 
Cena za MJ 

v Kč 

Celkem v 

Kč 

% z 

celku 

Kumulativně 

v % 
Kategorie 

Tampon sterilní 

20x20cm 1 obal bez 

RTG proužku (á:5ks) 

bal 5 124   3,08 15 781,92 0,671 93,77 D 

Přířezy sterilní 23x23 

skládané 16 vrstev 
(á:5ks) 

bal 3 256 4,21 13 707,76 0,583 94,35 D 

Gáza sterilní 

kompresy 7.5x7.5cm 

(á:10ks) 

bal 3 541 3,62 12 818,42 0,545 94,89 D 

Povlak na RTG 

přístroj 140x140cm 
ks 900 14,00 12 600,00 0,536 95,43 D 

Tampon sterilní 

30x30cm 2 obal bez 

RTG proužku 

(á:10ks) 

bal 4 121 3,00 12 363,00 0,526 95,96 D 

Tampon sterilní 

30x40cm 2 obal bez 

RTG proužku (á:3ks) 

bal 3 000 4,00 12 000,00 0,510 96,47 D 

Rouška sterilní 

dvouvrstvá 75x100 
ks 5 400 2,21 11 934,00 0,508 96,97 D 

Rouška operační s 

otvorem 230x250cm 
ks 440 25,00 11 000,00 0,468 97,44 D 

Set na RFA bal 45   242,82 10 926,90 0,465 97,91 D 

Gáza sterilní přířez 

12x25cm (á:3ks) 
bal 1 254 7,21 9 041,34 0,385 98,29 D 

Set oční (pro menší 

zákroky) 
ks 85   66,54 5 655,90 0,241 98,53 D 

Sada operační ORL 
velká 

ks 10   473,10 4 731,00 0,201 98,73 D 

Set sterilní gázový bal 121   34,98 4 232,58 0,180 98,91 D 

Set sterilní Chirurgie bal 95   40,67 3 863,65 0,164 99,08 D 
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Produkt MJ Množství 
Cena za MJ 

v Kč 

Celkem v 

Kč 

% z 

celku 

Kumulativně 

v % 
Kategorie 

Set sterilní 

Neurochirurgie 
bal 74   50,72 3 753,28 0,160 99,24 D 

Set obyčejný malý bal  54   41,61 2 246,94 0,096 99,33 D 

Set na biopsie bal 12   150,48 1 805,76 0,077 99,41 D 

Set sterilní 

Gynekologie 
bal 32   54,18 1 733,76 0,074 99,48 D 

Set ochranných 

pomůcek 
bal 14   122,21 1 710,94 0,073 99,56 D 

Set ambulanční bal 54   30,86 1 666,44 0,071 99,63 D 

Set pro zubní 
operace 

bal 12   102,68 1 232,16 0,052 99,68 D 

Set univerzální 

operační rozšířený 
bal 2   602,72 1 205,44 0,051 99,73 D 

Set sterilní 

Kardiovaskulární 

oddělení 

bal 12   58,63 703,56 0,030 99,76 D 

Set sterilní 2 obal 

Urologie 
bal 32   20,74 663,68 0,028 99,79 D 

Set laparotomický bal 1   659,27 659,27 0,028 99,82 D 

Set univerzální 

operační 
bal 2   310,34 620,68 0,026 99,84 D 

Sada operační 

Gynekologie 
ks 1   602,88 602,88 0,026 99,87 D 

Set sterilní 2 obal 
Traumatologie 

bal 21   28,04 588,84 0,025 99,89 D 
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Produkt MJ Množství 
Cena za MJ 

v Kč 

Celkem v 

Kč 

% z 

celku 

Kumulativně 

v % 
Kategorie 

Set sterilní Dialýza bal 65   7,87 511,55 0,022 99,91 D 

Set sterilní 
Traumatologie 

bal 12   36,27 435,24 0,019 99,93 D 

Baret bílý ks 1 000 0,35 350,00 0,015 99,95 D 

Set sterilní dentální 

základní 
bal 1   285,50 285,50 0,012 99,96 D 

Set pro převaz  bal 12   20,34 244,08 0,010 99,97 D 

Set na OPV bal 1   237,32 237,32 0,010 99,98 D 

Set sterilní Dětské 
oddělení 

bal 14   10,27 143,78 0,006 99,99 D 

Set porodnický 

(speciální) 
ks 1   130,30 130,30 0,006 99,99 D 

Set na ORL bal 1 100,00 100,00 0,004 100,00 D 

Set koronarografický 

plastika 
ks 121   0,64 77,44 0,003 100,00 D 

Sada operační ORL 

malá 
ks 0 100,00 0,00 0,000 100,00 E 

Celkem  2 351 067,06 100,000 100,00   

 

 

 

 

 


