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ABSTRAKT 

Předmětem diplomové práce je aplikace metod řízení zásob na modelová data. Diplomová 

práce je rozdělena na dvě části. První část se zaměřuje na teoretický popis teorie zásob a 

metod pouţívaných při klasifikaci a řízení zásob. Druhá část práce se zabývá aplikací 

vybraných metod na namodelovaná data včetně jejich vyhodnocení.  Dále je zde doporučen 

optimální postup při vyuţití metod a aplikace metod do různých odvětví průmyslu. 

Cílem práce je výpočet vybraných metod, popis jejich předností a nedostatků a navrţení 

postupu pro jejich pouţití.  

Klíčová slova: 

Klasifikace zásob; řízení zásob; pojistná zásoba; analýza ABC a XYZ; metoda EOQ. 

 

 

 

ABSTRACT  

Final thesis is about application of methods of inventory management to model data. A 

content consists of two parts. First part is theoretical concentrated on theory of reserves and 

methods used during inventory management and classification. Second part is focusing on 

application selected methods then optimal procedure for using of methods and its application 

to the industry.  

The main goal of the final thesis is typify how to apply selected methods on model data its 

evaluation, advantages, disadvantages and to purpose of correct procedure for their using.  

Key words: 

Classification of reserves; inventory management; safety stock; ABC analysis and XYZ 

analysis; EOQ Method. 
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1 Úvod 

Diplomová práce bude zaměřena na aplikaci metod řízení zásob na vymodelovaných datech. 

Budou zde zmíněny různé metody pouţívající se ke klasifikaci a řízení zásob, které 

dopomohou podniku zefektivnit zásobování. Metod, které slouţí k řízení zásob, je mnoho a 

tak v této práci budou zmíněny pouze ty důleţitější a ty, které se dají snadněji aplikovat do 

praxe. 

 V dnešní době je pro podniky zapotřebí vyhovět zákazníkům a zároveň se vyrovnat, 

v nejlepším případě být lepší, neţ konkurence. Zákazníci v posledních letech preferují rychlé 

dodání a kolikrát jsou jejich nákupy nepravidelné a těţko odhadnutelné. Z tohoto důvodu je 

mnohdy těţké všechny zákazníky uspokojit, aniţ by podnik nedrţel nadbytečné zásoby 

v podobě pojistných zásob. Tyto zásoby v sobě pak váţou kapitál společnosti, který by mohl 

být efektivněji vyuţit jinde. Avšak špatná pověst u zákazníků a jejich ztráta z nedodrţení 

smluvních termínů, by mohlo mít daleko větší dopad v podobě ušlých zisků a sankcí.  Bylo by 

však nelogické a pro podnik také neefektivní uspokojovat potřeby zákazníků na úkor potřeb 

svých. Proto je důleţité najít kompromis mezi uspokojením zákazníků a minimalizací nákladů 

spojených s tímto uspokojením. Z tohoto důvodu potřebují podniky najít optimální kombinaci 

metod, která umoţní efektivnější řízení zásob a jejich sníţení, aniţ by to ovlivnilo 

uspokojování potřeb zákazníků.  

Hlavním cílem diplomové práce je znázornit, jak se dají vybrané metody popsané v teoretické 

části, aplikovat na modelová data a jak vypadá vyhodnocení těchto metod. Vedlejším cílem je 

pak zjištění předností a nedostatků jednotlivých metod klasifikace a řízení zásob a navrţení 

jejich optimálního vyuţití, jako např. různé kombinace metod pro dosaţení maximálního 

efektu v oblasti řízení a stanovování velikosti zásob.  

Diplomová práce je rozdělena do dvou oddílů, kdy první oddíl představuje teoretickou část a 

druhý oddíl je zaměřen na aplikaci metod na namodelovaná data a jejich vyhodnocení.  

Teoretická část je rozdělena na popis metod v rámci klasifikace zásob a v rámci řízení zásob. 

V kapitole klasifikace zásob se rozebírá podrobně pojem zásoba a náklady spojené s drţbou 

zásob. Dále je zde popsána metoda ABC a XYZ. Kapitola řízení zásob se pak věnuje 

objasnění tohoto pojmu a popisu metody ekonomického objednacího mnoţství a s ní 
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souvisejícími metodami stálé velikosti objednávky a stálého cyklu objednávání. Dále je v této 

kapitole rozebrán pojem pojistná zásoba a metody, kterými se dá určit. 

Oddíl věnující se aplikaci metod na modelová data je také rozdělen na výpočty související 

s klasifikací zásob a ty, které se vztahují k řízení. Metody, které jsou popisované v teoretické 

části, jsou zde spočítány a doprovázeny komentářem, obsahujícím vyhodnocení dosaţených 

výsledků a jejich výhody a nevýhody při pouţití.  V závěru kapitoly je popsán optimální 

postup při řízení zásob a pouţití metod ve vybraných průmyslových odvětvích.  

Diplomová práce je ukončena závěrem a seznamem pouţité literatury.  
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TEORETICKÁ ČÁST 

2 Klasifikace zásob 

Klasifikace, neboli určení o jaké zásoby se jedná, je velmi důleţitá pro strategické 

rozhodování, protoţe právě rozeznání druhu zásob, je potřeba při určení správné metody 

slouţící k jejich řízení.  

Nejprve je zapotřebí vysvětlit pojem zásoba, zdůraznit její pozitivní a negativní vliv, rozlišit 

typy zásob a poté popsat metody související s jejich řízením. 

2.1 Objasnění pojmu zásoba 

Pojem zásoba úzce souvisí se skladováním a její řízení souvisí také s objednáváním a 

prodejem zásob, které záleţí na vztazích, které máme s našimi dodavateli a odběrateli. Proto 

se objem zásob v podnicích řídí podle dodavatelského řetězce, který zahrnuje všechny 

činnosti související s uspokojením poptávky zákazníka. Do dodavatelského řetězce se proto 

zahrnují činnosti od objednání materiálu, aţ po konečnou distribuci výrobku k zákazníkovi.  

Definice zásob zní takto: „Zásoby chápeme jako bezprostřední přirozený prvek ve výrobních i 

distribučních organizacích a rozumíme jimi tu část užitných hodnot, které byly vyrobeny, ale 

ještě nebyly spotřebovány.“ [4] 

Zásoby slouţí v podniku k pěti účelům [7]: 

 umoţňují dosáhnout úspor z rozsahu zaloţených na objemu nákupu, dopravy, či 

výroby, 

 vyrovnávají poptávku a nabídku, 

 umoţňují specializaci výroby, 

 poskytují ochranu před nepředvídatelnými výkyvy v poptávce a v době cyklu 

objednávky, 

 poskytují nárazník mezi kritickými spoji v rámci distribučního kanálu. 

U úspor z rozsahu zaloţených na objemu nákupu a dopravy se jedná např. o nákup většího 

objemu materiálu a s tím související mnoţstevní slevy u dodavatele nebo sníţení dopravních 

nákladů na jednotku materiálu při objednání většího objemu. Úspory z rozsahu u zásob 
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hotových výrobků plynou z velkovýroby, při které podnik díky méně častým přestavbám 

linek neboli zvýšením výrobní kapacity dosahuje jiţ zmíněných úspor. Je však potřeba zváţit, 

zda se podniku velkovýroba vyplatí. Ta se vyplatí pouze v případě, ţe jsou náklady při 

velkovýrobě niţší neţ při častější přestavbě linek. Mezi náklady související s velkovýrobou 

a s následujícím skladováním výrobků je zapotřebí započítat také špatnou prodejnost 

některých výrobků, které pak dlouho zabírají místo ve skladu anebo na druhou stranu 

pomalou reakci podniku, kdyţ některé výrobky dojdou dříve, neţ je plánována další výrobní 

dávka. V těchto případech se zbytečně v neprodejných výrobcích zadrţuje kapitál nebo 

podnik ztrácí příleţitosti k prodeji výrobků, které zrovna nemá k dispozici na skladě. 

Při vyrovnání poptávky a nabídky se jedná o udrţování zásob kvůli sezonním výkyvům. 

Jedná se o situace, kdy podnik v některých obdobích roku zaznamenává vyšší prodejnost, 

kterou by nebyl schopen pokrýt výrobou v daném čase a z tohoto důvodu si vytvoří zásoby 

hotových výrobků, aby byl schopen zvýšenou poptávku pokrýt. Nebo v opačném případě, kdy 

je poptávka po výrobcích stabilní, avšak podnik musí vyrábět na sklad, jelikoţ musí zpracovat 

suroviny, které jsou dostupné pouze v některých ročních obdobích a tak musí podniky 

udrţovat vysoké zásoby výrobků. 

Specializace výroby spočívá v zásobách různých komponentů výrobků, které jsou vyráběny 

v různých částech podniku, specializovaných pouze na výrobu určité součásti. Tyto 

komponenty se pak skladují v jednom univerzálním skladu, kde jsou výrobky sestavovány 

podle objednávek zákazníků.  

Ochrana před nepředvídatelnými výkyvy je brána jako ochrana před nejistými výkyvy 

poptávky, očekávaného nedostatku surovin na trhu, nepříznivého vývoje cen surovin anebo 

jako ochrana proti nejistotě k dodavateli surovin. Z těchto důvodů pak podniky volí pro 

zachování průběhu výroby větší objemy zásob.  

Nárazník mezi kritickými spoji v rámci distribučního kanálu se rozumí skladování 

nedokončené výroby pro zachování plynulého procesu výroby, jelikoţ ne všechny stroje 

pracují stejným tempem. Tyto zásoby podnik můţe tvořit i z důvodu, aby se předešlo 

výpadkům výroby v případě poruchy zařízení. [7] 

Podnik můţe zásoby udrţovat také ještě z důvodů, jako jsou: udrţení si dodavatele, 

dočasného uskladnění zásob z důvodu jejich likvidace nebo recyklace, snahy poskytovat 

zákazníkům celý sortiment svých produktů atd. [13] 
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2.2 Pozitivní a negativní vliv zásob 

Drţení určitého počtu zásob, se v podnicích projevuje jak pozitivním, tak i negativním 

způsobem a proto je potřeba najít pro kaţdý podnik jejich optimální stav. Nejoptimálnější 

variantou by zajisté byl systém, kdy by podniky nedrţely ţádné zásoby a to, jak materiálu, tak 

hotových výrobků. Tento systém je praktikován převáţně v automobilovém průmyslu a 

nazývá se štíhlá výroba. Ne však v kaţdém odvětví lze tento systém praktikovat, a proto je 

potřeba zásoby klasifikovat a pak kvalitně řídit dle jejich určení a moţností podniku. 

Mezi pozitivní význam zásob patří pokrytí časového, místního, kapacitního a sortimentního 

nesouladu mezi výrobou a spotřebou, zásoby dále slouţí k pokrytí nepředvídatelných výkyvů 

ve spotřebě, mezi které patří výkyvy poptávky nebo při doplňování zásob a zajišťují tak 

plynulost výrobního procesu. Dále se zásoby drţí k tomu, aby se výrobní a technologické 

procesy mohly uskutečňovat ve vhodném rozsahu např. v optimálních dávkách. [4] 

Negativní vliv zásob spočívá hlavně v tom, ţe v nich podniky drţí kapitál, který by mohl být 

efektivněji vyuţit v jiné oblasti podnikání. Mezi další negativní vlivy patří riziko 

znehodnocení zásob, potřeba další pracovní síly a prostor potřebný pro skladování. [4] 

Je všeobecně známo, ţe největším problémem při drţení zásob v podniku jsou velké finanční 

prostředky, které jsou v nich vázány. A proto jsou ve světě tendence k neustálému sniţování 

objemu zásob, které má podnik v drţení. Sníţením zásob, uvolnění kapitálu a jeho následné 

vyuţití pak také zvyšuje rentabilitu podniku. Toto sniţování zásob však nemůţe vést 

k neuspokojování poptávky nebo k nedodrţování termínů dodávek díky chybějícímu 

materiálu. Jelikoţ by tyto situace vedly ke ztrátě zákazníka a k negativní pověsti u dalších 

potenciálních zákazníků. Proto neplatí, ţe za kaţdou cenu se musí podnik snaţit eliminovat 

veškeré zásoby, ale je potřeba k řízení přistupovat individuálně, najít kompromis mezi 

vázaností kapitálu a dostatečné pohotovosti dodávek, a správně vyuţívat metody klasifikace a 

řízení zásob pro optimální určení jejich objemu.  

Aby podniky co nejvíce podpořily pozitivní vliv a negativní sníţily, je zapotřebí plánování 

zásob, aby nedocházelo k nedostatku surovin a výpadkům výroby, a zároveň aby nedocházelo 

k nedostatku výrobků a nemoţnosti pokrýt veškerou poptávku.  
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2.3 Typy zásob 

Rozlišujeme čtyři druhy zásob, které jsou předmětem pro jejich řízení a člení se podle stupně 

rozpracovanosti [4]: 

 výrobní zásoby (zásoby surovin, základních a pomocných materiálů, paliva, 

polotovarů, nářadí, náhradních dílů a obalů, které přicházejí do podniku k zajišťování 

základních, pomocných a obsluţných procesů), 

 zásoby rozpracované výroby (zásoby polotovarů vlastní výroby a zásoby 

nedokončených výrobků), 

 zásoby hotových výrobků (v obchodních podnicích jsou to zásoby zboţí), 

 zásoby zboţí (jsou nakoupeny za účelem dalšího prodeje). 

Je potřeba mít na paměti, ţe důleţitým principem při řízení zásob je, ţe různé druhy zásob, 

vyţadují i různé typy řízení a kontroly. I kdyţ se jedná o logický princip, stále existují firmy, 

které mají sklon k řízení několika různých typů zásob, stejným způsobem. [11] 

Zásoby můţeme rozlišit dále podle účelu, pro který je podnik udrţuje a to do následujících 

kategorií [7]: 

 běţné (cyklické, obrátkové) zásoby, 

 zásoby na cestě, 

 pojistné (nárazníkové) či vyrovnávací zásoby, 

 spekulativní zásoby, 

 sezonní zásoby (zásoba pro předzásobení),  

 neprodejné (mrtvé) zásoby. 

Mezi běţné zásoby patří obvyklé zásoby surovin a hotových výrobků, které podnik průběţně 

doplňuje, aby pokryl poptávku v podmínkách jistoty. V podmínkách jistoty znamená, ţe 

podnik je schopen předpovědět poptávku po výrobcích a zjištění doby objednávání surovin 

pro uspokojení poptávky. To znamená, ţe v daném případě se jedná o konstantní a známou 

poptávku, která umoţňuje určit datum objednání surovin, aby nedošlo k nedostatku, a podnik 

nemusel drţet ţádné jiné zásoby.  

Zásoby na cestě jsou zásoby, které jsou jiţ objednané a jsou na cestě od dodavatele k podniku. 

Tyto zásoby mohou hrát velkou roli v případě, kdy se jedná o dlouhou dopravní cestu např. 
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lodní doprava. Tyto zásoby nejsou ještě k dispozici pro prodej anebo spotřebu, ale lze je v 

určitých případech řadit mezi běţnou zásobu. Průměrná běţná zásoba se rovná polovině 

objednacího mnoţství.  

Pojistné, či vyrovnávací zásoby podnik udrţuje nad rámec jiţ zmíněných běţných zásob a 

jedná se o zásoby, které jsou drţeny kvůli nejistotě v poptávce, nebo celkové době doplnění 

zásob. Pokud podnik udrţuje pojistnou zásobu, tak se průměrná zásoba vypočte jako polovina 

objednacího mnoţství (průměrná běţná zásoba) plus pojistná zásoba. 

Spekulativní zásoby podnik neudrţuje z důvodu uspokojování běţné poptávky, ale ze 

spekulačních důvodů, kdy např. předpokládá nedostatek surovin na trhu, zvýšení cen surovin, 

vyšší poptávku anebo se můţe jednat jen o poskytnutí mnoţstevní slevy. Tyto zásoby podnik 

udrţuje pouze za účelem získání mimořádného zisku z ušetřených nákladů.  

Sezonní zásoby jsou formou spekulativních zásob, kdy podnik shromaţďuje zásoby před 

určitým obdobím v roce, ve kterém běţně bývá zvýšená poptávka po výrobku, kterou by 

podnik nebyl schopen uspokojit pouze výrobou v daném okamţiku.  

Neprodejné zásoby jsou takové zásoby, po kterých uţ není poptávka a pouze leţí ve skladu. 

Tyto zásoby zadrţují kapitál podniku a zabírají zbytečný prostor při skladování, který by 

mohl být vyuţit pro skladování prodejných výrobků. 

2.4 Náklady spojené se zásobami 

Rozlišují se tři duhy nákladů spojených se zásobami, jedná se o [9]: 

 objednací náklady, 

 náklady na udrţení zásob, 

 náklady z nedostatku zásob. 

Objednací náklady souvisejí s pořízením zásob, potřebných k uspokojení poptávky. Mezi 

objednací náklady lze v podniku zařadit [7], [9]: 

 náklady na vyřízení objednávky, 

 dopravní náklady, 

 náklady na přijetí surovin, 

 náklady souvisejících s kontrolou surovin, 
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 náklady pro uskladnění surovin, 

 náklady související se zaplacením a likvidací faktury apod. 

Náklady na udrţování zásob patří v podniku mezi jedny z nejvyšších. Do těchto nákladů by se 

měly zařazovat pouze poloţky, které se mění zároveň s objemem zásob. Mezi udrţovací 

náklady na zásoby lze tedy v podniku zařadit [7], [9]: 

 Náklady na kapitál, který je vázaný v zásobách – jedná se o náklady obětovaných 

příleţitostí, coţ znamená, ţe se do nákladů zahrne výnos, který by obdrţel podnik 

z jiné varianty investování kapitálu – můţe se např. jednat o úrok. Finanční prostředky 

vázány v zásobách se vyjádří jako hodnota průměrné zásoby. 

 Náklady na sluţby – zde mohou patřit různé pojištění a daně. 

 Náklady spojené se skladovacími prostory – jedná se o finanční prostředky, které jsou 

vynakládány na provoz skladovacích prostor a s evidencí skladovaných zásob. Můţe 

se jednat o: odpisy budov, mzdy pracovníků, spotřeba energie, údrţbu skladu atd. Tyto 

náklady mají fixní charakter, jelikoţ se musí platit, i kdyţ není skladovací prostor 

vyuţit. Tyto náklady se vyjádří jako procento z hodnoty průměrné zásoby. 

 Náklady spojené s rizikem znehodnocení zásob – zde patří náklady spojené 

s morálním opotřebením (zastaráním), poškozením, krádeţí nebo ztrátou, 

neprodejností, nepouţitelností a přemisťováním zásob. Tyto náklady se odhadují jako 

určité procento z průměrné zásoby. 

Náklady z nedostatku (deficitu) zásob vzniknou z důvodu nedostatku zásob a z toho 

vyplývající neuspokojení poptávky. Náklady tohoto typu, se projevují jako dodatečné náklady 

při dodatečném doplnění zásob, ztráta objemu prodejů, špatná pověst z negativních zkušeností 

zákazníků, anebo jako zrušení nesplněných objednávek, či přímo ztráta stálého zákazníka při 

opakujícím se problému. Tyto náklady se v podniku špatně odhadují. [9] 

2.5 Metody řízení zásob založené na jejich klasifikaci 

Jak uţ bylo zmíněno výše, pro podnik je důleţitá klasifikace zásob. Tato klasifikace se 

provádí podle následujících kritérií [5]: 

 cena jednotkového mnoţství, 

 mnoţství potřebné pro výrobu např. celoroční, 

 pravidelnost potřeby, 
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 frekvence potřeby, 

 velikost (geometrické rozměry) a hmotnost jednotkového mnoţství. 

Řízení podle těchto kritérií se provádí převáţně ve výrobních podnicích např. ve 

strojírenském výrobním podniku, kde je potřeba odlišit výrobní materiál potřebný pro výrobu 

a nakupované díly. [5] 

Tato kritéria také úzce souvisí s metodami řízení, které jsou zaloţené na klasifikaci zásob. 

Mezi tyto metody se řadí [5]: 

 Metoda ABC – metoda zaloţena na rozdělení zásob do skupiny A, B nebo C. 

Kritériem pro zařazení zásob do příslušné skupiny je velikost finančních prostředků za 

rok, které je nutné vynaloţit pro uspokojení poptávky.  

 Metoda XYZ – metoda zaloţena na rozdělení zásob do skupiny X, Y nebo Z. 

Kritériem pro zařazení zásob do příslušné skupiny je pravidelnost jejich potřeby ve 

výrobě. 

 Metoda LMN – metoda zaloţena na rozdělení zásob do skupiny L, M nebo N. 

Kritériem pro zařazení zásob do příslušné skupiny je časový interval mezi dvěma 

zakázkami, ve kterých je zásoba pouţita. 

 Metoda RST – metoda zaloţena na rozdělení zásob do skupiny R, S nebo T. Kritériem 

pro zařazení zásob do příslušné skupiny je obtíţná skladovatelnost. Jedná se o velkou 

hmotnost nebo rozměr zásob a nemoţnost vyuţití standardního skladu a skladového 

zařízení např. manipulačního. 

Metody ABC a XYZ jsou podrobněji rozebrány v následujících podkapitolách, jelikoţ jsou 

pouţity v kapitole 4 při aplikaci metod na modelová data. 

2.5.1 Metoda ABC 

Metoda ABC je jedna z metod, která je zaloţena na klasifikaci zásob, jelikoţ pomocí ní 

podnik zjistí, které zásoby se musí udrţovat ve větším mnoţství a které jen v minimální míře 

anebo vůbec. Metoda je zaloţena na analýze dat, která rozděluje zásoby do tří skupin 

s názvem A, B a C. Na kaţdou skupinu je následně pouţita jiná strategie řízení zásob.  Zásoby 

se rozdělují do skupin podle objemu finančních prostředků na ně vynaloţených, a pro analýzu 

je tedy potřeba soubor dat za určité časové období, např. měsíc nebo rok, kdy roční údaje se 

jeví jako nejlepší varianta pro analýzu, aby nebyla zkreslena. Tento soubor dat se skládá 
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z poloţek vyjadřující spotřebu jednotlivých zásob, to znamená, ţe obsahuje výdeje ze skladu 

do výroby anebo prodeje zásob. 

Metoda vyuţívá Paretovo pravidlo, které říká, ţe 80 % problémů je spojeno s 20 % příčin. 

Díky tomuto pravidlu podnik zjistí, které zásoby jsou pro něj strategicky důleţité a je 

nezbytné se jejich řízení podrobněji věnovat a naopak, které zásoby při uspokojování 

poptávky hrají roli minimální. Metoda je zaloţena na objemu nakupovaných poloţek, kdy 

nejvíce nakupované poloţky v sobě váţou nejvíce kapitálu a podnik by se jimi měl prioritně 

zabývat. Podle Paretova pravidla se tedy v podniku nachází 20 % poloţek, které zabírají 80 % 

objemu nákupu. V podniku můţe být zvolen také jiný poměr neţ 80 ku 20 jako je v případě 

Paretova pravidla. 

Jak uţ bylo výše zmíněno je zapotřebí pro sestavení analýzy mít k dispozici soubor dat 

nakupovaných neboli skladovaných zásob a ceny těchto zásob. Tato data je nejprve potřeba 

sestupně uspořádat do tabulky, aby poloţky, ve kterých je umrtveno nejvíce financí, byly v 

její horní části. Poté je zapotřebí udělat sumu všech vynaloţených financí, aby se u kaţdé 

poloţky mohl vypočíst její procentuální podíl na celku. V dalším sloupečku se následně 

vytvoří kumulativní součty poloţek, podle kterých se pak dá určit, které poloţky náleţí do 

skupiny A, B anebo C. Před analýzou, zda poloţka náleţí do té, či oné skupiny je zapotřebí, 

aby si podnik určil procentuální hranici mezi jednotlivými skupinami, můţe se jednat o 

hranici jiţ zmíněných 80 %. Tato hranice by se však nemněla pohybovat pod 50 %. Po 

vytvoření analýzy ABC je pak moţno výsledky prezentovat pomocí Paretova diagramu a 

Lorenzovy křivky, který je vidět na obrázku 1, z kterého je také zjevné, ţe do skupiny A 

náleţí poloţky D a A, které zabírají 80% z celkového umrtveného kapitálu. 
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Obr. 1 Paretův diagram 

Ve stručnosti se analýza ABC tedy skládá z těchto kroků: 

1. sestupné uspořádání poloţek podle objemu umrtvených financí, 

2. určení procentuálního podílu poloţek na celkovém objemu umrtvených financí, 

3. kumulativní součet procentuálních podílů, 

4. určení, která z poloţek náleţí do skupiny A, B anebo C, 

5. sestrojení Paretova diagramu a Lorenzovy křivky. 

Skupina A 

Ve skupině A se nachází nejmenší počet poloţek, na které se však vynakládají největší 

finanční prostředky, tzn., ţe malá skupina poloţek tvoří většinu objemu. Tyto poloţky jsou 

dominantní a tvoří 80 % z celkového objemu dle Paretova pravidla. Jedná se o nejdůleţitější 

poloţky, kterým se věnuje největší pozornost při jejich řízení.  

Skupina B 

Ve skupině B se nachází střední počet poloţek zásob, které zaujímají cca 15 % z celkového 

objemu finančních prostředků vázajících kapitál, a jedná se o středně důleţité poloţky. Také 

tyto poloţky by se měly sledovat, avšak méně častěji a méně intenzivněji, neţ poloţky 

nacházející se ve skupině A.  
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Skupina C 

V této skupině je zařazeno mnoho poloţek zásob tzn., ţe je zde přiřazeno nejvíce poloţek 

v rámci analýzy, avšak hodnota finančních prostředků v nich vázaná je velmi malá. Jedná se o 

nejméně důleţité poloţky, které zaujímají cca 5 % z celkového objemu finančních prostředků 

vázajících kapitál, a věnuje se jim nejmenší pozornost.   

Někdy je také zapotřebí, aby podnik některé poloţky zásob přeřadil do vyšší kategorie, neţ je 

určena díky hranicím, které si podnik zvolil. Protoţe zásoba můţe, co do posuzovaného jevu 

patřit do určité kategorie, ale její základní charakteristiky vykazují rysy pro odlišné řízení, 

které je praktikováno v jiné kategorii. Toto přeřazení můţe být způsobeno např. těmito 

faktory [4], [1]: 

 vysokou pořizovací cenou zásoby, 

 jedná se o zásobu důleţitou pro plynulost výroby či montáţe, 

 sloţitým opatřením zásoby – malý počet dodavatelů, dlouhá dodací lhůta, nespolehliví 

anebo vzdálení dodavatelé, 

 vysokým rizikem neprodejnosti či nepouţitelnosti zásob atd. 

Po přiřazení poloţek do určité skupiny by měl podnik zváţit, jakou zásobovací strategii pro 

jednotlivé skupiny zvolí. Mezi základní zásobovací strategie patří [5]: 

 zásobování podle jednotlivých zakázek (případové zásobování) – pouţívá se pro 

poloţky typu B a je vhodné pro zakázky s nízkou frekvencí a s větším časovým 

odstupem, 

 zásobování udrţující stanovený stav zásob (minimální a maximální stav) – pouţívá se 

pro poloţky typu B a C, 

 zásobování synchronizované s potřebami výroby – pouţití u skupiny A, strategie 

zaloţena na minimalizaci zásob a jde zde o přizpůsobování velikosti a termínu 

objednávky skutečným potřebám. 

2.5.2 Metoda XYZ 

Metoda XYZ je další z metod, která je zaloţena na klasifikaci zásob, stejně jako metoda 

ABC. Avšak na rozdíl od metody ABC je tato metoda zaloţena na výkyvech ve spotřebě a 

nikoliv na objemu. Metoda tedy analyzuje výkyvy ve spotřebě za určité období, např. rok, 

půlrok atd., tzn., ţe i zde je zapotřebí určitý soubor dat, se kterými se následně pracuje. 
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Poloţky zásob nacházející se v souboru dat se rozdělují do skupin pomocí variačního 

koeficientu - Vx, podle kterého se následně po vypočtení rozdělí do skupin takto: 

 poloţky zásob do 50% Vx se přiřadí do skupiny X, 

 poloţky zásob v rozmezí od 50 % do 90% Vx se přiřadí do skupiny Y, 

 poloţky zásob v rozmezí od 90% do 100% Vx se přiřadí do skupiny Z. 

Skupina X je charakteristická pravidelnou spotřebou a dobrou moţností odhadu budoucí 

spotřeby. Skupina Y je charakteristická výkyvy a trendy ve spotřebě a budoucí spotřebu je zde 

omezené předpovědět. A skupina Z se projevuje silnými výkyvy, nebo silnými sezónními 

trendy ve spotřebě a její budoucí předpověď je nemoţná. U skupiny X se můţe uplatnit 

princip minimální pojistné zásoby díky pravidelnosti ve spotřebě, a naopak u skupiny Z je 

potřeba mít vyšší pojistnou zásobu, aby podnik mohl případnou nepředvídanou poptávku 

uspokojit. 

Variační koeficient - Vx se vypočte pomocí vzorce (1) a veličiny v něm obsaţené se vypočtou 

pomocí vzorce (2) a (3). [10] 

   
  

 ̅
                                                                                                                                                   

   √
∑     ̅  

   
                                                                                                                                      

 ̅  
∑   

 
                                                                                                                                                        

kde     - směrodatná odchylka 

  ̅ – průměr všech zásob 

    – hodnota i-té poloţky zásob 

   – počet zásob 

Při provádění analýzy XYZ se tedy postupuje následovně: 

 seřazení dat do přehledné tabulky, např. podle měsíců v sloupečcích a s v řádcích 

uvedenými druhy zásob, 

 výpočet sumy u kaţdého druhu zásob (řádku), 

 výpočet průměru u kaţdého druhu zásob (řádku), 
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 výpočet směrodatné odchylky u kaţdého druhu zásob (řádku), 

 výpočet variačního koeficientu u kaţdého druhu zásob (řádku), 

 a rozdělení zásob (řádků) do příslušné skupiny X, Y nebo Z. 

Pro podnik je důleţité, aby věděl, zda se jedná o zásobu s pravidelnou anebo nepravidelnou 

spotřebou. Jelikoţ také podle odlišné pravidelnosti spotřeby zásob se odvíjí zvolená strategie 

pro jejich řízení. Rozdíl spočívá převáţně v tom, ţe pokud se zásoba spotřebovává např. 

v lednu v 9 kusech, v únoru v 15 kusech a v březnu v 9 kusech jedná se o pravidelnou 

spotřebu a jejich zásoby na skladě můţe podnik mít po celý rok na minimální výši 

s pravidelnými objednávkami, kdeţto pokud je zásoba spotřebovávána v lednu v 0 kusech, 

v únoru v 0 kusech a v březnu ve 33 kusech, jedná se o nepravidelnou spotřebu a podnik musí 

mít tuto zásobu na skladě po celý rok, pokud se jedná o zásobu nezbytně nutnou k uspokojení 

poptávky. U obou případů lze vidět, ţe celková zásoba činí 33 kusů. Jedná se tedy o stejný 

objem nakupovaných zásob, coţ je parametr, se kterým pracuje analýza ABC. Z tohoto 

důvodu je zapotřebí provádět při řízení zásob obě tyto metody zároveň, a podle výsledků volit 

strategie pro řízení zásob.  

Obvykle se metoda XYZ  v praxi pouţívá zároveň s metodou ABC, aby u zásob bylo 

zohledněno hledisko pravidelnosti spotřeby, ale také vázanost kapitálu v těchto zásobách. Při 

aplikaci obou metod se dá dosáhnout efektivnějšího řízení, neţ v případě aplikace pouze jedné 

z nich. [6] 
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3 Řízení zásob 

V této kapitole je objasněn pojem řízení zásob a jsou zde uvedeny metody, které se běţně 

k tomuto řízení pouţívají. Jedná se o metodu ekonomického objednacího mnoţství, a s ním 

související metody stálého cyklu a stálé velikosti objednávky. Dále jsou zde popsány metody 

k stanovení pojistné zásoby. 

3.1 Objasnění pojmu řízení zásob 

Řízení zásob je jednou z nejdůleţitějších manaţerských aktivit v podniku, který si chce 

zachovat svou konkurence schopnost a postavení na trhu. Hlavním cílem řízení zásob je 

udrţování takového objemu a sloţení zásob, aby byla zajištěna plynulá a nepřerušovaná 

výroba, a aby celkové náklady spojené se zásobami byly co nejniţší. To znamená dosáhnout 

poţadované úrovně sluţeb pro odběratele nebo spotřebitele za přijatelnou cenu pro podnik.  

Definice řízení zásob můţe znít takto: „Řízení zásob chápeme jako všechny činnosti, které 

vedou k optimálnímu sladění zásob s tím, co je za současných podmínek v podniku logisticky a 

finančně žádoucí.“ [9] 

Systém řízení, který si podnik zvolí, by měl umoţňovat dokonalou predikci potřeb, která 

zabezpečí stanovení budoucích potřeb zásob a stanoví se tak časové, hodnotové 

a kvantitativní parametry budoucích objednávek a dodávek. Dále spolehlivé zajištění realizace 

predikovaných dodávek a to v poţadované kvalitě, mnoţství a stanoveném termínu.  

Při řízení zásob si tedy podnik potřebuje odpovědět na následující otázky [3], [9]: 

 Kdy je potřeba zásoby objednat? – Zjištění intervalu nebo doby kdy podnik bude 

objednávat. 

 Kolik zásob je potřeba objednat? – Zjištění, jak velká má být objednávka v určitém 

časovém okamţiku.  

 Jak velkou hodnotu zásob má podnik udrţovat? - Je potřeba prognózy poptávky, aby 

se udrţoval stav zásob, který je potřeba k uspokojení poptávky. 

 Co vše má být na skladě a co nemusí? – Je potřeba určit, jaké výrobky budou 

skladovány a kde budou skladovány. 

 Jak zajistit správnost údajů týkajících se zásob? 
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Zjištění všech potřebných údajů však pro podnik není jednoduché, jelikoţ existuje řada 

faktorů, které odpovědi na tyto otázky ovlivňují a průběţně je mění. Mezi tyto faktory 

můţeme zařadit: fluktuace poptávky, nepřesnost dat týkajících se zásob, kapacita skladových 

prostor, mnoţstevní slevy při objednávání, finanční stav podniku, trvanlivost zásob atd. 

Podnik by si také měl uvědomit, ţe: „Nejprve je třeba analyzovat a omezovat problémy, které 

jsou příčinou vytváření zásob, a teprve potom se zabývat problematikou vlastního řízení 

zásob.“ [4] 

Aby řízení zásob probíhalo co nejefektivněji, je zapotřebí sledovat, zda se při něm podnik 

neubírá špatným směrem. Proto je zapotřebí sledovat příznaky spojené se špatným řízením, 

mezi které se řadí například tyto [7]: 

 Zvyšující se počet nevyřízených objednávek. 

 Zvyšující se kapitál vázaný v zásobách, kdy se zároveň se zvyšujícím se kapitálem 

nemění počet nevyřízených objednávek (neklesá). 

 Vysoká fluktuace zákazníků. 

 Zvyšující se počet zrušených objednávek. 

 Pravidelně se opakující nedostatek místa ve skladu. 

 Velké rozdíly v obrátce hlavních skladových poloţek mezi jednotlivými distribučními 

centry. 

 Zhoršující s vztahy s odběrateli např. rušení a sniţování objednávek ze strany dealerů. 

 Vysoké nebo zvětšující se mnoţství zastaralých či neprodejných poloţek.  

Při řízení zásob by se také měl podnik vyvarovat běţným chybám vznikajících při jejich 

skladování, jako jsou [13]: 

 přebytečná nebo nadměrná manipulace, 

 nízké vyuţití skladové plochy a prostoru, 

 nadměrné vynakládání financí na údrţbu a výpadky způsobené zastaralým zařízením, 

 zastaralé způsoby příjmu a expedice zboţí, 

 zastaralé způsoby počítačového zpracování rutinních transakcí. 
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3.1.1 Faktory ovlivňující řízení zásob 

Při řízení zásob se musí zohlednit dva důleţité faktory, a to [7]: 

 jestli se v podniku uplatňuje systém tahu, anebo systém tlaku při pohybu zásob, 

 a jestli se jedná o závislou, anebo nezávislou poptávku. 

Při systému tahu nebo tlaku jde o to, jakým způsobem se zásoby v podniku pohybují. Při 

systému tahu jde o to, ţe zásoby jsou podnikem taţeny, aţ při objednávce zákazníka, podnik 

zásoby vytáhne, aţ kdyţ má fyzickou objednávku. Naopak při systému tlaku, jsou zásoby 

podnikem tlačeny bez fyzické objednávky, jen na základě prognózy objednávek. Systém tahu 

se anglicky nazývá pull systém a systém tlaku pak push systém.  

Jestli je poptávka závislá nebo nezávislá se určuje podle toho, zda je poptávka po určité 

poloţce závislá na poptávce po něčem jiném. Z tohoto plyne, ţe výrobek je nezávislou 

poloţkou, kdeţto suroviny, ze kterých podnik výrobek vyrábí, jsou závislými poloţkami. 

Nezávislá poptávka má náhodný charakter, nedá se vypočíst a dá se pouze předpovídat. 

Závislá poptávka se týká surovin nebo součástí, ze kterých se výrobek vyrábí, a proto se dá 

vypočíst pomocí kusovníků, či receptur a potřebného objemu výrobků, které chce podnik 

vyrobit. [7], [10] 

3.1.2 Pojmy spojené s řízením zásob 

Operativní a strategické řízení zásob 

Dále je také potřeba rozlišit pojem operativní a strategické řízení zásob. Operativní řízení 

zásob se zabývá zabezpečením a udrţováním potřebných druhů zásob v takovém počtu a 

sloţení, které je v souladu spotřebami podniku, které je potřeba v reálném čase uspokojit a to 

za předpokladu nejniţších moţných nákladů. Strategické řízení zásob oproti tomu 

operativnímu se zabývá rozhodnutími o výši finančních prostředků, kterými podnik disponuje 

a tyto prostředky budou dále účelně vynaloţeny na strukturu a výši zásob.   

Okamţitá a průměrná zásoba 

Okamţitá a průměrná zásoba charakterizují stav zásob ve skladu a je nutné je sledovat pro 

zabezpečení kvalitního řízení.  
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Okamţitou zásobu podnik potřebuje znát, aby mohl potvrdit objednávky, jelikoţ pokud není 

na skladě materiál anebo výrobky, nemůţe objednávku potvrdit, jelikoţ ji není pak schopen 

uspokojit v řádném termínu. Dále je ji potřeba znát před zadáváním výrobních zakázek. 

V podnicích se pak vyskytuje několik veličin popisujících okamţitou velikost zásoby, a to 

fyzická zásoba, dispoziční zásoba anebo jako bilanční zásoba. Fyzická zásoba vyjadřuje 

skutečný stav zásob nacházejícím se ve skladu – stav zásob podle skladové evidence. Tato 

zásoba se tedy s příjmem zásob zvětšuje a s výdejem sniţuje.  Dispoziční zásoba je fyzická 

zásoba, která je sníţena o jiţ vzniklé poţadavky na vydání zásob ze skladu. A bilanční zásoba 

je dispoziční zásoba zvětšená o velikost nevyřízených, avšak jiţ potvrzených, objednávek. [4], 

[16] 

Průměrná zásoba neboli průměrná fyzická zásoba, by měla ideálně představovat aritmetický 

průměr fyzických stavů, za určité období vyjádřené ve dnech. V praxi je však nezbytné 

průměrnou fyzickou zásobu rozdělit na běţnou (obrátkovou) a pojistnou zásobu. Proto je 

zapotřebí je vypočíst jinak neţ aritmetickým průměrem. Běţná (obrátková) zásoba se vypočte 

pomocí vzorce (5) a zásoba pojistná se pak určí z celkové průměrné zásoby, pro kterou platí 

vzorec (6). Pouţívá se pro sledování a analýzu vázanosti kapitálu podniku v zásobách. [16] 

  
̅̅ ̅  

 

 
                                                                                                                                                          

  
̅̅ ̅    

̅̅ ̅     
 

 
                                                                                                                             

kde:   
̅̅ ̅ – průměrná běţná zásoba  

  – velikost objednávky/dodávky ve fyzických jednotkách za předpokladu 

rovnoměrného čerpání zásob 

   
̅̅ ̅ – průměrná fyzická (celková) zásoba - průměrný stav zásob na skladě 

    – pojistná zásoba 

Rychlost a doba obratu zásob 

Oba pojmy souvisí s průměrnou zásobou a odvozují se od ní a jedná se o velmi uţitečné 

ukazatele, které podniku napomáhají měřit efektivnost. Rychlost obratu zásob – no udává, 

kolikrát se během roku průměrná zásoba na skladě obrátí (spotřebuje nebo prodá). Pomocí 

rychlosti obratu zásob se vypočte, jak dlouho v podniku trvá jeden obrat a to pomocí vzorce 

(7). A doba obratu zásob – to naopak udává průměrný počet dnů, po které je zásoba v podniku 
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drţena a vypočítá se jako obrácená hodnota rychlosti obratu zásob, která se udává ve dnech. 

Doba obratu se vypočte pomocí vzorce (8). 

   
 

  
                                                                                                                                                        

   
   

  
 

      

 
                                                                                                                                 

kde    – rychlost obratu zásob 

    – doba obratu zásob 

    – průměrná fyzická zásoba 

P – roční velikost spotřeby 

3.1.3 Řízení zásob v podmínkách jistoty a nejistoty 

Řízení zásob v podmínkách jistoty 

V podmínkách jistoty při doplňování zásob je zapotřebí mezi sebou porovnat náklady na 

objednání, a náklady na udrţení zásob. Podle těchto údajů se pak podnik rozhoduje, kdy a 

jaké mnoţství je potřeba objednat pro zabezpečení uspokojování poptávky. V tomto případě 

je zapotřebí porovnat, zda náklady ušetřené při objednání velkého mnoţství nejsou větší, neţ 

náklady na udrţení těchto zásob. 

Metoda (model) řízení zásob, která se zabývá právě těmito náklady, se nazývá Ekonomické 

objednací mnoţství (EOQ – Economic Order Quantity) a slouţí ke strategickému stanovení 

objednávání a má za cíl minimalizaci celkových nákladů, které se skládají z nákladů na 

objednání a z nákladů na udrţení zásob. Název EOQ se pouţívá v případě objednávání zásob, 

a v případě vyrábění zásob se pouţívá označení ELS, a nese název model ekonomické 

velikosti dávky, avšak princip metody je stále stejný. Metoda ekonomického objednacího 

mnoţství je dále podrobněji popsána v kapitole 3.2. [7], [16] 

Řízení zásob v podmínkách nejistoty 

V praxi je tento způsob řízení častější, jelikoţ podnik málokdy můţe s jistotou vědět, jakou 

poptávku má očekávat, jelikoţ na trhu působí řada faktorů, které jsou nepředvídatelné a ty 

naplánovanou poptávku mohou změnit. Pokud nastane nějaká změna v poptávce, tak ne vţdy 

dodavatel surovin dokáţe na poslední chvíli na tuto změnu reagovat a podnik tak nemůţe 
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poptávku uspokojit. To samé nastane v případě, kdy dodavatel nedodá suroviny v předem 

dohodnutém termínu. Nejistota v podniku můţe však nastat i špatnou komunikací v podniku 

nebo chybnými postupy objednávání. Proto je vypořádání s nejistotou také jedním 

z klíčových aspektů v řízení zásob. [3], [7] 

V podmínkách nejistoty se pak podnik chrání proti vyčerpání zásob pomocí takzvané pojistné 

zásoby, která slouţí pro pokrytí poptávky, se kterou podnik nepočítal. Podrobněji je 

problematika pojistné zásoby popsána v kapitole 3.4. 

3.2 Metoda ekonomického objednacího množství - EOQ 

Metoda ekonomického objednacího mnoţství je brána jako optimalizační metoda, při které je 

základním kritériem minimalizace celkových nákladů, vyuţívá matematicko-statistické 

základy a pouţívá se pro určení optimálního objednacího mnoţství, a to na základ jiţ 

zmíněných objednacích a udrţovacích nákladů. Jedná se tedy o určení objednacího mnoţství, 

při kterém jsou nejniţší celkové náklady. Tyto náklady jsou podrobněji popsány v kapitole  

2. 4 Náklady spojené se zásobami. Toto optimální mnoţství se pozná podle toho, ţe 

přírůstkové objednací náklady se rovnají přírůstkovým nákladům na udrţení zásob. [2], [7], 

[16] 

Tyto náklady se dají také graficky znázornit pro větší přehlednost. Toto znázornění lze vidět 

na obrázku 2.  

 

Obr. 2 Grafické znázornění nákladů, které ovlivňují ekonomické objednací mnoţství [7] 
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Abychom zjistili velikost a frekvenci objednacího mnoţství, při kterém jsou minimalizované 

oba typy nákladů, je zapotřebí ekonomické objednací mnoţství vydělit roční poptávkou po 

daném zboţí, přičemţ ekonomické objednací mnoţství se vypočte pomocí vzorce (9) a je 

stanoveno v jednotkách zboţí. [7], [16] 

           √
      

  
 √

      

   
                                                                                             

kde:      - ekonomické objednací mnoţství 

P – roční spotřeba zásob 

    – jednotkové objednací náklady 

    - jednotkové udrţovací náklady 

   - procento z hodnoty zásob 

   - hodnota zásob 

Celkové náklady na skladování a udrţování zásob (Nu) se vypočtou bez pojistné zásoby 

pomocí vzorce (10) a celkové náklady na objednání (No) pak pomocí vzorce (11). Ze vzorce 

(12) je pak patrné, ţe celkové náklady (Nc) jsou sloţeny z nákladů udrţovacích a objednacích 

jak jiţ bylo zmíněno na začátku kapitoly. [17] 

      
 

 
 

 

 
                                                                                                                                

      
 

 
                                                                                                                                                

                                                                                                                                                     

kde    – celkové náklady na skladování a udrţování zásob 

    – celkové náklady na objednání 

    – celkové náklady 

P – roční spotřeba zásob v mnoţstevních jednotkách 

    – jednotkové objednací náklady (na jednu objednávku) v peněţních jednotkách 

    - jednotkové udrţovací náklady 

   - procento z hodnoty zásob – sazba udrţovacích nákladů 

   - hodnota zásob - cena zásob v peněţních jednotkách 

   – velikost objednávky v mnoţstevních jednotkách 

 
 

 
 - průměrná zásoba 
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I kdyţ se tato metoda našla v praxi uplatnění, je třeba zmínit předpoklady, za kterých se dá 

metoda ekonomického objednacího mnoţství vyuţívat [7]: 

 Nepřetrţitá stálá a známá výše poptávky. 

 Stálá a známá doba doplnění zásob nebo celková doba doplnění zásob. 

 Stálé nákupní ceny, které jsou nezávislé na objednacím mnoţství anebo době kdy 

podnik objednává. 

 Neměnné přepravní náklady, které nejsou závislé na objednacím mnoţství anebo době 

objednávky. 

 Uspokojení veškeré poptávky (nepřipouští se vyčerpání zásob). 

 Neexistují ţádné zásoby na cestě. 

 Musí se jednat o nezávislé poloţky zásob – to znamená, ţe v zásobě je jen jeden 

produkt, nebo mezi produkty nejsou ţádné vzájemné závislosti.  

 Nekonečný/neomezený plánovací horizont. 

 Podnik má k dispozici neomezený kapitál. 

Vzhledem k omezením, které metoda má, se v praxi objevují modifikace této metody, jako 

např. zahrnutí různých přepravních sazeb dle objednaného objemu a zahrnutí mnoţstevních 

slev. Pro takto modifikovanou metodu se pak uplatňuje k původnímu vzorci také rozšířený 

vzorec, označen v diplomové práci číslem (13). [7] 

    
    

   

 
                                                                                                                    

kde:     
 
 – maximální mnoţství, kdy je objednávka stále ekonomická a nárok na slevu z 

ceny je zachován 

r – procento sníţení z ceny při objednání většího objemu 

D – roční poptávka v jednotkách 

    – procento nákladů na udrţování zásob  

     – EOQ vypočtené z běţné ceny 
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3.3 Metoda stálé velikosti objednávky a metoda stálého cyklu 

objednávání 

Na metodu ekonomického objednacího mnoţství dále navazuje metoda stálé velikosti 

objednávky a metoda stálého cyklu objednávání, mezi kterými si pak podnik vybírá, jakým 

směrem se v řízení zásob bude ubírat. 

Tyto metody, na rozdíl od metody ekonomického objednacího mnoţství, zohledňují náhodný 

charakter veličin, jako je spotřeba a cyklus realizace objednávky. Tento náhodný charakter je 

potřeba brát v úvahu proto, aby nedocházelo k vyčerpání zásob a z něho vyplývajícího 

nedostatku, jelikoţ v praxi tyto veličiny stálé a konstantní ve většině případů nebývají. 

K omezení tohoto rizika se v těchto systémech řízení zásob pouţívá pojem pojistná zásoba 

(PZ), která je popsána v kapitole 3. 4. [8] 

3.3.1 Metoda stálé velikosti objednávky 

Po vypočtení mnoţství, které je pro podnik ekonomické objednávat, podnik doplňuje zásoby 

podle strategie stálé velikosti objednávky, kterou lze vidět na obrázku č. 3. To znamená, ţe 

podnik stále objednává pevně stanovené mnoţství vycházející z výpočtu EOQ, ale podle 

skutečných objednávek, a z toho vyplývající spotřeby zásob a jejich stavu na skladě, se můţe 

lišit doba mezi jednotlivými objednávkami (objednací cyklus je odlišný). Je proto nutné 

stanovit minimální mnoţství zásoby, která bude následně signalizovat, ţe je potřeba vystavit 

další objednávku a doplnit tak stav zásob, při objednání stálé velikosti objednávky. Výpočetní 

vztah pro stanovení signální zásoby představuje vzorec (14), kde výraz 

 ̅   ̅ vyjadřuje průměrnou výši spotřeby v průběhu cyklu realizace objednávky. [7], [8], [17] 

   ̅   ̅                                                                                                                                              

kde  B – velikost signální zásoby 

  ̅ – průměrná denní velikost spotřeby zásob 

  ̅ – průměrná délka cyklu realizace objednávky 

 PZ – pojistná zásoba 

Takto se zjistí optimální počet objednávek za rok, pomocí kterých se pak dá vypočíst podle 

vzorce (15) období mezi dvěma objednávkami. [17] 
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kde      - optimální počet objednávek za rok 

   - roční spotřeba zásob 

      - optimální objednací mnoţství (EOQ) 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3 Průběh doplňování a spotřeby zásob v metodě stálé velikosti objednávky [8] 

Metoda stálé velikosti objednávky tedy pracuje s následujícími parametry [8]: 

 stálou velikostí objednávky Q, 

 velikostí signální zásoby B, 

 realizace objednávky R, 

 a očekávanou denní spotřebou D. 

Na obrázku 3 je také patrné, ţe výše signální zásoby závisí na cyklu realizace objednávky R a 

očekávané denní spotřebě D. To znamená, ţe je potřeba tuto výši stanovit tak, aby zásoby 

zbylé na skladě, pokryly očekávanou spotřebu po dobu od objednání, aţ do doby příjmu zásob 

na sklad. [8] 

3.3.2 Metoda stálého cyklu objednávání 

Jiný způsob doplňování zásob se pak nazývá metoda stálého cyklu objednávání a vychází ze 

stejných předpokladů, jako předchozí metoda stálé velikosti objednávky. Avšak zde se výše 

objednávaných zásob liší a objednává se v pravidelných termínech (ve stálých objednacích 
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cyklech) např. co 2 dny, nebo týdně se kontroluje stav zásob a chybějící počet se pak následně 

objedná. Velikost objednávky se tedy stanovuje jako rozdíl mezi předem určenou maximální 

úrovní zásoby S a fyzickým stavem zásoby ve chvíli vystavování objednávky. Díky 

nepravidelné spotřebě se následně zpravidla liší mnoţství objednaných zásob v jednotlivých 

cyklech.  Grafické znázornění metody je vidět na obrázku 4. [7], [8] 

Z předchozího odstavce tedy vyplývá, ţe se objednává takové mnoţství, aby byl vyrovnán 

vývoj spotřeby. Vzhledem k tomuhle faktu se bude častěji objednávat při vysoké spotřebě a 

naopak méně objednávat při nízké spotřebě.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4 Průběh doplňování a spotřeby zásob v metodě stálého cyklu objednávání [8] 

Metoda stálého cyklu objednávání tedy pracuje s následujícími parametry [8]: 

 stálou velikostí objednávky Q, 

 realizace objednávky R, 

 stálým cyklem objednávání C, 

 maximální úrovní zásoby S. 

I tato metoda, stejně jako metoda předchozí, vychází z ekonomického objednacího mnoţství 

(Qopt), ze kterého se odvodí optimální cyklus objednávání.  Stálý cyklus objednání se stanoví 

podle vzorce (16) a to pro 365 dnů v roce. Vztah 
 

    
 nám pak značí počet objednávek 

v průběhu roku, vypočtenou pomocí ekonomického objednacího mnoţství. [8] 



26 
 

       
   

 
    

 
        

 
                                                                                                             

kde C – stálý cyklus objednávání 

P – spotřeba zásob za rok 

      – ekonomické objednací mnoţství 

Maximální úroveň zásoby je potřeba stanovit tak, aby byla uspokojena, jak spotřeba za období 

optimálního cyklu objednávání, tak i cyklus realizace objednávky (      ̅). Pro výpočet 

maximální úrovně zásob lze pouţít vzorec (17). [8] 

   ̅  (      ̅)    √(      ̅)         ̅                                                                 

kde S – maximální úroveň zásoby 

  ̅ – průměrná denní velikost spotřeby zásob 

  ̅ – průměrná délka cyklu realizace objednávky 

    – směrodatná odchylka denní spotřeby 

    – směrodatná odchylka cyklu realizace objednávky 

 k – koeficient zajištění 

3.4 Stanovení pojistné zásoby 

Pojistná zásoba se vytváří pro zásoby s nezávislou poptávkou. Zásoba se vytváří, aby 

zachytila neočekávané odchylky zásobovacího procesu, od očekávaného naplánovaného 

průběhu. Tyto odchylky se můţou v podniku vytvářet na straně vstupu, ale také na straně 

výstupu. Na straně vstupu se nedostatek projevuje, jako odchylka v termínech dodávek u 

doplnění zásob a na straně výstupu, jako odchylka ve velikosti poptávky, či velikosti 

spotřeby. Pojistná zásoba se dále můţe vytvářet také přímo ve spotřebě. U pojistné zásoby se 

podnik zajímá o odchylky, které zmenšují zásoby, to znamená zvýšení poptávky, či zpoţděný 

termín dodávky. PZ výše uvedeného vyplývá, ţe pojistná zásoba podnik chrání před 

nejistotou, vznikající při uspokojování poptávky. [9], [14] 

Velikost pojistné zásoby se odvozuje od optimální úrovně sluţeb, kterou chce podnik svým 

zákazníkům poskytovat. Čím větší úroveň sluţeb podnik nabízí, tím vyšší je pojistná zásoba a 

s ní spojené náklady na udrţování zásob, ale tím menší je moţnost vzniku nedostatku zásob. 



27 
 

Úrovní sluţeb se rozumí uspokojování poptávky, a velikost pojistné zásoby se odvíjí od 

očekávaného působení odchylek a zabezpečení spolehlivosti, které chce podnik dosáhnout. To 

znamená, ţe zvětšení pojistné zásoby vede logicky k růstu poskytované úrovně sluţeb 

zákazníkům. Avšak toto zvětšení je exponenciální, proto se s růstem pojistné zásoby přírůstek 

úrovně sluţeb postupně zmenšuje. Tento jev lze vidět na obrázku č. 5 - pokud je pojistná 

zásoba na nule a podnik ji zvýší o 10 jednotek, je nárůst úrovně sluţeb mnohonásobně vyšší, 

neţ při zvýšení zásoby z 60 na 70, kdy se úroveň sluţeb zvýší jen nepatrně. Pokud by byla 

úroveň sluţeb 100 %, pak by podnik uspokojil veškerou poptávku, avšak náklady na drţení 

zásob by byly příliš vysoké, proto podniky volí pouze určité procento úrovně sluţeb. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5 Vztah mezi výši pojistné zásoby a úrovní sluţeb [7] 

Úroveň sluţeb se vyjadřuje jako procento případů, kdy nedojde ke vzniku nedostatku zásoby. 

Jedná se o pravděpodobnost, ţe velikost spotřeby v průběhu cyklu realizace objednávky 

nebude vyšší, neţ disponibilní zásoba. [8] 

Pokud se chce podnik zabezpečit proti neočekávaným vlivům, musí zvýšit pojistnou zásobu, 

to pak vede ke zvýšení úrovně sluţeb zákazníkům, ale také to vede ke zvýšeným nákladům 

souvisejícími s drţbou zásob, ale také se sniţují náklady spojené s nedostatkem zásob. Z toho 

vyplývá, ţe zvyšování pojistné zásoby se z pohledu nákladového vyplatí pouze do určité výše, 

jelikoţ zvýšení zásoby, můţe mít za následek vyšší nárůst nákladů, oproti sníţení nákladů 

z nedostatku, (neboli přírůstku výnosů vycházejících z nárůstu úrovně dodavatelských 

sluţeb). Podnik tedy pojistnou zásobu zvyšuje maximálně do doby, kdy se náklady na drţení 

zásob rovnají úspoře nákladů z nedostatku. A optimální výše pojistné zásoby by měla být 

taková, kdy je rozdíl mezi těmito náklady maximální. 
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Pojistná zásoba a její časová norma neboli to, jak dlouho má podniku zásoba na skladě 

vydrţet, však závisí také na intenzitě kolísání poptávky. To znamená, ţe při stálé potřebě 

poloţky zásob (výdej ze skladu se provádí v kaţdém měsíci), je časová norma pojistné zásoby 

častější, a to v rozmezí několika dnů anebo týdnů. Kdeţto při nárazové potřebě poloţky 

zásob, je časová norma vyšší - tři týdny aţ dva měsíce. [4] 

Výši pojistné zásoby můţe podnik stanovit pomocí [7], [9]:  

 počítačové simulace,  

 odhadem,  

 intuitivně,  

 výpočtu pomocí statických metod.  

Odhad pojistné zásoby můţe být stanoven, např. na základě počtu objednávek v určitém 

časovém horizontu, nebo procentuálního vyjádření z průměrné zásoby, nebo skladovacích 

prostor. Intuitivní výše pojistné zásoby je určena např. na základě předpokládané poptávky, 

nebo jednoduše jako polovina objednacího mnoţství. Při statické metodě výpočtu pojistné 

zásoby, je zapotřebí uvaţovat společný vliv dvou faktorů. Tyto dva faktory jsou variabilita 

poptávky a variabilita cyklu doplnění zásob. Aby byl podnik schopen vypočíst pojistnou 

zásobu, je zapotřebí shromáţdit statisticky významný soubor dat o objemech prodeje a o 

cyklech doplňování zásob. Kdyţ jsou tato data k dispozici, je podnik schopen vypočíst 

pojistnou zásobu pomocí vzorce č. (18). [7], [8], [9] 

                                                                                                                                                       

kde PZ – pojistná zásoba 

k – koeficient zajištění – pouţívá se k zohlednění poţadované úrovně sluţeb – 

tabulková hodnota 

     – směrodatná odchylka spotřeby v průběhu cyklu realizace objednávky 

Směrodatnou odchylku spotřeby v průběhu cyklu realizace objednávky    , jde vypočíst 

pomocí vzorce (19). [6] 

    √ ̅         ̅                                                                                                                    
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kde:     – směrodatná odchylka (jednotky pojistné zásoby potřebné pro uspokojení 68 % 

všech pravděpodobností) 

             ̅ – průměrná doba cyklu realizace objednávky (průměrný cyklus doplnění zásob) 

   – směrodatná odchylka denních prodejů/spotřeby 

             ̅ – průměrný denní prodej/spotřeba 

   – směrodatná odchylka cyklu realizace objednávky 

O výše popsané metodě výpočtu, by se dalo říci, ţe se jedná o nejpouţívanější způsob zjištění 

pojistné zásoby a je uváděna ve většině publikací, ve kterých se uvádí způsob výpočtu 

pojistné zásoby. Budeme ji nazývat jako metodu 1, jelikoţ se nejedná o jedinou metodu, 

kterou se dá tato zásoba určit.  

Druhá metoda, která se dá vyuţít pro výpočet pojistné zásoby, zachycuje vzorec (20). A jedná 

se o metodu, která počítá s velikostí spotřeby a délkou cyklu realizace objednávky. 

Předpokládá se zde, ţe velikost dodávek je málo významným zdrojem odchylky. [12] 

          ̅                                                                                                                                 

kde    - pojistná zásoba 

   – směrodatná odchylka denních prodejů/spotřeby 

             ̅ – průměrný denní prodej/spotřeba 

   – směrodatná odchylka cyklu realizace objednávky 

 k – koeficient zajištění 

Třetí metoda, která se můţe pro stanovení zásoby pouţívat, se nazývá Metoda rozdílová a 

vypočte se pomocí vzorce (21). [15] 

          ̅   ̅         ̅   ̅                                                                                             

kde      - maximální délka dodávkového cyklu udávána ve dnech 

  ̅– průměrný dodávkový cyklus ve dnech 

  ̅ - průměrná denní spotřeba udávána v hmotných jednotkách 

      - maximální denní spotřeba udávána v hmotných jednotkách 

První metoda, počítána podle vzorce (18), je relativně sloţitá, jelikoţ zahrnuje dva faktory. 

Podobnou metodou je metoda čtvrtá, která zahrnuje pouze jeden z těchto faktorů a to faktor 

spotřeby. Metoda se vypočte pomocí vzorce (22). Faktor spotřeby je zde však počítán, jako 
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směrodatná odchylka velikosti spotřeby (poptávky) v intervalu nejistoty, která se značí jako 

  . Tato metoda se však v praxi aţ tak nepouţívá, jelikoţ podniky nevedou tento druh údajů, 

a vyuţívá se spíše její modifikace (metoda pátá), kdy je ve vzorci    nahrazeno směrodatnou 

odchylkou spotřeby celkem, v určitém časovém intervalu, která se značí   . K vzorci je také 

přidána veličina interval nejistoty   , kdy interval nejistoty je doba od posledního zjištění 

stavu, tedy od vystavení objednávky, do dodání zboţí a jeho přijetí na sklad – tedy se jedná o 

cyklus realizace objednávky a změníme označení na  , jako v předchozích výpočtech. 

Modifikovaná metoda vyuţívající se v praxi se vypočte pomocí vzorce (23). [12] 

                                                                                                                                                        

        √                                                                                                                                         

kde    – pojistná zásoba 

   – koeficient zajištění 

    – směrodatná odchylka spotřeby 

    – směrodatná odchylka spotřeby během dodacího cyklu 

   – interval nejistoty – cyklus realizace objednávky 

Poslední, neboli šestá metoda, je o něco sloţitější, co se výpočtu týče. Tento výpočet je 

znázorněn pomocí vzorce (24). V metodě je navíc uvedena nová veličina, která se nazývá 

vyrovnávací konstanta, která nabývá hodnot z intervalu <0,1> a značí se  . Tato hodnota se 

odvíjí od stability (pravidelnosti) poptávky, hodnotu 0 má stabilní poptávka a hodnotu 1 má 

zcela nestabilní, neboli nahodilá poptávka. [12] 

        √  √             
             

 
                                                

kde    - pojistná zásoba 

    – směrodatná odchylka spotřeby 

   – interval nejistoty – cyklus realizace objednávky 

   - vyrovnávací konstanta 
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APLIKACE METOD NA MODELOVÁ DATA 

Metody, které se pouţívají k řízení zásob a jsou popsány v předchozích kapitolách, budou 

v této části práce aplikovány na vymodelovaných datech. Metody, které se zabývají 

stanovením stejných výsledků, budou mezi sebou porovnány, budou uvedeny jejich výhody a 

nevýhody a rozdíly. Toto srovnání bude vţdy uváděno v kapitole nazvané Souhrnné 

vyhodnocení. 

4 Aplikace dat na metody klasifikace zásob 

Mezi metody, náleţící do této kategorie, patří metoda ABC a XYZ. Obě tyto metody rozdělují 

zásoby do třech podskupin, které vykazují společný znak, ale kaţdá k tomuto rozdělení 

vyuţívá jiné kriterium.  

Před samotným výpočtem metod, je potřeba namodelovat data, které ukazuje tabulka 1. 

Tab. 1 Modelové data pro klasifikaci zásob 

Poloţka 

zásob 

Spotřeba - měsíce 

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

1 53 67 55 51 56 70 67 62 65 66 61 64 737 

2 53 65 51 51 51 65 51 55 67 51 57 64 681 

3 116 110 119 113 119 125 120 120 110 115 115 120 1402 

4 89 0 82 0 72 0 76 0 91 0 87 0 497 

5 67 62 54 66 50 66 69 53 69 68 54 55 733 

6 94 52 70 83 80 80 72 87 57 91 57 81 904 

7 68 67 65 70 52 68 54 65 53 56 55 56 729 

8 50 52 58 64 66 62 53 50 52 59 69 65 700 

9 90 76 70 0 0 0 0 0 0 0 81 92 409 

10 52 60 70 56 68 65 69 66 56 52 64 52 730 

11 0 0 81 76 86 95 70 87 94 77 0 0 666 

12 0 0 0 0 85 92 85 84 0 0 0 0 346 

13 57 62 52 68 60 64 53 69 59 55 56 51 706 

14 120 115 114 120 115 118 112 120 118 117 106 117 1392 

15 64 58 57 50 55 67 64 68 51 69 56 69 728 

16 87 99 86 82 90 87 95 86 88 95 91 93 1079 

17 55 58 58 61 40 54 63 48 50 52 54 51 644 

18 55 80 89 83 52 93 95 79 90 77 75 53 921 

19 109 118 113 109 119 103 107 114 103 105 109 120 1329 

20 57 40 62 65 54 51 44 54 58 67 48 66 666 



32 
 

Tento soubor dat však stačí pouze pro vytvoření analýzy XYZ a pro analýzu ABC, je data 

potřeba doplnit o ceny jednotlivých zásob, a vypočíst tak kapitálovou spotřebu za rok, pro 

jednotlivé poloţky. Tato kapitálová spotřeba se vypočte, jako suma zásob za rok, krát cena 

jedné poloţky zásob. Tyto potřebné údaje jsou doplněny v tabulce 2. 

Tab. 2 Rozšíření modelových dat pro potřeby analýzy ABC 

Poloţka 

zásob 
Suma 

[Ks] 

Cena 

poloţek 

[Kč] 

Kapitálová spotřeba za 

rok [Kč] 

1 737 1 900 1 400 300 

2 681 900 612 900 

3 1 402 6 000 8 412 000 

4 497 2 500 1 242 500 

5 733 600 439 800 

6 904 500 452 000 

7 729 400 291 600 

8 700 700 490 000 

9 409 1 100 449 900 

10 730 500 365 000 

11 666 800 532 800 

12 346 4 000 1 384 000 

13 706 300 211 800 

14 1 392 5 200 7 238 400 

15 728 500 364 000 

16 1 079 1 200 1 294 800 

17 644 900 579 600 

18 921 400 368 400 

19 1 329 7 000 9 303 000 

20 666 300 199 800 

 

4.1 Analýza ABC 

Při provádění analýzy ABC je dodrţen postup, který je popsán v kapitole 2.5.1 Metoda ABC. 

Mezi jednotlivými poloţkami byly zvoleny hranice následovně: pro skupinu A 70 %, pro 

skupinu B 15 % a zbytek pro skupinu C. V tabulce 3 lze vidět vypočtena data, z které je 

zřejmé, ţe do skupiny A náleţí 3 poloţky a to zásoba č. 19, 3 a 14. To znamená, ţe pouze  

15 % poloţek v sobě váţe 70 % kapitálu umrtveného v zásobách. Ve skupině B se nachází 4 

poloţky zásob s číslem 1, 12, 16 a 4 a ve skupině B se tedy nachází 20 % poloţek, co v sobě 

váţe 15 % kapitálu. Zbytek poloţek zásob se nachází ve skupině C a to znamená, ţe 65 % 
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zbylých poloţek v sobě váţe 15 % kapitálu umrtveného v zásobách. Pro kaţdou z těchto 

skupin zásob musí, být pouţita jiná zásobovací strategie a nejvíce pozornosti by se mělo 

věnovat skupině zásob, nacházejících se ve skupině, A jelikoţ je v nich umrtveno nejvíce 

kapitálu a tyto poloţky by měly být objednávány v pravidelných a častějších intervalech, neţ 

ostatní poloţky. Avšak pro efektivní řízení, je zapotřebí na zásoby aplikovat také metodu 

XYZ a aţ pak podle výsledků této analýzy, je zapotřebí zvolit vhodnou metodu zásobování, 

která bude uvedena v souhrnném vyhodnocení na konci kapitoly. 

Tab. 3 Analýza ABC 

Poloţka 

Kapitálová 

spotřeba za 

rok [Kč] 

Zásoba 

Seřazení 

poloţek 

sestupně 

Procentuální 

podíl [%] 

Kumulativní 

součet [%] 

Rozdělení 

do skupiny 

Zásoba 1 1 400 300 19 9 303 000 26,1 26,1 A 

Zásoba 2 612 900 3 8 412 000 23,6 49,7 A 

Zásoba 3 8 412 000 14 7 238 400 20,3 70,0 A 

Zásoba 4 1 242 500 1 1 400 300 3,9 74,0 B 

Zásoba 5 439 800 12 1 384 000 3,9 77,8 B 

Zásoba 6 452 000 16 1 294 800 3,6 81,5 B 

Zásoba 7 291 600 4 1 242 500 3,5 85,0 B 

Zásoba 8 490 000 2 612 900 1,7 86,7 C 

Zásoba 9 449 900 17 579 600 1,6 88,3 C 

Zásoba 10 365 000 11 532 800 1,5 89,8 C 

Zásoba 11 532 800 8 490 000 1,4 91,2 C 

Zásoba 12 1 384 000 6 452 000 1,3 92,4 C 

Zásoba 13 211 800 9 449 900 1,3 93,7 C 

Zásoba 14 7 238 400 5 439 800 1,2 94,9 C 

Zásoba 15 364 000 18 368 400 1,0 96,0 C 

Zásoba 16 1 294 800 10 365 000 1,0 97,0 C 

Zásoba 17 579 600 15 364 000 1,0 98,0 C 

Zásoba 18 368 400 7 291 600 0,8 98,8 C 

Zásoba 19 9 303 000 13 211 800 0,6 99,4 C 

Zásoba 20 199 800 20 199 800 0,6 100,0 C 

  
Suma 35 632 600 

   
 

Metoda ABC je dále také graficky vyobrazena pomocí Paretova diagramu, který je vidět na 

obrázku 6. 
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V případě analýzy ABC, je po seřazení poloţek do jednotlivých skupin, doporučen tento 

způsob řízení: 

 Skupina A 

- zvolit krátký dodávkový cyklus, tzn. časté objednávky s malým mnoţstvím 

zásob, 

- zvolit, co nejkratší dodací lhůty – je moţnost pak častěji objednávat, 

- časté sledování zásob na skladě (inventura) – nejlépe denně, 

- pravidelná analýza spotřeby a cen, 

- stanovení nízké pojistné zásoby. 

 Skupina B 

- moţnost delšího dodávkového cyklu s vyšším počtem zásob, 

- méně častější inventury, např. měsíčně 

- vyšší pojistná zásoba, neţ v případě poloţek typu A. 

 Skupina C 

- velké objednací mnoţství se objednává méně často, 

- inventura nejméně častá, např. kvartálně. 

 

Obr. 6 Analýzy ABC - Paretův diagram 
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4.2 Analýza XYZ 

Analýza XYZ je vyhotovena dle návodu v kapitole 2.5.2 Metoda XYZ a pro rozdělení 

poloţek do skupin, je pouţita hranice pro skupinu X do 50 %, pro skupinu Y 50 – 90 % a pro 

skupinu Z je zvolena hranice nad 90 %. Z tabulky 4, ve které je vypočtena analýza XYZ lze 

vidět, ţe v tomto případě se většina poloţek nachází ve skupině X, kdy se jedná o pravidelnou 

spotřebu s moţností odhadu její budoucí spotřeby. Mezi zásobami se pak nachází jedna 

poloţka zařazena do skupiny Y, jedná se o poloţku s číslem 11. Tato poloţka se vyznačuje 

určitými výkyvy a trendy, které se dají předpovědět, ale pouze s určitým omezením. Dále se 

v zásobách nachází 3 poloţky zásob, spadajících do skupiny Z, která se vyznačuje silnými 

výkyvy ve spotřebě a nemoţností předpovědi. Jedná se o poloţky s číslem 4, 9 a 12. Avšak 

pokud se podíváme blíţe na údaje o spotřebě, lze vidět, ţe zásoba s číslem 9 a 12, se s jistou 

mírou předpovědět dá, pokud se ten samý výkyv vyskytoval i v minulém roce, popřípadě se 

bude vyskytovat v dalším roce. Lze totiţ vypozorovat, ţe zásoba 9 se spotřebovává 

v chladných měsících a zásoba 12 zase v měsících letních, proto se při opakovaném výskytu 

toho jevu dá předpokládat, ţe se jedná o jev konstantní, který nastane v kaţdém dalším roce a 

podnik mu tak můţe přizpůsobit řízení těchto zásob. Kdeţto zásoba 4 se spotřebovává ob 

měsíc a nelze ji tedy přiřadit nějaký trend, který by byl logicky zvolen, jako je tak u poloţek 9 

a 12. 

V tabulce 4 se průměr vypočetl pomocí vzorce (3), směrodatná odchylka pomocí vzorce (2) a 

variační koeficient pomocí vzorce (1). Všechny tyto vzorce se nacházejí v kapitole 2.5.2 

Metoda XYZ. 

Tab. 4 Analýza XYZ 

Poloţka 
Suma 

[Ks] 

Průměr 

[Ks] 

Směrodatná 

odchylka 

Variační 

koeficient [%] 

Rozdělení 

poloţek 

Zásoba 1 737 61,4 6,0 9,7 X 

Zásoba 2 681 56,8 6,3 11,1 X 

Zásoba 3 1 402 116,8 4,3 3,7 X 

Zásoba 4 497 41,4 41,7 100,7 Z 

Zásoba 5 733 61,1 7,0 11,4 X 

Zásoba 6 904 75,3 13,3 17,6 X 

Zásoba 7 729 60,8 6,6 10,9 X 

Zásoba 8 700 58,3 6,5 11,2 X 

Zásoba 9 409 34,1 40,7 119,4 Z 

Zásoba 10 730 60,8 6,7 11,0 X 

Zásoba 11 666 55,5 39,8 71,8 Y 
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Poloţka 
Suma 

[Ks] 

Průměr 

[Ks] 

Směrodatná 

odchylka 

Variační 

koeficient [%] 

Rozdělení 

poloţek 

Zásoba 12 346 28,8 40,8 141,6 Z 

Zásoba 13 706 58,8 5,7 9,7 X 

Zásoba 14 1 392 116,0 3,9 3,3 X 

Zásoba 15 728 60,7 6,7 11,0 X 

Zásoba 16 1 079 89,9 4,6 5,2 X 

Zásoba 17 644 53,7 5,9 11,1 X 

Zásoba 18 921 76,8 14,8 19,3 X 

Zásoba 19 1 329 110,8 5,8 5,2 X 

Zásoba 20 666 55,5 8,4 15,0 X 

 

U poloţek zásob, patřících do skupiny X, je díky pravidelné spotřebě moţno aplikovat 

pravidelné objednávání, můţe zde být stanovena minimální pojistná zásoba a můţou se zde 

aplikovat principy na stanovení, jak a kolik objednávat – metoda stálé velikosti objednávky a 

metoda stálého cyklu objednávání.   

U zásob, patřících do skupiny Y, je zapotřebí vypozorovat trend spotřeby, který se zde 

nachází a jemu přizpůsobit řízení. V období mimo vysokou spotřebu, by podnik měl udrţovat 

vyšší pojistnou zásobu, neţ v době pravidelné spotřeby, čili v trendu. Je moţné, zde alespoň 

z části, měnit výši pojistné zásoby. Mění se zde také způsob objednávání podle toho, 

ve kterém měsíci se objednávka nachází a zda je měsíc zařazen do období, kdy probíhá trend. 

Nelze zde, jako v předchozím případě, aplikovat metody stálé velikosti a stálého cyklu 

objednání.  

U zásob patřící do skupiny Z, nelze s jistotou určit jejich budoucí spotřebu a je zde nutné 

udrţovat vysokou pojistnou zásobu po celý rok. Je však také u některého druhu zásob moţno 

praktikovat objednání aţ v případě potřeby, tedy v případě poptávky.  

4.3 Souhrnné vyhodnocení 

Metoda ABC 

Předností metody je rozdělení poloţek zásob do skupin, podle jejich důleţitosti, kdy je tato 

důleţitost zaloţena na hodnotě finančních prostředků, které jsou v zásobách zadrţovány. 

Rozdělením pak podnik získá informace o tom, jak kterou zásobu řídit, jelikoţ ke kaţdé 

skupině zásob (A, B, C) je doporučen přístup jejich řízení. Kdyţ podnik takto zásoby rozdělí, 
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nemusí pak zkoumat zásoby poloţku po poloţce a stanovovat u kaţdé zásoby zvlášť, jak jí je 

potřeba řídit.  

Z analýzy také vychází fakt, ţe se nemusí věnovat pozornost všem druhům zásob, ale jenom 

těm důleţitým. Tedy převáţně poloţkám zařazených do skupiny A. 

Nedostatkem metody jsou velké nároky na skladování, jelikoţ je doporučováno u poloţek 

typu C malé mnoţství objednávek po více kusech. Jelikoţ je tato skupina poloţek zastoupena 

v největší míře, vznikají tak větší nároky na skladovací prostor. Z toho vyplývá, ţe v této 

metodě nejsou zohledněny náklady na skladování, ale pouze prostředky vázané v zásobách.  

Nevýhodou metody je také nezohlednění poloţek, které na skladě leţí uţ delší dobu beze 

změny. Jelikoţ analýza pracuje pouze s daty týkající se spotřeby, nejsou zde pak tyto poloţky 

zahrnuty, i kdyţ je v nich také vázán finanční kapitál. Zásoby leţící na skladě, bez známek 

spotřeby, se nazývají tzv. leţáky, a jedná se o neprodejné, nebo nepouţitelné zásoby. Tyto 

zásoby by měly být od ostatních skupin odděleny a následně prodány pod cenou, anebo 

zlikvidovány, aby zbytečně nevznikaly náklady s jejich skladováním a manipulací. 

Tato metoda můţe být rychlou volbou v případě, ţe podnik nemá dostatek finančních 

prostředků a je potřeba sníţit kapitál vázaný v zásobách. Podle výsledků metody lze pak 

upravit hladiny pojistných zásob a způsoby objednávání. Avšak, pokud se zásoby nebudou 

zkoumat také z hlediska pravidelnosti spotřeby, je moţné, ţe dříve, nebo později, nastanou 

problémy s nedostatkem zásob a dojde k nárůstu nákladů, v důsledku nesplnění poţadavků 

zákazníků a pohotovostních dodávek od dodavatelů. V rámci rychlých výsledků, které se 

projeví v úspoře nákladů, je však metoda dostačující.  

Výhody a nevýhody metody jsou shrnuty v tabulce 5. 

Tab. 5 Výhody a nevýhody metody ABC 

VÝHODY NEVÝHODY 

Šetří čas, díky rozdělení poloţek do skupin, kdy je 

pak určen systém řízení celé skupiny a ne kaţdé 

poloţky zvlášť 

Potřeba velkého skladovacího prostoru 

Zjištění nejdůleţitějších poloţek zásob - nemusí se 

podnik věnovat všem druhům zásob – jen 

důleţitým 

Nejsou zde zohledněny náklady na 

skladování, ale pouze prostředky 

vázané v zásobách 

Sníţení kapitálu zadrţovaného v zásobách Vysoké náklady na skladování 

Spolu s metodou XYZ tvoří snadný a kvalitní 

přístup návod k řízení zásob 

Neúplná analýza bez přítomnosti 

metody XYZ 

Sníţení skladovaných zásob Nezohledňují se zde tzv. leţáky 
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Metoda XYZ 

Předností, stejně jako u analýzy XYZ je, ţe se rozdělí zásoby do tří skupin (XYZ) a tyto 

skupiny se řídí jako celek, a nemusí se nutně kaţdá poloţka zásoby analyzovat zvlášť. 

Velikou výhodou metody je zjištění poloţek nacházejících se ve skupině X, jelikoţ zde 

podnik můţe drţet minimální zásoby, aniţ by ho to nějak poškodilo, jelikoţ se jedná o 

zásoby, které mají pravidelnou spotřebu. A na druhou stranu zjistí poloţky ve skupině Z, 

které vykazují pouze náhodnou spotřebu, kterou nelze nijak určit. Právě na poloţky Z, by se 

podnik měl zaměřit, a kaţdou zásobu popřípadě projít zvlášť a určit styl jejího řízení.  

Nedostatkem metody je, ţe sama o sobě, někdy můţe mít malou vypovídací schopnost. Např. 

podnik zjistí poloţku ve skupině Z, aby pokryl nepředvídatelnost spotřeby, drţí vysokou 

pojistnou zásobu. Avšak při dodatečné analýze ABC se zjistí, ţe se zároveň jedná o poloţku 

spadající do kategorie A. A nastává konflikt mezi metodami, kdy u zásoby typu A se drţí 

minimální pojistná zásoba a u zásoby typu Z zase vysoká zásoba. Ten samý problém by nastal 

v opačném případě, kdy by se dělala jen analýza ABC, kdy by byla u poloţky minimální 

zásoba a pravidelně by docházelo k nedostatku zásob. Z tohoto důvodu by se měly metody 

pouţívat zároveň. 

Výhody a nevýhody metody jsou shrnuty v tabulce 6. 

Tab. 6 Výhody a nevýhody metody XYZ 

VÝHODY NEVÝHODY 

Šetří čas, díky rozdělení poloţek do skupin, kdy je 

pak určen systém řízení celé skupiny a ne kaţdé 

poloţky zvlášť 

Neúplná analýza bez přítomnosti 

metody ABC 

Zjištění poloţek, kterým je potřeba věnovat větší 

důraz – poloţky typu Z  

Zjištění zásob s pravidelnou spotřebou, kde pak lze 

drţet minimální pojistnou zásobu  

Spolu s metodou ABC tvoří snadný a kvalitní 

přístup návod k řízení zásob  

Sníţení skladovaných zásob 
 

 

Konflikt v systému řízení 

Jelikoţ metody rozdělují zásoby do skupiny podle různých kritérií, a tyto skupiny poté řídí 

stejně, můţe u některých zásob nastat konflikt v řízení a určený způsob řízení pak nemusí být 

tím optimálním.  Jedná se např. o příklad zásoby, která by v analýze ABC představovala 
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poloţku patřící do skupiny A, a v analýze XYZ poloţku patřící do skupiny Z. Pokud by byla 

provedena pouze analýza ABC, byla by zásoba objednávána často s malou pojistnou zásobou. 

Jenţe vzhledem k nepravidelnosti spotřeby, by pak mohlo docházet k nedostatku zásoby, díky 

nesprávnému stanovení hladiny pojistné zásoby.  Naopak, kdyby byla provedena pouze 

analýza XYZ, u zásoby by byla zvolená vysoká hladina pojistné zásoby, která by pak podniku 

vázala finanční kapitál, který by mohl potřebovat. V případě, ţe se vytvoří obě analýzy 

zároveň, je moţno přizpůsobit řízení oběma faktorům, i kdyţ je mezi nimi konflikt. Podnik si 

zvolí způsob řízení podle preferencí a druhu zásoby. Vzhledem k nepravidelnosti spotřeby se 

můţe jednat o nějaký náhradní díl, který je velice drahý a podnik ho mívá na skladě vţdy do 

zásoby, aby se nepřerušila výroba. Otázkou pak je, zda nejde nalézt jiné optimální řešení. Je 

pak potřeba zváţit mnoho dalších faktorů, ovlivňující správné zvolení systému řízení, např. 

není levnější objednat náhradní díl v předstihu, podle predikce opotřebení, jak dlouho trvá 

dodací lhůta náhradního dílu, je schopen dodavatel ihned reagovat na poptávku, nemá 

dodavatel v blízkosti podniku konsignační sklad, nebylo by levnější vytvářet za místem 

vzniku poruchy a potřeby náhradního dílu zásobu, která by pokryla výpadek výroby v případě 

poruchy atd. 

Z výše uvedeného odstavce vyplývá, ţe se v praxi doporučuje pouţití obou metod zároveň, 

jelikoţ se metody vzájemně doplňují, bude zde pak zohledněn, jak faktor umrtveného 

kapitálu, tak faktor pravidelnosti spotřeby a docílí se tak efektivního řízení zásob. 

V následujícím textu je proto uvedeno vyhodnocení, které bere v potaz obě metody a zařazení 

poloţek mezi jejich skupiny. 

Aby vyhodnocení bylo přehledné, jsou obě analýzy spojené do jedné tabulky označené číslem 

7.  

Tab. 7 Souhrnná tabulka analýzy ABC-XYZ 

Skupina A B C Suma 

X 3 2 11 16 

Y 0 0 1 1 

Z 0 2 1 3 

Suma 3 4 13 20 

 

Pro skupinu poloţek A-X, do které spadají poloţky označené číslem 3, 14 a 19 je doporučeno, 

aby se podnik jejím řízením řídil prioritně, jelikoţ v sobě tyto zásoby váţí velkou část 

finančních prostředků. Pro podnik je výhodou, ţe se tyto poloţky vyskytují ve skupině X, 
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jelikoţ se tak jedná o pravidelnou spotřebu, je zde moţnost jejího odhadu a podnik v tomto 

případě můţe udrţovat minimální pojistné zásoby. Jedná se tedy o objemnou a zároveň 

vysoce pravidelnou spotřebu a je doporučeno tyto poloţky objednávat v menším mnoţství, s 

pravidelnějšími intervaly objednání, tak se zamezí zbytečnému nadbytečnému drţení zásob a 

finančních prostředků. Podnik by měl tyto zásoby udrţovat na co nejmenší hladině. 

V případě, ţe by byl dodavatel ochoten přistoupit na moţnost konsignačního skladu, jevila by 

se tato moţnost jako optimální varianta pro tento typ zásob. Tento typ skladu spočívá v tom, 

ţe náklady na skladování nese stále dodavatel a odběratel je nese aţ v případě přímé spotřeby. 

Výhodou tohoto skladu je, ţe je vybudován v blízkosti podniku. To znamená, ţe vlastníkem 

poloţek je po celou dobu prodávající a ten je také povinen drţet určitou míru pojistné zásoby, 

aby byla uspokojena spotřeba nakupujícího, tedy podniku. Tato varianta by zajistila podniku 

dodávky v co nejkratších lhůtách a zároveň minimální náklady na skladování materiálu, 

popřípadě zboţí.  

Pokud se podnik rozhodne pro pravidelné objednávky, měly by být minimálně alespoň jednou 

měsíčně, a pojistná zásoba by měla pokrýt minimálně dobu objednání a dodání zásoby. 

Vzhledem k tomu, ţe se jedná o poloţky, které patří také mezi nejdraţší, doporučila bych 

objednávání co 14 dnů s pojistnou zásobou v hodnotě průměrné doby objednacího cyklu.  

V případě poloţek nacházejících se ve skupině B-X je také doporučeno pravidelné 

objednávání, díky dobré moţnosti předpovědi spotřeby, avšak se můţe jednat o objednávání 

méně časté, neţ u poloţek ve skupině A-X, jelikoţ v sobě váţí méně finančních prostředků. 

Můţe zde tedy podnik vyuţít většího objemu nákupu a vyuţít tak výhody, jako ušetření 

přepravních nákladů, anebo mnoţstevní slevy, ale pouze v případě, ţe náklady na skladování 

jsou niţší, neţ ušetřené finanční prostředky. Také v tomto případě lze vyuţít moţnosti 

konsignačního skladu, jelikoţ se také jedná o relativně objemné poloţky a proto se můţe 

prodávajícímu vyplatit tato metoda i u poloţek typu B a přistoupí na provozování tohoto 

skladu. 

Pokud se v tomto případě podnik rozhodne objednávat pravidelně, měla by být objednávka 

maximálně jednou měsíčně, se stálým objednacím mnoţstvím, avšak s vyšší pojistnou 

zásobou, např. dvojnásobku průměrné doby objednacího cyklu. Nebo si podnik můţe vybrat 

objednávání podle stálého cyklu, kdy bude objednávat vţdy jen např. jednou za dva měsíce, 

v mnoţství chybějícím do maximální úrovně zásoby s pojistnou zásobou stejnou, jako 

v předchozím příkladě. 
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V případě skupiny B-Z je jiţ řízení sloţitější, jelikoţ podniku i tato skupina poloţek váţe 

relativně velké finanční prostředky, avšak moţnost predikce spotřeby je v tomto případě 

značně omezena. Jedná se o poloţku zásob označenou číslem 12, o které se jiţ v práci psalo 

v souvislosti, ţe tato poloţka se sice nachází ve skupině Z, avšak vykazuje podle dat určitý 

trend sezónnosti, který by se mohl v dalším období opakovat. Tato poloţka by se nadále měla 

tedy sledovat a v případě prokázání sezónnosti, to je spotřebou pouze v teplých měsících, by 

měl podnik tuto zásobu objednávat v měsíci, nacházejícím se bezprostředně před měsícem 

spotřeby a poté ji objednávat v pravidelných intervalech, po dobu měsíců vykazujících 

spotřebu. V případě, ţe by se trend neprokázal, měl by podnik udrţovat vyšší pojistnou 

zásobu, díky nemoţnosti předpovědi. 

V případě skupiny C-X je doporučeno, pouţívat co nejjednodušší metody, které nejsou 

náročné na čas a mnoţství dat, jelikoţ se jedná o více poloţek, které nezaujímají mnoho 

objemu, je zbytečné se jimi nadmíru zabývat, jako u ostatních skupin. Jelikoţ se v tomto 

případě jedná také o poloţky s moţností dobré předpovědi, měl by si podnik stanovit normy 

objednávání, kterými se bude řídit u všech poloţek tohoto typu. Takto se docílí 

standardizovaného postupu, který umoţní efektivně a rychle řídit tento druh zásob. 

V případě skupiny C-Y, do které patří poloţka s označením zásoba 11, by měly být dle 

skupiny Y vytvářeny větší skladové zásoby, nejlépe pouze v období, kdy jsou podle trendu 

zásoby v podniku potřeba.  

V případě skupiny C-Z, do které patří zásoba 9, si podnik můţe vybrat ze dvou moţností, buď 

bude udrţovat vysokou pojistnou zásobu, anebo si u této poloţky zvolí objednání v případě 

potřeby, kdy je však třeba počítat s vyššími objednacími náklady na objednávku, popřípadě 

pozdní dodání. V tomto případě by se dále mohlo vyuţít rozdělení poloţek náleţících do této 

skupiny, do další podskupiny, podle potřeby zásob pro výrobu. Pokud je zásoba méně 

potřebná, nebo se ve výrobním procesu vyskytuje aţ ke konci výrobního procesu, je moţné, 

tuto zásobu objednávat, aţ při obdrţení poptávky a nemusí se tak při nastání komplikací 

zastavit celá výroba. V případě, ţe se jedná o komponent potřebný pro výrobu, měl by podnik 

zvolit vyšší pojistné zásoby pro bezproblémový chod výrobního procesu.  

Jelikoţ se řízení zásob provádí v podmínkách nejistoty, je k popsanému řízení jednotlivých 

poloţek doporučeno určení a udrţování pojistné zásoby, Jak jiţ bylo zmíněno, u některých 

skupin, kterou je zapotřebí drţet pro uspokojování nepředvídatelných objednávek. Stanovení 

výše pojistné zásoby se zabývá kapitola 5. Aplikace dat na metody řízení zásob. 
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5 Aplikace dat na metody řízení zásob 

Kapitola bude rozdělena na metody pro stanovení pojistné zásoby a jejich vyhodnocení, a na 

metodu Ekonomického objednacího mnoţství a metody objednávání zásob, které na ni 

navazují. 

5.1 Metody stanovení pojistné zásoby 

Kapitola je rozdělena do 3 podkapitol, které se nejprve věnují problému stanovení zásob 

v obecném měřítku a jejich výhodám a nevýhodám. Dále pak samotným metodám pro 

stanovení pojistných zásob a dále pak vyhodnocením vybraných druhů metod. 

5.1.1 Stanovení pojistné zásoby 

Stanovení pojistné zásoby je v celku problematické a není tak jednoduché, jak by se zdálo. 

Největším problémem je vcelku velký počet metod, zaloţených na rozdílných datech, u 

kterých se někdy dosti výrazně liší výsledky a tedy různé metody by se měly také různě 

pouţívat, podle typu zásob. Toto by se však také dalo povaţovat za výhodu, v případě, kdy 

analytik ve společnosti problematice pojistných zásob dobře rozumí a umí se orientovat, 

v případném pouţití metod na různé druhy zásob. V tomto případě se pak metody vhodně 

vyuţívají podle druhu zásob a je přesněji stanovena pojistná zásoba, neţ by tomu bylo 

v případě pouţití jednoho univerzálního vzorce.  

Dalším problémem je, ţe data vyuţívající se ve zmíněných metodách, vycházejí z minulosti a 

tak můţe nastat situace, kdy je pojistná zásoba stanovena špatně, a to v případě, ţe se data 

v budoucnosti budou natolik lišit od dat minulých. To znamená, ţe zde nejsou zohledněny 

nepředvídatelné události, jako např. krize.  

Předností však je, ţe metody vyuţívají data, která lze běţně v podnicích dohledat a jedná se 

tedy o univerzální metody, které lze aplikovat téměř kdekoliv. Další předností pojistné zásoby 

je, ţe v případě správně zvolené metody a z ní vycházející stanovení výše pojistné zásoby, 

nedojde v podniku k vyčerpání zásob v případě běţné nepravidelné spotřeby a malých, nebo 

středních nepředvídatelných výkyvů ve spotřebě. Při velkých krizích, u kterých dojde k velké 

změně oproti minulosti, nemusí být zásoba dostatečná.  
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Nevýhodou pojistných zásob také je, ţe překrývají problémy, které se v podniku mohou 

vyskytovat, respektive se tyto problémy vyskytují ve výrobním procesu. Vznik problému 

nezamezí přerušení výroby, díky pojistné zásobě a tak ho, z celkového pohledu na proces, 

vedení podniku přehlíţí a nezabývá se jím. Proces výroby je pak neefektivní a problematický, 

ale podnik tuto neefektivitu nevidí, anebo nemá potřebu řešit. Z toho důvodu se pak do 

budoucna stává, ţe podnik přestává být konkurenceschopným, protoţe reaguje na neefektivní 

a problematický proces se zpoţděním, které nemusí oproti konkurenci dohnat. Pojistná zásoba 

by měla být v podniku pouze pro krytí nepředvídatelných výkyvů a ne ke krytí nesprávného 

řízení výrobního procesu.   

Doporučuje se, aby byla pojistná zásoba vytvářena u běţně spotřebovávaných zásob a těch 

zásob, které jsou pro podnik strategicky důleţité.  

Shrnutí výhod a nevýhod pojistné zásoby jsou uvedeny v tabulce 8.  

Tab. 8 Výhody a nevýhody stanovení pojistných zásob 

VÝHODY NEVÝHODY 

Jednoduché získání dat 
Sloţitý výběr metod pro optimální 

stanovení PZ 

Pokrytí výkyvů ve spotřebě nebo dodávkách zásob Data vycházející z minulosti 

 

Můţe zakrýt problémy vznikající ve 

výrobním procesu, na které pak 

podnik bude reagovat se zpoţděním 

 

5.1.2 Stanovení pojistné zásoby pomocí vybraných metod a jejich 

vyhodnocení 

Jak bylo zmíněno výše, pojistná zásoba se dá určit několika způsoby. Zde se budeme zabývat 

vypočtením pojistné zásoby různými metodami, které jsou uvedeny v kapitole 3.4 Stanovení 

pojistné zásoby. 

Metoda 1 

Pro stanovení pojistné zásoby je zapotřebí znát dva údaje, pro které se vypočítává směrodatná 

odchylka. Jedná se o spotřebu popřípadě denní prodej a cyklus realizace objednávek. Denní 

spotřeba se vztahuje k zásobě č. 19, stejně jako v předchozím případě, jelikoţ se jedná o 

důleţitou zásobu v podniku, kterou je potřeba se dále zabývat. Data se vztahují k poslednímu 

měsíci spotřeby, jelikoţ se jedná o typický příklad spotřeby této zásoby. Tato data, jsou spolu 
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s postupem pro výpočet směrodatné odchylky, uvedeny v tabulce 9 a 10. Pod tabulkami je 

vypočtena směrodatná odchylka podle vzorce (2). 

Tab. 9 Objemy denní spotřeby s výpočtem směrodatné odchylky 

Objemy denní spotřeby 

Den 

Spotřeba  

D  

[ks] 

Průměrná 

spotřeba  

 ̅  
[ks] 

    ̅      ̅   

1 9 4,0 5,0 25,0 

2 6 4,0 2,0 4,0 

3 2 4,0 -2,0 4,0 

4 6 4,0 2,0 4,0 

5 7 4,0 3,0 9,0 

6 0 4,0 -4,0 16,0 

7 3 4,0 -1,0 1,0 

8 0 4,0 -4,0 16,0 

9 7 4,0 3,0 9,0 

10 4 4,0 0,0 0,0 

11 1 4,0 -3,0 9,0 

12 4 4,0 0,0 0,0 

13 6 4,0 2,0 4,0 

14 9 4,0 5,0 25,0 

15 3 4,0 -1,0 1,0 

16 4 4,0 0,0 0,0 

17 7 4,0 3,0 9,0 

18 5 4,0 1,0 1,0 

19 0 4,0 -4,0 16,0 

20 4 4,0 0,0 0,0 

21 3 4,0 -1,0 1,0 

22 0 4,0 -4,0 16,0 

23 5 4,0 1,0 1,0 

24 6 4,0 2,0 4,0 

25 1 4,0 -3,0 9,0 

26 5 4,0 1,0 1,0 

27 0 4,0 -4,0 16,0 

28 1 4,0 -3,0 9,0 

29 8 4,0 4,0 16,0 

30 4 4,0 0,0 0,0 

Suma 120 
 

suma 226,0 

 



45 
 

   √
∑     ̅  

   
 √

   

    
 √         

Tab. 10 Doby trvání realizace objednávek za posledních 15 objednacích cyklů 

Doby trvání realizace objednávek 

Cyklus 
Doba cyklu realizace 

objednávky - R (dny) 
 ̅     ̅      ̅   

1 6 5,7 0,3 0,1 

2 7 5,7 1,3 1,8 

3 5 5,7 -0,7 0,4 

4 4 5,7 -1,7 2,8 

5 7 5,7 1,3 1,8 

6 5 5,7 -0,7 0,4 

7 5 5,7 -0,7 0,4 

8 5 5,7 -0,7 0,4 

9 6 5,7 0,3 0,1 

10 4 5,7 -1,7 2,8 

11 4 5,7 -1,7 2,8 

12 10 5,7 4,3 18,8 

13 7 5,7 1,3 1,8 

14 4 5,7 -1,7 2,8 

15 6 5,7 0,3 0,1 

Suma: 85 
 

Suma: 37,3 

 

   √
∑     ̅  

   
 √

    

    
 √        

Po vypočtení směrodatných odchylek, je potřeba si v tabulce vyhledat koeficient zajištění, 

který se odvíjí od úrovně sluţeb, které chce podnik zákazníkům poskytovat. V našem případě 

se bude jednat o úroveň sluţeb poskytovanou z 95 %, kdy koeficient zajištění v tomto případě 

je 1,645. To znamená, ţe riziko z nedostatku zásob se bude pohybovat okolo 15 %. 

Vypočtenou výši pojistné zásoby lze vidět pod odstavcem a vychází ze vzorců (18) a (19) 

uvedených výše. 

           √ ̅         ̅              √                       

Jak je výše napsané, podnik zvolil úroveň obsluhy na úroveň 95% a dle této úrovně by měla 

výše pojistné zásoby být v počtu 16 kusů. V následující tabulce, která je označena číslem 8, 
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lze pak vidět, jak se pojistná zásoba mění s úrovní obsluhy. Lze vidět, ţe se zvyšující se 

úrovní potřeby, je třeba udrţovat vyšší pojistné zásoby, aby v nepředvídatelných situacích byl 

uspokojen co největší počet poptávek. 

Tab. 11 Pojistná zásoba při měnící se úrovni obsluhy 

Měnící se úroveň obsluhy 

Úroveň obsluhy [%] Koeficient zajištění Pojistná zásoba 

90 1,282 11,9 

91 1,341 12,4 

92 1,405 13,0 

93 1,476 13,7 

94 1,555 14,4 

95 1,645 15,2 

96 1,751 16,2 

97 1,881 17,4 

98 2,045 18,9 

99 2,326 21,5 

 

Metoda 2 

Jedná se o metodu, která zachycuje kolísání spotřeby a také kolísání doby vyřízení 

objednávky, stejně jako předchozí metoda. Vypočte se pomocí vzorce (20) a všechny údaje 

potřebné pro výpočet, jsou jiţ známé z předchozího příkladu a pro moţnost porovnání metod 

je stanoven stejný koeficient zajištění. 

          ̅                              

Pojistná zásoba by se v tomto případě stanovila na 16 kusů. 

Metoda 3 

Ve třetí metodě pro stanovení pojistné zásoby se vyuţívají v podstatě stejné údaje, jako při 

metodě číslo 1 a 2. Navíc jsou zde pouze dvě veličiny a to:      a     . V případě hodnoty 

     se jedná o maximální délku dodávkového cyklu, kdy se tato hodnota vybere 

z předchozích délek dodávkového cyklu uváděné v tabulce 10.  A v případě hodnoty      se 

jedná o maximální denní spotřebu, která se najde v tabulce 9.  

Výpočet rozdílové metody podle vzorce (21): 

          ̅   ̅         ̅   ̅                            
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Metody 1-3 se dají aplikovat na namodelovaná data a jsou pak zhodnoceny v kapitole 2.1.3. 

Porovnání jednotlivých metod pro stanovení pojistné zásoby. U dalších metod je problémem 

doba realizace objednávky, která v tomto případě kolísá, a u ostatních metod je tato doba 

brána jako konstantní. Z tohoto důvodu by pak výsledky byly zkreslené a tedy nevhodné pro 

stanovení hladiny pojistné zásoby.  

K pouţití metod, je tedy potřeba, aby byl konstantní cyklus realizace objednávky. 

Předpokládejme, ţe při změně dodavatele se cyklus realizace ustálí na hodnotě 6 dnů bez 

výkyvů. 

Metoda 4 a 5  

Metoda 4 je velice zjednodušena a zahrnuje pouze vliv spotřeby. Metoda by se vypočetla 

pomocí vzorce (22), ale jelikoţ v praxi podniky většinou nevedou údaje, jako směrodatná 

odchylka velikosti spotřeby během realizace objednávky, nebude zde tato metoda vypočtena a 

uvede se zde pouze její modifikovaný výpočet.  

Modifikace metody spočívá v tom, ţe je ke vzorci přidána veličina intervalu nejistoty. Jako 

interval nejistoty je zvolena průměrná hodnota realizace objednávky, jelikoţ se jedná o dobu, 

za kterou je objednávka vyřízená a dodána.  Tato metoda se vypočte pomocí vzorce (23). 

        √            √       

Pojistná zásoba by byla v tomto případě stanovena na 12 kusů. V tabulce 12 jsou pro 

znázornění uvedeny hodnoty pojistné zásoby, při různých délkách cyklu realizace 

objednávky. Z čisté logiky, ale také z tabulky vyplývá, ţe čím je delší cyklus realizace 

objednávky, tím je potřeba vyšší pojistná zásoba.  
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Tab. 12 Měnící se hodnoty pojistné zásoby podle doby realizace objednávky 

Doba realizace objednávky 

[dny] 

Hodnota pojistné zásoby 

[kusy] 

1 4,6 

2 6,5 

3 8,0 

4 9,2 

5 10,3 

6 11,3 

7 12,2 

8 13,0 

9 13,8 

10 14,6 

11 15,3 

12 16,0 

Teoreticky by bylo moţné tuto modifikovanou metodu aplikovat také na data s odlišným 

cyklem realizace, s tím, ţe by se pouţila průměrná hodnota tohoto cyklu. Např. v předchozím 

případě se doba realizace většinou pohybuje okolo průměrné hodnoty. Pojistná zásoba by pak 

vyšla ve výši 11 kusů, podle výpočtu níţe. Avšak v případě velkého výkyvu a prodlouţení 

doby realizace, by pak mohlo docházet k nedostatku zásob. Např. v předchozím případě byla 

nejdelší doba realizace 11 dnů, v takovémto případě by pojistná zásoba dle tabulky 12 měla 

být stanovena na 16 kusů, coţ je rozdíl 5 kusů od vypočteného mnoţství.  

        √            √       

Obecně je metoda 4 brána za zjednodušenou metodu, kterou lze pouţít v kaţdém podniku, 

jelikoţ údaje o spotřebě vlastní kaţdý podnik. Metoda je však velice zjednodušena a je spíše 

doporučeno pouţití její modifikace (metoda 5), ve které je uţ přece jenom určitou měrou 

zohledněn i dodací cyklus, který by na výši pojistné zásoby měl hrát také důleţitou roli, stejně 

jako spotřeba zásob. Tento cyklus je však zohledněn pouze v rámci délky dodací doby. Tato 

metoda by se dala pouţít na všechny typy zásob a můţeme ji v podstatě nazývat metodou 

univerzální. Avšak u zásob, kde se projevuje sezónnost, by měla být výše zásoby proměnlivá 

podle spotřeby. Tato metoda by se tedy měla spíše vyuţít v rámci měsíců, kdy je spotřeba 

pravidelná a v měsících, kdy není ţádná, popřípadě minimální, by měla být výše zásob 

stanovena na niţší počet.  
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Metoda 6 

Pojistná zásoba metodou 6 se vypočte pomocí vzorce (24). K výpočtu je potřeba stanovit 

vyrovnávací konstantu podle spotřeby. Při výpočtu se jednalo o zásobu č. 19, která má 

pravidelnou spotřebu, a tak by bylo moţné tuto konstantu stanovit jako nulovou. V tomto 

případě by se pak po úpravě vzorce, stal vzorec pro výpočet metody 5. Pokud se však 

podíváme na denní spotřebu, tak zásoba nějakou nepravidelnost vykazuje a tak je zvolena pro 

tuto konstantu hodnota 0,2. 

        √  √             
             

 
  

             √  √                 
             

 
      

Pojistná zásoba se v tomto případě rovná 18 kusům. V tabulce 13 lze vidět, jak se výše 

pojistné zásoby mění s rostoucí hodnotou konstanty. Čím větší hodnota konstanty je 

stanovena, tím víc se jedná o nepravidelnou a nepředvídatelnou spotřebu zásoby. Vzhledem 

ke sloţitosti výpočtu by bylo nejvhodnější, pouţívat tento vzorec u zásob s nepravidelnou 

spotřebou, jelikoţ je potřeba tuto pojistnou zásobu stanovit s co největší přesností a v tomto 

případě je nejvíce zohledněna pravidelnost spotřeby díky vyrovnávací konstanty.  

Tab. 13 Hodnota pojistné zásoby stanovena na základě měnící se hodnoty vyrovnávací 

konstanty 

Vyrovnávací 

konstanta 

Pojistná zásoba 

[kusy] 

0 11,28 

0,1 14,23 

0,2 17,36 

0,3 20,57 

0,4 23,84 

0,5 27,15 

0,6 30,48 

0,7 33,83 

0,8 37,19 

0,9 40,56 

1 43,94 
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5.1.3 Porovnání jednotlivých metod pro stanovení pojistné zásoby 

Pro přehled, jsou výsledky jednotlivých metod uvedeny v tabulce 14, ze které je zjevné, ţe 

výše pojistné zásoby se s různými metodami dosti liší a je velmi obtíţné pro podniky vybrat 

správnou metodu.  

Tab. 14 Přehled výsledků stanovení pojistných zásob 

Metoda Výše pojistné zásoby 

Metoda 1 15,22 

Metoda 2 15,1 

Metoda 3 40,7 

V případě metody 1, se jedná o sloţitější metodu, která je stanovena z údajů, které kaţdý 

podnik má k dispozici a to z údajů o spotřebě a o době trvání realizace objednávek. Metoda 

vychází, jak z výpočtu výkyvů ve spotřebě, neboli výkyvů v poptávce a zároveň také z délky 

pořízení zásoby. Metoda je vhodná pro poloţky, kterým je potřeba věnovat větší pozornost, 

právě z důvodů, ţe jsou zde zahrnuty dva faktory, na rozdíl od metody 2, která je 

zjednodušená. Jedná se teda o poloţky typu A podle analýzy ABC a poloţky typu X z analýzy 

XYZ, jelikoţ je zde pravidelná spotřeba. 

Metoda 2 je zjednodušenou metodou, která také pracuje s údaji, jako je spotřeba a doba 

realizace objednávky. Jelikoţ je metoda jednodušší a nepřesnější, tak by na rozdíl od metody 

1 měla být vyuţívána pro méně významné poloţky zásob. Proto by její pouţití v tomto 

případě mohlo být špatně zvoleno, i kdyţ dle našich propočtů zásoba vyšla ve stejné výši.  

 V případě 3 metody, se jedná o metodu, která je nevhodná pro stanovení pojistné zásoby u 

většiny skupin zásob, kvůli zkreslení výpočtu zjednodušením, z něhoţ pak vychází příliš 

vysoká zásoba. Tato metoda by se dala vyuţít v případě poloţky s označením Z, v analýze 

XYZ, tedy poloţky, u které se nedá nijak předvídat její spotřeba. 

5.2 Metoda EOQ 

Pro názorný výpočet metody ekonomického objednacího mnoţství, bude vyuţita zásoba 

s číslem 19, která v podniku zaujímá jednu z důleţitých poloţek, jelikoţ její pořizovací cena 

je nejvyšší a zároveň patří mezi 3 zásoby, které se nejvíce spotřebovávají. Jedná se tedy o 

poloţku náleţící do skupiny AX, na kterou je potřeba brát největší zřetel při řízení zásob. 

Předpokladem je, ţe podnik splňuje omezující podmínky pro platnost dané metody. 
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Dle vzorce č. (9) je zapotřebí znát tyto údaje: roční spotřebu, jednotkové objednací náklady, 

jednotkové udrţovací náklady. Roční spotřeba zásoby je jiţ známá z předchozích příkladů. 

Jednotkové udrţovací náklady si podnik stanoví z celkových udrţovacích nákladů podle 

vzorce č. (10). Celkové udrţovací náklady skladu jsou popsány níţe v tabulce 15. Jednotkové 

objednací náklady lze vyčíst z tabulky 16, kde jednotkové objednací náklady představují 

sumu nákladů.  

Tab. 15 Celkové náklady na udrţování skladu 

Poloţka 
Náklady na udrţování zásob 

[Kč/rok] 

Pronájem skladu 300 000 

Mzda skladníka 180 000 

Náklady na provoz skladu 67 000 

Pojištění 6 000 

Suma 553 000 

 

Tab. 16 Objednací náklady na zásobu 19 

Poloţka nákladu 
Náklady na objednání zásob 

[Kč/ks] 

Dopravní náklady 70 

Náklady na vyhotovení 20 

Náklady na přejímku 75 

Suma 165 

Při určení jednotkových udrţovacích nákladů je dále potřeba znát průměrnou zásobu 
 

 
. 

Průměrná zásoba pro zásobu 19 je jiţ výše vypočtena a má hodnotu 110,8 Ks. Z celkových 

udrţovacích nákladů skladu, je určena výše nákladů na jeden typ zásob tak, ţe hodnota 

nákladů je vydělena počtem druhů zásob. Dle tohoto postupu je získána hodnota 27 650,- Kč, 

která představuje celkové udrţovací náklady na zásobu 19.  

      
 

 
 

                

            

Nyní jsou jiţ známy všechny veličiny potřebné pro výpočet optimálního objednacího 

mnoţství, které dle výpočtu níţe je v hodnotě 42 kusů. 
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           √
      

  
 √

          

     
         

Výhody a nevýhody metody 

Velkým nedostatkem metody, je její nemoţnost uplatnění v praxi, dík mnoha omezujícím 

podmínkám, které jsou předpokladem pro správné určení ekonomického objednacího 

mnoţství.  Těmito podmínkami je metoda velice zjednodušená a neodpovídá tak reálným 

podmínkám nacházejících se v podnicích. Z toho důvodu se vyuţívá spíše jako nástin toho, 

jaké mnoţství by se mělo objednávat. 

V dnešní době také existují modifikace základního vzorce, které některou z omezující 

podmínky zahrnou do výpočtu, např. vliv mnoţstevních slev. Avšak ani tyto modifikace 

nevytvoří metodu, reálně aplikovatelnou v praxi. 

I kdyţ je metoda zjednodušena, aby se usnadnil výpočet, je zaloţena na poměrně sloţitých 

informacích, které nemusí mít podniky k dispozici. Jedná se o údaje, které jsou obsaţeny 

v nákladech na objednání a skladování. Reálně je v podnicích mnoho zásob a můţe být sloţité 

určit, jak se která zásoba podílí na skladování atd.  

Dále je problémem, ţe metoda vůbec nezohledňuje riziko spojené s nedostatkem, anebo 

nadbytkem zásob, přitom se tento problém týká mnoha podniků a je jednou z důleţitých 

sloţek při řízení zásob.  

Výhody a nevýhody metody jsou shrnuty v tabulce 17. 

Tab. 17 Výhody a nevýhody metody EOQ 

PŘEDNOSTI NEDOSTATKY 

Nástin moţného způsobu objednávání Těţko aplikovatelná v praxi 

Snadný výpočet díky zjednodušení metody 
Na druhé straně obsahuje údaje, které 

nejsou vţdy snadno zjistitelné 

 

Model nezohledňuje rizika spojená 

s nedostatkem, anebo s nadbytkem 

zásob 

 

Dochází k nedostatku zásob v případě 

vyšší neţ předpokládané spotřeby 

nebo při prodlouţení cyklu realizace 

objednávky 
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Metoda se pouţívá spíše jako nástin optimální velikosti objednávky a slouţí k propočtu dvou 

metod pro stanovení, jak a kdy objednávat, a to podle způsobu objednávání neboli doplňování 

zásob. Jedná se o metodu stálé velikosti objednávky a metodu stálého cyklu objednávání. Obě 

tyto metody jsou popsány v kapitole 3.3 a vypočteny níţe.  

5.2.1 Metoda stálé velikosti objednávky 

V této metodě podnik objednává pevně stanovené mnoţství podle výpočtu EOQ, coţ je 

v případě zásoby 19 objednávání 42 kusů. Ale liší se doba, ve kterou podnik objednává, podle 

dané spotřeby. V tomto případě je potřeba stanovit minimální mnoţství zásoby, signalizující 

potřebu vystavení objednávky a následné doplnění zásob. Toto mnoţství se nazývá signální 

zásoba a značí se písmenem  , a výše této zásoby se vypočte pomocí vzorce (14). Pojistná 

zásoba je určena pomocí vzorce (18), který vyuţívá k výpočtu koeficient zajištění a 

směrodatnou odchylku spotřeby v průběhu realizace objednávky. Takto vypočtená zásoba má 

hodnotu 16 kusů.  

   ̅   ̅                                

Velikost signální zásoby pro objednání by v případě zásoby 19 měla být ve výši 39 kusů.  

Optimální počet objednávek (    ) za rok se vypočte pomocí vzorce (15) a je stanoven na 32 

objednávek ročně. 

     
 

    
 

    

  
                 

5.2.2 Metoda stálého cyklu objednávání 

V této metodě se objednává v pravidelných intervalech a na rozdíl od předchozí metody, se 

zde liší velikost objednávky. Tato velikost objednávky se vypočte, jako rozdíl mezi 

maximální úrovní zásoby a fyzickým stavem zásob. Pro tuto metodu je tedy zapotřebí znát 

maximální úroveň zásoby, která se značí   a vypočte se za pomoci vzorce (17). Pro výpočet je 

ještě zapotřebí znát optimální cyklus objednáváni     , který se vypočte pomocí vzorce (16).   
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Za optimální cyklus objednávání, při spotřebě 1 329 kusů zásoby 19, se povaţuje 12 

objednávek za rok. 

Při výpočtu maximální úrovně počítáme s koeficientem zajištění v podobě zajištění 95 %, 

jako v případě výpočtu pojistné zásoby, která je pouţita i při výpočtu metody stálé velikosti 

objednávky.  

   ̅  (      ̅)    √(      ̅)         ̅        

                  √                                

Maximální úroveň zásoby, by tedy měla být v případě zásoby 19 v hodnotě 93 kusů.  

5.2.3 Vyhodnocení metod stálého cyklu a stálé velikosti objednání 

Uţ z názvu metod vyplývá, ţe obě metody, by se měly do praxe zavádět pouze v případě 

zásob s pravidelnou spotřebou, která se v čase nemění, tedy na zásoby patřící do skupiny X, 

analýzy XYZ.  Dále vzhledem ke sloţitosti získání dat pro výpočet, by se tyto dvě metody 

měly pouţívat pro zásoby pro podnik důleţité, tedy zásoby typu A, popřípadě B, z analýzy 

ABC. 

Výhodou metody stálé velikosti objednávky je ten, ţe v případě kolísání poptávky se nemusí 

stále přepočítávat pojistná zásoba, jelikoţ je tato zásoba stanovena pouze pro interval 

objednávání zásob, kolísání se tedy vyrovná pouze změnami frekvence objednávek. 

Frekvence objednávek se mění tak, ţe zásoba rychleji klesne k signální zásobě, je pak potřeba 

dříve vystavit objednávku, a naopak v případě malé spotřeby se zásoba sníţí k signální 

hladině za delší dobu a objednává se později. Výhodou tak je, oproti metodě stálého cyklu, ţe 

v případě malé spotřeby se neobjednává zásoba tak často, jako v druhé metodě, jelikoţ 

v případě metody stálého cyklu se objednává v pravidelných intervalech, bez ohledu na to, 

kolik zásob bylo mezi intervaly spotřebováno.  

Nevýhodou tohoto systému řízení je neustálá kontrola stavu zásob, proto se metoda vyuţívá 

spíše pro poloţky, u kterých nesmí dojít k nedostatku, tj. u důleţitých zásob potřebných pro 

výrobu a zásob, které v sobě váţí nejvíce finančních prostředků. 
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Výhodou metody stálého cyklu objednávání je, ţe se nemusí stav zásob kontrolovat téměř 

neustále, ale sleduje se pouze ve stanovených okamţicích, tzn. vţdy na začátku cyklu, je 

potřeba kontrolou stavu zásob, určit chybějící mnoţství zásoby a tu následně objednat.  

Nevýhodou metody je, ţe pojistná zásoba musí pokrýt, jak dobu realizace objednávky, tak 

také spotřebu v rámci cyklu. Na rozdíl od předchozí metody, u které pojistná zásoba pokrývá 

pouze vyšší spotřebu v průběhu realizace objednávky. Z toho vyplývá, ţe je zde potřeba 

stanovit vyšší pojistnou zásobu a proto není metoda vhodná pro zásoby typu A.  

Metoda stálého cyklu se hodí pro poloţky zařazené ve skupině B, popřípadě C (pokud se i 

tento typ zásob podnik rozhodne řídit tímto způsobem) v rámci analýzy ABC, jelikoţ pak 

podnik nemá v zásobách umrtveno tolik finančních prostředků. A metoda stálé velikosti 

objednávky se hodí pro poloţky zásob, patřící do skupiny A z analýzy ABC. 
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6 Optimální postup při využití metod 

Vţdy je zapotřebí, aby si podnik nejprve určil data, které budou nejlépe vystihovat budoucí 

situaci potřebnou pro analýzu. V tomto případě, je zapotřebí, získat údaje o spotřebě.  

Budoucí spotřebu lze odvodit ze spotřeby minulé, avšak by také měla být tato spotřeba 

upravena o další jevy, které mohou nastat v dalším roce. Proto by podnik měl udělat predikci 

prodejů, ke které bude potřebovat průzkum trhu, předchozí plán prodejů a jiţ uzavřené 

smlouvy s odběrateli. Z těchto údajů si pak podnik je schopen propočíst budoucí spotřebu, 

z které dále vychází výrobní a prodejní plán pro budoucí období. Dále je zapotřebí mít 

k dispozici údaje o trvání realizace objednávky, nákladech na jednotlivé objednávky a 

náklady na skladování jednotlivých zásob. Metody mohou pracovat také pouze s daty 

z minulých let. 

Jak uţ bylo zmíněno výše, je zapotřebí pro kvalitní řízení, aby bylo pouţito více metod, neţli 

jen jedna. Tento přístup by měl být pravidlem, jelikoţ zásoby jsou ovlivněny vţdy více 

faktory, které pak mají vliv na řízení. Neměly by se tedy zásoby řídit jen z hlediska objemu 

vázaného kapitálu, nebo jen z hlediska pravidelnosti spotřeby. 

Optimální postup je velmi podobný výpočtům, které jsou pouţity v kapitole 4. Aplikace dat 

na metody klasifikace zásob a v kapitole 5. Aplikace dat na metody řízení zásob je popsán 

níţe pod odstavcem. 

Nejprve je potřeba si rozdělit zásoby na ty, kterými se podnik má převáţně zajímat. Toto 

rozdělení se získá klasifikací zásob, pomocí analýzy ABC. Tak se zjistí, které zásoby v sobě 

zadrţují největší finanční prostředky.  

Dále by se měla na zásoby aplikovat druhá klasifikační metoda, a to metoda XYZ, jelikoţ 

pouhé zjištění, které prostředky váţí největší kapitál, nestačí pro určení správného systému 

řízení zásob. Vzhledem k mnoţství poloţek nacházejících se v podnicích, lze tuto metodu 

aplikovat pouze na zásoby, nacházející se ve skupině A v analýze ABC. 

Po těchto krocích je uţ moţno určit, k jakému stylu řízení by se jednotlivé zásoby měly 

přiřadit, zda je nutné je skladovat ve větším počtu, díky nemoţnosti prognózy, anebo naopak 

je moţné zásoby udrţovat v minimálním mnoţství. 

Poté by se měl podnik rozhodnout, zda chce, či nechce udrţovat pojistné zásoby. V dnešní 

době, kdy zákazník poţaduje dodání výrobku v co nejkratší době, nejlépe do druhého dne, je 
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zapotřebí, aby podnik měl vysokou úroveň sluţeb, a proto je potřeba udrţovat také pojistnou 

zásobu. Pro určení této zásoby, je nejlepší vyuţít vzorec číslo 18, jelikoţ se jedná o 

nejpouţívanější a přesnější způsob určení zásoby. 

V případě, ţe je stanovena výše pojistné zásoby, se vypočte ekonomické objednací mnoţství, 

na základě kterého si lze, dle výsledků pro podnik více vyhovujícím, zvolit způsob 

doplňování zásob, a to buď metodou stálé velikosti objednávky, nebo metodou stálého cyklu 

objednání.  

Takto se získají informace o typu zásob, o jejich spotřebě, jak je řídit, kdy a jakým způsobem 

je doplňovat a také, kde je potřeba zlepšit systém řízení, aby bylo docíleno co největších úspor 

za cenu nesníţení úrovně sluţeb zákazníkům.  
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7 Aplikace metod v různých odvětvích průmyslu 

Hutní výroba 

Hutní výroba je velmi specifické odvětví, ve kterém se většina metod nedá uplatnit. Je to dáno 

problémem nepřerušovaného, neboli kontinuálního výrobního procesu. Přerušení procesu není 

proveditelné z důvodu sloţitých výrobních technologií, které se v tomto odvětví nacházejí. Je 

to také způsobeno tím, ţe mnoho surovin, které se v procesech nacházejí, se musí nejprve 

upravit, např. úprava rud, zkusovění materiálu, homogenizace atd. Proto se v hutních 

podnicích nacházejí vysoké zásoby materiálu a aplikovat zde systém pojistné zásoby nemá 

smysl. Stejně tak metoda EOQ se zde prakticky nedá pouţít.  

V tomto odvětví se však dají aplikovat metody zaloţené na klasifikaci zásob, pro zjištění, 

které zásoby jsou v podniku nejvíce spotřebovávány a které jsou pro podnik důleţité. 

Strojírenská výroba 

Strojní výroba je jedna z nejznámější výroby, pro kterou se dají vyuţít všechny zmiňované 

metody. Specifické pro výrobu je, ţe se můţe vyrábět několika způsoby, a podle těchto 

způsobů se pak volí systém řízení a vyuţívané metody. Např. v případě výroby podle 

poţadavků zákazníka, není potřeba mít pojistné zásoby, jelikoţ se vše vyrábí na míru – tento 

výrobní proces však musí být kvalitně řízen, aby poţadavky zákazníků byly splněny včas.  

V ostatních případech je strojírenská výroba typická drţením pojistné zásoby, pro uspokojení 

co největší poptávky. Např. v podnikovém informačním systému SAP, jsou jiţ nastavené 

pojistné hladiny pro různé druhy zásob.   

Vyuţije se zde tedy metody pojistné zásoby, ale také se zde dají aplikovat metody spojené 

s objednáváním, např. by se zde dalo vyuţít metody stálé velikosti objednávky, kdy v případě 

ţe zásoba klesne na signální úroveň, je objednáno chybějící mnoţství zásob. 

A jako v ostatních odvětvích, je zde potřeba provádět klasifikaci zásob, pro určení důleţitých 

poloţek, kterými je při řízení potřeba se zabývat.  
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Automobilová výroba 

V tomto odvětví je pouţitelná většina metod, které jsou v práci uvedeny, ale k řízení přispívají 

spíše jen povrchově. K nejdominantnějším metodám pro řízení zásob, které se v tomto 

odvětví pouţívají, patří metoda nazývaná Just in Time a Kanban, které zde uvedeny nejsou.  

Automobilová výroba je specifická vytlačováním zásob z podniku směrem k dodavatelům a 

z toho vyplývajícím drţením minimálních zásob. S výpočtem pojistné zásoby tedy pracují 

spíše dodavatelé, kteří musí případné výkyvy ve spotřebě automobilek pokrýt. Vzhledem 

k tlaku automobilek budou dodavatelé pouţívat sloţitější a propracovanější metody pro 

stanovení pojistných zásob, aby byla splněna kontinuální dodávka zásob.  

Nejvíce a také nejčastěji se z uvedených metod bude provádět analýza ABC, jelikoţ se 

v tomto odvětví klade důraz na minimální skladování zásob a analýza ABC k tomu můţe 

přispět. Jelikoţ si pomocí ní podnik stanoví, které zásoby se dají a také mají minimalizovat.  

Slévárenská výroba 

Také slévárenská výroba je specifická tím, ţe vyţaduje kontinuální provoz a je zde potřeba 

úprava materiálů, stejně jako u výroby hutní. Platí zde tedy také to, ţe metoda pojistné zásoby 

je zde nepouţitelná. Problém také nastává při stanovení objednávání podle pouţitých metod, 

jelikoţ v tomto odvětví nastává často nepřesnost v plánování objemu materiálu, jelikoţ pro 

procesy je pouţito vţdy jiné mnoţství přísad, podle poţadavků, nebo podle kvality vstupního 

materiálu.  

Stejně jak v předchozích případech, jsou zde analýzy pro klasifikaci zásob vyuţitelné.  
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8 Závěr 

V dnešní době náročného zákazníka, je pro podniky o to více potřeba, kvalitně a efektivně 

řídit své zásoby, jelikoţ na ně jsou vynakládány nemalé finanční prostředky. Proto je 

zapotřebí tyto prostředky neustále sniţovat a hledat místa, kde lze proces zefektivnit pomocí 

kvalitnějšího řízení. V dnešní době, kdy je zapotřebí být stále inovativní a nabízet zákazníkům 

kvalitnější sluţby, se však stále najdou podniky, které tomuto řízení nepřikládají takovou 

váhu, anebo zásoby řídí pouze povrchově, např. pomocí analýzy ABC.  

Je třeba si také uvědomit, ţe řízení zásob není pouze o neustálém sniţování stavu zásob, 

jelikoţ toto sníţení můţe zapříčinit neuspokojení potenciálních zákazníků, anebo o to hůř, 

neuspokojení stávajícího zákazníka. Náklady, spojené s tímto neuspokojením, se pak můţou 

projevit jako mnohem vyšší, neţ náklady spojené s dodatečnou drţbou zásob, zajišťující 

uspokojení nepředvídatelné poptávky. Je třeba se zaměřit na soulad mezi uspokojením 

zákazníka a sníţením drţby zásob.  

V této práci je názorně ukázáno, jaké metody by měly být při řízení zásob pouţívány a jak 

tyto metody aplikovat na podniková data. Tyto metody jsou však pouhým základem, který by 

měl kaţdý podnik vyuţívat, alespoň pro řízení nejdůleţitějších poloţek zásob, které 

zabezpečují fungování podniku jako takového.  

Při výpočtu metod je také uváděno vyhodnocení, které se však vztahuje k problematice 

všeobecně. Jsou tedy uváděny způsoby řízení v obecném měřítku, aby bylo nastíněno, jakým 

způsobem, lze různé druhy zásob řídit nejoptimálněji. Tento způsob řízení se v různých 

podnicích liší. Je potřeba ke kaţdému podniku postupovat individuálně a při řízení zohlednit 

také finanční situaci, technologické vybavení, vzdělanost a schopnost zaměstnanců 

hodnoceného podniku. Z toho důvodu lze v této práci vyhodnocení napsat pouze z obecného 

hlediska, kterým se pak při vyhodnocování můţe podnik inspirovat.  
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